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 ...  اهینه س دینه سف...اند   يخاکستر ایدن يآدم ها

 .است نهیو اما درونشون آ ننشونیبیکه همه بد م ییو آدمها ستیپوستشون خوب ن ریکه ز ییها خوب

 ...پر از سنگالخ   ریمس هی...  برهیکه سرنوشت تو رو م ییراهه به جا هی...  ستیبن بست ن... بست  بن

 ....ته قلب آدمهاست  ...  ستیکوچه ن هیبست  بن

 

 ...  ستیی؛تماشا باستیز یزندگ

 م؟ینیبینم بایز چرا

 ؟ مینیشینم یهمه خوب نیا يبه پا یگاه چرا

  م؟یخندیبا هم نم چرا

 چه کم دارد؟ ایدن مگر

 ... ست  یآسمان آب نیبب

 ... ست  یآکنده از پاک ایدن نیبب

 ...  ماندیم ندهیتا ابد پا یخوب و

 !!!باور کن تو

 ! ستیکاف نیهم

 

ده  یمعطل نیاز ا دیانداخت و نگاهش را کالفه به اطراف چرخاند با يساعت صفحه گرد دور مچش نظر به

از  دیو شا یشگیهم یمعطل نیاز ا زیدانست سالها بود که دلخور بود از همه چ یبود ؟ نم یدلخور م يا قهیدق

 !!؟یخود زندگ

 نیا يدندانها ریترق ترق آدامس ز نیا دیجویبلند آدمس م يخونسرد نشسته بود و با صدا زیپشت م یمنش

دست دخترك بود  يکه تو يورق خوردن مجله ا يصدا نیشد ا یم یپوش هم عصب کیش الیخ یدخترك ب

 نیهم ا خودشبود که  یی؛ روزهاشک نداشت خواندیهم ، از دقت دخترك مشخص بود که فال روزانه اش را م

که با  ییبود ، همان روزها دیکه منتظر همان سوار کار ماهر اسب سف ییهمان روزها کردیفال ها را دنبال م

که منتظر بود تا  ییهمان روزها...هم فاصله نداشت    یلیخ یکیپالست يکردنش با قابلمه ها يخاله باز يسالها

 ... خواهد شد همان سالها   شپر شود که عاشق یداخل کمد با عکس کس یقاب عکس صدف
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رنگش در آورد و کف دست عرق کرده اش را خشک کرد فرداد هنوز هم  يخاکستر يپالتو بیاز ج یدستمال

که آن طوفان به پا  یکلمه از زمان نیا...   شیوقت پ یلیز خ...کلمه ؛بود    نینگران ا...   کردینگران نگاهش م

... داد هرگز   رونیبا نفرت نفسش را ب...؟    کردیم يدیبه مرد بودنش تاک دیشد با نیآدم عج نیشد با اسم ا

 ....تر از مرد نبود    زینفرت انگ يزیچ چیه

 دیخریم دیجد يهم پالتو شایم يبرا دیرنگ شدند ؟ با یتمام رنگها ب یافتاد از ک شیپالتو يبه خاکستر نگاهش

و چه قدر مغازه دار با  گشتیم یخنث يبا رنگها يدخترانه به دنبال لباسها يلباسها نیچه قدر ب دیکشیزود قد م

...   انیگرسنه گر شهیآن موجود هم دیفهمیکه تازه تازه داشت م ییهمان سالها...   کردیتعجب نگاهش م

بر خالف  شیمونهادارد همان سالها که هور اجیبه او احت ستین هیکس جز به خودش شب چیکه به ه یهمان

 کردیو او لج م دیکشیم ریانباشته شده ت ریاش از حجم ش نهیکه س ییتنها يهمان روزها کردندیعمل م لشیم

داده بود و  هیزانو تک يآرنج را رو... فرداد کنارش بود ...را از دست داد   مشرنگ مفهو گریاز همان سالها د قایدق

 رخش مسلط  میخواست کامال به ن یم...  کردیبه جلو خم شد نگاهش م یکم

 ... نشست  شیلب ها ياراده رو یب يپوزخند...  باشد

...  میبر نجایتا از ا یاالن بلندش نیهم یتون یم...ترنج   دمیبهت قول م... کنم  یم دایپ گهیراه حل د هیمن  ـ

 ؟...  يدیگوش م زمیعز... ترنج 

 ...  زمیگفت عز یسال بود که فرداد م چند

 ... از حافظه اش رفته بود به درك  یکی نیا...دانست   یسالهانم نیا یط ایکه آمده بود  لیان اواهم از

 یآمد جز صندل یم شیکم پ... راحت بود ...  یمشک یچرم يکاناپه  یداد به پشت هینشست و تک نهیبه س دست

نه ... کرد  ینم تشیاذ... راحت بود  یکی نیاما ا... کند  یاحساس راحت يگرید يخودش جا يخانه  يها

 ...جسمش و نه روان خسته اش را  

 .میبر ایب...  زمیترنج،عز ـ

 یم... و بهم بگه  قتیشده که حق دایپ یکی...  که گذشتم  یاتفاقائ يبعد همه ...بعدسه سال شکنجه شدن    -

 ؟یفهم

 !؟...  نجابرمیکه از ا يخوا یتو ازم م...چرا شده  ... شده  یخواد بهم بگه چ یم...  فرداد

 قهیاز چند کلمه و چند دق شتریرا ب یتوانست کس ینم...دست خودش نبود   یکی نیا... نگاهش کرد  ریتحق با

 ...تحمل کند  
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... شد   یخسته نم... باشد  دهیانگار که لحن صحبتش را نشن...  يرییتغ چیبدون ه...  کردینگاهش م فرداد

 !!؟...  يآنهمه صبور

 ... به پات  ندازمیخودم تک تک اون آدم ها رو م...هفته تحمل کن   هیفقط  ـ

سرش را  یکم!!  ...؟... دونم  یهفته قراره معجزه بشه و من نم هی نیتو ا:    دیاش کش یشانیبه پ یدست یعصب

داشت که من اون  یبره چه لزوم شیدر سر پ یبود کارها از راه ساده و ب نیاگر قرار به ا:  دیجلوتر برد و غر

من  يبرا... بود  يشبانه روز يمن سه سال شکنجه  يهفته است برا کیتو  يبرا... ها رو بکشم  یبدبخت

 لحظه به لحظه  دنید

... برام راحت بود  یکن یفکر م... نفرت و کشتن و عشق کاشتن ...  دنشیقد کش... بود  شایشدن م بزرگ

: بودنش را تحمل کند  کینزد یتوانست کم یبود که م یتنها کس... را گرفت  شیدست ها اطیفرداد با احت!؟

 ...ترنج  ... نلرز ...  يخوایکه تو م یهر چ... باشه  ... باشه ...  زدلمیآروم باش عز

مرد  کی... به هم  ختیریاعصابش م... صبحش را نخورده بود  يداروها... نبود  بیهم عج یلی؟ خ...  دیلرزیم

 ...  اوردیرا باال ب شیبود تا نخورده ها ینکافیهم... شسته بود کنارش ن

که  شایبه روزم يداشت وا یبیخودش احساس غر... هفته بود که امده بودند  کی...  زدیرا م شایشور م دلش

 ...تنها هم مانده بود  

 ناهارش رو خورد؟؟ شایبه نظرت م:    دیکش رونیرا از دست فرداد ب دستش

 ...هست   شایمطمئنم بهش حواسش به م ـ

 ... که انگار ما رو گذاشته سر کار  نمیا -

خونه بهت قول  میبعد هم بر... ترنج   میناهار بخور میبر....ها؟  ...   میبر ایب:  داد   رونیکالفه نفسش را ب فرداد

 ...  دمیم

 ...  نجامیمن ا يبر یتونیم ياگه دوست دار:  آمد   یاز تکرار جمالت بدش م دیحرفش پر وسط

هم به خودش زحمت باز  ادیبرجسته اش که ز يادیز ينگاه خونسردش را به آنها انداخت و با همان لبها یمنش

 ....  دیطول کش یجلسه مهندس کم دیببخش:  کردنش را نداد گفت  

 نیاز ا شتریشود ب که قرار بود رد و بدل یتمام جمالت يفکر هم نکرد استرسش برا یعذرخواه نیبه ا ترنج

 ...آمدند   یاز سه سال بود که کش م شتریها ب هیثان نیا...حرفها بود  
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که با آن لبخند  يتهران را فراموش کند همان روز یباران مهیآن روز ن توانستینم خواستیچه قدر هم که م هر

 ... تر هم شده بود  بایز یدوست داشتن

همان ... ساله آن زمان  22ترنج  يبرا... و جالب بود  بایز شیلبخند آن روزش برا...زد    يخواسته پوزخند نا

روزانه ختم  ياز همان فال ها یدر سر پرورانده ناش يها اینه به آن رو یباران مهیآن روز ن دانستیکه نم یترنج

 ....و تمام   چیه کیبه  ودشیتمام آن مالقاتها ختم م...مادرانه عمه خانوم    يها حتیشود نه به نص یم

ساله بود با لبخند  40حدود  ينگاهش کرد مهمان مهندس که مرد یشگیدفترش باز شد فرداد با التماس هم در

از جا بر خواست و با مهمان مهندس  یمنش. آمد یبه نظر م یمرد که الاقل روز خوب نیا ياز در خارج شد برا

 ...  دییشما بفرما:    دیخکرد و بعد به سمت ترنج چر یگرم یخداحافظ

 .... بار فال روزانه اش درست گفته باشد   نیا دیشا... لرزان از جا بلند شد   ییبا پاها ترنج

 

 یکم...  زدیتمرکزش را به هم م یعطر کم نیا...از چوب و چرم   یقیتلف...داشت   یدفتر عطر خاص يهوا

 ...تمام شده بود   گریرا داشت که د یروزهائ يادآوری

هم  نیا...  دیپاش یرنگ به داخل م یعسل ياز پرده ها یمینور مال...سالن داخل شد   يگرفت و از ورود ینفس

 ... اراده از آن همه استرس کم کرده بود  یکه ب یرنگ...  گریپوئن مثبت د کی

بدن دو  يدست ها را در راستا....  کار بزرگش زیداده بود به م هیتک يرو به قسمت ورود...  ستادیا دنشید با

 ...  کردیگذاشته بود و نگاهش م زیطرف م

تک  يکاناپه  يلرزانش را کشاند دنبال خودش و رو يپاها...داد ساکت بماند   حیاما ترج...  کردیسالم م دیبا

 ...نشست   ينفره ا

 ...دوبار  ...  کباری...گرفت   یقینفس عم... امد عق بزند  یبدش نم...داشت   ياش حس بد رهینگاه خ ریز

 !؟...  ارنیبگم برات ب يخوریم يزیچ ـ

قدم  يصدا...وکف دستش را پاك کرد   دیکش رونیب یدستمال... دستانش عرق کرده بود ...تکان داد   يسر

 یب... تنش نشست  يرو يحس بد... آمد  یسمت م نیداشت به ا...پارکت باعث شد سربلند کند   يرو شیها

 ...  ستادیا اریاخت

 ...برگردم هتل   دیمن با...  یزودتر حرفات و بزن شهیم ـ
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پشت ...  دیعقب کش یکم...نگاه کرد   شانیکفش ها يبه فاصله ...شود اما شد   کشیخواست نزد ینم دلش

 ...  ندیمجبور شد بنش...  دیکاناپه چسب يبه لبه  شیزانوها

 !؟...  یچطور قراره کمکم کن یبهم بگ شهیم...  ستمین يمن آدم پرحوصله ا: زد  لب

 !؟...  ارنیبرات ب يخوریم یچ ـ

 حیترج ای...  يخوریم ریهنوز قهوه با ش: کاناپه  یداده بود به پشت هیخونسرد سر تک... نگاهش کرد  پرحرص

 ...تمدد اعصاب   يبرا يسبز بخور يفنجون چا هی يدیم

 !؟...  میحرف بزن شهیحاال م...  يچا: پوزخند زد  يرفع آن همه خونسرد يبرا

 !؟...امروز   طیشرا ای رمونیدلپذ یراجع به آشنائ: شانه خم کرد  يسرش رارو یکم

ازم : دستش مشت کرد  انیو م دیکش رونیها را ب يدستمال کاغذ زیم ياز رو...عرق بود   سیخ دستانش

 !؟...  یکن حیتا تفر نجایا انمیب یخواست

 ...ماند تا لبخند   یم یبه دهن کج شتریب...کرد و لبخند زد   ینچ

 ...  زدلمیعز يقبال صبورتر بود ـ

تمام تنش به عرق نشسته بود ومتنفر بود ... بود  یعصب... اما سکوت کرد ...قبال زن امروز نبود   دیبگو خواست

 ...به عق زدن داشت   يدیشد لیم...  تیوضع نیاز ا

 !؟...  یشتچند وقت که برگ ـ

 دیترس یم... اش برداشت  قهیاز  ینفس...شالش را شل کرد   يگره  یکم...  کردیباالخره داشت شروع م پس

 .که داشت عرق تنش تند شده باشد یبا آنهمه اضطراب

  ... 

 !؟...ترنج   ـ

به ابرو انداخت و نشان داد  یاخم...شود   کیداشت آنقدر نزد یچه لزوم...  دیعقب کش گرید یکرد و کم سربلند

 ...صحبتش است   یکه منتظرباق

 !؟...  یکه برگشت شهیچند وقت م ـ

 ...ده روز  ... دونم  ینم...  دیشا... دو هفته  ـ

 ... از فرداد شاکر  ریالبته به غ...  دونهیم یکس ـ

 ...  ستمیمطمئن ن... دونم  ینم... دونه  ینم یکس... نه : تکان داد  سر
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 !؟...  يکجا اقامت دار... به خو ـ

 ... بود  ایفکر دن نیمزخرف تر... بداند  دیکه با کردیفکر م چرا

 ...هتل   ـ

  يایم شایبا م... دنبالتون  فرستمیشرکت و م يراس ساعت هشت راننده : اش انداخت  یبه ساعت مچ ینگاه

... 

ها رو ندارم   يخاله باز نیا يمن حوصله : اعصاب نداشته اش رفته بود  يرو يادیاش ز یلعنت يخونسرد

 ... و بگو تا برم  يکشوند نجایکه به خاطرش من و به ا یحرفائ...

 ...  میزن یبعد از شام حرف م... ساعت هشت اماده باش :  دیکتش کش يبه لبه  یو دست ستادیا

  یقراره بهم بگ یچ...  یدونیم یخوام بدونم تو چ یمن م... گم  یم یچ یفهم ینم: حرص دنبالش راه افتاد  پر

... 

 ....ترنج   نیپائ اریصدات و ب:  نشست  زشیم پشت

 ...باهام مثل بچه ها حرف نزن  :  هم فشرد  يرو دندان

 ...مثل بچه ها رفتار نکن  : باال رفته نگاهش کرد  يابروها با

 یم...خودش را داشت   يآدم چهارچوب ها نیا...کند   يصبور شیآدم فرداد نبود که در مقابل داد و دعوا نیا

 ... شناخت  یم... دانست 

رفت   یچشمانش عقب و جلو م يوتان جلو زییلو زیآو... اش را برداشت  يسورمه ا فیسمت کاناپه و ک برگشت

 ...بماند   شیباعث شد قدم ها جهیسرگ...

 گرفت یگذاشت و نفس زیم يرا لبه  دستش

 !؟...عوارض داروهات   ای... دکتر  میالزمه بر ـ

 ...اش کند   یهمراه نگیبه پارک دنیتوانست تا رس یم... بود  رونیفرداد ب...کرد    یمکث

 ....  ایحرفات ارزش داشته باشه ک دوارمیام:   ستادیلرزانش ا يپاها يرو

 *** 

اتاق  نیرا با دستمال مرطوب پاك کرد ؛ دخترك کوچکش هنوز هم بغض داشت ا شایکوچک م يدستها

 دانستیگذاشت م زیم يرا رو رشیش شهیش....بودند   سیرا عادت نکرده بود چشمانش هنوز خ بیکوچک و غر
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 شیوقت پ یلیخ دیبا شهیش نیا دانستیخوب م هیزنان همسا یحت ای شایپرستار م ایوقتها فرداد گفته بود  یلیخ

 .... خاطره اما   کیبه  شدیم لیها تبد

 آخه دخترکم؟  یکنیم يجور نیچرا ا:    دیبه سرش کش یدست

شده بود  رهیشلوغ خ ابانیرا پشت کمرش قالب کرده بود و از پنجره به آن خ شیرا بلند کرد فرداد دستها سرش

 ....شهر    نیدر ا يگریهر کس د دیهم و شا شایم... فرداد کالفه بود خودش هم  

 یلیسکوت فرداد را دوست نداشت پشت بندش خ نیبود ا دهیتخت بلند کرد سر درد امانش را بر يرا از رو شایم

را  نیطرفه از طرف ترنج ا کی يها یها و کم حرف يدلخور دیها و شا حتینص یلیآمد خ یحرفها م

سرشانه  يسرش را رو شایم استخویمزخرف آرامش م یزندگ نیا يا ز جبهه ها یکیال اقل در  خواستینم

 رمیدوش بگ رمیم:  ترنج گذاشت  

فکر  دیخودش هم با زدندیحرف م دیبا دانستیهمه مدت فرداد جوابش را نداد م نیبار بعد از ا نیاول يبرا دیشا

  دیلب کش ریز ینمانده بود پوف یلیخ 8انداخت تا  ینگاه یخال شیآرا زیکنسول م يبه ساعت رو کردیم

دوست داشت  يها فراموشش شد آب باز هیانگار تمام آن گر ختیر شایجعد دار م يموها يحمام که رو دوش

 .از شکالت یدوست داشت حت شتریب ایدر دن يزیحمام رفتن با مادرش را از هر چ

ه نبود فعال ک ياز خانه اش دوش گرفتن را دوست نداشت اما چاره ا ریبه غ یرا از تن در آورد در حمام لباسش

 ...نبود   يرنگ هتل خانه اش شده بود اما کاشانه ا ياتاق قهوه ا نیا

 کردیآب را داغ داغ م شهیبخار گرفته بود هم یحمام کم نهیحالش را بهتر کرد آ شایم يخنده و آب باز يصدا

مراقب دخترکش بود تا سر  یچشم ریچشم دوخت و ز بهیآن زن غر هی نهیآ يتو شدیتر م زیطور انگار تم نیا

 بشورمت؟؟ امیب:  به دخترکش زد   ينخورد لبخند

 يمممن آب باز...ن  ... ن ... ن  -

که نه عادت کرده بود و نه  ییزهایچ یلیمثل خ... زبان دخترکش عادت نکرده بود  یگرفتگ نیهم به ا هنوز

 مطمئن بود ایبود که در دن يزیتنها چ نیا دانستیم ایرا و ک زهایچ یلیبود خ دهیهنوز نفهم...بود   دهیفهم

*** 

را پشت گوشش زد  سشیخ يساعت شادش کرده بود موها کی يآن آب باز دیکش شایم يبه موها یدست

وقت  چیهر چند او ه شناختینم یلیفرداد را خ نیا...بار نشسته    نیفرداد هنوز هم رو به پنجره بود و ا

 اطرافش را نشناخته بود  يانسانها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٠ 

 یمشک یاسک قهیبازهم الغر تر شده بود بلوز  یعنی نیگشاد تر هم شده بود و ا یکم شیتنگش برا نیج شلوار

 و فرداد هنوز هم ساکت بود  دندیلرزیهنوز هم م شیلبها دیاتاق را کنار فرداد کش یبه تن داشت تک صندل یرنگ

 ؟يبر يخوایم -

 سخره بودجمله فرداد از بعد از آن مالقت م نیجمله اول نیا

 افتاد یعقب صندل هیدو پا يبه عقب برد وزنش دوباره رو یداد و طبق معمول آن را اندک هیتک یصندل به

 آخه ترنج جان یافت ینکن م -

 شهیها هم مثل هم حتیاالن نص دانستیبود همه جمله ها م شهیمدت همه حرفها مثل هم نیا...   شهیهم مثل

 ....  زیچ چیبه گذشته نباشد ه هیشب يزیچ گریشهر دود زده تا د نیخواهند بود اما او آمده بود به ا

 که من یدونیم...  یستیکه مجبور ن یدونیم -

 ؟؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا:  ساکت کردن فرداد باال آورد   يرا کالفه برا دستش

 ؟یچ یعنی:  با تعجب نگاهش کرد   فرداد

اون ...رو ندارم تو   یاتاق هتل حبس شدم چون کس نیو اساده من ده روزه ت یلیساده است فرداد خ یلیخ -

 ...  يچشم انتظار دار یکل یمیقد يدلباز با اون درخت ها ابونیتو اون خ رونیب

حرفها  نیاز ا شتریتا داد نزند ب کردیبود که داشت تحمل م یزمان یعنی شدیقرمز م شیطور گوشها نیا یوقت

 کرده بودند که هم را نشناسند یباهم زندگ

 ...  یدور بش هیترنج که از اصل قض یکنیشلوغش م يدار يخود یب -

 ...  فهمهیکس من رو نم چیه...  یفهمیتو نم -

 در خواب زد ینق شایم

 ...  زمیداد نزن عز:    فرداد

 انیم نیبود ا يزیچ کیمهم نبود  شیبودن برا یکس زیعز کردیآرامش نم شیها زمیعز نینه ا ای گفتیم دیبا

 کند يها را به کامش ابد زمیعز ینیریحرفها بود تا بتواند ش نیتلخ تر از ا یلیکه خ يزیچ

 کیاز ته گرفته اش را نگاه کرد  يناخنها يطور نیا...   دندیلرزیطور کمتر م نیرا در هم قفل کرد ا شیدستها

که نوزادش را در آغوشش گرفت آنها را از ته  یزمان بلند بودند و الك خورده از همان شهیناخنها هم نیا یزمان

 ...کرده بود   جادیقلب خسته اش ا يرو یزخم بزرگ راما روزگا افتادیاز بدن نوزادش خط م ییجا دیکوتاه کرد نبا
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 یاما بازهم ترنج کم زدیمردانه تند نم يحال ترنج ادکلنها تیرعا يوقت بود برا یلیبه سمتش خم شد خ فرداد

 عقب تر رفت 

به همون  میبرگرد میبرگرد میتون یم ستیبه خدا که ن ستیکارها ن نیبه ا يازین یدونیترنج خوب م:    فرداد

 ...به خدا که من  ...من   ....ها؟؟  ...   میقدم بزن میدوباره عصر ها بر میتون یم یآپارتمان دوست داشتن

فقط  دیمن رو بفهم دینخواست:  ترنج کالفه شد  ...   دیکه نبا دیرسیم يبه نقطه ا کردیم دایجمله اگر ادامه پ نیا

 ...که   دیبفهم دیکدومتون نخواست چیفراموش کن از اول شروع کن اما ه دیگفت یه

برد تو  نیخرابه رو ازب يایبقا دیبا دیجد يساختن بنا يساختمون خرابه رو برا هی:    دیوسط حرفش پر فرداد

 ...  يگردیتوش م یه يبه اون خرابه دار يدیچسب

جا بود دخترکش خواب بود و چمدان ها باز    نیند اما او هنوز ا شدیتر م کیساعت نگاه کرد به هشت نزد به

 ....باز شود   خواهدیم یچرا بسته است و ک ایدانست دهان ک یاما نم...

بارها ...داشت   یفیظر ينرم بود و تارها شیموها...کاله مخمل قرمزش پنهان کرد   ریرا ز شاینم دار م يموها

 ...رفته   یبه چه کس شیموها یفکر کرده بود که نرم

 ... ماما ... م ... م : را چسباند به گردنش  سرش

 ...  میریاالن م... جونم :  دیکمرش کش يرا رو دستش

 ...  دیکوب یم نیزم يکفشش را رو يکه مدام پنجه  یدرهم و پائ يبا اخم ها...بود کنارشان   ستادهیا فرداد

دوتا ...نبودند   بیمثل خودش غر...انداخت   شیبه چمدان ها ینگاه...نبود   يدیجد زیآدم ها که چ یکالفگ

...  شیها یو تا خورده و روبالش زیتم يو ملحفه ها شایم يبزرگ تر برا يدو تا...  يخاکستر کیو  يسورمه ا

 ...  شانیو رو ریز يمخصوص لباس هاکوچکتر ... ها   یحوله و روفرش

 دادیم حیکند ترج دایهم پ نجایتواند ا یمارك و جنس را م نیخواند که از هم یفرداد آنقدر در گوشش نم اگر

 ...  اوردیتخت و کمدشان را هم ب

 ...  ستیگم اعتماد به اون آدم درست ن یمن هنوزم م ـ

 ... به صورتش انداخت  ینگاه مین

 !؟...  يدیبهم گوش م...  زمیعز... ترنج  ـ

 !؟...نه   ایخودش بود ...که وارد محوطه شده بود ماند   ینیماش يروشن و گربه ا يچراغ ها يرو نگاهش

 ...  زمیعز ـ
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فرداد انگار ...هوا سر کنار گوشش بگذارد   یب نطوریا یآمد کس یبدش م...اش انداخت   یکیبه نزد یاخم

 ...دخترش   ایخودش شده  بیمهربان نص زمیعز نیا دینفهم...  دیبوس یرا م شایکاله م يرو...  متوجه نبود 

که چاره  یدونیخودت هم م... جات  یبا اصرار ب یکن یحالم و بد م... بحث و ادامه نده  نیا:  دیعقب کش یکم

 ... ندارم  يا

 یهمون...آدم   نیدرك کن که ا... من نگرانتم ترنج : بود  نیچشمانش غمگ... باال امد  شایسر م ياز رو سرش

 ...بود که  

 ...  یخانم فرجام ـ

 ینفس...شرکت   يراننده ... خودش بود ...بود   ستادهیا يچشم گربه ا نیکنار همان ماش يمرد... برگرداند  سر

 ...گرفت  

 ...  نیتو ماش دیچمدونام و بذار:  دیرا باالتر کش شایم

 ...  نمتیب یبعد م: انداخت  يا رهیاد نگاه خفرد به

 ... راحت تره  المیخ ينطوریا...  امیپشت سرت م:  شیموها نیب دیکش دست

 ...  کردیخودش را هم راحت تر م الیآمدن فرداد خ نیا...تکان داد   سر

اما فقط خودش ... به ظاهر محکم بود  شیقدم ها...برداشت   یمحکم تر کرد و قدم شایرا دور بدن م دستانش

از همه ... و فرار کند  ابانیلحظه دلش خواست بدود ته خ کی يبرا...به دلش افتاده   یدانست که چه آشوب یم

 ...گذاشت   یشانه اش نم يرو شایم ینیاما سنگ...آدم ها   ي

 

پر از چرك و ...ها متنفر نبود   رهیتگلمس دس يبه اندازه  يزیچ چیاز ه...انداخت   نیماش يرو يکالفه ا نگاه

 ...که   یپر از دست هائ...  یآلودگ

 یشدن نداشت م کیبه نزد يو اصرار ستادیا یدورتر م یاگر کم...باز کرد تا سوار شود   شیدر را برا فرداد،

 تحمل اش کند یتوانست کم

 يزیدانست که چه چ یم...شناخت   یرا م شیکنارش بود و عادت ها یاز هر کس شتریسالها فرداد ب نیا یط

تراس کوچک خانه  يدلش برا...به خلوت خودش دارد   ازین یکه چه وقت هائ دیفهم یم...کند   یناراحتش م

 ...نتش داده بود  یکوسن گلدار بنفش ز کیراك بزرگ و دست سازش که  یصندل يبرا...اش تنگ شد  

 ...اش را داشته باشد   یتوانست دوباره خلوت تنهائ یآنوقت م...تراس داشت   کیهم  ایک يکاش خانه 
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کرد اما باز  یلرزش شیپلک ها...  دیگذاشت و کالهش را عقب کش شیپاها يرا رو شایو م نیداخل ماش نشست

 ...گونه اش را لمس کرد   يرو یبا انگشت نرم...نشد  

شروع به صحبت کرده بود   يآهسته ا يراننده با صدا...عقب برد تا از امدن فرداد مطمئن شود   یرا کم سرش

... 

 ... خدمتتون  یچند لحظه گوش... بله ...  میتو راه برگشت... بله آقا  ـ

 ...خوان باهاتون صحبت کنند   یمهندس م يآقا یخانم فرجام ـ

 ...زنم   یتون دست نم یمن به گوش... داره  کاریچ دیبپرس:  رنگ زل زد  یمشک یواضح به گوش یاخم با

انجام  يکار گرانید ندیخوشا يبرا شهیمگر قرار بود هم...  شیگره ابروها یحت... نداشت  یتیمرد اهم یناراحت

 ؟...داد  

 

 ...ترنج  : پخش شد  کریاز اسپ ایک يصدا

 

 ...  یتماس گرفت یچ يبرا...  امیدارم م ـ

 ...دلم   زیدلتنگت شدم عز: طعنه داشت  شیصدا

دندان  ریلب ز...را بلند کند   شیخواست صدا یبه خواب رفته بود و نم شیپا يرو اشیم... را حبس کرد  نفسش

 ... فشرد و رها کرد 

 ...  ستیاش ن یبه همراه يازیبه جناب فرداد بگو ن ـ

 ؟!؟...  یچ یعنی ـ

 شتریالزم هست ب... وقت گذرش به خونه ام برسه  یوقت و ب ادیخوشم نم...  يایکجا م يخوام بدونه دار ینم ـ

 !؟...بدم   حیتوض

 ...  زیهمان ادم نفرت انگ...  زیآدم نفرت انگ...  ستیالزم ن...دوست ندارم  ... خوام   ینم... زد   پوزخند

 !؟...دلم   زیعز يمتوجه شد ـ

 نینگه داشت تا ماش ابانیکنار خ... منظورش شد  ياما راننده متوجه ...  ندشیبیم ایانگار که ک... تکان داد  سر

 ...فرداد هم کنارشان توقف کند  

 *** 
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 ندیشهر را شفاف بب نیشد بتواند ا یهم باعث نم نیپنجره ماش زیتم شهیش....بود    شیزانو يرو شایم سر

فرداد  ایکه خودش  ینیوقت بود که با ماش یلیداشت خ يشتریب تیطور حس امن نیرا بهم جفت کرد ا زانوانش

 ....  یرنگ يهم نگذشته بود انگار از آن روزها یلیخ رفتینم ییراننده اش نبودند جا

 .دختر نباشد  نشیدعا کرده بود که جن یلیخ ییروزها و ماه ها هی دیکش یقیدر خواب نفس عم شایم

نرم و جعد دار و  ییبا موها یمستجاب شود حاال دخترک شیدعا نیگرفته بود که ا شیزدکدام دعا يپوزخند

 ....بود   دهیخواب شیزانو  يبلند رو يبسته و مژه ها يچشمها

 نیاز ا کردیخودش را جمع م شتریهر بار ترنج ب. انداخت  یم یجلو پشت سرش را نگاه نهیاز آ یگاه راننده

از ... هم   شناختشیکه نم يحاصل از وحشت بودن با مرد ینفس تنگ نیاز ا شدیم یخودش عصب يحالت ها

 کنار آن پل آشنا گذشتند 

پهن که مخصوص صورت گردش بود و دوستانش معتقد  يکه با لبخند يآن روز دینبود شا يدور يروزها

 یرا اندک یساله بود آن روزها فارس 22پل را نگاه کرده بود  نیصورتش است ا يامضا ییجورها کیبودند 

کند نقص صحبت  یتا بتواند درست و ب کردیجمالتش فکر م یبعض يبرا دیبا زدیحرف م نهیسخت و با طمان

کرد که ترنج اصال  ینگاه نم نهیانقدر در آ دیبود راننده آن روز شا یرنگ يها راهنیآن روزها پر از پ شیچمدانها

بود  نینه هم...بود   دهیشهر شده بود که راننده را ند نیا يوارهایبه د رهیانقدر خ دیشا ایمعذب نشده بود 

و آشنا نداشت  بهیغر... کند آدم ها را دوست داشت آن سالها  دقت يزیمطمئنا آن روزها عادت نداشت به چ

کاشته شده  يکه عاشق کلم ها هیبد اخالق همسا رمردینبود نه آن پ بهیغر یسالگ 22تا قبل از  شیبرا یکس

 يو از خانه اش بو دیپوشیم یبیعج يکه لباسها ابانیعرب سر خ يبود نه آن دخترك دانشجو اطشیدر ح

او را به  انتشیکه سال بعدش شوهرش به خاطر خ یبینه آن زن کتابدار مودب و نج...آمد   یتند م يها هیادو

 ... نداشته باشد  یکیوجود نداشت که ترنج با او سالم و عل یقتل رساند آن روزها کس

 که سالها فکر کرده بود خانه اش است شاد بود  ییآمدن به جا يبرا

 ... ترنج آن روزها تنگ شده بود  يبرا دلش

آورد بدون آب  رونیرا ب شیرنگ قرص ها دیسف یقوط...   دیلرزیم شیبرداشت دستها یصندل يرا از رو فشیک

بابت معده از دست رفته  يفرداد نبود که غصه ا دیدیم بیدر داخل دهانش گذاشت مهم نوبد که معده اش آس

 اش بخورد 
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 ....   دیشا ایداشت و  شیبرا یترحم بود که یفرداد تنها کس دیشا

 دیبا مشناختیبود که ترنج او را ن یجا کس نیا شدیرا نبست نم شیداد و چشمها هیتک یرا به صندل سرش

 داد  رونیساعت تهران کالفه کننده بود نفسش را پر صدا ب نیا کیتراف بودیحواسش به او م

 ...  مینمونده برس يزیچ -

 ...ترنج    یاپیپ يجواب راننده بود به اخمها و نفس ها نیا

بلند عمه اش به وجد آورده  يو آن خنده ها دیمرد مو سف ریداخل شد آن پ یمیکه از آن در بزرگ و قد يروز

 گذاشته بود اطیح يها زهیسنگر يبودش چمدان قرمز رنگش را رو

باشدش و  دهیبدون آن که د یو درس یهر کالس در يکه عمر يشهر يآغوش آن دو نفر فرو رفته بود هوا در

 بود  دهینفس کش يها هیر يادعا کرده بود که به آنجا تعلق دارد را تا انتها

 نیاول يمخمل سبز برا يرنگ بود با روکش ها ینشسته بود همان که ماهون یمیقد یبلند چوب زیآن م پشت

اش دلمه کلم خورده بود خوشش آمده بود اطرافش شلوغ بود دختر کوچک و زلزله فرشته دختر  یبار در زندگ

 را بهم زده بود  رمردیاعصاب آن پ شیعمو

 زده شده بود  جانیه یقرمز الک يها یآن قال دنید از

 ...آن خانه نداشت   يبه فضا یربط نه

 ....   دیچیپ کیسبتا تاربلند و ن يباز شده بود و راننده با سرعت به کوچه ا راه

به آن خانه و خانواده نداشت مطمئنا؛ ترنج آن  یآن روزها ربط جانی؛ه کردیدرست فکر م دیکش یقینفس عم...  

 ...  شدیزده م جانیبود ه دهیهم د ونیزیکه عکسش را در تلو نیدر چ ییآمدن توله پاندا ایروزها از به دن

طبقه بودند  کیخانه ها اکثرا  ستادیشن کوچه رنگش مشخص نبود او رو کیکه در تار يفلز يکنار در نیماش

کف کوچه نسبتا  شیساختمان يکوچه که تازه ساز بود و هنوز نخاله ها يانتها يها یکینزد يبه جز خانه ا

حداقل از بودن در خانه شان  نهاآ دیچراغ خانه ها روشن بود و ترنج با خودش فکر کرد شا...تنگ پخش بود   

اما  خواندیراننده تعجب را م يشد از چشمها ینم ادهیهنوز هم معطل نشسته بود و پ... خوشحال باشند 

به داخل  رونیاز ب ییسرما...شد و در سمت ترنج را باز کرد   ادهیراننده پ... دست بزند  رهیبه دستگ خواستینم

 چیپ ییدرخت مو شیماند که از باال رهیخ يبه در فلز... شد  ادهیرفت و پگ شرا محکم در آغو شایم... نفوذ کرد 

 دیبا...کرد   ادهیپ یکی یکیراننده در صندوق عقب را باز کرد و چمدانها را ...و تاب خورده بود و گذشته بود  

 ...   بودندگذاشته شده  نیزم يرو کردیم یآن چمدان ها را ضد عفون يانتها دیماند که حتما با یم ادشی
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آن خانه  اطیح يرا که به سنگفرشها شیپا... شانه اش گذاشته بود و هنوز هم خواب بود  يسرش را رو شایم

با  ایسرش را بلند کرد ک. دیایتوانست اصال ن یم... برگشتن بود  يبرا ییداشت جا یبیگذاشت حس غر یمیقد

 یفانوس زینور آن آو ریز بود ستادهیا نهیرنگش دست به س یمشک یرنگ و شلوار ورزش دیشرت ساده سف یت

 شایم... بود را بر لب داشت  يروزیکه نشانه پ ارشیو آن لبخند حرص در ب...   دیرسیکه به خانه م يشکل پاگرد

 ...نداشت   یاحساسش هم لمس بود و حس خاص...دستش خواب رفته دلش هم  ...زد   یجا به جا شد و نق

 ؟؟یبزن خی يخوایم يسادیچرا وا -

اما  شدینم دهیخوب د ادیز اطیح یکیبود در تار یسرش را به سمت چپ چرخاند باغچه جالب...را نداد    جوابش

 هم سخت نبود  یخیل اطیح يو خر مالو ریدرخت انج صیتشخ

گذشتنش  يجا به جا شود تا راه برا یکم ایبرداشت منتظر شد تا ک يمر مر خاکستر يبه سمت آن پله ها یقدم

راننده آمد که  ينکرد از پشت سر صدا یهم اقدام شایگرفتن م يبرا یحت خوردیتر شود اما تکان نم باز

 بداند چمدانها را کجا بگذارد خواستیم

 ...بذارشون همون جا و برو  :  نبود گفت   بهیترنج چندان هم غر يکه برا یبا لحن ایک

 نیبار بود که پا به ا نیاول يخودش هم برا دیکش یآه... است  زاریبه خانه اش ب بهیاز راه دادن غر ایک دانستیم

 ....  گذاشتیم یخانه قدم

هم پشت سرشان  ایک ستادیاز دو ستون ا یکیکنار ... خانه شد   زیرا در آورد و وارد سالن پر نور و تم شیکفشها

و .بود یعصب بهیغر کیآن هم با  شناختیکه نم ياز تنها ماندن در خانه ا یترنج ناراحت بود و عصب...وارد شد  

 ...بود   ایک يلبها يخند رو شیاز همه بدتر آن ن

 اتاق ما کجاست ؟؟ -

که  ییمثل تمام آن روزها...   وفتدین یکس چیامن در را قفل کند تاچشمش به ه يجا کیبرود داخل  خواستیم

 ... ده بود  اما نش ندیرا نب يزیچ چیه شودیم داریآرزو کرده بود صبح که از خواب ب

 ...اتاق ها باالن  : ها را نشان داد  پله

 يبا کتاب خانه ... بود  دشیمقابل د یپاگرد کوچک... اما مهم نبود ...  کردیم تشیداشت اذ شایم ینیسنگ

که اگر همان  یجائ...  دیرسیبه نظر م یدنج يجا...قاب عکس   يو تعداد یبا مخمل آب یکوچک و دو صندل

 ...خواند   یو مجله م کردیتنش جمع م ریرا ز شیها و پاها یاز صندل یکی ينشست رو یترنج سابق بود م

 !؟... خوابت برده : گوشش بود  ریز قایدق ایک يصدا
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: دست لرزانش را گذاشت پشت کمرش و نوازش کرد ...کند   اریرا هوش شایبود که م يکه خورد به حد یتکان

 ...  زمیبخواب عز...  شیه

 ...  کردیتفاوت نگاهشان م یب نهیکه هنوز دست به س ایاش را دوخت به ک یعصب نگاه

 ...  یشیم کیبهم نزد ينطوریباشه که ا يآخر يکن دفعه  یسع ـ

 ...مونه   یم ادمی: فقط سر تکان داد ...داد   یرا نشان نم یحالت چیاش ه چهره

سر به  شایم.دشیسف یانگشت يصندل ها يرو...قدش ماند   يبلند ياش رو ینگاه عصب... از او راه افتاد  جلوتر

 ...ماما  ... م ... م : گردنش چسبانده بود 

 ؟...ماما  : عرق کرده اش را عقب داد  يدست موها با

 ...  میبر... ب :   دکریاطرافش را نگاه م یچشم ریخوشگلش انداخته بود و ز یکمان يبه ابروها یاخم

 !؟...باشه  ...مامان جان   میریزود م:   دیگوشش را بوس ریز

را نگه  شایتوانست م ینم...  کردیخورده بود داشت کرخت اش م نیکه داخل ماش یقرص...  دیزد و لب برچ غر

 !؟...اتاق ما کجاست  : گفت  کردیو نگاهشان م واریداده بود به د هیکه تک ایرو به ک... دارد 

 ...بردار   يخوایهر کدوم وم...شما   اریدو تا هم در اخت نیا... اتاق من  نیا ـ

بزرگتر بود و  یکی نیاتاق او نباشد اما ا واریبه د واریاتاقش د دادیم حیترج... جلوتر از او در اتاق ها را باز کرد  بعد

خوب بود  ...  میمال یو نوار نارنج دیسف يپرده ها...  دیسف با روکش...داشت   يساده ا يتخت دو نفره 

 ...  دیرسیبه نظر م یراحت يخواست بماند جا یکه م یمدت کوتاه يحداقل برا...

 ...چمدون هام و الزم دارم  :  سربرگرداند

گرسنه ات : زد  شایم يموها يرو يبوسه ا...بزند اما سر تکان داد و اتاق را ترك کرد   یحرف ایبود که ک منتظر

 ؟...نشده ماما  

 ...  میبر ـ

بود و نه مردمش مردمشان عجله  نشانیسرزم نشیکه نه سرزم یرفتن به جائ يهر دو برا...گرفت   ینفس

رفت و پشت سرش را  یم...تا برود   کردیرا راحت م الشیخ...  زدیرا م شیزودتر حرف ها ایکاش ک...داشتند  

و پشت سرش را نگاه  رفتکه ...گفت   یکه پدربزرگش در مورد پدرش م یقتمثل و...کرد   یهم نگاه نم

 ... با دو چمدانش برگشت  ایک.نکرد

 ...  کردمیم زشیتم دیبا: شان افتاد  یخاک يبه چرخ ها ادشی
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 ...  میشام بخور نیپائ نیایزود ب...کردم   زشیتم ـ

 !؟...و غذا بخورد   ندیحاضر است شانه به شانه اش بنش کردیم الیخ

 !؟...  يدار یمشکل: پوزخند زد  ایکه ک کردینگفته اش را بازگو م ياش انگار حرف ها چهره

اش  يخاکستر يپالتو و جوراب شلوار...شست   یرا م شیلباس ها دیآخر شب با...تخت   يرا نشاند لبه  شایم

 ... درآورد  شیانداخت و از پا شیکوچولو يبه کف کفش ها ینگاه... 

 ...  یگفت یو بهم م دیکه با یکارها حرفائ نیا يبه جا یتونستیم ـ

 يزیاومدنت برنامه ر يمن برا... دلم  زیعز شهینم! ؟...  يا نهیزم شیپ چیبدون ه: شرور بود  يادیز نگاهش

 ...کردم  

 ...  يعطر مردانه ا چیه...  يعطر چیه... داد  یعطر نم يبود که بو خوب

: خم شد تا دوباره بغلش کند ...  کردیم ینحس شدیبد خواب که م...شد   زانیآو شیکرد و به پا ینق نق شایم

 ...نکن   تمیاذ

بود  بهیغر شیشده بود که برا يوارد خانه ا...شد   ینم یاما گاه...بودن   فیآمد از بغض کردن و ضع یم بدش

 ...خودش هم  .. . کردیم یبیدخترش غر...بود   بهیکنارش بود که غر يمرد... 

 ...صبر کنم   شتریب دیبا ای هیساعت برات کاف مین ـ

ممکن  یممکن ریغ چیه ایبا ک... را ادامه دهد  يباز نیتوانست ا ینم ایبا ک...نزند   ادیدندان فشرد تا فر ریز لب

 ...وقت   چیه...  شدینم

 

*** 

رها  رهیرا از بند گ شیخواست موها یسر درد داشت و دلش م یکم...مشتش فشرد   انیها را م يکاغذ دستمال

 يو باز کیچنگالش را فرو کرده بود داخل است شایم...خواست هر چه زودتر برگردد به اتاقش   یدلش م...کند  

 ...  کردیم

 

 ...هم بخور   يزیچ هی....ماما   يکرد يهمه اش باز: کرد  زیبرداشت و دور دهانشرا تم یدستال
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کف دستش را ...را گذاشت کف بشقاب   یطالئ يها ینیزم بیچنگال پر س...دهان بسته بود   يجبازل با

 چیه ایگرفت از غذا خوردن ک یرا در نظر نم شایم ياگر سر و صداها... دردناکش  يها قهیشق يگذاشت رو

 ...را پاك کرد   دهانشداد و دوباره  شایآب به خورد م یقاشق و چنگالش کم یحت... شد  یبلند نم یصدائ

 !؟... خوابه  یم یبچه چه ساعت نیا ـ

  یبه اسم صداش کن مینجائیا یکه تا وقت یبهتره عادت کن! ؟... بچه  نیا: نگاهش کرد  يبلند کرد وجد سر

 ...  شایم...

 !؟...خوابه   یم یچه ساعت شایم: داد  یرا تاب وانیل انیتفاوت دوغ م یب

 یکس...دلش به درد آمد  ... گفتن و بچه گفتنش نبود   شایم نیب یتفاوت چیاصال ه... بچه دوباره گفته بود  انگار

 ...داد   یاجازه نم یبه کس...باشد   تیاهم یو نسبت به بودنش ب ردیبگ دهیحق نداشت دخترش را ند

 هیمن  يبه بچه  يحق ندار...  گمیم یدارم بهت چ نیبب: به آغوش گرفت  یصندل يرا از رو شایو م ستادیا

 ؟!؟...  يدیشن...  ینیبیآشغال وم کهیت هیکه انگار  ینگاه کن يطور

 ...  ستیحالت خوب ن... فکر کنم وقت مصرف داروهات گذشته : و نگاهش کرد  زیم يرا گذاشت رو وانشیل

و که قراره بشنوم و بگو و خالصم کن  يزیچ...  ایک یکن یم يباهام باز یچ يبرا...  ستمیآره خوب ن: زد  داد

 ...تونم   ینم... صبر کنم  نیاز ا شتریمن کشش ندارم ب...  یفهم یم... 

 یمن صدات و سرت نم يتو خونه :  زیم يدستمال سفره اش را انداخت رو...  ستادیرا عقب داد و ا یصندل

اخالق من سواستفاده  نینکن از ا یاما سع... ام  يمن آدم صبور...  یکن یو مثل بچه ها ترك نم زیم...  يانداز

 .یکن

بار  نیاول يکه برا يهم از آن روز یلیانگار خ...زل زد به صورتش  ...بود   دهیمحکم به گردنش چسب شایم

بود   دهید نیآلبوم سامان، پسرعمه مه انیکه م یاز مرد بلند قامت يریتصو...گذشت   یبودنم دهیعکسش را د

 يایکه در دن يمرد...داخل کمدش را پر کند   یصدف یتواند قاب خال یم رشیتصو کردیکه فکر م يمرد...

 ! ؟...  یمرد خواستن...معده اش به تالطم افتاد  ...بود   یخواستن يادیدخترانه اش ز يها طنتیش

 یخودش زجر م يدردها يبرا دیبا...بود و محکم به گردنش چنگ انداخته بود   دهیاز داد زدنش ترس شایم

 !؟...  شایم ای دیکش
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 یتا کم ندیها بنش یاز صندل یکی يدلهره رو یخواست ب یدلش م...هم محکم و استوار نبود   یلیخ شیها قدم

 ي سهیتخت و ک يرا نشاند لبه  شایم...توانست که آرامش کند   یخانه اش بود و نه م نجایاما نه ا...آرام شود  

 ...کن ماما   يباز نیبا ا:  دیکش رونینرمش را ب یمکعب يپازل ها

چمدانش  ایگفت  یرا م شیحرف ها ایماند تا ک یمنتظر م دیبا...دست را به کمرش گرفت   کیو  ستادیا کالفه

 ؟...  کردیرا باز م

را  شیقدم ها نیسنگ يصدا...بود   متیهمان هم غن...   یکم... کنارش آرامش داشت ...بود   نجایفرداد ا کاش

سرگرم بود   شیها ياش را کنار گذاشته بود و با اسباب باز یباالخره بدقلق...انداخت   شایبه م ینگاه دیکه شن

 !؟...  یحرف بزن يخوا ینم:  ستادیاتاق ا رونیب...

 ...  ستیسخت ن یلیخ شتریکم ب هی يسه سال صبر کرد ـ

 يحقه  هیبهانه  نیرسم که کشوندن من با ا یم جهینت نیدارم کم کم به ا:  چاندیاش پ نهیرا دور س دستش

 !؟...  ستین نطوریا....بود   فیکث

تفاوت را  نیشرت ا یت يدیسبزه بود و سف یاما پوستش کم... نداشت  شیته ر...شد   کشینزد شتریب یکم

 ...براق   يساده  ریزنج کی... گردنبندش ماند  ریزنج ينگاهش رو...  دیکش یبه رخ م شتریب

 !؟...  یچمدونات و باز کن يخوا ینم ـ

فردا صبح از ...که معلومه نه   نطوریا:   وارید يبه سرد دیپشتش چسب...عقب رفت   یرا باال گرفت و کم سرش

 ...  رمیم نجایا

 ...  يقبال شجاع تر بود:  رفت و آمد  شیچشم ها نینگاهش ب...  دیسمتش گردن کش یاما کم امدین جلو

حماقت محض  ...شجاعت نبود حماقت بود  ...فراموش نکرده بود  ...امتداد داد   شیرا تا لب ها نگاهش

 ....به تنش لرز انداخت   وارید يو سرد دیگردنش را عقب تر کش...

 

 

 

آمد  یم اطیهم که از ح یبود آن نور کمرنگ بیغر شینتوانسته بود بخوابد جا کردیگردنش درد م يه ها مهر

 چشمانش را آزار داده بود 
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نگاهش  يبا پوزخند ایدر آوردن ملحفه ها ک يباز کرده بود برا مهیرا ن شیاما خواب خواب بود چمدانها شایم

 ... نو بودن  یکنیعوضشون م يخود دار یب:  کرده بود وگفته بود  

هم در حال خروج از در اتاق گفته بود که قبل از  ایبه حرفش نداده بود ک یتیاما اهم شناختیرا م ایک دانستیم

جا  نیمرد خودخواه بودن را دوست نداشت کال از ا نیا عیطور مط نیصبحانه آماده باشد ا يساعت هشت برا

 ...نداشت   یبودن حس خوب

ساعت و گردنش را ماساژداد  دیکش یآه...  کردیتا آسمان فرق م نیزم ششیبار آمدنش با آمدن پنج سال پ نیا

 یآب يآورد آن ترنج بزرگ زرد رنگ وسطش با آن گره ها رونیپته اش را از ساك ب...شد    یم کیبه هفت نزد

 نیرنگ مخمل تنها منبع آرامش ا رمزق نهیزم يرو بایز يترنجها نیبه لبش آورد دوختن ا يلبخند يا روزهیف

 ...بود   شیروزها

را محکم پشتش بست از پله  شیاش را مرتب کرد موها نیشلوار ج...   دیرنگش را پوش یطوس یاسک قهی بلوز

احسا س کرد درخت  شیزانو يرا رو یمینشست آفتاب مال يمبل کنار آن پنجره سرتاسر يرفت رو نییها پا

 بود کارگاه را دور پته اش محکم کرد  درسشیکامال در د ریانج

تر  بایز شدیبزرگ م شدیآن ترنج عوض م ير رنگ و بوانگا زدیکه به جان آن پارچه قرمز رنگ م یسوزن هر

 ...کوچک شده بود   شتریسوزن روزگار او را بزرگ نکرده بود ب نیاما ا شدیم

 دنیبا شن...  زدیبه فرداد زنگ م دیآمد با یو روشن به نظر م یمبل سالن جا به جا شد هوا امروز آفتاب يرو

زود چهره  یلیو صورت گل انداخته خ یبود با لباس ورزش ایک دیدر قفل در از جا پر دیکل دنیچرخ يصدا

 ...  زمیعز ریصبحت بخ:  به سرتا پاش انداخت   یکرد نگاه رییتغ ییبه همان لبخند کذا ایمتعجب ک

 ...  زمیصد با رگفتم بهم نگو عز:  کارگاه را در دستانش جا به جا کرد و سوزن را داخل پارچه فرو برد   ترنج

 ...کنم   یدلم بخواد صدات م یمن هم به همون تعداد بهت گفتم هر چ -

خواست از کنارش رد شود که  ایدست ک يتو يبرشته و خوش بو يتوجه به آن بربر یب یمحلش نداد حت ترنج

 ...  یکن یکه زندگ يریبگ ادی دیقبلش با یبدون يخوایم يزیاگر چ:  کوبش کرد   خیم شیصدا

 ...  رمیبگ ادیکردن رو  یزندگ از تو ومدمیمن ن -

 ؟یگرفتیم ادی دیالبد از فرداد با -

 لحن چندشناکش بدش آمد  نیا از

 ...  يبد يمن نظر ایراجع به فرداد  يکه بخوا یستین یتو مقام -
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را  یمشک یزده از آن لباس ورزش رونیرنگ ب یگرد آب قهیآن  توانستیشد حاال ترنج م کیبه او نزد یقدم ایک

 ... نشو  کیبهت گفتم انقدر بهم نزد:  کرد   دایپ یلرزش شیقدم به عقب رفت صدا هی...  ندیبب

 اوردیب رونیچشمان خندان را از حدقه ب نیا خواستیم دلش

 یکن یسع دیبا يخونه ا نیتو ا یاما بهت گفته باشم تا وقت زیسر م يایم یکنیم داریرو هم ب شایباال م يریم -

 ...کنم   یرو آماده م زیکه من م يبار نیآخر نیپس ا...  یکن یدرست زندگ

 نیا ومدمیمن ن:  کنترل کند   شتریاعصاب له شده را ب نیا توانستیم دیطور شا نیاش را خاراند ا یشانیپ ترنج

 ...جا برات کار کنم  

  نمیچیم زیبار که من برات م نیآخر نیا یدر هر صورت -

داد به اتاقش  حیحوصله بود که ترج یواب ها داشت اما آن قدر کم خواب و بج یلیبه سمت پله ها رفت خ ترنج

 پناه ببرد

 ... جا باش  نیراس هشت ا:    دیاز آشپزخانه به گوشش رس ایک يبود که صدا دهیهنوز به پله اول نرس شیپا

 یینشسته بود صبحانه تنها وعده غذا زیهنوز خواب داشت اما مثل هر روز صبح با لبخند پشت م شایم چشمان

 ...   شدینان تستش شکالت صبحانه زده م يبه خصوص که رو خوردیبدون بحث م شایبود که م

را در دست  یرنگ یصدف ینیچ يآشپزخونه نشسته بود فنجان چا یلیمستط زیو مرتب سر م دهیلباس پوش ایک

دانست  یدر هم اش نم يبا آن ابروها کردیگاهشان مفنجان ن يقرمز رنگ از باال زیر يداشت با آن طرح گلها

را  انشیبود که نگاه اطراف شانقدر گرفتار خود دیوقت بود شا یلیخ... پنهان است   يزیدر آن نگاه چه چ

 ...  خواندینم

 مهیمن ناهار ق:  ترنج برداشت   يرو به رو یصندل يگذاشت و کتش را از رو زیم يرا رو شیفنجان چا ایک

تلفن خونه هم مطمئن باش ...نرو    رونیب...  نجامیا میها هست ساعت دو ن نتیتو کاب لشیوسا... دوست دارم 

 ....با تو کار نداره   یکس

 ...  رمیهم بخوام م ییهر جا ستمیتو ن یزندان نجایمن ا -

 رفت   رونیکتش را کامل تنش کرد و بدون جواب دادن به ترنج از در ب ایک
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حالش را بهتر کرد   یکم یو آسمان آب يزیپائ میآفتاب مال...رفتند   اطیپوشاند و با هم به ح شایبه م یمگر لباس

 ...حوض   يبود رو ختهیرا ر شیبرگ ها ریدرخت بزرگ انج...

 ...بنفشه پا گذاشت   يبوته ها يرو ردیرا بگ شیسمت باغچه و قبل از آنکه بتواند جلو دیدو شایم

 !؟...  يماما چه کار کرد...  شایم ـ

 ...  يباز... ب  ـ

گرفتن  يهم برا یگاه... سبزه ها را دوست داشت  انیم دنیدو شایم...رفتند   یبه پارك م) کم(اوقات با  شتریب

 ...  کردیم يقرار یپروانه ها ب

کردند   ید حمام مکند و بع يباز شایبا م یتوانست ساعت یم...نداشت   ایک یپختن نهار سفارش يبرا يقصد

 دهیرس نیعمه مه...درخت خرمالو داشت   یهم چندتائ رمردیپ يخانه ...ماند   دهیرس يخرمالوها ينگاهش رو...

بود که دلتنگ  یترنج گریاما نه د...  دحاال درخت ها همان جا بودن...  کردیمحمود خان جدا م يرا برا شیها

 ریز شایهمراه م...  چیه یبود و گاه شایاش فقط م یدلخوش یگاه...گذشته لبخند بزند   يادآوریشود و با 

تماس  دیبا...  کردیطعمه استفاده م يفرداد از آن ها برا...تپل کندند   یخاک يکرم ها دنید يدرخت ها را برا

 یحاال که تنها بودند چمدانش را م نیهم دیبا دیشا...  ستیبه ماندنش ن يادیز دیگفت که ام یگرفت و م یم

 ...وقت   چیه... گشت  یدنبالش نم ایک...رفت   یبست و م

داد و نگران گرد و خاك  هیتک وانیآن طرف ا ينه نرده ها...نبود دل کندن هم سخت نبود   انیدر م یدل یوقت

 ...نداشتند   یآلودگ چیذرات ه...که آدم ها داشتند   يآنقدر... نبود  

 ایک...  کردیم يکار دیبا...  بودیاش م ندهینگران آ دیبا...  کردیم يباغچه زانو زده بود و باز يسبزه ها يرو شایم

 ...گفت   یم دیدانست با یم يزیاگر چ

 ... ماما ... م  ـ

 یسنگ چیه...  دندیترس ینم يزیاز چ...بارز بچه ها   تیخصوص...  دیدویتوجه به موانع م یب شهیهم مثل

 ...  خوردندیم نیاگر زم یحت... مانع نبود  شانیبرا

 ...ماما  : شد و بغلش کرد  خم

ولرم پر کرد و  ریرا از ش رشیش شهیش.خواست که بروند داخل یم...گردنش   يگود انیرا گذاشت م سرش

 یدکترش م... خالصش کند  شهیخوردن با ش ریعادت ش نیتواند از ا یم یدانست چه وقت ینم...دستش داد  

...  يکرد چه دکتر دلشاد رفک...اجبار نباشد   يزیچ چیکه در ه...نباشد   شهیگرفتن ش يبرا يگفت که اجبار
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 نجایا:  آشپزخانه  زیرا نشاند پشت م شایم....هم بود   یخواست یاگر نم یگاه... که اجبار نباشد  شدیمگر م

 !؟... باشه ...ماما   ینیشیم

 ینرم و مخمل يگونه  يرو یدست...مار سر تکان داد  خ یبود و چشمانش کم ریکه مست خوردن ش همانطور

بسته ...را باز کرد   زریاش در فر یباطن لیبرخالف م...گذاشت   یبار م يزیچ شاینهار م يبرا دیبا...  دیاش کش

از بسته ها  یکی يرو...  دهیرس مها ه خچالیتا  ایکه مرتب بودن ک دادیو برچسب زده نشان م فیرد يها

قارچ به  یچندتائ شایآرام نگه داشتن م يبرا...درست کند   یتوانست ماکاران یم...چرخ کرده  ... انگشت گذاشت 

کاش زودتر ....پخت   یغذا م لشیبا وسا ایک يداشت که در خانه  ياحساس بد...کند   يدستش داد تا باز

را از دست  يزیچ... اولش  يگشت سر خانه  یبر م ایرفت  یم شیپ ایبا کمک ک ای...  شدیمشخص م فشیتکل

 ...  یخال يو دست ها یقلب خال... نمانده بود  يزیچ گرید...قبال همه را با هم از دست داده بود  ...داد   ینم

 ي هیگر يکند صدا یقبل از آنکه حرکت...شکستنش از جا تکانش داد   يو صدا شایم ریش ي شهیش افتادن

هم  یلیخ هیگر یکم... بالدارش را از دست داده بود  يبا اسب ها یمحبوب صورت ریش شهیش...بلند شد   شایم

 !؟...باشه  ...  میخریم گهید يشه یش هی...ماما  :  شکسته رد شد و بغلش کرد  يها شهیش ياز رو...بد نبود  

 ...دلم   زیعز...  شیه: داد  شانه اش و نازش يسرش را گذاشت رو...و دوبار هق هق کرد   دیبرچ لب

و ملحفه  یتیک ریلوازم تحر فیاز پله ها باال رفت وبا گرفتن ک شایبا م...رفت   رونیها گذشت و ب شهیش يرو از

  میدرست کن یکاردست میخوا یم شایمن و م: شکل انداخت  یضیب ي چهیقال يملحفه را رو...امد   نیپائ يا

 !؟...باشه ماما  ...

 رشیش يبعد يکه وعده  یتا وقت دیبا...آمد   یها خوشش م یکردن کاغذ رنگ یچیبغض داشت اما از ق هنوز

گرفت و کاغذها  دهیپلکش را ناد یپرش عصب...کرد   یم دایپ شهیبا همان مارك و سر ش شهیش کی دیرس یم

 ...را برش زد  

 ؟...  میدرست کن یچ شایم ـ

 ...اسب  ...ا  : شد  دایپ زشیر يو دندان ها دیخند

داشت سخت  شایمراقبت از م الیبدون کم...به فنا رفته را فراموش کرده بود   ي شهیشد و ش يگرم باز سرش

حاال ...نداشت   یآشپزخانه هم که اوضاع مرتب... هنوز دوش نگرفته بودند ... بود  ختهیاتاق باال به هم ر...  شدیم

 ...بودند   دهیرابه گند کش ایک بمرت يخانه  بایتقر.ها یبودندبه سالن و کاغذ رنگ دهیهم رس
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 شایم...گرفتند   یدوش م دیبا...زانو زده بود افتاد   شیکه رو یچمن يو سبز شایم يجوراب شلوار يرو نگاهش

... ا :  دادیم حیکاغذ چسبانده بود و توض يهر طرف را تکه ا...  کردیخنده دارش با افتخار نگاه م یبه کاردست

 ...خرگوش  ... خ ...آقا  ...  نیا

 ...  دیخورش... خو : اشاره کرد  رهیدا مین کیانگشت به  با

 ؟...  يآب باز میبر: گونه اش گذاشت  يرو يا بوسه

؟ به نظرش چندشناك ... مرد  کیحمام ...کرد   یاز حمام نگه داشت و خوب همه جا را آبکش رونیرا ب شایم

کرد لباس  یراحت آبکش الیهمه جا را با خ یوقت...هم آرامش نکرد   يظاهر يزیمت یحت...بود   ایدن يجا نیتر

 ...دوش نگهش داشت   ریو ز دیکش رونیرا از تنش ب شایم يها

دوش گرفتن  يلباسش نم برداشته بود و از وسوسه  شتریب مین...الزم داشت   زهایچ یلیقرار به ماندن بود خ اگر

 يسشوار را رو ياز فاصله گرما...را تنش کند   شیتخت تا لباس ها ينشاندش رو چیحوله پ...  کردیامتناع م

قبل از آنکه بتواند ...از جا پراندش   يودباز و بسته شدن در ور يصدا...  شهیاالن تموم م: گرفت  شیموها

 ...!!!ترنج  :  دیرا شن ایبلند ک ادیفر يبردارد صدا یقدم

 *** 

 

 !؟...شده   یچ...  یچ: جا خورد  ایک یصورت عصبان دنیا دب...  ستادیپله ها ا يباال

 ...  هیچه وضع نیا...به خونه ام   يزد هیچه گند نیا ـ

 نایا يبرا: هم گره کرد  انیدستانش را م...شد   دهیسمت آشپزخانه کش زهایو خرده ر یرنگ ياز کاغذها نگاهش

و عوض  سیخ يبرو اون لباسا...  نیپائ این:  ستادیاش ا يکه با داد بعد دیایب نیخواست پائ!؟...  يداد زد

 ...داده بود   بیترت يا یآن چنان پیچه ت...و شلوار نم دارش انداخت   کیبه تون ینگاه.کن

عقب  یکم...گرفت   یبود نفس دهیتخت خواب يکه لبه  شایم دنیبا د...پله را برگشت باال و به اتاقش رفت   دو

و  دیآشفته اش کش يبه موها یدست...  دیبرداشت و پوش يگریو خواباندش از چمدان بلوز و شلوار د دیتر کش

 ...داد در اتاقش را قفل کند و بخوابد  یم حیترج...  کردیو کمکش م نیرفت پائ یم دیبا... تخت نشست  يرو

 !؟...  يایچرا نم: در اتاق باز شد ...طرف راستش گذاشت تا غلت نزند   یو بالش دیرا کش شایم يرو

 ...  دیبلوزش کش ي قهیبه  یو دست ستادیا...ندارد   یکه گذشت دادیدرهم و پرش نشان م اخم
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شد  خم...رفت   نیاش رد شد و از پله ها پائ یلعنت ي نهیبه س نهیس...  دیایب رونیدر را باز نگه داشته بود تا ب ایک

دارم   کیکوچ يکه من بچه  یدونست ی؟مگه نم...  يچهارتا کاغذ داد زد نیا يبرا: و کاغذها را دسته کرد 

 ...  یاخم کن...  یکه حاال داد بزن...  نجایا امیکه ب یخواست یچ يبرا...

 ...به هم   نیختیبود که همه جا رو ر يا يچه باز نیا...آشپزخونه  ... تو سالن ...  يپادر يجلو... تو باغچه  ـ

 ... و بهم بگو تا برم  دیکه با یحرفائ...  یناراحت:  زیم يرو دیحرص کاغذها را کوب با

 یگیم يجور: مردانه اش را داد باال و سمت آشپزخانه رفت  راهنیپ يها نیکاناپه و آست يرا گذاشت رو کتش

 ... !!ستن گردان آدم با محبت منتظرت ه هیبرم که انگار 

 دیدلش را با...فرداد هم که از صبح تماس نگرفته بود  ...کس   چیه...را نداشت   یکس...گفت   یراست م خوب

 !؟...  کردیخوش م شیبه نداشته ها

 ...دنبالم   ادیفرداد ب گمیم...  ستیمهم ن:  عرق کرده اش را مشت کرد  يها دست

دونستن از  يتمام شانس خودت و برا ياگه بر...دلم   زیعز یکن یکار و نم نیتو ا: سمتش برداشت  یقدم

 !؟...  یدونیم...  يدیدست م

چانه اش فشرد   يدستش را رو...دردناکش را نفشارد   يتا بغض آنطور گلو...بود تا داد نزند   ستادهیا محکم

 ...  يتو بهم قول داد:  ندیرا بب دنشیلرز ایخواست ک ینم...

 !؟...بهت نگفته بودم  ...  زمیکنم عز یبهش عمل نم دمیقول م یاصوال وقت:  کردینگاهش م خونسرد

 نیهم...گذشت   یهم از وقتش نم یلیخ...بود   دهیها را د ينامرد...  دیفهم یآدم ها را م ينامرد...دانست   یم

 ...  رمردیپ يروز ورودش به خانه  نیاز اول... هم پنج سال  دیشا...سه سال قبل  

 ...  یپست...  یلیخ: چشمانش حلقه زد  انیم اشک

 ...شک نکن  : رفت  شیبه هم فشرده اش پ يچشم ها تا لب ها ينگاهش از رو...  دیرا جلوتر کش سرش

 شیبازو يرو ایبه عقب بردارد که دست ک یخواست قدم...  زدینفسش داشت حالش را به هم م يگرما

 ...ولم کن  ... و :  دیعقب کش شتریخودش را ب.نشست

 ... ندارم  يباهات کار... نلرز  ـ

 ...پس دستت و بکش عقب  : تکان داد  سر

 .خرده است شهیپشتت ش: نشست  شیگونه ها يکالفه اش صاف رو نفس
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 ریو ش شدیم داریاز خواب ب شایم...  دیخر یم گرید یکی دیبا...انداخت   ریش شهیش يبه شکسته ها ینگاه مین

 ...  خواست یم

 ...  رمیبگ گهید یکی دیبا:  زد  لب

کنم ناهار و  یجمع م نارویتا ا:  دیکش رونیب يدسته بلند يجارو خچالیو از پشت  دیدستش را عقب کش ایک

 ...آماده کن  

 ایآن سالها ک...خانه را انجام دهد   يکارها ایکرد که ک یآن سالها هرگز فکر نم... نگاه کرد  دنشیجارو کش به

 ...  شیحرف ها...راه رفتنش  ...بودنش  ...خاص بود  

 *** 

هم  یچشم ریگذاشت و شروع به خرد کردن قارچها کرد و ز شخوانیپ يرنگ را رو دیي گوشت سف تخته

غر زده بود اما  تکاندیرا م يکه داشت پادر دیرا د ایاز پنجره آشپزخانه ک...   کردیداخل روغن را چک م يازهایپ

 ترنج خانه را مرتب کرده بود  يپا به پا

 ...بود    دهیچیداغ در خانه پ ازیپ يدست باشند بو کیبه قطعات قارچ ها بود تا  حواسش

  ختیزباله ر سهیرا در ک ییزهایداخل آمد و چ ایک

 ...  شایم يبرا ریش شهیباید بعد از ناهار برم سراغ ش -

جوابش چه  دیتکان داد و رفت و در آخر ترنج نفهم يرا بشورد سر شیرا باال زده بود دستها شیها نیآست ایک

 ...بود  

بود که  یکار را دوست داشت چند وقت نیگاز هم زد و هم زد و هم زد ا يپا ستادیا ختیرا که در ظرف ر قارچها

 را شروع کرده بود  يسوزن دوز نیهم يرا دوست داشت برا يتکرار نیروت يکارها

 ساالد را در آورد و با همان دقت خاص خودش مشغول به کار شد  لیوسا خچالیاز پشت سرش رد شد و از  ایک

کالفه دسته ...نه    ایست  یختگیآن بهم ر یفکر کند هنوز هم عصبان خواستیهم ساکت بود ترنج نم ایک

 را پشت گوشش داد و کارش را ادامه داد شیمو

 منظم کنار هم افتاد يمربا ها يها شهیبر داشتن رب باز کرد که چشمش به ش يرا برا خچالی در

 هستن؟؟ يمرباها کارخونه ا -

 يدیفهمیم يبله اگر صبح به خودت زحمت خوردن داده بود -

 مرد طعنه بود  نیجمله ا هر
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 ...بود    دهیسوال را پرس نینمی دانست چرا ا یحت قایباال انداخت دق يا شانه

 نگاه کرد  ایو منظم ک عیرحرکت س به

مرتب و اتو  يادیخاص بودنش توجه اش را جلب کرده بود ز نیبودش ا دهید رمردیاول هم که در خانه پ بار

کال او ...   دیپوشیآزاد م يبود لباسها یطور نبودند پدرش مرد راحت نیکدام از مردان اطرافش ا چیبود ه دهیکش

را با چه  اریدر اتاق نگاهش کرده بود خ نیو بند نبودند از ب دیآمد که مردمانش انقدر هم در ق یم ياز کشور

 ...درست مثل امروز   گرفتیپوست م يا نهیطمان

گاز را که  ریز...هم به گذشته فکرکردن به نفعش نبود   یلیبروند خ نیافکار از ب نیداد تا ا یرا تکان سرش

  کردیکه آرام نشسته بود و نگاهش م دیدرا  ایو ک دیخاموش کرد چرخ

 ؟یکنینگاه م یبه چ -

 گرفت و خواست از آشپزخانه خارج شود  دهیلبش را ند يرو يموذ لبخند

 یکنیچرا انقدر فرار م نیبش:    ایک

  کنمیفرار نم -

 شد  رهیو بدون لک خ دیسف يزینشست به رو م زیو پشت م دیقرمز رنگ را کش یصندل

 ؟یکن یم تیچرا اذ ایک -

ناهار  هیکه  زمیعز تیاذ نایا:  نگاهش را دوست نداشت   يتو حیتفر نیداد ا هیاش تک یصندل یبه پشت ایک

  ؟؟یمن درست کن يبرا

 چرا؟؟ -

 ...هم انجام بده   نجای؟؟ همون کارها رو ا يکردیم ییسوال رو تکرار نکن ترنج ،اون جا چه کارها نیانقدر ا -

نگاه  ونیزیتلو زدیورق م يمجله ا یگاه کردیم يسرگرم بود سوزن دوز شایبا م کردیم ییخب چه کارها...  

صرف کرده  يزیکنار آمدن با چ يسه سال گذشته را تمام برا کردیو فکر م کردیو فکر م کردیو فکر م کردیم

 زلزله بود کیبود که بزرگتر از 

به  ياصرار ییخ ینداشت در آن کشورهم کس يکه گرفت دانشگاه نرفت پدرش اصرار پلمینخوانده بود د درس

 ...آن زمانها   دینداشت شاد و سر خوش بود شا یداشتن مدارك دانشگاه

 ...  دمیهم ازت پرس گهیبار د هی ادمهیسوال رو  نیا -

 ...  کردیفرق م یلیاون موقع مطمئنا جوابم با االن خ:  را در دست گرفت   زیم يرو دینمکدان سف ترنج
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 ...به جلو خم شد و نگاهش کرد   یاندک ایک

 ...عقب برد   یشده بود سرش را اندک کالفه

 ... هر وقت غذا آماده شد صدام کن :  بلند شد و به سمت سالن حرکت کرد   زیاز پشت م ایک

داخل بشقابش سرش را گرم  يکرده بود اما ترنج با آن تک و توك صدفها یتاب یاش ب شهیبابت ش یکم شایم

قرمز شده بود زد و بعد خودش به بشقاب  یبه دهانش که کم يدوست داشت ترنج لبخند یماکارون شایکرد م

 ایبود؟؟  دهیدر اتاق د نیاز ب رابار اول او  خوردیرا م شیصاف نشسته بود و آرام غذا ایزد ک یپرش چنگال مهین

و  اهینافذ س یبا چشمان یشرق يخموا بایمرد جذاب و تقر کیقطعه عکس بود از  قتیدر حق ایبار اول ک... نه نه 

 ....همان مرد در لپ تاپ پدرش بود    ایپر و در هم بله ک ییابروها

 یکه زندگ يپدرش هم چشمانش نسبتا روشن بود در شهر یبود حت دهیاطرافش کم د یچشم مشک مرد

قد بلند و  يبه مرد شده بود لیآن قطعه عکس تبد رمردیکم بود بعد آن شب در خانه پ اریبس یرانیا کردندیم

 راهنیکرده بود پ شدر اتاق نگاه نیبود از ب ستادهیا طنتیآن مبل گوشه سالن از سر ش يرو دهینسبتا کش

خب آن شب هم به خودش اعتراف کرده  يبه رنگ سورمه ا يبه تن داشت و شلوار پارچه ا یمردانه کرم رنگ

 يمرد خاص بود بو نیسال آن روزها ا 22ترنج  يکه داشت انقدر ها هم خاص نبود اما برا یتیبود با وجود جذاب

 ياش برا يو خارج از هر گونه تند نهیبا طمان يامرتبش رفتاره شهیهم يلباسها شیور کیادکلنش لبخند 

 ...ترنج خاص بود  

 نداشت  ایکه ک يزیچ یعصب یهم بود اما تند بود و گاه یبود پدر خوب یمرد خوب پدرش

 ...به چشم ترنج آمده بود   اریکه بس يزیرفته بود دست و دلباز بود و مودب چ رونیبار اول با او ب يبرا یوقت

 ...آن روزها خارج شد   یرنگ يایو از دن...  دیکش یخود آگاه آه نا

 ...  یکشیآه م:   کردینگاه کرد که پر سئوال نگاهش م ایرا بلند کرد و به ک سرش

 ... افتادم   يزیچ ادی -

 ...چانه اش در هم گره کرد و نگاهش کرد   ریچنگال را در بشقابش رها کرد و دستش را ز ایک

 يکه ترنج با صدا یزمان کردیم ییرایپذ ایاز ک یعمه اش با چاپلوس یوقت رمردیپ يناهار خور زیروز پشت م آن

 ...هش کرده بود  طور نگا نیهم ایبود هم ک دهیبلند به گفته فرداد خند

 چند وقتت؟؟ نیا يبایز يروزها ادی -

 انقدر بد جنس باشد؟؟ تواندیمرد م نیوقت فکر کرده بود ا چیه...  
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 ...  کردیم يباز شیهنوز هم داشت با غذا شایم

 ...آخه   یشیالغر تر م يدار یتو ه میاومد یمامان جان از وقت گهیبخور د -

 ...  کنهیروش خودش رو برات لوس م يانقدر زوم کرد یوقت خورهیم یولش کن -

 ؟؟یدونیم یتو از من و بچه ام چ -

فشا ر داد    یرا کم شیشانیترنج پ...   گریراست گفته بود د...   دیچیآشپزخانه بد جور پ يکلمه بچه ام در فضا...  

 ...باشد   کیبچه را شر نینبود که بتواند ا نیوقت سهمش ا چیه...

 ...  دونمیم زهایچ یلیاما از تو خ دونمینم يزین از بچه ات چآره م -

 هستم؟؟  یتیمن تو چه وضع یدونیتو م:  چنگال را در بشقابش رها کرد   ترنج

حلقه  کیرز بود و  يسبد پر از گلها کی شیرنگ برا ینگاه مشک نیا کردیخونسردانه هنوز نگاهش م ایک

 ...  فیظر

رنگش  دیسف يزیرو م يآشپزخانه مرتب که البته لکه قرمز رنگ رو نیبه ا گشت،یبرم دیداد با یرا تکان سرش

 .نظري انداخت.افتاده بود 

 ؟؟یفهمیم یتو از اجبار چ:    دینوش يرا پر آب کرد و جرعه ا ستالیکر وانیل

 یمگوش خانوم کوچولو داد نزن با هم فاصله اي ندار...  فهممینم يزیتو چ دیتو د نکهیمن کال مثل ا -

 را برگرداند و بلند شود و برود  زیم نیاالن تمام ا نیهم خواستیدلش م یلیبود خ کالفه

مدت سبکتر شده بود  نیدخترکش ا دیکش یبلند کرد و در آغوشش گرفت و در دلش آه زیرا از پشت م شایم

 ...  ستادیپاشد و ا

که اون  ییتک تک اونا یپ يو رفته بود ياون روزها هم اگر فرار نکرده بود...ترنج انقدر فرار نکن   نیبش -

 ...  یمن رو نگاه کن یشکل نیا يبودن حاال مجبور نبود رمردیعسل خونه اون پ يشب تو مراسم نامزد

عسل و مسعود خانه  يبود نامزد ییبایآن شب شب ز... در آغوش گرفت  شتریفشرده شد دخترکش را ب قلبش

 یاز هر زمان باتریبه تن کرده بود همه به او گفته بودند ز یرنگ یآب يبایز راهنیبود و ترنج پ یچراغان رمردیپ

کار به شهرستان  يو نبود برا اشدهم غصه داشت دوست داشت او هم ب یاما ته دلش آن شب کم...شده است  

 ... شد  بیکه نه تخر رییتغ زیبعد از آن شب همه چ...رفته بود   

 ... افتادن دنبال اون اتفاق  يداشتم برا بانیو پشت یهم حام یلینه که من خ:    دیلرزیم شیصدا

 ...  دیایب نییپا خواستیزد م یدر بغلش نق شایم
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 گریبار د کی دیبا...  ریش شهیدنبال ش رفتیم دیبگوید که ترنج آشپزخانه را ترك کرد با يزیچ خواستیم ایک

طور معده  نیهم خورده بود که ا يزیها مگر چ یاز آن صدف...  دهدیداغ م ازیپ يبو کردیاحساس م کردیحمام م

 اش در تب و تاب بود؟

 

 

 

پاستل ...تخت و مشغول بود   ينشسته بود رو شایم... اتاق گذشت  دیساده و سف واریدر و د ياز رو نگاهش

اتاق حبس کرده بود  انیاز ظهر خودشان را م... اش  یبزرگ نقاش يبرگه ها يرو دیکش یاش را م یرنگ يها

تا  اطیدوباره ببردش داخل ح ستخوا یدلش م...  ردیم یذره ذره م شیعقده ها يهم دارد پا شایو فکر کرد م

خواست با حضور  یم...چه در خانه مانده و به دفترش برنگشته   يبرا ایکه ک دیفهم یاصال نم...کند   يباز

ماند شروع  یاتاق م نیا انیم گرید یکم...ق شده بود  خوب موف...  اندازدیاش جنگ اعصاب راه ب یشگیهم

 !؟...  رونیب میبر: انداخت  شایدستش را دور م...زدن   غیبه ج کردیم

 ...بگل نه  :  نیزد تا بگذاردش پائ غر

خواست خودش راه برود   یو م کردیهم لج م یگردنش بود اما گاه زانیوقت ها بود که مثل کواالها آو یلیخ

 !؟...  میحاال بر: و دستش را گرفت  نیگذاشتش پائ...

 !؟...از لبخند بچه ها هم بود   باتریز يزیچ ایمگر در دن...را نشان داد   شیکوچولو دیسف يو دندان ها دیخند

 دیبا شایم... نه  شایم يبود اما برا ستهیخودش گر يبرا یسه سال لعنت نیتمام ا... آمد  یدلش به درد م اما

 شتریگذشته بود که نصف ب يکنار پدر شیبود و روزها دهیکش يمادر یخودش ب...  شدیبهتر از او بزرگ م یلیخ

با .کردیاش را تمام م يمادر دیپدر نبود با شایم ياحاال اگر بر... گذرانده بود  یونیتلوز يبرنامه ها يعمرش را پا

 یگام شایم...رفتنش شل شد   يکرد پا یمطالعه م یکاناپه شق و رق نشسته بود و کتاب يکه رو ایک دنید

 ...  دیزودتر برداشت و دستش را کش

پر ...  ندیچشمانش را از همان فاصله هم بب یرگیتوانست ت یم... سر از کتابش برداشت و نگاهشان کرد  ایک

 نیاش را با دست از کنار صورتش عقب داد و پائآشفته  يموها.کردیخساست م...گفت   یکه نم یحرف هائ

 ...  یج یمن ج: کشاندش سمت اشپزخانه  شایم...رفت  

 ؟...بخور باشه   زمیبر وانیتو ل... شکست  رتیش شهیش... ماما : زانو زد  شیپا يو جلو دیلب گز کالفه
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 ...نه  : خوشگلش انداخت  یکمان يبه ابروها ینگاهش کرد و اخم یکم

زد  شایم یکالفه تر شد وقت...  دیایخواست که ب یو م زدیبه فرداد زنگ م دیبا...  ردیگ یدانست که بهانه م یم

 ...  هیگر ریز

 ...  شایم...من و   نیبب...نکن   هیگر...ماما جان  : کرد  بغلش

همان چند ماه  از... عادت داشت  شهیدخترکش به ش...اش   نهیس يکرده بود و سرش را خم کرده بود تو قهر

 ...  شیه:  دیدست کش شیموها يبغلش کرد و رو...به سرعت خشک شد   رشیاول که ش

 !؟... شده  یچ:  کردینگاهشان م ایک

همون مارك با همون سر پستونک  ... براش بخرم  دیبا... عادت داره  رشیش شهیبچه به ش نی؟ ا...شده   یچ ـ

 ...خوام زنگ بزنم به فرداد   یم...

 نیا... نداشت  نهیدر س یآدم قلب نیا...  شایم يها هیاز گر يهمدرد یحت...در صورتش نبود   یعکس العمل چیه

 ...بود   دهیرا همان سال ها قبل فهم

 ؟...بود   یمارکش چ: برداشت و شماره گرفت  دیکوچک سف یعسل يرا از رو لشیموبا یگوش

 

 *** 

 خوبم -

خسته و سردرگمت  يصدا یکنیفکر م...   یمن رو از سرت باز کن یتونینم یخوبم خشک و خال هیبا  زمیعز -

 ...  شنومیرو نم

 يتمام زجه ها دیشنیدلش را هم م يادهایتمام فر ندینب اینبود که فرداد نشنود  يزیمطمئن بود چ دیشنیم...  

 بود  دهیبلند شبانه اش را هم شن

 ...  کنهیدرد م کمیسرم  -

خودش فکر کرد  شیپ...   ستیچ يصدا نیا قایبداند دق نکهیآمد سخت نبود ا یاز پشت گوش يتقه ا يصدا

 ... را خوب بشناسند؟  گریبود انقدر همد يازین قایدق

 ...اون  ...خونه اون   یستیمجبور ن -

 ایدر دلش تکرار کرد ک... بود   رفتهیوقت او را نپذ چیرا قبول نداشت ه ایفرداد ک ستیادامه آن جمله چ دانستیم

 ...دو طرفه بود   نهیک نیا... وقت به قول خودش با فرداد حال نکرده بود  چیهم ه
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 ...  میحرف بزن کمیفرداد زنگ زدم  -

 ...  میباشه حرف بزن:  کرد شد همان فرداد آرام و پر از خواهش   رییفرداد تغ لحن

احساس آرامش نداشت احساس  کردیشب بود نتوانسته بود بخوابد در اتاقش را قفل هم که م 12ساعت ...  

خودش  دیچیدور خودش پ شتریرنگش را ب دیسف یاشارپ بافتن...  کنندیکمکش نم گریهم د شیقرصها کردیم

 ...  زدیبه سرش م یخواب یکه ب یزمستان یطوالن يبافته بود در طول تمام آن شبها

فاصله  اطیهار خواب سه پله از کف حب...بهار خواب نشست   یتک صندل يرو اطیو روشن آن چراغ ح کیتار در

 یتیسرد بود اهم اطیبه خاطر نم ح یپارچه صندل...بود    ریدرخت انج يدرست رو به رو یصندل... داشت  

 ...نشود   خستهحرف بزند و او  شیتا صبح برا توانستیخط فرداد بود م نیپشت ا...نداشت  

 ...  یترنج جان هست -

 ؟؟ییکجا یراست...خودم هم   کنهیم یتابیهم ب شایم -

 ...تو اتاق   -

 ...مرد بود مطمئنا   ریدر خانه پ یعنیجواب دادن  يو من فرداد برا من

 ...  ينشون داد يپس باالخره بهشون خود -

 ... از خودت بگو  -

 ... بحث رو عوض نکن فرداد  -

 ...اون ها هم که  ...  یشناسیرو نم ییآدمها نیهمچ يداره تو که سه ساله معتقد یتیچه اهم -

 ....  ییآن ها هم که ،چه بود و چه حرفها دانستیکرد ترنج خوب م ینم یزد فرق یم ای خوردیحرفش را م یباق

 ...کالفه تر هم شده بود  ... هم سردش شده بود   شتریزد حاال ب يپوزخند

 ...ترنج   -

 نوازش نداشت؟؟ يادیز شیصدا

 ...من امشب رو راحت باشم   بذار...  میدوباره شروع نکن -

 ...بهت نگفته   یچیساعت گذشته ترنج مطمئنم هنوز ه 48از  شتریب -

کرده بود بازهم به  هیرا هم ته شهیش شایم يبرا نکهیگفته نشده امروز بعد از ا يزیچ چیفرداد، ه گفتیم راست

رنگ را به چشم زده بود و روزنامه خوانده بود کتاب خوانده بود  يقهوه ا میبا فر نکیدفتر نرفته بود بازهم آن ع
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 شایبود ترنج در اتاق مانده بود و مانده بود با م گفتهن چیشام درست کرده بود و ه یباغچه را آب داده بود و حت

 ... کرده بود   يرا شسته بود اتو کرده بود سوزن دوز شیغر زده بود لباسها شایکرده بود م يباز

 ...  دونهیهم نم يزیاصال چ کنمیارم کم کم فکر مد -

مطمئن  ییجورا هیفرودگاه  میریاالن ترنج م نیهم... دنبالت  امیاالن م نیهم یکنیفکر م يطور نیاگر ا -

شه بر  دایپ طیبل هیتا  میمونیو همون جا هم م میکنیم دایپرواز پ هیهفتا پرواز به استانبول  يروز نیباش با ا

 ؟... ها ترنج ...شهر خودمون   میگردیم

 ....فرداد که بود    يترنج هم نبود برا يشهر خودشان مگر تهران نبود؟؟ اگر برا... شهر خودشان؟؟  ...  

 ...نه فرداد   گهیبار د نیا -

 ...  دیکشیکه داشت آن نقشه رفتن را م ینماند زمان یباق جانشیاز آن ه يگرفت ذره ا شیصدا...  

 ...باال بوده   یتوقعم از زندگ دیشا کنمیاحساس م یهفرداد گا -

 ترنج جانم؟؟ -

سردش  شتریو ب شتریهم نشسته بود داشت ب نشیشلوار ج يجا به جا شد حاال آن نم رو شتریب یصندل يرو

که دلش خواست تا فرزندش را  ییتمام شبها ياش بود برا ییتنها يسرما بابت تمام شبها نیا دیاما شا...  شدیم

 ....تمام آن شبها   يشود و نبود برا کیا پدرش شرب

 ...صدام رو   يشنویم -

تموم  گهیاما د... حسم کنه ... که کنارم باشه حسش کنم  یکس هینخواستم فرداد جز  یاز زندگ يزیمن چ -

 ...فرداد  ....شد اون ترنج تموم شد فرداد اون روزها تموم شد  

 ...جان فرداد   -

 بود؟؟ شتریکه از من گرفتن از خود من ب ییزهایچرا چ -

 ...  ییدنبالت تو فقط بگو کجا امیبذار ب:  هم بغض داشت   فرداد

 شایم شیپ رفتیم دیبا... ساعت شروع کرده بود  نیبحث را در ا نیاصال چرا ا دانستینم گریآورده بود د کم

 ...شده بود   داریب دیشا

 ...  دیکش يبلند نیه دنشیاز د...کرد و بلند شد   قطع
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به تن داشت   یشرت و شلوار مشک یبود ت ستادهیشکل ا یفانوس ییهمان روشنا ریدرست ز نهیبه س دست

  خواستیمزخرف را نم یکیتار نیو ا ییتنها نیدلش ا...بود آب دهانش را قورت داد   ینگاهش نگاه خاص...

 کرد؟؟یطور نگاهش م نیچرا ا...

 عاشقانتون با جناب فرداد خان تموم شد؟؟ يگفت و گو:  حرف از کنارش رد شود   یب خواست

وقت  چیآمد چرا ه یبدش م شیها يخنگ باز نیزد از ا یبیبود ؟ به خودش نه دهیحرفش را شن ياز کجا...  

همه ...ه بود  مبهم رفت یکیبه آن تار ییآن شب هم به تنها...  دیمال نشیدستانش را به شلوار ج...  کردیفکر نم

 ...اه  ... مزخرف بود  زیچ

 ...  ریشب به خ -

 ... صبر کن ترنج  -

صاف و کوتاه بدون  ياش ماند همان ها که ناخن ها یال انگشت ينگاهش به صندلها...فاصله   یبا کم ستادیا

 ...زده بود   رونیالکش از آن ب

 ...کدومشون باشه   چیاز ه یاسم خوادیگفته بودم دلم نم -

 ...  یکنینم نییمن تع يرو برا يزیمن هم گفته بودم تو چ -

 ... که  یدون یترنج بچه نباش خوب م:  زد   يپوزخند

 ...بخوابم   خوامیخسته ام و االن م...خواب شده بودم   یب -

دلم  زیعز یچرا انقدر عصبان:  در صورتش پخش کند   یبا پشت دست خواستیخند مزخرف را دلش م شین آن

 ...با فرداد خان که خوب بود حالت   تینصف شب يصحبتها يبرا... 

خند در آن قطعه عکس  شین نیچشمها؟؟ ا نیجدا چه داشتندا...  یآن چشمان گستاخ مشک يشد به سو براق

 هم بود؟؟

 ...اومدم بشنوم  ... باتو حرف بزنم  ومدمیدر ضمن من ن...  فهمهیفرداد حرف م -

شلوارش  بیرا در ج شیدست ها ایک... به عقب برداشت   یترنج قدم...باز کرد   اش نهیس يرا از رو شیدستها

 ؟...گوشت نخونده   يتو یخوب يزایچ:  کرد  

 ...حرمت دارم  ... مادرم   هیمن  ایبفهم ک:  لحن مزخرف   نیگرفته بود از ا تهوع

حرمت ...حرمت خونه من رو حفظ کن   گمیرو بهت م نیمنم دارم هم:  به جلو برداشت   یقدم... شد  يجد

 ...مادر بودنت رو حفظ کن  
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 ...  يبد ادیبه من  يزیالزم نکرده تو چ:  به عقب رفت   یو قدم دیاش لرز چانه

 ...  شدینم یمرد عصبان نیچرا ا...خونسرد نگاهش کرد   ایک

 

 

 شایکرد م میرا به قطعات مناسب تقس بهایو س زیبود نشست پشت م يابر مهیرا کنار پنجره گذاشت هوا ن قابلمه

 کردیم ياش باز یرنگ يفرش آشپزخانه نشسته بود و با کاغذها يپهن کرده بود رو رشیکه ز يملحفه ا يرو

و نگاه  یدخترکش با آن صورت مخمل... بود   دهیبود که به ذهنش رس یتنها راه حل نیا ایک تیاز بعد از عصبان

آمد تمام آن خاطرات که مرور  یشهر که م نیبغض کرد ؛به ا کردیو کاغذها رو پخش م کردینگاهش م شیبایز

 ...  دید یدخترکش نم يبرا يا ندهیآ شدیم

 یرنگ دیسف يزینگاهش به رو م...   دادیم نیهل و دارچ يکارش مناسب ، خانه بو يسفت بودند و برا بهایس

مطلق  يدیبه سف ییداشت تا بتواند صفا یرنگ يو مهره ها کار بود یب يکه جمع کرده بود هم مانده بود انقدر

 ...بدهد   يزیرو م نیا

 يگذاشته بود شکمش تازه باال آمده بود حالت تهوع ها يرا در کار گاه آن زن هند شیکه پا یاول روز

وقت فراموش  چیعرق سرد آن روزش را ه...  يداشت توهم داشت و خوابگرد شیبرا يداریوحشتناکش شب ب

افتاده  یکارگاه رنگ نتا وسط آ يزییپا میکنار آن پنجره نشسته بود آفتاب مال یچوب یتک صندل يرو کردینم

لبخندش به مهر ...بود و در تضاد کامل با پوست به شدت سبزه اش    یبود نارنج ایتن ماها ییبایز يبود سار

کار گاه  گریعود روشن کرده بود زنان دطاقچه گذاشته بود اطرافش را  يبود که کنار اتاق رو یچوب يهمان خدا

شده  بایکه ز یشد از آن شب دهیخودش را جمع کرده بود تا کمتر د رنجبه اندازه ترنج حالشان بد بود ت دیهم شا

به چه کارش آمده  ییبایز...نشود   دهید گریگرفت د میاز همان شب تصم قایهم نگذشته بود اما دق یلیبود خ

ساعت  24 دیدر ظرف شا زیمانند اصحاب کهف رفته و همه چ یکرده بود به خواب احساس نکهیجز ا!!بود ؟؟

خودش هم ...شده بود    لیها و فحش ها تبد ادیبه اخمها ، فر روزیپهن د يکرده بود لبخندها یر وحشتناکییتغ

آشپزخانه با دخترکش نشسته بود  نیامروز که در ا نیبود تا هم مهیاز همان شب که ماه ن...آن ترنج نبود   گرید

بود چه  دهیدرد کش... کرده بود  رییتغ یلیافتاده بود خ شیبایز يو سار یرنگ يو مهره ها ایو به فکر ماها

  یچه روح یجسم

 ... رنگ را در آورد   يقهوه ا يفرو کرد تا بتواند هسته ها بیرا آرام در دل س چاقو
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آن هسته کوچک را خارج  یطور با چاقو کس نید دلش خواسته بود همهسته خودش را نشان داده بو یوقت دکتر

 شده بود ییبایز بیکند اما نشده بود و هسته بزرگ شده بود و س

اش را  یبود و گفته بود طرح زندگ ختهیر شیرا جلو یرنگ يبار اول سوزن را به دستش داده بود مهره ها ایماها

 ....  اوردیرنگ در ب دیسف يپارچه ها يمهر ه ها رو نیبا ا تواندیم

بود  دهید یهند که در نوجوان بیعج يو همان شبها هیبود از زن بودن و ادو یبیکه ترک رشیآن عطر دلپذ با

پدرش دست ترنج را در  دیآ یم ایبه دن یکه آن هسته کوچک وقت ستی؛کنارش نشسته بود و گفته بود مهم ن

بودند که انجمن از  يهاشان همان مادران تنها و مجرد یلیدند خکرده بو دییاتاق هم تا گریدست ندارد زنان د

فقط وزن کم ...  کردندیترنج را با ترحم نگاه م یآن ها هم گاه یاما حت کردیم يو معنو يماد يتهایآنها حما

 دیشا ایمربوط به آن لبخندش بود  دیشا نهایو زرد و خسته شده بود ترك شده بود طرد شده بود و تمام ا کردیم

 ...  دانستینم شیبایز راهنیپ

 یکه ساعت کارگاهش هم نبود به خاطر ترنج م ییروزها یشد حت شیرایوقت پذ یوقت و ب ایاز آن ماها بعد

   کردیپر م ایرا با ماها شیها ییزد و تنها یو ترنج سوزن م خواندیم يرا در گوشه ا شیآمد و با آرامش کتاب دعا

 ...زد   شایسر م به یربتش رفت و سر راه بوسه محکمبلند شد و سراغ ش زیاز پشت م...

 ...تا خنک شود   ختیر ییرا در ظرفها مربا

خانه  نیگرفته بود انگار که در ا ادی ایبرنگشت به پشت سرش ک دیکل دنیچرخ يتک زنگ و بعد صدا يصدا

 ...زد به کلمه زن   يپوزخند...هست   یزن

 ...  ییعجب بو...سالم  :    دیرا از پشت سرش شن شیصدا

 ...مربا درست کردم  ...سالم   -

به  يور کیآرنجش بود و  يگذاشت و برگشت به سمتش که کتش رو نکیشسته نشده را در س قاشق

 دینه نه زودتر هم شا ایرفته بودند  رونیکه شام ب ياعتراف کرد که از همان روز... داده بود  هیچارچوب در تک

 ...خوش ژست به نظرش آمده بود   مرد به شدت نیا

 ...  ریماما من ش... م :    شایم

 نجاست؟؟یبچه چرا ا نیا:  هم   يافتاد و اخماش رفت تو زیم نییبه پا اینگاه ک شایم يصدا با

 ... بچه اسم داره  نیصد بار گفتم ا:  را در آغوش گرفت و تشر زد   شایشد و م خم
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همه ...خطرناکه  ... تو آشپزخونه  ياریبچه رو چرا م نیا...که حرمت داره    يحرفها خانوم مادر نیا يبه جا -

 ....داغه   نجایا یچ

 زد؟؟یم شایحرفها را به خاطر م نیواقعا ا یعنینگاهش کرد ...خواست رد شود   یم ستادیکنارش ا...  

 ...  اعتنا از کنارش رد شد و به سمت سالن رفت  یب

 ؟؟يشنویم:  پشت سرش آمد   ایک

و خودش را در  کردیاخم م ایک دنیهر بار با د شایم کردیخشک آماده م ریش شیبرا دیسمت پله ها رفت با به

 ؟ يشد يجور نیمامانم تو چرا ا شیه:  به پشت دخترکش زد   یدست کردیم میترنج قا نهیس

 ...  يبد ادی يبه من بچه دار خوادیتو نم -

 شایو م دیرا محکم به عقب کش شیبازو... ازش رد شد  یرا گرفت انگار برق شیدستش را دراز کرد و بازو ایک

 ...  ستین یچیه... ماما  ستین یچیه:    دیکش شایدستش را به پشت م...کرد    هیگر

 میحرف بزن ایبخوابونش ب:  مبل انداخت   يو با حرص کتش را رو دیبه صورت خودش کش یکالفه دست ایک

 ...  دهیکار دستت مزبونت  نیا... ترنج  

 

 دیایب خواستینم...  خواندیبه چشم روزنامه م نکیلباس راحت تنش بود و ع... نشست  شیمبل رو به رو يرو

 ...  شدینم بشینص يزیچ ایبا ک ياما از لج باز

 د؟؟یخواب -

 ...بله   -

بچه خطرناکه   يآشپزخونه برا:  را در دستش گرفت   نکشیکنار مبل گذاشت و ع يریرا در سبد حص روزنامه

 بهت بگم؟ دیرو من با نایا...

 ...  کنمیبه بعد هم م نیبزرگش کردم از ا نجایتا ا...فقط من  ...  ایاون بچه منه ک -

 ...بوده   شایهم خدا با م نجایتا ا:    دادیمرد دقش م نیا يخونسرد

 ...نشه   فیکث زتیا خونه عزچشمم باشه ت يجلو دیکارش کنم با یچ -

 ...  دمیرو د رمردیامروز پ:    دیرا شن ایدادن نفس ک رونیب يصدا

 ...حبس کرد   نهیرا در س نفسش

 یکنیگوش م يزبونت رو کوتاه کرد و دار يزیچ هیباالخره  نمیبیم:  آمد   ایلب ک يرو يپوزخند
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 نجام؟؟یمن ا دهیفهم:  داد   یدستش را در هوا تکان کالفه

از  یستیبرات ل...حرفهاست   نیتر از ا استیکه تو دار تر و با س شیشناسیبه هر حال م...هم آره   دیشا... نه  -

 ...کردم   دایمرد پ ریپ يکار يها بیاون شب و رق يمهمانها

 شدند؟؟یکابوسها تمام م نیا یعنیاعتماد کند  ایبه ک توانستیم یعنیآمد  يدیام يدلش کور سو در

ذهنش را به  يکرد صدا یسع دیرا که انتظار داشت د دیو ام جانیزد و در نگاه ترنج آن ه هیبه مبل تک ایک

جا به جاست  يذره ا يکرد فیمدت تعر نیکه ا یبه حالت ترنج اگر بفهمم داستان يوا:  بفرستد   يگوشه ا

 ...   کنمیباهات نکرد رو تموم م رمردیکه پ ياون وقت کار

مهمانان  دیشا...فرداد  ... دوستان مسعود ... ها بودند  یلیخ.آن شب يمهمان ها يرفت رو یمدام م فکرش

کجا ثابت  چیفکرش ه...دانست   ینم...و جوان   ریپ ياز مردها یلیخ...پسر دوست پدر بزرگش   دیشا...داماد  

 ...شد   ینم

انداخت محکم پنجه اش را در هم لرزانش  يبه دست ها ینگاه...گرفت   ینفس...خورد   یبه هم م حالش

 !؟...اسم همه شون هست   یمطمئن: فشرد 

 ...کارو داشتن البته   نیا يکه عرضه  یاونائ: ثابت ماند و بعد باال آمد  يلحظه ا شیدست ها يرو ایک نگاه

من  یبدبخت: شده بود  دتریلرزش دست ها حاال شد...صورتش   يرو اندازدیخواست پنجه اش را ب یم دلش

 ؟... برات جالبه نه 

 ...دم   ینم تیاصوال به آدم ها اهم...نه  :  بود  یخال نگاهش

هم از آن  یلیکه خ يروز کی...تواسنت آنقدر پست باشد   یاز شدت خشم و بغض گرفته بود، چطور م شیصدا

 ریو ز دیکش یم رونیب نهیقلبش را از س دیبا...مرد را دوست داشته باشد   نیچطور توانسته بود ا... نگذشته بود 

 ...  یستیچون آدم ن...  يدینم تیدونم که اهم یم: کشت  یترنج احمق را هزار باره م نیا دیبا...  کردیپا له م

 ...!!مرد   نیا...  دید ی؟ حال بدش را م...  دیدیرا م دنشیمرد لرز نیباال آمد و ا ایک نگاه

من  شیکردم که اگه اون شب پ یهمه اش فکر م: گرفت  یداشت آتش م...  دیبلوزش کش ي قهیبه  یدست

واقعا از به هم خوردنش ...؟ اما حاال  ...ام چطور بود   یاالن زندگ یرفت ینم یلعنت يو به اون سفر کار يبود

اش را عقب  یصندل.مثل توئه يراحت تر از تحمل جونور یلیخ یاون مهمون يتحمل تمام مردا...ام   یراض

 ...  ستادیو ا دیکش

 ...هنوز حرفام تموم نشده  ...سر جات   نیبش ـ
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 ...  يندار یتیاهم: نثار صورتش کرد وشانه باال داد  يپوزخند

 !؟...حواست هست  ...   یزنیحرف م دیکه با ياز حد شتریب يدار: ضربه زد  زیم يانگشتانش دوبار رو با

 ! ؟...نه  ... کردم بهتون  ینیچه توه...  ایک ریجناب ام...آخ  :  بود  یاش بلند وکامال عصب خنده

 ...ترسه   یاون بچه االن م...صدات و بلند نکن  :  ستادیا

 ...با نفرت ازش اسم نبر  ...به دختر من نگو بچه  ...بهش نگو بچه  ...  شایم...  شایم....بچه نه  : زد  غیج

 یعصب يدانست حمله  یتوانست و م ینم... که به جانش افتاده بود را آرام کند  يتوانست آن همه لرز ینم

 ...شود   یتمام نم یراحت نیاش به ا

 ...  ایجلو ن:  دیعقب کش شتریشد ب کیکه نزد ایک

 ...باهات ندارم   يکار: و نگاهش کرد  ستادیا

مه ه يکرده  زیمن عز... وقت   چیه...نداشت   يباهام کار یکس...دونم   یآره م: شد  ریو اشکش سراز دیخند

ام  یزندگ...شد   یدونم چ یکه نم یشب هیفقط به خاطر ...شب   هیاما ...عمه   ...  رمردیاون پ... شون بودم 

 ...نداره   يباهام کار یکس...  ینیبیم...به هم   ختیر

 !؟...  ارمیبرات ب یچ...ترنج نلرز  ...  يهمرات دار ییدارو:  ستادیکنارش ا ایک...  دیلرز شتریتنگ شد و ب نفسش

 ...نزن  ... دست  ....دست  ...به من  :   شدیو نفسش تنگ تر م شیزانوها يرو شدیخم م داشت

 !؟...کار کنم   یچ...داروهات کجاست  ...حرفاست   نیاالن وقت ا....احمق  : زانو زد  نیزم يرو کنارش

نشست و  یکنارش م شهیفرداد هم...دانست   ینم...کرد   یو بغلش م شدیم کینزد ای...  شدیدور م یکم کاش

 !؟...کرد   یگرفت و بغلش م یرا م شیدست ها

  دیترس یم...خس خس کرد  ...  دیرس شیها هیبه ر یکم يگرفت اما هوا ینفس پر صدائ...آمد   ینم ادشی به

 ؟...  شدیدخترش چه م فیمرد و آن وقت تکل یم...طبقه باالتر به خواب رفته بود   کی شایم...

 ...  شایم... م : تندتر شد  شیها اشک

 ؟... ؟ بگو داروهات کجاست ...باشه  ...  ششیپ برمتیم یتو که آروم باش ـ

 !؟...مردند   یخاطراتش چرا نم...مثل سال ها قبل  ...بود دختر خوب   گفته

 !؟...کجان  ...به من نگاه کن  ...ترنج   ـ

 ...عوض شده بود انگار   ایکار دن...اش تنگ شد   نهیگرفت و س يگرید نفس

 ...چمدونم  ... تو چمدون ...تو   ـ
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 ...باال   دیو از پله ها دو نیزم يسرش را گذاشت رو ایک

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرد   ریپ يشدن در خانه  داریحس خوب ب...داشت   یآشنائ يصورتش و گرما يرو دیتاب یآفتاب م میمال نور

اتاقش   انیم دیکش یدعوت سر م یب یبود وقت مشیمال يزیعاشق آفتاب پائ...بود   دیاتاقش روبه خورش...

شب قبل و ...به ذهنش   رگشتندب ختهیجسته و گر ریتصاو... گرفت   یبالش فرو کرد و نفس انیسرش را م...

به  یدست! ؟...  يخبر یره رفته بود به ب؟دوبا...خوابش برده بود  ...وحشت زده نشست  ...اش   یعصب يحمله 

 ...نبود  ... ؟ نبود ...بود   یکاف.اش را هنوز به تن داشت یراحت و بلوز گپ مشک نیشلوار ج...  دیلباسش کش

 

 انیم یچنگ. هم نبود ایک... نبود  شایم...انداختش   هیسکوت خانه به گر...  رونیب دیآمد و دو نیتخت پائ از

 ...  شایم...  ایک...  ایک: زد و هق زد  شیموها

پله ها زانو  يبرگشت و همانجا رو نهینفس رفته اش به س...ماند   ایک ينگاهش رو...باز شد   نیاز پائ یاتاق در

 ...زد  

 ...ترنج   ـ

 !؟...من کجاست   ي؟ بچه ...کجاست  ...  شایم:  شدیم کتریبلندش انداخت که نزد يبه قدم ها ینگاه

 ...که کجاست   نیبب ایب...  یداد بزن ستیالزم ن ـ

باز اتاق را  مهیجلوتر از او رفت و در ن ایک... کرد  یبرهنه پله ها را ط يبا پا...  ستادیلرزانش ا يپاها يرو

اش  یشانیپ يدست رو...کاناپه زانو زد   يرفت جلوتر و پا...اتاقش به خواب رفته بود   يکاناپه  يرو.گشود

 ؟...ساعت چنده  ...ساعت  : رد  نوهمانجا کف اتاق زا...را گوش داد   نشیسنگ يو نفس ها دیکش
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 ...  دیسخت خواب یلیخ...از اونجا بلند شو  ...  میو ن کی ـ

؟نگاهش ...صبحانه داده بود   شای؟ به م...مانده بود خانه   ایک...آنکه بفهمد   یشده بود ب داریاز صبح ب دخترش

 هیکه تک دیرس ایخورده را از نظر گذراند و به ک یچیق يمجله ها...ثابت ماند   شایم يپاش هاو  ختیر يرو

 ؟...خورده  ...غذا  : کرد  یداده بود به چهار چوب در و نگاهش م

 ...آشپزخونه   ایب ـ

 یها نداشت و م بهیعادت به غر شایم...انداخته   یرا از کار و زندگ ایفکر کرد ک...خواست برود   ینم دلش

 يمچ بسته اش زد و نگاهش به کوسن ها يرو يبوسه ا...درآمده   ایاز خجالت ک یحساب یدانست که با بد قلق

کارش  نیاسم ا دی؟با...غلت بزند   شایکه م دیترس یم ایک...باال رفت   شیابروها...کاناپه افتاد   ریشده ز فیرد

 !؟...  يدلسوز ایگذاشت توجه  یرا م

 ...  ترنج ـ

 ...کرد   یبود آنجا و نگاهش م ستادهیهنوز ا...نگاه کرد   شیابروها انیگرفت و به اخم م سرباال

 ...  ریوقتم و نگ نیاز ا شتریصبح نتونستم برم شرکت حاال هم ب ـ

 یقدم ایک...سرش گلوله کرد   يو باال چاندیپ شیدست دور موها...نا مرتبش افتاد   يبه موها یودست ستادیا

 ... باز گذاشت  مهیبعد هم در اتاق را ن...  دیایب رونیتا ب دیعقب کش

 يعوارض آرام بخش ها... لرز به انگشتانش بود  یهنوز کم...آشپزخانه نشست و مشتش را گره کرد   زیم پشت

 ...کشش و تحمل نداشت   گریکه د یهم اعصاب دیشا...  يقو

 !؟...تا چه حد   يفکر یآخه ب ـ

 !؟...  يفکر یب... با تعجب ...را باال داد   نگاهش

ته  يذاریداروهات و م يدست بده،با چه فکر یعصب يکه هر لحظه هر جا ممکنه بهت حمله  یدون یم یوقت ـ

 ایدهان باز کند ک نکهی؟ قبل از ا...کنم   قیبهت آرام بخش تزر دیبا طیشرا نیکه تو ا یچرا بهم نگفت...چمدون  

 ...دونم و تو   یمن م ستیو مربوط نبه ت یبگ:  دیغر

تو : اش را از صورتش گرفت  رهینگاه خ!؟...  دنیخروش نطوریو ا ایک...شدن   یو عصبان ایک... اش گرفت  خنده

 ...بشم ونتونم خودم و کنترل کنم   یمن عصب يبا حرفات باعث شد

 ...  يشد نطوریاون شب و بردم ا يمهمان ها یو اسام ستیکه اسم ل نیهم ـ
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غذا پخته بود   ایک...  دیبه اطرافش کش یسرک...آمد و معده اش را به تکاپو انداخته بود   یغذا م يبو

که  یجائ هی يذاریداروها رو م نیا...  یکن یم يکه چه فکر ستیبرام مهم ن: خسته بود  یکم شی؟صدا...

 ینظم یاز ب... به کارم  سمونم برنت يبود که باعث شد يدفعه ا نیو آخر نیاول...  دیراحت بشه بهش رس

 ... بمونه  ادتی دوارمیام.متنفرم ترنج

نگاهش را .ادیاز دستم بر نم يا گهیکار د...متشکرم  ...خوب   يحاال هم اگه موند...  ینمون یتونست یم: زد  غر

 !؟...کرد   تیاذ یلیخ شایم: چشمانش داد  یرگیبا سماجت به ت

 ...کنم   یم یوقت دکتر اک هیبرات : کرده بود  نشیسر آست يرا مشغول بستن دکمه  خودش

جوابش را ندهند و  نکهیا...ها را هم پشت سر گذاشته بود   نیبدتر از ا... بود  دهید ادیها ز یتوجه یب نیا از

 ... بروند سر حرف خودشان 

 ...ندارم   يازین ـ

 ...  دهیم صیو دکترت تشخ نیا ـ

بود   رهیخ ادیاش ز ینگاه لعنت.رمیگ یاگه الزم باشه با روان شناس خودم تماس م...  رمیدکتر نم چیه شیمن پ ـ

  دیترس یاما ترنج امروز م... مرموز  ينگاه ها نیا يمرد برا یو دو ساله بود م ستیترنج ب...و مرموز   رهیت ادیز...

 ...شد   رتید: را جمع کرد  شیدست و پا یکم...

 ...  ينر یو جائ یتو خونه بمون دمیم حیاما ترج...اتاقت   یپاتخت يتم روگذاش دیدسته کل هیبرات  ـ

هم انگار متعجب  ایک...خانه   يپشت سرش راه افتاد تا ورود...  دیتر کش نیبلوزش را پائ يها نیو آست ستادیا

 !؟... شده  يطور: بود که برگشت و نگاهش کرد 

 !؟...کرد   یرا بدرقه م ایک...کرد   یچکار م...شده بود   وانهید...  ستادیاز حرکت ا شیتکان داد و پاها سر

 ...  اطیخوام برم تو ح یم: اش حلقه کرد  نهیرا دور س دستش

 یقدم ایک نکهیقبل از ا...  ردیبگ ینیب زیتوانست نگاهش را از آن همه ر ینم...بود   قیدق يادیز ایک نگاه

 ...بخورم   يزیچ هی رمیم...  زهیچ: عقب رفت  یقدم...سمتش بردارد  

 ...  یکن یم یکار خوب: محکم بود  ایک يصدا

 ...نثار خودش کرد و برگشت به آشپزخانه   یلعنت

 

*** 
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 دانستیچند ساعت بود نم سوختندیم ادشیز يچشمانش هنوز هم از اشکها دیبه صورتش کش یمحکم دست

تالش کرده  یلیخشم و انتقام خ يزنده نگاه داشتن شعله ها يبرا...  رفتیو عقب م کردیم یرا نگاه ستیفقط ل

 یشیفقط آمده بود که نه بخشا شدکتر جمله بگذر را تکرا ر کرده بود در ذهن یبود هر بار در هر جلسه روانشناس

 ...  ستیدر کار ن

را در  ستیل... مبل نشست  يو رو دیکش یقینفس عم...آمدنش هم دستش رفته بود   لیدل یحت شبیاز د اما

گوشه کاغذ از ....ساعت گذشته به اسم ها نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد    کیبار ده در  يدست گرفت برا

 ...نداد   یتیشده بود اهم دهیچروک یو کم سیدستانش خ یسیخ

 یکم یدر خواندن به زبان فارس... هستند  یکه چه کسان دانستینه م شناختیاسم ها را نه م نیا شتریب مین

 ....  دانستیکم م اریمشکل داشت هنوز ،نوشتنش را که بس

همه ...تک تک ساعات آن شب را از بر بود  ... به آن شب باز گردد  کردیم یسع کردیهر کدام را که مرور م اسم

 ...آن شب رو دور کند بود   زیچ

 یده بود با فرشته کلسفره هم وسواس به خرج دا يرو يرنگ دستمالها يبرا یشده بود عسل حت نیتزئ باغ

... ماه بود  وریشب خنک شهر کی... رنگ داشتند  ییبزرگ طال يونهایها پاپ یصندل...مسخره اش کرده بودند  

 شدینوه اش حلقه م يدور شانه ها یچروك خورده و مقتدرش گاه يدست ها...شلوغ بود   رمردیخانه بزرگ پ

 شیخودش آن جا بود اما دلش پ کردیبا لبخند نگاه م ینبه پسران جوان مهما...  شدیم یو آن معرف نیبه ا

 فیفرداد به حلقه ظر...بود   دهیدوست داشت باشد ؛رقص اول را با فرداد رقص...رفته بود   شیبود که به ک یکس

 ...انگشتش با حسرت نگاه کرده بود  

کرد   یمزه قهر نم یب یاگر از فرداد سر آن شوخ دیشا ای کرد؟؟یم رییهم تغ يزیبود چ ایک ریاگر آن شب ام یعنی

... 

 نیاو ا خواندیرا با فرداد م ستیل نیا دیبا دیرسینم يا جهیطور به نت نیا... داد  رونیحبس شده اش را ب نفس

 ...  شناختیم یآدم ها را بهتر از هر کس

 یطوالن يروزها در غروب ها یلینبود که سه سال بابتش فکر کرده بود؟؟ خ يزیهمان چ نیا...شد   بلند

 نیبه هم دنیرس يبرا نکهیتراس نشسته بود مگر نه ا یصندل يرو یآن شهر کوچک و خلوت وقت یزمستان

 ر؟؟فرا يبود برا یحس هیبود؟؟ پس چرا االن ته ته قلبش  دهیروزها و ساعت ها نقشه کش
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خود  یحت کردیم يفکر دیبا شایناهار م يبرا... بلند شد   شیاز جا....او آدم مبارزه نبود   گفتیراست م ایک دیشا

 ...  کردیم يال اقل از بابت لطف صبحش تشکر يطور کی دیآمد با یهم گرسنه م ایک

 گذاشت اما نبود ازیوقفه اش را به حساب پ یکه فرو کرد اشک ب ازهایرا در دل پ چاقو

 يرا بر رو نشیدورب... خودش  ياصرار پدرش و کنجکاوبه خاطر ... کشور آمد  نیبه ا شیبار پنج سال پ نیاول

بود    یقد بلند لوند و مو مشک یپنج سالش بود ترکشان کرده بود زن یمادرش وقت... دوشش انداخت و سفر کرد 

اما ...اختالفش با پدرش بر سر چه بود   دیگاه نفهم چیه...  ییکایآمر یمیبود و ن يهند مهین....نبود    یرانیا....

 يداشتند آپارتمان با مزه ا یمتوسط یاوضاع مال... نبود  يپدرش مرد بد...دانست از پدرش متنفر است   یم

 شهینبود که هم کیمثل پدر ن...  خوردیکم مشروب م یلیپدرش خ رفتندیداشتند و آخر هفته ها به مرکز شهر م

مثل پدر آنت در کشو اش  ایبودش  دهیند یزدن زن دیهر گز در حال د...  زدیرا کتک م رشمست بود و ماد

 ...  دانستینکرده بود اما مادرش چرا انقدر با نفرت خانه را ترك کرده بود را نم یمخف یآنچنان يمجله ها

آپارتمان ... نداشت   يبا خودش ببرتش خانه ا توانستیآمد نم یم دارشیهر هفته مادرش با اشک به د آخر

 ...   گذراندیم یزندگ یفروش ینیریش کیدر  یشخدمتیو با پ ماندیدوستش م

گاه  چیبه مادرش ه....صورتش را عقب زد    يتا سرخ شوند با پشت دست موها ختیر تابهیرا در ماه ازهایپ

 يها و غذاها را از رو ینیریپدرش انواع ش... بهتر بود  ارینکرده بود اما بودنش از نبودش بس یکیاحساس نزد

گاه  چیبود ه يپدر به فکر...خنداند  یو او را م دیکشیم شیخندان برا يهاصورتک  کردیدرست م شیکتاب برا

 یکند خانه شان رفت و آمد چندان يباز رونیبر عکس تمام دوستانش اجازه نداشت تنها ب...  گذاشتینم شیتنها

 ...نداشت  

هنوز هم ... گذاشته بود  يبا پدرش سر خاکش رفته بود و گل رز...فوت شد   یساله که بود در تصادف 8 مادرش

داشت  اجیبه اون احت یاز هر کس شتریپر از تهوع و توهمش ب ییکذا یحاملگ يآن روزها دیشا...  رفتیم یگاه

 ...مرغها را گذاشت تا پخته شود  ... و نبود 

که  شدینه متوجه م ستیاصرار چ نیا لیدل دیفهم یاصرا ر کرده بود خودش هم نه م یلیخ نیمه عمه

را که به دستش دادند فرداد چشمانش پر از اشک شده بود اما خودش  يبرگه محضر...چه کار کنند    هندخوایم

خاص بود و دوستش  شانیها برا یلیخ دیکه شا يآن مرد یآن چشمان پر غرور شرق...  کردیدر هوا پرواز م

در  یراحت يآن جمله ها فقط برا برگه کاغذ و نیا گفتیعمه م...تر شده بود   کیقدم به او نزد هیداشتند حاال 

 ....حالل باشد   زیهم چ نکهیا يبرا...رفت و آمد است   
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چه  شیواقعا در زندگ ایک ریباالخره آن برگه نشانه چه بود؟؟ ام...حالل  ... زد  يقابلمه را گذاشت و پوزخند در

طعنه ... سکوت مرموزش ...  شیاخم ها...هم نبود   شیبعدها... نبود  ییداشت؟؟ جز آن که آن شب کذا ینقش

 به ارمغان آورد؟؟ شیبرا یتیحالل امن مثالآن برگه آن جمالت  ایاما آ... بود  شیها یخودخواه...  شیها

اش دلش را  یمخمل يگونه ها يرد اشک رو... دخترکش هنوز هم خواب بود ... را با آب سرد شست  صورتش

 ایماها يبه گفته ها دیبا....   گذاشتیم یچه کس دیه اش را به امافتاد بچ یم شیبرا یاتفاق شبیاگر د لرزاندیم

به خاطر دخترش ...  کردیتر م يرا قو مانشیا...  کردیکتاب عرفان را تمام م...  کردیم وگای دیبا...  کردیعمل م

 ... 

 

خودش را  ایک دنیبار با د نیاول يبرا...  کردیم يبشقابش باز يتکه مرغ تو ای شایبود وم دهیراحت پوش لباس

 ...نگاه کرده بود   شایفقط به م ایک...جمع نکرده بود لبخند زده بود  

هم رد نگاهش به سمت گردن  ایک...  کردیرا باز نم ریچرا آن زنج یراست... گردنش زد  ریبه زنج یدست ترنج

 ...  که ترنج را از قبل هم معذب تر کرد یتفاوت یب...تفاوت نگاه کرد   یب... ترنج رفت 

 برات بشکم؟؟ -

 ...  کشمینه خودم م:  و نشست   دیرا کش یصندل ایک

 ...و خوشمزه است   یییچه قدر طال نیبب...ماما   گهیبخور د -

 ؟؟يرو نگاه کرد ستیل -

 ...از فرداد    دیبا شناسمیهاشون رو نم یلیخ:  نلرزد   شیکرد صدا یرا بلند نکرد سع سرش

 شناسم؟یمعظمتون رو بهتر از فرداد م لیمن فام... از خودم بپرس  -

نگاهش کند   یحت دیکشیترنج خجالت م... بود؟ حق داشت  یم دینبا... بود  یصدا و لحنش طرز خاص...  

 نبود؟؟... اش بود  غهیدر آن روزها ص...  ایمقصر نبود اما ک...

 زده بود؟؟ نهیرا به س ایک ریتکه کاغذ و نسبتش با امسنگ آن  يزیاز هر چ شیب رمردیپ نکهینه ا مگر

 ... جاش هم  نیتا هم -

 ...دکتر   میریم یشیبعد غذا حاضر م:    دانستیگونه بود را نم نیفقط با ترنج ا ایبود  یذات يخونسرد

 ...قرصهام هست و روانشناسم   یعنی...  ستین يازین -

 ...  یهست یشکل نیبکنه که تو هنوز ا ينتونسته کار...  ستیبرام مهم ن:   دیآب نوش یکم
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 چه بر سر ترنج آمده ؟؟ دیفهمیمرد اصال م نیا...  

 ...ماما    -

 یگاه دیخوابیو نم کردیم یبد قلق یلیخ یدوست داشت وقت شهیرا هم يسوار نیاش گرفته بود ماش يباز شایم

 ....تا بخوابد   چرخاندندینقدر در شهر مکردند و ا یم نشیبا فرداد سوار ماش یو گاه میبا ک

 رونینبود و ترنج فکر کرد بعد از چند روز از خانه ب يادیز کیبود تراف رهیو به جلو خ کردیم یرانندگ يجد ایک

 آمده؟؟

  شدیبند نم شیپا يرو شایم

 ... ماما  شایم -

 ...  يآدم قابل اعتماد... آشناست  ششیپ میریم میکه دار ینیا:  را خاراند   شیگوشه ابرو ایک

 ...نداره   یمن مفهوم يبرا گهیکه د ياعتماد تنها کلمه ا -

 یترنج هنوز هم شبها دراتاق را قفل م... داشت  يخب راست گفته بود چه انتظار...نگاهش هم نکرد    یحت ایک

 ...  رفتیکه خانه نبود حمام م ییزمانها ایچند روز خانه ک نیکرد در ا

 ترنج؟؟ يشد لسوفیف -

آدم نشان  نیا يهمه ضعف جلو نیا نکهیاز ا...و نابود کند   ستین ییجورها کیرا  یکرد آن بغض لعنت یسع

 ...مردم   یتو لذت بخشه نم يدرد من انقدر برا نیچرا ا دمیفهمیمن اگر م:  متنفر بود   دادیم

راجع به توهمت هم باهاش صحبت  دیبا:  مرد از مرگ هم بدتر بود   نیا يدر چهره و چشمها یتفاوت یب نیا

 ....  میکن

 شیهم برا یکدام کار خاص چیه...شده بود   لیاش تبد یزندگ نیروانپزشک و روانشناس رفتنها به روت نیا

 يبرگه ابا  تریمصنوع یاقیو اشت یبا لبخند مصنوع یکیو آن  کردیم فیآمپول و قرص رد یکیدادند  یانجام نم

 ... انداخت  یم یهم به ساعتش نگاه یو گه گاه کردینشست و گوش م یم شیرو يدر دست جلو

در بسته با او  یدوست نداشت در اتاق... مشکل مرد بودنش بود  نیبد تر ینداشت ول یدکتر هم فرق چندان نیا

 ...داد   رونیب يشترینفسش را با فشار ب...  شدیم شتریب شیباشد اضطراب ها و استرس ها

 ...دخترم   نیبش ایب -
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 دیکش یم رونیهم به ب یسرک یگاه...دکتر پنهان نمانده بود    دیکه مطمئنا از د يزیدر را باز گذاشت چ يال

 دیدیم...و در امروز دوبار اتفاق افتاده بود  ...   کردیهرگز به ذهنش هم خطور نم يزیسپرده بود چ ایرا به ک شایم

 ...آورد   یدر م شیبرا ییشکلکها یگاهو  زندیلبخند م شایدکتر با محبت به م یکه چه طور منش

 ...  میصحبت کن میتونیبهتر م يدر رو اگر ببند -

 ...است   دهیکه انقدر پوش دادینشسته بود و داشت به خودش فحش م یعرق سرد مزخرف شیدستها کف

 ...راحتم   يجور نیا -

به عقب برداشت و دکتر در را بست و با دست به مبل  یترنج قدم... خودش بلند شد و از کنارش رد شد  دکتر

 ...کرد   ياشاره ا شیرنگ رو به رو يقهوه ا یچرم

 ...  رونیآخه دخترم ب:  بهتر بود   دیطور شا نیا نشست

 ...اعتماد کن   يکه بهش سپرد یپس به اون شیحتما جاش امن هست که سپرد -

 شیدکتر بعد...   کردیکلمه را تکرار م نیا یسیبود دکتر اولش انگ دهیمختلف شن يکلمه را به زبانها نیا

کلمه  نیکه ا یترنج به هر زبان يو برا یحاال دکتر فارس...  يهند ایماها...  يفرانسو ظیبا لهجه غل یسیانگل

 ...نداشت   یمفهوم شدیعنوان م

 ...و خب  ...آخه بچه من دختره  :  مبل معذب نشست   يرو

 ...  دهینپوش دیو ترنج خوشحال بود که سف...نشست   زشیبا آرامش پشت م دکتر

من  يمهندس برا يآقا...  رنیپذ بیکه در ذهن شماست آس يا نهیهر دو در زم... دختر و پسر خانوم فرجام   -

 ...شما   هنکیو ا...مدتون صحبت کرده   نیاز ا یکم

از آن که ته چهره ...   ادیز یلیخ کردیم تشیموضوع اذ نیشکافتن ا دیجد يآدمها يکالفه شد هربار برا ترنج

کال  کردندیها ترحم و بازهم پنهانش م یدر پنهان کردنش داشتند و ته نگاه بعض یبود و سع يها ناباور یبعض

 ...پنهان کردنها را دوست نداشت    نیا

 ... من  ...دکتر   يآقا...  یعنی...   شونیا -

من وقت  دیبکش یقیو نفس عم دیبخور نیاز ا کمی:  و به دستش داد   ختیآب ر یوانیل زشیم ياز رو دکتر

 ...  میصحبت کن میتونیم دیدارم شما هر وقت به خودتون مسلط شد ادیز

رنگش و آب  يکوچک قهوه ا يمثلثا دستش انداخت به رنگ کرم رنگش و آن يتو يکاغذ وانینگاه به ل...  

 يزیشناخت چ یکه نم یوقت بود که از دست کس یلیخ... را در دستش جا به جا کرد  وانیل یکم...داخلش  
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نخوردن آب انقدر  ایخوردن  ياسترسش برا... را در دستش جا به جا کرد  وانیل یکم...  گرفتیخوردن نم يبرا

 ... شود  جادیا یبازهم ناراحت يموارد نیهمچ دنیقلبش با د يآزار دهنده بود که دکتر هم ته ها

خوردن آن  يو بشش برا شیو نگاهش کرد به ش دیچرخ شیرو یداد و کم هیرنگش تک یمشک یبه صندل دکتر

 ...نه   ایآب 

 يرو یکوچک ادداشتی یدکتر با لبخند پنهان... کرد  کینزد شیرا به لبها وانیبه در انداخت و بعد ل ینگاه ترنج

 ...کاغذش نقش کرد  

 ؟؟یکنیخودت رو سرگم م ییزهایبا چه چ -

که  يکار....  کنمیم يسوزن دوز...دخترم سرم گرمه   شایبا م:  آمده از شالش را داخل داد   رونیب يموها ترنج

 ...  ستین یخاص زیچ یو معمول يعاد يکارها...  کنمیم يآشپز دهیدوستش دارم بهم آرامش م یلیخ

 نیتمام ا دانستیاما خوب م...آن شب   حیآمد حرف بزند اما بدون توض یاعتراف کرد که بدش هم نم...  

 نیا يبود و داخل اتاق ها ستادهیبارها و بارها فرداد پشت آن در ا... به آن مسائل است  دنیرس يمقدمات برا

 یلخت نیشده بود و در آخر به ا يبود بستر ختهیرا رد کرده بود عرق ر یکرده بود حمله عصب هیگر ینیچن

 ... خودش را کنترل کند  توانستیم یو فقط گاه یبود که گاه دهیرس

ها را  نیتمام ا یچه کس کردیو ترنج با خودش فکر م داشتیبر م ادداشتیدکتر ...  دادیرا تکان تکان م شیزانو

 ...رقم زده   شیبرا

 ...  ستنین یکنیهم خاص هستن چرا فکر م یلیخ یکنیکه م ییکارها -

 ...خاص   دیگیرو م يو بچه دار يآشپز:  زد   يپوزخند

 ...  انیکارها بر نم نیهستن که از پس ا ییخانوم ها یلیخ -

همش ...داشته باشم   يا ندهیآ...من قرار بود خانواده داشته باشم  ....  ومدمیمنم از پس محافظت از خودم بر ن -

 ...و نابود شد   ستین

 تو بوده؟؟ ریتقص -

 ...همه بهم گفتن که بوده  :    کردیدستش را به تارو پودش مجزا م يدستمال تو ترنج

 میتصم یمن حت...  ومدمیصحبت کردن ن يمن برا...  کنمیدکتر خواهش م:  کرد   لیجمله اش را تکم کالفه

 ... هم نداشتم 

 ه؟؟یچ متیپس تصم:    دیکوب زیته خودکارش را آرام به م دکتر
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 ... که من  ...اطرافم اثبات کنم که دروغ نگفتم   يبه آدمها...شد   یفقط بفهمم چ نجایمن اومدم ا -

  شدیتا بحث م لیاون اوا:    شدیم سیاش خارج کرد داشت دوباره خ ینیآمد را از ب یکه درست باال نم ینفس

بود که  نیاز همه ا شتریدردم ب...نبود  دوتا  یکیدردم ...هم شدم   يخودم رو زدن بابتش بستر کردمیشروع م... 

 ...  کردیباورم نم یکس

شوك زده و پر از نفرت و پر از انگ رو  يمدت نبوده که بتونم اون نگاهها نیا يتو يا هیثان چیوقت و ه چیه

 ...فراموش کنم  

 ...  ینخواست -

  شهینم خوامیمن م...  دیکنیتکرار م و اون هم قبل تر و اون هم قبلترش رو میدکتر قبل يحرفها دیشما هم دار -

ازش مراقبت  دیبا...چشمم   يکه هر روز و هر ساعت جلو... بزرگ دارم  يادگاری هی یمن از اون شب لعنت...

 ...کنم  

 ...  ستیهم ن يبد يادگاریپس  یکه االن هم نگرانش -

 یبه دکتر التماس کردم که بگه واقع یلیخ....مزه است   یب یشوخ هیکه حسش کردم فکر کردم  یبار اول -

 ...  ستین

 ...  ادینم ادمیرو  رهایمس نیمن اصال گذرم از ا:  فاصله داد   شیاش را از گلو یاسک قهی یدست کم با

 ازیما فقط ن...دخترم   يمن نه برا ينه برا...من نداره   يبرا يا دهیفا نهایا:    شدیم شتریو ب شتریاش ب یکالفگ

 ...  میدار قتیحق دنیبه فهم

 ...  کنمیو داروهات رو هم چک م ذارمیم ینیمع يدخترم من برات وقت ها -

 ...  نجامیمن به اصرار مهندس که ا ستین يازین:  را در دست گرفت   شیمانتو نییپا دکمه

 

ن داد و تکا يسر کردیبا سئوال نگاهش م یکم ایک...خودش را در آغوشش انداخت   شایآمد م رونیدر که ب از

 ....  ستادیا یمنش زیم کینزد ایک...  دیو بوس دییرا بو شایم

 

 شتریب...  کردیم ینیدستانش سنگ يرو شایم...  دیچرخ یرنگارنگ م يها نیتریو يرو یدنید چیه یب نگاهش

به لطافت ...  دینرمش کش یشانیپ ياش را رو ینیخم شد و ب...  کردیم ینیاز آنکه وزنش باشد بودنش آنجا سنگ
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شد  یکم رنگ نم اهیبد و س يآن روزها...بدهد   رشیخواست ش یآمده بود و م ایبود که تازه به دن یهمان زمان

 ...  شدیداروها هم بهتر نم نیشک با ا یب...دکترش   يزیتجو يبا قرص ها یحت... 

 ...  ایک تیمناسب با شخص...  میعطر سرد اما مال کی...  دیچیپ ینیگرفت و عطر مردانه اش به ب ینفس

 ؟...  يندار رونیب يدیخر ـ

از  يبه زود دیکه با یخشک ریش یخواست جز قوط ینم يادیز زیچ...  دیایب ادشیکرد تا  یفکر م دیبا یکم

 ...حمام   يبرا یجفت دمپائ کیگرفت و  یم شایم

 ...داروخونه کار دارم   ـ

اش  یصندل یتوانست آنطور شق و رق به پشت یچطور م...  یحرکت جزئ کیفقط ...  دیتکان دادنش را د سر

 ؟...کند   یبدهد و رانندگ هیتک

 ...  یتیسوئ يها: خواب آلودش لبخند زد  يبه چشم ها...زد و چشم باز کرد   ینق شایم

 ...ماما   يها: کمرنگ بود  لبخندش

 !؟...  يدیخوب خواب...  زمیعز:  دشیباال کش یکم

 یم يسوار نیبه ماش یدخترکش عادت کرده بود با فرداد وقت...انداخت   ایبه ک یسر چرخاند و نگاه پر اخم شایم

 ...کرد   یدوست چند روزه را برانداز م نیحاال با اخم داشت ا...  ندیبنش شیپاها يرو یرفتند بخندد و گاه

کرد به خاطر  یسع...نگاهش نبود   نیب یحس چیه...دخترك شد که نگاهش کرد   ي رهیانگار متوجه نگاه خ ایک

 !؟...حس بود   یب نطوریآن سالها هم ا يایکه ک اوردیب

توجه  يزیچ چیخوشحال بود که به ه ایتور زدن ک بایها و به قول فر طنتیآنقدر به خاطر ش...رفته بود   ادشی

سرش درد .هم نگفته بود دوستش دارد کباریفکر کرد ...تفاوت بود   یب ایاز همان موقع هم ک دیشا...کرد   ینم

 ...ده روز  ...اش فقط ده روز بود   يآمد که عمر نامزد یم ادشی یگرفت وقت یم

 ... گرسنه امه :  روبرگرداند سمتش  شایم

 ...  یکم صبر کن مام هی...خونه   میریم:  دیبه پشتش کش دستش

 ...نه  : اش انداخت  ینیبه ب ینیچ

کوچک دو سال و  يبچه  کیفقط  یگاه...  يلجباز یگاه... کرد  یم یبد قلق یگاه ... شدیبدخواب م یگاه

 يکند و پدر يبلند بخندد و باز دیرفت دخترکش با یم ادشیبود که  يمادر...کرد   یدو ماهه بود و فراموش م

به پارك  يباز يو برا ردیبگ رگشدستان بز انیدستش را م... که دوستش داشته باشد  يپدر...داشته باشد  
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اش  ینخواهد داشت تا به محض اعالم گرسنگ یوقت پدر مناسب چیه شایکرد که م یباور م دیبا...ببردش  

 ....  گرید یمعمول يمثل تمام خانواده ها... نگه دارد و غذا بخرند  یجائ

اشک شد و  لیتبد یپرصدائ يا هیبه گر شاینق و نق م... کرد  یو بغض داشت خفه اش م شدیدرد م دلش

 ...خودش هم راه گرفت  

 !؟...ترنج   ـ

تحمل ... آمد  یدلش به درد م دید یم شایکه م نیهم...  ندیرا بب شیاشک ها ایخواست سر برگرداند و ک ینم

 ...بچه رو آروم کن  :  نگه داشت  يراهنما زد و کنار... متوجه نگاهش شد .را  نداشت  ایک يها یتفاوت یب

 ...  دیلرز یم شیصدا یب يها هیاز فشار گر شیها شانه

 !؟...چتون شده شما دو نفر  ...  یکن یم هیگر يدار ـ

را  شیو بغض کند و موها زدیتوانست اشک بر یتنها بود م یبعدها وقت...  شدیساکت م دیبا...  زدیدل م شایم

گرسنه ام شده بود ماما   من هم:   دیدست کش شیچشم ها يتند و تند پا...آنجا بود   شایاما حاال م... چنگ کند 

 ؟...  میبخور يزیچ هی میبر...

 !؟...  میبخور تزایپ میبر... هوم دخترم : نداد  ایک ي رهیبه نگاه خ یتیاهم...لرزاند   یهنوز چانه م شایم

  ندیبب نیرا دور فرمان ماش ایک يتوانست مشت محکم شده  یم... اش چسباند  نهیآرام گرفت و سربه س شایم

... 

داشت ...از مطب دکتر همراهش بود   یبغض لعنت نیا...نداشت   يزیچ چیحق ه... باشد  ینداشت عصبان حق

 ...کرد   یخفه اش م

 یدلش نم...  شدیکرد که محکم است نم یهر چقدر هم ادعا م... گرفت  یاش م هیگر لیدل یوقت ها ب یلیخ

حال دل خودش و دخترش  تزایپ يکه با جعبه ا دیخواست بگو ینم... نگه دارد  یکه جائ دیبگو ایخواست به ک

 یاما وقت... آشنا نبود  شیاطرف بر نیا يها ابانیخ...به کجاست   رشانیمس دیفهم ینم.شودیچقدر خوب م

 ...  دیکش ینفس راحت نگیبه پارک دیچیپ یبزرگ دیمقابل مرکز خر

 

که گذاشته بودند  یکوچک يمثل قصر باد...بود   يباز لیاز آنکه گرسنه باشد چشمش دنبال وسا شتریب شایم

 ...کنند   يها تا بچه ها باز یو صندل زیسالن و دور از م يانتها

 ...  يباز میو بخور بر نیماما ا...  شایم: را سر چنگال زد  تزایاز پ یکوچک ي تکه
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 ... خوام  یم...بادکنک  ... با ... ب : داشت  يبرق شاد چشمانش

 ؟...  يدوست دار یچه رنگ...برات   خرمیبادکنک هم م... دلم  زیچشم عز... چشم  ـ

 ...  یپرتغال... پ : را پر هوا کرد  شیها لپ

 ...برات   خرمیهم م یبادکنک پرتغال:  دیشد ومحکم گونه اش را بوس خم

 یآنکه حت یب...  نیذره ب ریگرفته بودشان ز نهیآنطور دست به س... را حس کند  اینگاه ک ینیتوانست سنگ یم

 ...مقبلشان را به دهان بگذارد   يتزایاز پ يتکه ا

 ...سکوت   یخواست و کم یدوش آب سرد م کیدلش ....اش را پاك کرد   یشانیبرداشت و عرق پ یدستمال

 ...  میبر... ب  ـ

 !؟...ماما   يرشدیس: دهان کوچکش را پاك کرد  دور

 ...گذاشت   نیخم شد و بلندش کرد و زم...  دیایب نیکودك پائ یاز صندل کردیم یسع

 ...خونه کار دارم  ...نشه   شتریساعت ب مین ـ

را که  شایگرفت و دست م ینفس! ؟...ساعت ناقابل   مین نی؟ هم...بود   نیحرفش هم يهمه ...تکان داد   سر

آنجا کنار قصر ...رفتند وحشت از گم شدنش داشت   یم یهر بار که جائ...گرفت   دیدو یم اقیجلوتر از او با اشت

تنه ...  دیچرب یبزرگتر زورشان م يبچه ها...کردن چشم دوخت   يباز يدخترش برا اقیو به اشت ستادیا يباد

به باال  يبود که اصرار یخوب يهم تجربه  ستادنیآنجا ا شایم يبرا...زدند تا زودتر از پله ها باال بروند   یم

که دوشادوش هم  یمادرها و پدرهائ يحلقه کرد و نگاهش رو نهیدستش را دور س.داد یه ها نشان نمرفتن از پل

رفت  یکه کوچک بود بدون مادرش به پارك م یخودش هم سالهائ.ماند ستندینگر یرا م شانبچه ها کردنیباز 

 یآخر هفته ها با مادرش م یگاه...بچه ها   یشلوغ انیاز بودن در م شدیم یپدرش عصب شهیهر چند هم... 

 ... کرد  یرا مرور م شینشست و درس ها یسالن م يدر انتها يزیپشت م...کرد   یکه کار م یرفت رستوران

انگار تکرار مکررات  شایم دنیحاال د.کرد یبا اشک نگاهش م یو مادرش با لذت و گاه خوردیم يدونات شکر

توانست که  یچشمانش و مگر م شیگرفت پ یو دوباره جان مخودش دوباره  یتنهائ يروزها...آن روزها بود  

 دیخند یشا که از ته دل میم يبرا یدست!؟...شد   یم... شد  یعوض نم يزیبست هم چ یاگر م.پلک ببندد

 ...تکان داد  

 ...خانم   ـ
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به جلو  ياراده قدم بلند یب...بود   ستادهیپشتش ا بایافتاد که تقر يمرد ي رهیبرگرداند و نگاهش به نگاه خ سر

 ...  دیببخش...خواستم بترسونمتون   ینم: زد  يعکس العملش لبخند دنیمرد با د...برداشت  

بود و آنجا حول و حوشش  بهیکه غر ياز عطر مردانه ا خوردیدلش به هم م... کرد  یم داینفرت پ...  دیترس یم

 ...  دیچرخ یم

 ...رفت   یگرفت و م یدستش را م دیبا...  دیخند یکه م یشائیافتاد به م نگاهش

 ...  رمیاز دختر کوچولوتون عکس بگ شهیم... خوام اگه ترسوندمتون  یبازم معذرت م... خانم  دیببخش ـ

به عقب  يگریقدم د...  شدیتپش قلبش داشت تند و تندتر م...کرد   یاما درك نم دیشن یمرد را م يها حرف

 ...نه  : زمزمه کرد  شدیم دهیکه به زحمت شن یبرداشت و با صدائ

 !؟...خانم حالتون خوبه   ـ

 ...ماما   میبر: خم شد و بغلش کرد  شایتکان داد و رفت سمت م سر

 ...  يباز...نه  ...نه  : زد  غیج

 ...تند شد   شیقدم ها...بکشد   نیگذاشت تا نتواند از آغوشش پائ شایدستش را پشت م کی

 ...  يمن عکاس مجله ...  دیلحظه صبر کن هی...خانم   ـ

 ...  میبر شهیم:  اش گرم بود  یپشت آن نشسته بود و سرش به گوش ایکه ک يزیبه م دیرس

 !؟...  دهیچرا رنگت پر... شده  یچ:  بلند کرد و نگاهشان کرد  سر

مه را داشت با مشت ه...ساده اش   يرا روسر شیمهم نبود موها...انداخت   یمحکم با دستش چنگ م شایم

 ...بگذاردش   نیتا پائ دیکوب یکوچکش م يها

 ...  هیکار بد نیا...  شایم ـ

 یکرد و م یرا بغل م شایم ایکاش ک...  هیگر رینمانده بود از ضعف خودش، بزند ز يزیچ...اش بلند شد   هیگر

 ...توان نگه داشتنش را هم نداشت   یحت...رفتند  

 ...  ستیحالم خوب ن...  ایک میبر: دندان فشرد  ریز لب

 کردیم هیگر زیر زیاش فرو کرده بود و ر نهیس انیکه حاال سرش را م یشائیبرخواست و به م زیپشت م از

 !؟...  شیاریب یتونیم:  ستینگر

سر تکان داد ...بردارد اما نگفت   شیرا از شانه ها ینیسنگ نیا ایکه ک... تواند  ینم دیخواست که بگو یم دلش

 ...  میبر...تونم   یم: 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 *** 

خشک کرد  يرا سر سر شیدوش گرفت و موها...بود   دهیبدون تنش خواب شایآمد بعد از مدتها م نییپله ها پا از

ها  آرام از پله...زد   شیرا به موها ایماها ییاهدا اسی یاز روغن یکم...را دوست داشت   شیشامپو بیس يبو

نکند  جادیا ییتا صدا گذاشتیخانه م یسنگ يپله ها ياش را هم آرام رو يپاشنه ابر یب يآمد صندلها نییپا

 ...باشد   دهیخواب دیتا به حال با ایشک نداشت که ک

  کرد؟؟؟ینم دایچرا ترنج سابق را پ... همه ضعف  نیآمد از ا یخودش بدش م از

 شیداده بود و چشمها هیمبل تک یبه پشت ایسرش را بلند کرد ک... از آباژور توجه اش را جلب کرد  یفیضع نور

 ...آمد   یبسته به نظر م

 ؟؟يدینخواب:  باز کرد   عیرا سر شیچشمها دیکش یقینفس عم ایک

 ... بخوابه  شایتا م دیطول کش -

 ...اومدنت نشدم   نییمتوجه پا -

 يدیخواب ای یرسیه کار واجبت مب يدار ای کردمیفکر م -

 یمعموال عکس العمل ایدهد هر چند ک صیرا تشخ شیو عکس العملها ایصورت ک توانستیاتاق نم یکیتار در

 ...هم نداشت  

 ... حرفها  نیا يدست من بده به جا ییفنجون چا هی -

  خواستیم يکم خورده بود دل خودش هم چا یلیهرچند خ نیسنگ تزایبعد از آن پ... کل کل نداشت  حوصله

... 

شده بودند دوتا  دهیچ یرنگ که با نظم خاص یصدف يفنجانها  نیاز ب...  رنگ را باز کرد  دیسف نتیکاب در

اگر خانه خودشان بود چند برگ ... داد  هیتک نتیساز را زد و به کاب يدکمه چا... گذاشت  ینیس يبرداشت و تو

فرداد  يو روبه رو کردیهم گل گاو زبان دم م دیشا...  ختیریم يزعفران هم در چا یکم دیشا ایو  اسی

بر  ییهم چند تا نتشیکاب یرنگ شهیش يتلخ تو يهم از شکالتها دیشا...  دینوش یحرف م یو ب نشستیم

 ...هم نداشت   يساز را دوست نداشت اما االن چاره ا يدم شده در چا يچا...  داشتیم

نشست   ایک يمبل روبه رو يرا در دست گرفت و رو شیوسط گذاشت و خودش چا یچوب زیم يرا رو ینیس

 ...  کردندیرا عوض م شیایبوها دن...را دوست داشت   يچا يبو شهیهم دیرا نفس کش يچا...

 ...داده بود   هیهنوز هم سرش را به مبل تک ایک
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 ؟؟یسر جات بخواب يریچرا نم -

 گذاشت؟؟یچه م يبه پا دیجواب ندادن ها را با نیا... را برداشت  ينجان چارا باز کرد وخم شد و ف چشمانش

 کنهیسرم درد م کمی -

 ؟؟يخوریقرص م -

 ...خوردم   -

 ...  ماندیچند جمله م نیدر هم شانیحرف زدنها...  نیهم...  

 يزدیحرف نم یلیاون وقت ها هم خ -

 ...  دیدینگاهش را هم م يفنجان نگاهش کردسئوال تو ياز باال ایک

 ...  گمیرو م ياون موقع مثال نامزد:  زد   يپوزخند

 شده بود  نیبد ب یلیخ دیشا ایگفت ترنج احساس کرد لحنش بد جنسانه است  یآهان ایک

 ... پر حرف نبودم  یلیمن خ -

 ...پر از خنده و نشاط بودم  ...من بودم   یول -

 هی ییروزها هی...به کل سالن انداخت   یاجمال یترنج نگاه کردیرا فرو داد نگاهش م شیاز چا يجرعه ا ایک

نه سرش را به او  ای ندیبنش ایک يمبل سالن روبه رو يرو شیبود با فنجان چا نیهم شیتمام آرزو ییماهها

اش  هیزیر بود جهکه قرا يخانه ا سالندر  دیاالن همان بود شا... بودنش را حس کند نفس بکشد ... دهد  هیتک

مرد  ینه حت... نه خود خانه ... خانه  لیخانه مال او نبود نه وسا نیا زیچ چیاما ه...نشسته بود   ندیرا در آن بچ

 ...  دیکش یآه...خانه  

 ...  ؟ياون روزهات افتاد ادی یکشیآه م -

کرد   یکوتاهشون م دیبلند شده بودند با يادیز... را پشت سرش انداخت  شیگذاشت و موها زیم يرا رو فنجان

 دهیرا از زبانش شن نیو آن روز که ا... بلند دوست دارد  يگفته بود مو... افتاد  شیبه موها اینگاهش به نگاه ک...

در شکمش  شایکه م يروز نیاول یعصب طیگرفته بود هرگز کوتاهشان نکند اما در اوج آن شرا میبود تصم

 ...افتاده بود و همه را خرد کرده بود   شیبه جان موها یچیبود با ق بود و لگد زده دهیچرخ

 ...گذشته    یلیاز اون روزها خ -

 ...سه سال گذشته   ستیهم ن یلیخ -

  ؟؟یانقدر خونسرد باش یتونیچه طور م -
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 زندیم رونیحرارت ب شیاز گوشها کردیاحساس م...  کردیاش م وانهید ایدر کالم ک یتفاوت یب نیکرده بود ا داغ

 ... 

 قصد جونت رو بکنم؟؟ رمردیمثل پ... کارت کنم  یچ يانتظار دار -

 تو ...تو  :  را مشت کرد   شیدستها

 ها؟؟  ؟؟یمن چ:  داده اش خارج شد   هیاز حالت تک یکم ایک

 ...قرن گذشته   هیمن  يرو از دست دادم؟؟ برا مییزهایمن چه چ یفهمیتو م -

 ...  یچیه...به تو نگفتم   يزیمن چ: داد   یرا در هوا تکان دستش

 ... نامزد تو بودم   يروز هی... من ...  :  شده اند  سیکرد چشمانش خ احساس

عاشق  ییروزها هیمرد را  نیآزار دهنده بود ا کردیطور نگاهش م نیچرا ا...به او انداخت   ینینگاه خشمگ ایک

خوش دوخت  یکه با آن کت شلوار طوس يهمان روز...  افتادیمشان  يروز نامزد ادی یوقت کردیبغض م... بود 

 ...و به کل آن کاغذ را فراموش کرده بود   دبو رهیو ترنج به حلقه شان خ...نشسته بود   رمردیمبل خانه پ يرو

... به جلوت نگاه کن  شهینم بتینص یچیاون روزها ه يآور ادیمعلوم هست تو امشب چت شده ترنج؟؟ با  -

 ...کنم   یکار رو م نیمن هم دارم هم

 یپشت سرم رو هم نگاه نم گهیو د رمیکه مشخص بشه م فمیتکل...من   ... نمونده  یباق ییمن جلو يبرا -

 ... کنم 

حرف  یفیلاز چه تک...  یترسیتو از منم م:  زد   يپوزخند ایک...قدم رفت عقب   هیترنج  هی...از جا بلند شد   ایک

  ؟؟یکوبیتو سر من م ویچ ؟؟یزنیم

 ...امشب   ...  ستیبرات مهم ن یچیتو ه -

  کشتمتیم یفهمیم...   کشتمتیم دیباشم با گهید يمثل مردها خواستمیترنج من اگر م ؟؟یامشب چ -

 ...تر از تو تموم شد   نیمن سنگ يبرا...  یفهمیم...  ياز اون بدتر زنم بود...  ينامزدم بود...

من اعتماد خانوادام رو از دست  ؟؟يرو از دست داد یتو؟؟ تو چ يتو بد شد؟؟برا يبرا ایک ریمن رو نخندون ام -

جبران همون مثال  يبرا رمردیمگه پ...  يرو به دست آورد رمردیپ تیتو حما...آبروم رو از دست دادم  ... دادم 

به  یتو حت...   يمگه شرکتت رو بزرگ تر نکرد... نکرد  يگذار هیت سرمانامزد من تو پروژه ا يآقا يآبرو

 ...  ياز من رو نداد تیخودت زحمت حما
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ات بود   هیبر عل زیهمه چ...تو ؟ همه شوکه بودن   یگیم يدار یچ:    دیبه لبش کش یکالفه شده بود دست ایک

 ....  يموندیپشتم م یکمکم کن یتونستیم...کردم واقعا تالش کردم حرفت رو باور کنم   یمن سع...

بود لعنت به  زهایچ یلیته نگاهش خ... خونسرد اما   یلیبود خ يمرد آدم خونسرد نیا کردیکالفه نگاهش م ایک

 ...بود   اموختهیوقت ن چیمرد را ه نیخودش که ترجمه نگاه ا

 ...نفس کم آورده بود  ...  دادیرا آزار م شیگلو بغض

 ...بفهمد   دنشیاز نفس کش توانستیرو م نیبودا یعصبان ایک... وان شد از گونه اش ر اشک

دخترانه ...که بهشون پناه آورده بودم رو از دست دادم   يمن خانواده ا...من  :  اش زد   نهیانگشت اشاره به س با

 ...هام رو از دست دادم  

خانوم خونت شدن  يمن آرزوهام برا... من  :  هق هقش را فرو خورد  ...  ختندیریتوقف م یب یلعنت يها اشک

من تو رو از دست دادم  ...من  .نگام نکن ياون طور ایک ریام...من خودم رو از دست دادم  ...رو از دست دادم  

... 

به  ینگاه...  دیخودش کش داسیشرت آد یگرد ت قهیبه دور  یدست ایک... هق راه نفسش را گرفته بود  هق

بسته  يچند لحظه بعد صدا...خورد   فشینح يشانه اش به شانه ها... رد شد  عیکرد از کنار ترنج سر شیاشکها

لعنت به تمام روزها و البته ...  یزندگ نیابه ...مبل افتاد لعنت به خودش   يرو...شدن در از جا ترنج را پراند  

   کیو تار يابر يشبها

 *** 

 

 یانگار همان چند کلمه حرف،همان چند قطره اشک فشار عصب...شب قبل حالش خوب بود   یخواب یوجود ب با

هم درد بود  شایکه م شدیچطور م.و نوازشش کرد دیچیپ شایدستش را دور بدن نرم و نازك م.اش را کم کرده بود

 ...  دیبوس رااش  ینیصورتش خم شد و ب يرو... بغض داشت  یلبخندش کم...و هم درمان  

 

از ...  کشیبار یکمان يابروها نیافتاده بود ب ینیریاخم ش...نگاهش خوابالود بود  ... چشم باز کرد  دخترکش

 ... کرد  یخانم م دیبه خورش هیهمان ها که چهره اش را شب

 ...خورمت   یم یاگه پانش... من گرسنه ام ...  شایم: زد و به خنده انداختش  شیگلو ریز يگرید ي بوسه
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خدا درد و درمان را با ... مسکن بود  نیو از ته دلش بهتر زیر يخنده ها...شکمش و قلقلکش داد   يوشد ر خم

را با  شیدو طرف موها...  دینرمش کش يبه موها ینشست لب تخت و برس.هم داده بود به قلب خسته اش

 يو باال دیشانه کش را هم شخود يموها.قرمزش را دوست داشت يآلبالوها زیآو...باال داد   یسنجاق کوچک

که  يکمد... مرد دور کرد  ریپ يفکرش را از کمد اتاقش در خانه .دیبه بلوز و شلوارش کش یدست.سر بست

همه را گذاشته بود .آورده بود شیبرا ایکه ک یرزهائ ي دهیخشک يگل ها...اش آنجا بود   یرنگ يها راهنیپ

 یلیهم خ لشیاز وسا... مرد از او گذشته بود  ریپ...  ستندیآنجا ن گریدانست که د یم...تخت   ریز يداخل جعبه ا

 ؟...از خاطراتش چطور  ...گذشت   یراحت م

 ... کند   یدور م نطوریبدش را ا نطورخاطراتیکرد ا یحس م...را تکان داد   سرش

*** 

   رمیخوام با چند جا تماس بگ یمن م...امروز تلفن خونه قطع بود  :  ستادیا ایسر ک پشت

  یختیر یتوش چ: گرفت  ياز عطر چا ینفس...اش کرد   ینیب کیدستانش گرفت و نزد انیرا م يچا فنجان

... 

 ...بهار نارنج  : و آرامش صورتش تا فنجان رفت و آمد  ایک يبسته  يچشم ها نیب نگاهش

 ؟...  رونیب یاز خونه رفت: باز کرد ونگاهش کرد  چشم

 یم ایاگر ک...  کنار صورتش را داد پشت گوش  يموها...بودن را دوست نداشت   ایک مینگاه مستق ریز نطوریا

 ...تفاوتش گرفت   یوب رهیچشم از نگاه خ...توانست   یتوانست بحث را عوض کند او هم م

 ... خوام به فرداد زنگ بزنم  یمن م ـ

 !؟...  يدار کارشیچ ـ

؟ تمام ...به تو گزارش بدم   دیبا:  اش  قهیشق يرو دیدستش را کش.کردیو نگاهش م زدیم شیبه فنجان چا یلب

ازش ندارم   يخبر چیو ه نجامیاالن چند روزه که ا... بود که تنهام نذاشت  یتنها کس...سال ها کنارم بود   نیا

... 

 ...شرکت   يجلو ادیهر روز م بایتقر...اون ازتون خبر داره  : گذاشت  زیم يرا رو یتکان داد و فنجان خال يسر

 ؟...  یگیشرکت و تازه بهم م ادیم! ؟...  یچ ـ

 ...!دونستم قراره بهت گزارش بدم   ینم:  سمتش برداشت  يبلند قدم
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 یتفاوت نگاهشان م یب...شد   ینم یکه عصبان يمرد نیا...بود   ستادهیاش ا نهیبه س نهیس نطوریمرد که ا نیا

 ؟...کرد   یم رشیتفس دیچطور با.کرد

  شیلب ها يتا رو دینگاهش چرخ یکم... رنگ صورتش  رهیت شیچشمانش داد به ته ر یرگیرا از ت نگاهش

شد از آنهمه  یعصب.چانه اش يگرد يبوسه رو کی...گرفته بود   يشب نامزد ایتنها بوسه اش را از ک...

 ...  یلعنت يخاطرات پراکنده 

خوبه   شایکه م...خوام بهش بگم که خوبم   یفقط م...ندارم   يکار چیمن با تو و کارات و شرکتت ه...من   ـ

 ... اون نگران ماست ...

 !؟...نه   ایداشت  نهیدر س یقلب... بود  یانعطاف چیو بدون ه يجد نگاهش

 ؟...  یهستن انقدر اعتماد داشته باش ستیکه هم خودش وهم پدرش جزو اون ل يبه مرد دیچرا با ـ

 ...کف دستش حس کند   يعرق را رو یسیتوانست خ یم...اش گردش کرد   هریت يچشم ها نیب نگاهش

 ...باشه   ستیتونه تو اون ل یفرداد نم ـ

 !؟... تونه باشه  یو چرا نم:  کرد  یبود و نگاهش م ستادهیاش ا نهیبه س نهیس يعاد یلیخ

من ...چون  :  شیهم فشرد و کف دستش را چسباند به پا يمحکم لب رو...به لرزش افتاده بود   نشیریز لب

 ...کرد   یکارو م نیا دیچرا با...سال ها کنارم بود   نیفرداد تمام ا... بهش اعتماد دارم  

 ...  استیکار دن نیاعتماد داشتن مزخرف تر: تر کرد  کینزد یرا کم سرش

 ...برو عقب  ...برو  : هم فشرد  يرا رو شیچشم ها...  دیپر یچپش م پلک

 ... که ازت گرفت  يکه داشت و جواب رد یبه خاطر عشق دیشا... فرداد هم دوستت داشت  ـ

 ...کارو نکرده   نیفرداد ا: اش گذاشت و به عقب هل اش داد  نهیس يحرص دستش را رو پر

تو تنها و ... من نبودم ...کارو بکنه   نیتونست ا ینم یکن یچرا فکر م: ترساندش  یو م شدیم رهیت ایک نگاه

 !؟...نه  ...  شهیپازلت جور م...عاشق شکست خورده   هیاونم ...  يبود نیغمگ

 ...  ایرکیام:  دینال

را باز کرد  یودوتائ راهنشیپ یباالئ يکه دستش را رساند به دکمه  دید... فاصله گرفت  یکم...خودش آمد   به

 ... 

هستم  يآدم با صبر و حوصله ا نکهیبا وجود ا...کردن من دست برداره   بیو بگو که از تعق ریباهاش تماس بگ ـ

 ...  شمیسماجت دارم خسته م نیاز ا
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 نهیس انیم...کرد   یبود و محکم بغلش م ایخواست ماها یدلش م...  چاندیاش پ نهیرا محکم دور س دستش

 ...نداره   يبا تو کار...  میخواد بدونه ما کجائ یم: ت گرف یآرامش م شیبا عطر عودها ایپر و نرم ماها يها

 ...  يریگیفقط تماس م: فشرد  یچشمش را م يدوانگشت کناره ها با

 ...دلتنگ شده   شایم...  نمشیخوام بب یم: به خودش داد  یجرات

 !؟...تو   ایدلتنگ شده  شایم ـ

صحبت  ستیو در مورد ل ندیداشت فرداد را بب ازین...  کردیاش م یراض دیبا...نداد   شیصدا يبه طعنه  یتیاهم

 .اما فرداد بود... نبود  ایکه ک یشب.در مورد آن شب حرف بزند یداشت کم ازین...کند  

 ...  نمشیبب دیبا ـ

و نگاهش را داد به چشم  ستادیداشت اما ا دنیبه پس کش يادیز لیم شیپاها...بود   ظیغل ایک یشانیپ يرو اخم

 .و سردش رهیت يها

فکر ...  یخونه هست نیتو ا یبا چه عنوان و نسبت نکهیا...و بهش بفهمون   يزیچ هیاما ...  شینیبیم...باشه   ـ

 ...نشده   میکنم براش تفه

 

 *** 

 يمحکم فرداد به رو يبوسه ها ریداشت از ز یو سع دیپریم نییباال و پا...فرداد قرار نداشت   يپا يرو شایم

 ...ند  گونه اش فرار ک

 ...بود   طنتیش یپ شایبدهد و م شایداشت به خورد م یاز کباب را به چنگال زده بود و سع یتکه کوچک ترنج

 ...لقمه چپش کنم   هیموش کوچولو رو من  نینکن بذار ا تشیاذ...  خورهیم...  زمیترنج جان عز:    فرداد

 ...   ستمیم م من موش ن:   شایم

 شهیهم...زد   ینق شایکودك گذاشت م یصندل يصورتش گذاشت و بعد او را رو يبه رو یبوسه محکم فرداد

 ...نبود   یکم زیچ نیآورد و از نظر ترنج ا یبه او پناه م دیترسیآغوش فرداد را دوست داشت هر وقت م

 پا و آن پا کرد و قاشقش را در ظرف نیا یکم. را به دستش داد  شایم شهیبه ترنج کرد که ش ینگاه فرداد

 د؟؟یتو اون خونه راحت هست:  ماستش فرو کرد  

 ؟؟ینیبب یرو تو چ یتا راحت:  شالش را باز کرد   یکم ترنج
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 دنیچشمها دارن نشون م نیو ا یشب بخواب یکه باعث بشه تو بتون يزیتو هر چ:    دیکش یکالفه پوف فرداد

 ...  يدیکه اصال نخواب

به  یربط دنمینخواب:    دیکش یرنگ را کم یانگشتش گرفت کشباف مشک نیخودش را ب نیگوشه آست ترنج

 ...اون خونه نداره  

 ...  یستیمجبور ن -

 ...رو برات آوردم   ستیل:  دوباره آغاز شود   يبحث تکرار نیا دیترسیم

 ...  میرف نزنح ستیامشب از ل ایب... نه  ایهم داره  يا دهیفا دونمیهرچند نم...  خونمیخونه م برمیم دمید -

 ؟... شرکتش  یرفتیهمه وقت م نیا -

 ...پس بهت گفت   -

 باهات بد برخورد کرده؟؟ -

 ...نداره من نگران شما بودم   یتیاهم -

 ...  کردیاحساس کمبود م شدیمرد خجالت زده م نیپاسخ ا یمحبت ب زانیم نیاز ا یگاه ترنج

مثل  ییجورها کی کیرستوران انتخاب فرداد بود آرام بود و ش نیدست نخورده ا بایکرده بود تقر خی شانیغذا

 خود فرداد 

جا رو بر  نیخنده ات ا ياگر قبل تر ها بود صدا:  زد   يرد نگاه ترنج به اطراف را گرفت و لبخند محو فرداد

 ...  داشتیم

انگار ... دور شدم  یلیفرداد از خودم خ شناسمیزن رو نم نیا نهیتو آ یگاه...فاصله گرفتم   یلیاز اون ترنج خ -

 ...کردن اون چرا بتونم خودم رو از اول بسازم   دایبعد از پ دیشا...  کنمیبه خودم نگاه م گهیستاره د هیدارم از 

کننده بود که  دواریام ییجورها کیو  دیقبل از ساختن مجدد خود انقدر جد دیشا نینبودند اما ا دیحرفها جد نیا

 ...به ادامه گفتمان کند   قیفرداد در سکوت ترنج را تشو

 ...که به باد رفت   ییکنم به همه اونها یتمام مدت تو خونه اش به آرزوهام فکر م -

 ...  دیبرس یخوشبخت ندهینبود به آ ینیتضم -

ساده بود به  یلیخ یاز خوشبخت من اون روزها فیتعر:  فرداد انداخت   يقهوه ا يگذرا به چشمها ینگاه ترنج

ام رو خودم  هیزیجه... مال خودم باشه   زشیکه همه چ خواستمیخونه م هیمن ...دست آوردنش سخت نبود  

 ...عسل   یحت ایفرشته  ایکمک از مادرت  یبا کم دیانتخاب کنم شا
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خونش  يست؟؟ هر جاتر هم ه قهیاز اون کج سل یکن یم یعسل؟؟ شوخ:  بغض دار زد   يتک خنده ا فرداد

 ...رنگه   هی

 خوشبخته؟؟ -

 ...  کننیم یکه تو رشت زندگ یدونیم دمشیاومدم ند یاز وقت دونمینم -

 دیخر... بدم  یمهمون... کنم  يخونه آشپز... هم بلد نبودم   يکار... من قرار بود خانه دار باشم :    دانستیم

 ...کنم   یزندگ...کنم   بتیغ...کنم  

 یتونیهنوز هم م:  دست مشت شده ترنج را در دست گرفت   فرداد

 ؟؟یفرداد با ک یبا ک -

 ؟يکار رو چرا گوش نکرد نیالتماس کردم نکن ا شیبهت شش ما ه پ یوقت -

 ...بود   یکار زندگ نیدرست تر دیشا:  کالفه جواب داد   ترنج

 ...چرت بود   مهین شایم...صدا کرد   یتق...کالفه قاشقش را در ظرف انداخت   فرداد

 ...  شناختمشیدورا دور م...رو داده من تعجب کردم   شنهادیپ نیا ایرکیکه مامان تو خونه گفت ام یروز اول -

 ... هم انقدر سرد نبود  دیشا...بودم   دهیند دیشا ایفرصت نکرده بودم ...  شناسمشیمن تازه تازه دارم م -

 ...عصا قورت داده بود   شهیهم -

 ...  ادیازش خوشت نم -

 ...  یتو دوستش داشت -

 ...مدتم متنفرم   نیا ياز تمام حس ها:  داد   يروسر ریآمده از شالش را به ز رونیب يکالفه دسته مو ترنج

 ؟؟يهنوز هم دوستش دار:  متعجب نگاهش کرد   یبا چشمان فرداد

قابل دسترس بود که جواب  ریانقدر غ زیهمه چ...هم نداشت   دیشا ای...سئوال را داشت   نیا یجواب قطع ترنج

 ...نداشت   یتینه اهم ای دادیسئوال را م نیا

 ...  ارنیحساب رو ب گمیم:  بلند شد   شیکالفه از جا فرداد

 ...   کردیجا به جا کرد فرداد متفکر به روبه رو نگاه م شیپا يرا رو شایم سر

 يبرا ییمن انقدر سوختم که جا...دارم   اجیمن به خوب بودنت اصال به بودنت احت... خوب باش ...فرداد   -

 ...مهره سوخته ام   هیمن االن ...نمونده    یعشق باق

 ...خودت رو خوار نکن  ...  ینکوب لعنت...انقدر خودت رو نکوب   یلعنت یستین:  به فرمان زد   یمشت آرام فرداد
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 مهین يایرو هی هیکه شب یتوانست آن احساس لعنت یچرا نم... گونه اش پاك کرد   يقطره اشکش را از رو جترن

 ...   شدیاش پاك نم یاز گروه آب از ذهن لعنت یشب تابستان بود را فراموش کند چرا آن مرد زمستان

 یتیآن مرد اهم ياصال برا دانستیزود را نم ایبود  ریبود د 11نگاه کرد  نیبه ساعت ماش ایخانه ک يها یکینزد

 ...  دانستینم زینه را ن ایداشتند 

 ...   ارمیو م خرمیم لیخط موبا هیبرات :    فرداد

 ...  یگرفت ادیخونه رو  يما رو رسوند نجایبدونه تا ا دیفرداد نبا...  خرمیخودم م... نه  -

ترنج  .جاست نیخونتون ا دونمیکردم م بشیمن تعق...  گمینم یچیمن ه یخود کرده ه یب:  شد   یعصب فرداد

 ... 

زن و  دیبا...  يشدیعاشق م دیسالته فرداد با 33... رو خراب کردم  تیبسه هرچه قدر زندگ... نه فرداد نه  -

 ...  یداشتیم یزندگ

 ...تو نگران من نباش  :  نگاهش کرد   سیبا چشمان خ فرداد

آمد چه خوش  ینم ییصدا...داد در را آرام باز کرد   رونینفسش را ب... بود زدن با فرداد آرامش کرده  حرف

آب بخورند و باال  یکاناپه گذاشت تا کم يرا رو شایم... دارند  تیاهم يذره ا ایک يبرا کردیبود که فکر م الیخ

 ...بروند  

 ...  دیباش فیبه به صاحب تشر -

به سمت ...و اخم آلود   نهیبود دست به س ستادهیپله سوم ا يرو ایبود به پشت برگشت ک دهیترس...  دیجا پر از

 ...سالم  :  در دستش خشک شد   شیترنج دکمه مانتو... ترنج آمد 

 ...  نکهیخوش گذشته بهتون مثل ا -

 ...  شهیم داریب شایم ایداد نزن ک -

 ...زد   دیداد نبا دیبر دیخونه رو با ادیم 30/11که ساعت  یسر زن -

 ؟؟يداریچرا ب:  در هوا تکون داد   یکالفه دست ترنج

 ...بار آخرت بود ترنج   -

 ضشیانداخت احساسات ضدونق ینگاه خوردیتکان م شیرو يجلو دیکه به نشانه تهد ایبه انگشت اشاره ک ترنج

 ...جامون امن بود  :  سر جنگ داشتند  
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نه ...دادن   لمیتحو یکه چ يدیبار بهشون سپردم د هیامن؟؟ من رو نخندون من نامزدم رو :  زد   يپوزخند ایک

 ...ماه بعدش شکمش باال اومد  

گونه  يقطره اشک آرام رو هینگاهش کرد  ایک...  ایماند در نگاه ک رهیخ...  دیشکستن قلبش را شن يصدا ترنج

به سمت ...نبود   ترنج مهم ياما برا دیبگو يزیخواست چ یم دیقدم به سمتش برداشت شا هی ایک...  دیاش لغز

را در  شایم ایک... قدم به عقب رفت  هیترنج ... ترنج خورد  يبه بازو...زودتر جلو آمد   ایدست ک... رفت  شایم

 ...  دیآغوش کش

 ...  برمشیخودم م خوادینم -

 !!تو اتاقت؟؟؟ ادیشوهرت ب یترسیم -

 يکه روزها.خواست که همسر باشد یم يروز.دوستش داشت ي؟روز...کرد   یفکر م ایبه شوهر بودن ک دیبا

انگار  شیآرزوها...باشد   شانیکند و مادر بچه ها یشب کند و کنارش زندگ ایاش را با وجود ک یزندگ يساده 

 .یفرجام ایک ریبه نام ام يدر مرد شدیخالصه م

قدم شده  شیپ شایبغل کردن م يبرا کباریبود که بعد شش روز ماندنشان و بعد شش ماه شوهر بودن  ایک نیا

 ؟...بود  

 !؟...گفت   یآمد و دوبار م یم بعد

 ایاتفاق افتاد که همسر ک یدرست زمان یرسوائ نیگفت که هزار بار به آن فکر کرده بود که ا یرا م یزهائیچ

ندانستن تمام  نیا...  ستیدانست از ک یدر رحم داشت که نم يبود و نطفه ا يگریکه زن کس د...شده بود  

 ؟...  دید ینم ایک.سالها ذره ذره وجودش را کشت نیا

 یاش فشار م نهیکه به س یبا آن حجم بغض دیترس یم.دهانش فشرد تا هق هق اش را خفه کند يرا رو دستش

حرف ها  نیا رفتنیبه پذ دیبا.شدیآرام م دیبا...  دیتند و تند نفس کش...سمت تراس   دیدو...بزند   غیآورد ج

اش را به رخ  يکه باردار.بود آورده شیموضوع را به رو نیا ینبود که کس يدفعه ا نیولا...کرد   یعادت م

 ...بود   دهیکش

 ...ترنج   ـ

 ...طعنه هم نداشت  ...نبود   یعصبان...خشم نداشت   گرید شیصدا

شالش  يگره ...شده بود   تمیر یتند و ب شینفس ها...   شودیدارد خفه م کردیاش پر درد بود و حس م نهیس اما

 ...  دیبلوزش را عقب کش ي قهیرا شل کرد و 
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 ...نفس بکش  ...  ستین يطور... نگام کن  ...نفس بکش  ...ترنج  :  دیزدنش را د زانو

 ؟...بود به صورتش   دهیاش را کوب يبعد آنکه موضوع باردار! ؟...دلنگرانش شده بود  ! ؟...بود   نگرانش

 ...بود   دهیاش را دباال آمده  شکم

خوب ...  زمیعز ستین يزیچ: را گرفت  شیاصرار داشت و دوباره بازو نباریا ایکمکش را پس زد اما ک دست

 ...نفس بکش  ...  یشیم

 ...من   ریتقص...من  :  شدیم یپر و خال چشمانش

 ...آروم باش  ...نگو   یچیه... باشه : را لمس کرد  شیرا گذاشت پشت گردنش وموها دستش

 ؟!؟...کرد   یدست ها را باور م نیا! ؟... کرد  یم نوازشش

 ....مرهم بودند و نبودند  ...محرم بودند و نبودند  ...بودند و نبودند   بهیدست ها که غر نیا

هنوز ...  دیکش یپنجه م شیموها انیهنوز م ایاما ک دیخودش را پس کش...گرفته بود   یعیحالت طب شیها نفس

 ینوازش ها را م نیرفته بود که چقدر دلش ا ادشی...رساند   یم شیموها ياش را به خمار یانگشتان لعنت

اش  یائیرو نیریش يلحظه ها نیا يکه همه ...بعدتر از آن   یکم ایبود  یاز صبح همان شب لعنت... خواست 

 ؟...را فراموش کرده بود  

دانست حاال  یچه م یکس...را داده بود به دست باد   شیها یو آب یموئیو ل یصورت.شیروزها یرنگ يها لحظه

 ...کجا خانه کرده اند   شیآرزوها

شدند   یپنجه اش جدا نم ریبه خواب مرگ رفته بودند و از ز یلعنت يدست و پا نیکرد اما ا ینم نگاهش

 .صدا بود یاش ب هیگر نباریا... اشکش راه گرفت .فشرد شیزانو يسرش را رو....

 ...متاسفم  :  شیزانو به زانو نطوریا... کرد  یبود که حسش م يبار نیاول...شد   کترشینزد یکم ایک

 ...  ستیمهم ن: زد  لب

... بودم   یکم عصب هیمن ...  ادیب شیپ یطیتو هرشرا یهر کس ياتفاق ممکن بود برا نیا...گفتم   یم دینبا ـ

 .ياومد یم ریانقدر د دینبا

 !؟...را خاطره کند   شیخواست تمام تارها یم...داشت   یبر م شیدست ازسر موها کاش

 ؟...  ستیترنج سابق ن گریدانست که د ینم

نشسته بود که  گرید یکی نجایا...فقط رنجش مانده بود  ...و عطر شکوفه ها تمام شده بود   يبهار يروزها ترنج

 ...  کردیبا مرگ دست و پنجه نرم م يخاکستر ظیلغ رمهیز گرید یمیاز وجودش مادر بود و ن یمین
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کردند   یم یهم سر به هوائ یلعنت ينفس ها...  مشیعطر سرد و مال...  شدیداشت پر عطر مردانه اش م نفسش

 رونیلحظه ها را از سرش ب نیکرده بود ا رونشیفرداد زمزمه کرده بود که دوستش دارد و ب کهیمثل وقت دیبا...

 .دیکش یم رونیب شیموها نیفقط اگر دستانش را از ب...  کردیم

چند  نیآمد که هم یم ادشی یوقت...خواست   یرا نم ایبه ک یکینزد نطوریا...دوباره نمناك شد   چشمانش

فقط همان جا زانو ...نداشت به دور شدنش   ياصرار ایک نباریا...  دیشانه اش را پس کش.قبل چه گفته بود قهیدق

 ...  شیرو گرفت و زل زد به پاها شیبه زانو

 ...خواستم ناراحتت کنم   ینم ـ

 ...  ستیبه دوباره شکستنم ن يازین...  ایشکنم ک یهزار بار م يمن روز:  کرد  زمزمه

 ...من هم شکستم  :  گرفت و نگاهش کرد  ینفس

 ...دونم   یم: هم فشردشان  يمحکم رو دیلرز یم شیها لب

آن اتفاقات بد  يرفت و بازگشتش شد همه  يبه سفر...همسر بود  ...محرمش بود   ایک....که نداند   شدیم مگر

شد نقل .شوهر عمه اش يشد طعنه ها...   نیعمه مه يها هیشد گوشه وکنا...  رمردیپ يشد هوارها...  یلعنت

داد   یهم به او حق م یاما کاش کس...  دیمفه یم...هم راحت نبود   ایک يدانست که برا یم...و آن   نیدهان ا

فقط حضور فرداد و ...اما فقط فرداد بود  ...داشت   یبه کس ازین یکرد وقت یخرج م یمهربان شیبرا یکم...

 ...بودنش بود  

 !؟...  یبلند ش یتونیم...سرده   نجایا ـ

 یدست...  شیمات ماندن ها نیلعنت به ا...را جمع کرد   شیدست و پا.ایبود که زل زده بود به ک يا قهیدق چند

 ...  میبر...  يکرد خی: نشست  شیدور بازو ایدست ک...  دیآشفته اش کش يبه موها

بود   دیو سف یخانه اش مشک يتمام لباس ها...اش   یشرت مشک یت ي قهی يرو دیرا از صورتش کش نگاهش

 !؟...بود   یهم رنگ ایک يکمد لباس ها يفکر کرد روز...

 ...حالم خوبه  ...  امیخودم م... من  ـ

به  نکهیقبل از ا...کنار هم از پله ها باال رفتند  ...داشت   یاما شانه به شانه اش قدم بر م دیرا پس کش دستش

 ...  ستادیچهارچوب اتاقش ا انیم ایاتاقش برود ک

 ...خونه   این روقتید گهید ـ

 ...  ـ
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 ؟...  يدیترنج گوش م ـ

 رتیغ يپا....بود   نیاز ا شتریب یلیبود اما خ وارید کیفاصله شان به ظاهر ...داد و داخل اتاقش شد   سرتکان

 ...بود   انیاش به م يپدر یو ب شایم يپا...خودش بود   يو برباد رفتن آبرو ایک يمردانه 

 *** 

 

 ... خوبه فقط دلتنگم  یچ همه

 ...  ستین یمثل دلتنگ یچیه آخه

 

 ...  یتو چشمات ول هاچیتا در دو

 ...  ستین یرنگ نیا يا اچهیدر چیه

 

 ... چرخم  یدور خودم م هنوزم

 ...  میعقربه ها هم درد نیو ا من

 

 ...  شنیاز سر هم رد م ساعتا

 ...  میگرد یو بر م میریفقط م ما

 

 

 

*** 

 

 لشیترنج باب م بیس يمربا دیمالینان تستش کره م يرو یحس چیه یب یو حت يعجله ا چیه یو ب آهسته

 ...   دیاز فنجانش نوش يبود جرعه ا

خواند همان  یم یسیبه زبان انگل يکودکانه ا يبلند آواز ها يو با صدا خوردیتکان تکان م یصندل يرو شایم

را  یشب خوب شایم...گرفتنش جلو ببرد    يمدام مجبور بود تا دستش را برا ...گرفته بود    ادی میها که از ک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٦٩ 

 ایماها يترنج درد بود و برا يکه برا لکنتشو آواز خواندن با  شیاز نشاط اول صبحش اشتها نیبود اگذرانده 

 ...نشانه معلوم بود   کیفرداد  يو برا یزبان نیریش

به زحمت  يازیتفاوت بود که ن یانقدر خونسرد و ب ایهر چند ک ردیبگ ایکرده بود نگاه از ک یصبح سع از

 ... مضاعفش نبود 

 ....  دادیبا بهار نارنج م يچا يرنگش که بخار بو یفنجان صدف ياز باال کردینگاه م شایم يطنتهایبه ش ایک

 ...  امیناهار نم يمن امروز برا -

در آن  شبید...داشت    یداد همان که نقش برجسته گل سرخ زیم يرو يدسته فلز ينگاهش را به چاقو ترنج

مثال شوهر  نیفته بود شوهرش است و حاال تنها مکالمه واضحش با امرد به او گ نیهم یخفقان و فشار عصب

خانه از  نیمرد ا يحال و هوا دکر کیبهم نزد شتریرنگش را ب یژاکت آب يلبه ها...بود    یاطالع رسان نیهم

 ...آمد هم سردتر بود   یکه از آن م يدیسف شهیهم نیسرزم يبرفها

بلند شد تا کتش را از پشت  شیگذاشت و از جا یدر نعلبک یمحکم تر از هر زمان یو فقط کم یرا کم فنجان

  ؟؟؟يدیشن: بر دارد   یصندل

 ...تکان داد   يگرفت و فقط سر شایرا به سمت دهان م یلقمه کوچک ترنج

 يبه سرد يزیچ ایکند اما لحن ک یمرد را تانسته عصب نیشد که ا دواریدر دلش ام دیرا شن اینفس ک يصدا

 سرحاله؟ یلیخ شایم:  روزها بود   نیتمام ا

 ...بهش خوش گذشته   شبید:  بود   شایم يهنوز رو نگاهش

داد   رونیپرتاب کرد و نفسش را ب زیم يلقمه در دستش را رو دیبسته شدن در را که شن ينزد صدا یحرف ایک

 ...امروز از آن روزها بود   دیکشیم ریسرش ت...

قرمز  یکیسرام وانیل... شده بود  یمیرابطه شان صم ایسه ماهه بود و با ماها شایبود م یغروب سرد زمستان کی

 ییو تنها شیترسها شیها يداریشب ب...  شدیپخش م تاریو گ انویاز پ یآرام یقیرنگش پر از نسکافه بود و موس

 ....بود   داده شنهادیپ ایمالقات آرام را ماها نیبود که ا انیانقدر ع شیها

که  یچرا آن زمان پرسدیاز خودش م گذاردیبالشت م يسرش را رو یوقت شودیشبها م یروز گفته بود بعض آن

 ....هسته کوچک بود همان روزها و شبها که جسارت داشت چرا خودش را نکشته است   کی شایم

د االن اگر زنده فقط نگاهش کرده بو ایشد که چرا ماها یبا آرامش فقط نگاهش کرده بود حاال متوجه م ایماها

 ...بود فقط به خاطر دخترکش بود  
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 ...به دنبالش روان شد    دیبه سمت سالن دو شایکمکش کرد م دیایب نییپا یاز صندل خواستیم شایم

 

 

 ...کردم   ینگاه ستیبه ل -

 ... خب ...  :    ردیرا در نظر نگ شدیکه در دلش جا به جا م يزیداشت همه آن چ یداد سع رونیرا ب نفسش

 ...هستن   یمحترم و مقبول يآدم ها شناسمیهاشون رو م یلیخ -

 ...مسخره است   ستیو از همه مضحک تر حضور من و پدرم تو اون ل:  زد و ادامه داد   يپوزخند فرداد

 ...رو خواستم   یاون مهمون يکل مردها ستیمن فقط ازش ل:  داد   رونیکالفه نفسش را ب ترنج

 ...کار را کرده بود مرد گذاشت   نیکه ا یوانیدر دل اضافه کرد اگر بتوان نام آن ح و

 نداره؟؟ يمنظور یبگ يخوایم یعنی -

 !!!فرداد -

 ....از همون سالها با ما قطع رابطه کرد   شونیکی -

 ؟؟یک...ك  :  گوشه ناخنش را با استرس به دندان گرفت   ترنج

 ...اسم خواهرش صبا بود   همون که...مهندس حق شناس   -

 ...فکر کند   شتریبعدا وقت داشت ب!!! صبا؟؟....آمد   یآمد و نم یم ادشیبه  يزیچ... صبا  صبا

 ؟؟ییالو ترنج اونجا -

 ...  ارمیب ادیداشتم خواهرش رو به  یسع....آره    -

 ....همون دختر قد بلند چشم سبز   -

 ....کار و نکرده مطمئنا   نیخواهرش که ا:  مد  آ یکالفه بود خواهرش به چه کارش م ترنج

 ...پدرم آورده بود   شیرو پ تشیشکا يکرده بود چند بار دایپ یبرادرش با پدر جون اون روزها مشکل مال -

: دهد   رونیکرد نفس حبس شده اش را ب یجدا کرد و سع یاش را از گردنش کم قهیدست انداخت و  ترنج

 ...  تونهیم یگیم یعنی

 ستیل نیکه تو ا نهیدونم ا یکه م يزیتنها چ گمیهم نم یچیه دونمینم یچیمن ه:  کالفه جواب داد   فرداد

 ...  زنمیحرف م رسهیکه به ذهنم م ییزهایمن از چ...شهرن   يا يها یاز آدم حساب شترشونینصف ب
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راحت  یکردن چه گونه و چه کس دایپ...کنم    دایکار پ نیا يبرا ییاگر چرا دیشا....با خودم فکر کردم   یلیخ -

 ....تر باشه  

کارتون تماشا  ونیزیتلو يبود که جلو شایمورد عالقه م يغذا...اضافه کرد و هم زد   هیرا به الو ونزیما سس

 ....هم براش مهم نبود   یلینداشت خ ایدوست داشت  ایک...   کردیم

خودش  رمرد؟؟یانتقام ؟ آن هم از پ يشده بود برا یلیدل یعنی... را باز کرد  خچالیساالد را صاف کرد و در  يرو

 دیچکیآب که به لباسش م يبه قطره ها یتوجه... آب گرفت   ریش رینکرده بود قاشق را ز يبد یکه به کس

 ....در حقش کرده باشد   يتا بد شناختیرا نم یکس یعنینکرد 

انسانها به  یعنیداد  رونیداد و نفسش را ب هیتک نکیگاه خود ش کرد و به س هیآب را بست دو دستش را تک ریش

 یبه چه انتقام دنیرس يرا خراب کنند برا یگناه یدختر ب ندهیبودند که حال و آ دهیرس یدرجه از خودخواه نیا

 !!!بود وفتادهین یکه اتفاق رمردیپ ي؟؟ برا

را از  یجعبه بزرگ اینگاه کرد ک از پنجره....  ردیفاصله بگ نکیباعث شد از س اطیدر ح نیپارك شدن ماش يصدا

 ...صندوق عقب خارج کرد  

 ...سالم  :  در را باز کرد   ایک...به سمت سالن رفت   کردیکه دستش را خشک م یتعجب در حال با

 ...سالم   -

 هیتک واریکرد و جعبه را به د دیخندیم ونیزیتلو طانیش يبه سنجابها یخبر از زندگ یکه ب شایبه م ینگاه ایک

 ...داد  

 ؟؟؟يخوریشام م -

 ...  ادیکه نم ییبو:    رفتیکه به سمت پله ها م ید رحال ایک

شام  ياینم:  باز شدن جعبه آمد به سالن رفت   يبود صدا ایرا شست منتظر ک شایم يو دستها دیرا چ زیم

 ؟؟...  يبخور

 ...  میرو وصل کن نیا ایب:  به ترنج کرد   یاجمال ینگاه ایک

 کند لیرا تحل ایرنگ انقدر تعجب کرده بود که نتواند منظور ک یطوس یکودک یصندل دنید از ترنج
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مشتاقش  شتریآن ب يرو يخصوصا برچسب ها... تازه اش ذوق زده بود  ینشستن صندل يبرا شایم

 یآب م نکیرا داخل س شیانداخت که دست ها ایبه ک ینگاه میشانه ن يو بعد از رو ندیکمکش کرد بنش.کردیم

 !؟...  ستیاش از چ یمحبت ناگهان نیا لیکه دل دیپرس یم دیبا.دیکش

 شیپ یمشکل: شدنش ابرو باال داد  رهیآنطور خ يبرا... هم سر برگرداند  ایکرد که ک یداشت نگاهش م هنوز

 ؟...اومده  

 ...نه  :  شایم یرا گذاشت پشت صندل دستش

 ...داره وقت نشستن و غذا خوردن   يشتریب تیامن ينطوریا:  و نشست  دیعقب کش یخودش صندل يبرا

 ؟...  ينگرانش شد ـ

 ...  شمیکس نم چیمن نگران ه: دستش نگه داشت  ایاز نان باگت کند و م يا تکه

ازدواجش آمده بود   شنهادیاصال از همان شش ماه قبل که با پ... شناخت  یم شتریرا ب ایک نیا... دانست  یم

 ...شد که نه قلب دارد و نه احساس   از همان وقت مطمئن...

 ؟...داره   یچه معنائ شایم شبیو بغل کردن د یصندل نیا دنیپس خر ـ

 ...  یمعنائ چیه: اندخت  شایبه م يا رهیو نگاه خ دیچیپ يلقمه ا خونسرد

گشت  یبرم...رفت   یم شدیکارش که تمام م...  دیچیپپ یکوچک يلقمه ها شایم يرا مشت کرد و برا دستش

 یائیبه دن...به ابرها  ...  کردیاش ساعت ها به آسمان نگاه م یتراس دوست داشتن يکوچکش و رو يبه خانه 

 .است يبهتر يایها معتقد بودند آن باالست و دن یلیکه خ

 ...آب  ... ماما ... م : زد  شیصدا شایم

 یصورت وانیل...ق کرده اش  گردن عر يکه از کنار گوشش سرخورده بود رو یموهائ نیب دیرا کش دستش

 .کوچک را دستش داد

 ...منتقل کنم باال   خوامیاتاق کارم وم ـ

از مزه ...زد   يگاز لیم یو ب دیچیخودش پ يبرا ي؟ پر حرص لقمه ا...  کردیم ینظر خواه...تکان داد   يسر

 ...از گوجه به دهن گذاشت و به زحمت قورتش داد   يتکه ا...آمد   یسس بدش م ي

 !؟...چرا   یپرس ینم ـ

تفاوت  یمرد سرد و ب نیبه ا...مرد   نیچرا هنوز هم با نگاه کردن به ا...چشمانش کرد   ي رهیبه ت ینگاه

 ... قاصدك ها  ایپروانه ها ...  زدیاش بال م نهیس انیم يزیچ
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 !؟...چرا   ـ

 ...تا بهشون بدم   سیبرگه بنو هی يتو نظرت هست رو يزیاگه چ... بشه  ياتاق باز خوامیم ـ

 !؟...  شایم يبرا ياتاق باز ـ

 ... آره : برداشت  شارایم یخال وانیداد و ل هیاش تک یصندل یپشت به

 

 لیدل...  ایکنم ک یمن درکت نم: را باال داد  یلعنت يو موها دیلباسش کش ي قهیبه  یدست...شد   یعصب شتریب

 !؟...  یکن یآماده م يبراش اتاق باز يکه دار يبه دختر من عالقمند شد ی؟ تو از ک...  هیکار چ نیا

 لشیبکنه دل ياگه کار یکه هر کس نیا.دیکن یهمه تون مثل هم فکر م...شما زن ها  : شد  ظیغل پوزخندش

 !؟...نفرت   شهیم لشینکنه دل يهم کار یالبد هر ک... عالقه است 

 گذرهیم یتو سرت چ! ؟...خوب و بد  ...  دیو سف اهیس... ت دو دسته ان آدم ها برا! ؟...  یکنیفکر م ينطوریا

 ؟...  زدلمیعز

اما مگر مهم بود  ...  دیمال یاش م یو با قاشق به صندل شیرو شیپ ي هیالو يافتاده بود به جان اضافه  شایم

 ؟...اش بود   یهم در زندگ یاو مگر زن یو محتاط يبه سرد یآدم... دانستند  یمرد چه از زنها م نیا...

کارها فقط به خاطر  یبعض...کارها نه به خاطر دوست داشتن و نه به خاطر متنفر بودن   یکه بعض ریبگ ادی ـ

 ...ها   یبعض...ها فقط به خاطر پول   یبعض...  شهیمنفعت داشتن انجام م

 شیر منفعت داشتن و پول درآوردن پکارها به خاط یبعض...  یگیدرست م:  زدیخودش بود که پوزخند م نباریا

 ؟...نه  ....  يکه تو باهام کرد يمثل کار...  رهیم

 .هم ندارند یفرق چیفکر کرد عمال ه.به همان غلظت پوزخندش بود لبخندش

 یبهتر از اون یلیکه خ یائیزیچ...  يریبگ ادیات  یو تو زندگ یائیزیچ هیخوبه که ...  يزیچ هیخوب حاال شد  ـ

 ...داده   ادیباشه که فرداد بهت 

 ...مزخرف نکش   يباز نیفرداد و به ا يپا: گذاشت  زیم يو دستش را رو ستادیا

 ...بهتره   نیا...  رمیبگ ادینگاه کنم و  هیبق يعادت دارم که به باز...  زمیکنم عز ینم يمن باز ـ

 ...  اش بغل کرد یرا از صندل شایاش گذاشت و م یشانیپ يرا رو دستش

 ... نه : زد  نق
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و کنار  دیدو شیپاها يرو...گذاشتش   نیو دادش نکرد و دست و صورتش را شست و پائ غیبه ج یتیاهم

 يبا اخم ها...اش   یشانیپ يبود رو دهیشده بود و چسب سیاش خ یشانیپ ياز موها یکم.ستادیاش ا یصندل

 ...باال داد   را شیو موها دیاش کش یشانیبه پ یخم شد و دست ایکه ک دید.کرد یدرهم داشت نگاهش م

ازدواجش آمد  شنهادیبا پ یشش ماه قبل وقت...نه دوستش داشت و نه دوستشان داشت   ایک...  دیاش لرز چانه

 يقطره ...  نجایا... اما امروز ...بهتر داشت   يبه روزها دیگوشه از احساسش ام کیگوشه ازقلبش، کیهنوز 

 .داشت يا دهیفا چهکه مرده بود  يزیچ يکردن برا هیگر.اك کرداشکش را با نوك انگشت پ

را جمع کند   زیم يرو لیخم شد تا وسا...رفت   یهم م ایکاش ک...  دیدو رونیبا عروسکش از آشپزخانه ب شایم

... 

 ...نباش   یانقدر احساسات ـ

االن ...  کردیرا همانطور ترك م زیم دیبا...عادت مزخرف   نیا...را جابجا کرد   لشیرا باز کرد و وسا خچالی در

آن که  یب...کشت   یو تو را م شدیو ترك نم شدیعادت م زهایچ یاما بعض.نبود يزیروم دنیوقت دستمال کش

 ...  یباورش کن...  یحس کن...  یبفهم

 ...  ینیبیفقط صدمه م...نگاه کنه  ... حرف بزنه ...  رهیبگ میفکرت قلبت تصم يبه جا یوقت ـ

 !؟....چون دلت سوخته   یکنیم حتمینص ياالن دار: دوم و سومش را هم پاك کرد  اشک

ضعفت  نیبا ا يرو که دار يا ندهیفقط دارم آ...دلم نسوخته  ...نه  :  کردیبود و نگاهش م ستادهیا زیطرف م آن

 چقدر  دیبا یدونیم...  يمادر مجرد هیتو ...  نمیبیم یکنیدرست م

 ...چقدر محکم تر  ...  یباش يدعا يتر از مادرها يقو

و  یپدر ثبت ي؟ تو از همون ش ماه قبل شد...باهات ازدواج کردم   یچ يبرا يفکر کرد! ؟...مادر مجرد   ـ

 !؟...که دوست دارم   يفکر نینکنه هنوز تو ا!؟...هنوز انقدر ساده و احمقم   یکن یم الیخ...دختر من   یقانون

هم فشرده اش   يبه فک رو...فته بود و زل زده بود به صورت مردانه و سردش  گر دهیتند قلبش را ناد ضربان

... 

 !؟...  يندار ـ

 ...ندارم  : گرفت  یهم فشرد و نفس يرو لب

 ...  میکن یم یحاال راحت تر کنار هم زندگ...خوبه   ـ
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را  وانیسرش را به شستن ظرفها گرم کرد و هر ل...تند و تند راه گرفت   شیو اشک ها دیرفتنش را د رونیب

و  زدیحرف م شیداشت با عروسک ها....گوش داد   شایم يها یزبان نیریش يو به صدا دیچند دفعه آب کش

 .شیدست ها يرو ذاشتنشست و سرش را گ زیپشت م...خواند   یم يشعر ایک يجلب توجه  يهم برا یگاه

 ...  دنینرفتن و ند رونیب يبرا...زندان   شدیم مه آشپزخانه

 

 *** 

 

 

 يبرا ییناراحت بود در شهر خودشان باز جاها یخمودگ نیاز ا دیبریهدف م یاش را ب یرنگ يکاغذها شایم

از کار خانه  ریبغ يکار چیجا ه نیاما ا...بود    یقدم زدن رونیب میبا ک یبود و کارگاهش گاه ایرفتن داشت ماها

 ...آمد   یم یعنی نید و ایآ ینگفته بود نم ایبود ک دهیچیدر خانه پ شیخوش غذا ينداشت بو

شد نور آفتاب به صفحه ساعتش  رهیو به سقف خ...  دیپهن کرده بود دراز کش شایم يکه برا يملحفه ا گوشه

لب  ریز شایم....و دوست داشت   دادیانجام م نیکار را با ذره ب نیبچه که بود ا...   شدیو منعکس م خوردیم

و حرکت  دادیرا تکان م یترنج لکه نوران...و سر خوش بود   کردیم یو کاغذها رو خط خط خواندیم ییزهایچ

 ...پاندول وارش را دوست داشت  

خانه کرد   لیبه وسا یاجمال يکند؟؟ نظر یخانه زندگ نیهمان موقع هم ازدواج کرده بودند قرار بود در ا اگر

پر از  یترنج آن روزها کاناپه بزرگ اتیاش نبودند اگر قرار بود خودش انتخاب کند با روح قهیمبل ها باب سل...

بگذارد و باهم  ایک يپا يکه سرش را رو ییشبها يبرا...  کردیانتخاب م ونیزیتلو يجلو يبرا یرنگ يبالشتها

 ...  نندیبب یلمیف ای الیسر

 یافتنیدست ن يداشت با آرزوها...داد    یدر دل به خودش فحش...   دیشا ایو  کردیوض مپرده ها را هم ع رنگ

 ...  دادیو سوخته گذشته خودش را زجر م

 ... شد  دیسقف نا پد يهم از رو یلکه نوران...شد و نشست   بلند

 يبود برا يهم درد نیا...نگاهش به در اتاق کار افتاد  ...ساالد درست کند   یسمت آشپزخانه رفت تا کم به

 ....آورد   رونیب خچالیساالد را از  لیگذاشت و وسا زیم يرا رو يظرف بلور...  شناختیرا نم ایک...خودش  
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داد گل سبز رنگ  رونینفسش را ب...نکرده بود   دایشناختش پ يبرا یهم زمان یلیخ کردیخودش که فکر م با

 ...را جدا کرد   یگوجه فرنگ

و سرد دور کند   ياز آن نگاه جد...   ایذهنش و آن بخش مزخرف خاطراتش را از ک. ..کرد حواسش  یسع

عقب بروند به فرداد فکر کرد که  شیتا موها دیکش شیشانیدستش را که چاقو در دست داشت را به پ يباال...

 ...  دکن دایپ ینشان ایو  یکه خواهرش چشم سبز بود اطالعات يقرار بود از آن مرد

آقا  دیببخش گفتیشرکت م رفتیکرد خب بعد؟؟ م ییپا آن پا نیو ا ختیشده را در ظرف ر زیر يها گوجه

؟؟؟ ...  دیکرد يکه بهش دست دراز ستمین یهوش یمن اون دختر ب انایاح...  دیمن نگاه کن يخوب تو چشمها

 نه؟؟؟ ایدارد  یتمرد شباه نیبه ا ندیکنار صورتش تا بب ذاشتیو م بردیرا م شایم دیبا دیشا ای

مادرش را  یلیفام شیشش ماه پ نیکه تا هم ییشایم... مطمئن شود  شایتا از م دیکش یدر آشپزخانه گردن از

 ....  ایبود با نام ک یاش فرجام یلیداشت و حاال فام

بود که او  دهیزود فهم یلیاما خ...بود   دهیبا او تماس گرفته بود دلش تپ ایک یوقت...ها را حلقه حلقه کرد   ازچهیپ

ها دست و پا کرده  یرانیباب طبع ا يشناسنامه ا شایم يبرا....به دنبال منافع خودش است   یهم مثل هر آدم

رفتن به آن سر و دست  يها برا یلیروزها خ نیارا داشت که  يمعامله اقامت کشور نیا ایک يبود و برا

 ...  شکستندیم

گاه ترنج  چیه دیفهمیکه حاال م يبار دوم شده بود زن مرد يبرا یسادگ نیبه هم دیرا آب کش لشیو وسا دستها

و به  يبار عقد نیو ا...که خودش هم بارها به نظرش مسخره آمده بود   يا غهیبار ص کی...را دوست نداشته  

 ...قول فرداد آن روزها با سند منگوله دار  

آمدن  يبود و هنوز زود بود برا کیاعت نگاه کرد را نگاه کرد به س اطیاز پنجره ح...  دیزنگ از جا پر يصدا با

منزل :    دیچیپ فونیدر آ ینازك زن يصدا...را جواب داد   فونیو آ....  دیلباسش کش قهیبه  یدست...  ایک

 درسته؟؟؟ یمهندس فرجام

 ...بله   -

 ...اومدم   ياتاق باز نیزاید يمن از شرکت برا -

 ...  کردیدر رو باز م دیبا یعنی...نگفته بود  قرار  نیاز ا يزیچ ایجا خورد ک ترنج

 !!!!خانوم ؟؟ -

 ...  ردیرا در آغوش بگ شایکه م نیجز ا دیبه ذهنش نرس يزیچ
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 ...کنم   يخوام باز یم... م :    شایم

 یدر اصل يجلو... شالش را برداشت در را باز کرد  یاز جا لباس...  وفتدیکه ب دیترسیو م شدیخم م نییسمت پا به

 ...  زدیهنوز هم نق م شایم...  ستادیا اطیخانه رو به در ح

 ...در همان سن و سال وارد شدند و در را پشت سرشان بستند   يساله همراه با مرد 28-27حدودا  یجوان زن

ها بود چشمانش برق  یژاپن هیدختر چهره اش به شدت شب ردیبه خودش بگ يعاد افهیق تواندیکرد تا م یسع

 ...تازه وارد بود   يها بهیهم آرام گرفته بود و در حال کشف غر شایم... داشت  یخاص

  یمژده خرم...من مژده هستم   ؟؟یخانوم فرجام دیمنتظر ما نبو:  دستش را به سمت ترنج دراز کرد   دختر

هم  شونیبه مرد کوتاه قد و تپل و شاد پشت سرش کرد ا يو بعد با دستش اشاره ا...  یداخل تکتیآرش...

 ...مهندس فرد هستند همکار من  

عقب  یاش را کم ینیترنج ب...زد بود   يمرد پشت سر را نگاه هم نکرد ادکلن تند... با مژده دست داد  ترنج

 ...چه کار کند   دیبا دانستیمضطرب بود و نم...  دیکش

که باعث تعجب آن دو شد  ... عقب رفت   ینا خود آگاه ترنج کم...برد   شایفرد دستش را به طرف م مهندس

ما :  گفت   دادیکه ترنج فقط به آن لقب متظاهر را م یآمد با لحن یکنار م يزیمژده که انگار راحت تر با هر چ...

 ...  میدرست کن يخانوم خوشگله اتاق باز نیا يتا برا میاومد

 کردندیخودشان فکر م شیکرده بودند پ شیداص ایک یلیدو که با فام نیمطمئن بود ا... تکان داد  يسر ترنج

انتخاب کرده در مقابل ظاهر به شدت مرتب مژده  یدست و پا چلفت یشده چون زن فیح یمهندس فرجام

 ...  درنگ و لعاب بو یب یلیرنگ مطمئنا خ یآب یاسک قهیو بلوز  نیخودش با آن شلوار ج

در خانه را نبست به جهنم که آن دو ... کرد و بعد در اتاق کار را نشانشان داد  يدست به داخل اشاره ا با

اش را به  وهیپر از آب م شهیاش گذاشت وش یصندل ينق نقو را رو يشایم کردندیتعجب م شتریهرلحظه ب

با ... شماره را هنوز حفظ است  نیا دید یخودش هم تعجب کرد وقت...را گرفت   ایدستش داد و کالفه شماره ک

 ...الو  .... :    دیچیپ یدر گوش ایک يبوق دوم صدا

 ...سالم   -

 شده؟؟ يزیسالم ترنج چ -

 !!نه؟؟ يمن رو آزار بد ادیجا خوشت م نیا ادیقراره ب یکس یتو چرا به من نگفت -

 اونجاست مگه؟؟ یتو؟؟ ک یگیم يدار یچ:    ایکاغذها متوقف شدند و بعد لحن سرد ک يصدا
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 ...من دوست ندارم که   ایک... اومدن  ياتاق باز يدو نفر برا:    دیکش شیبه موها یدست ترنج

 ...  امیقطع کن دارم م:  گفت   یحس چیه یب دیوسط حرفش پر ایک

االن از  دانستیخرد کند نم ایرا در سر ک یهمان گوش خواستیترنج دلش م...بوق تلفن آمد   يبعد صدا و

در خانه که  بهیاز حضور دو غر ایکه قطع شد؟ و  یاز گوش ایتر است  یبمژده عص غیج غیو ج ریز يصدا

 ....هم مرد بود    شانیکی

 

 يگذاشت صدا ینیرا هم در س يخوش رنگ بودند قندان بلور...انداخت    يچا يدوباره به استکان ها ینگاه

ربع بعد خودش را به  کی قایدق ایکه ک شدیهنوز هم باورش نم...   دیشنیتفاوتش را م یهمراه با آن لحن ب ایک

 ...خانه رسانده بود  

 ...  دیباش نجایا 1قرار نبود شما ساعت  3/30خانوم مهندس بنده به شما گفته بودم ساعت  -

 ...زود تموم شد   میها کار داشت نجایما ا:  گوشش زنگ زد   يتو ریز يصدا

 ...متنفرم   یبرنامگ یاز ب دیشناسیمن رو م یدر هر صورت -

 شد  کیبه دست به اتاق نزد ینیس ترنج

 ...مهندس خانومتون هم انتظار اومدن ما رو نداشتن   دیببخش -

داشت کلمه خانومتون رو  یکه سع یدر جوابش سکوت کرد و ترنج در حال ایجمله مهندس فرد بود و ک نیا

 ...گذاشت   زیم يرا رو يشد و چا کیاتاق نزد هیهضم کند 

 ریو آفتاب گ يمتر 9و به اتاق  ستادیا ایترنج کنار ک...کرد    يتشکر زدیاش موج م يکه از نگاهش دلخور مژده

 یلیخ يچا:  شد   کیبه ترنج نزد یدستش بود قدم يمهندس فرد که استکان چا...نگاه کرد   شیرو شیپ

 ...دستتون درد نکنه   يخوش عطر

اخم آلود به مهندس  ایک...شد   ایبار مماس شانه ک نید و شانه اش اتر ش کینزد ایبه ک ینا خود آگاه قدم ترنج

 ....  دیشروع کن عتریبهتر کار رو هر چه سر:  گفت   الیخ یفرد ب

که  ایبه خودشان انداخت به ک یترنج نگاه...  دادیآنها شرح م يداشت آن را با احساس برا یجالب يها دهیا مژده

که حاال نه تنها ترنج را  يگاهش به مهندس فرد یگاه و ب يبه نگاهها... از او خواسته بود آن جا بماند  

 یدخترکش منبع شادمان يکه قرار بود برا یاتاقبه ...  گرفتیبلکه نگاهش را هم از ترنج م دادیمخاطب قرار نم

 ...باشد  
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 يا نهیهز نیحسابگر همچ يایجا بمانند که ک نیود چه قدر امگر قرار ب... مرتب تر کرد   یشالش را کم کالفه

 ؟...  شدیدخترکش م يبرا يرا متحمل اتاق باز

 ه؟ینظرت چ -

 ...حواسم نبود   دیببخش:    کردیرفت که پر سئوال داشت نگاهش م ایبه سمت ک نگاهش

 ... بشه  میمال یلیخ یصورت هیاتاق  واریرنگ د نهیخانوم مهندس نظرشون ا:    ایک

 ...بزرگ بشه   یدخترانگ يها شهیندارم دخترم با کل ياصرار ستمیموافق ن یبا صورت ادیز -

فقط در  یاش شده بود زن ندهیآ... خفته ها  يبایها و ز یبرف دیو سف ندرالهایتمام س نیخودش شده بود ب...  

 ...  امدیکه هرگز ن يطلب عشق و منتظر شاهزاده ا

 دمیم حیمن ترج:  نگاه   نیدر مقابل ا شدیدستپاچه م یکم کردیتفاوت اما منتظر نگاهش م یب یبا نگاه ایک

 ...پسرانه نداشته باشه   ایکه دخترانه  يریباشه با تصاو میسبز مال هیاتاق 

 ...دوست داره   شتریرو ب یناز شما مطمئنا صورت ياما دختر کوچولو:    مژده

 ؟؟... نه مهندس :    دیچرخ ایسمت ک به

 ....  شهیاتاق سبز م:  به ترنج انداخت   ینگاه ایک

 مانیمژده ا قهیبپرسد به سل ایدوست داشت از ک یلیآورد و ترنج خ رونیاش ب یپلنگ فیرا از ک یکاتالوگ مژده

 ...از ظرافت را به همراه نداشتن   ينشانه ا نیکه کوچکتر فشیو از همه بد تر ک شیدارد؟ لباس ها

 ... ماست  يکارها نیتر دیکاتا لوگ جد نیا -

 مد نظرتونه؟؟ یخاص زیپرده چ يبرا:  فرد مشغول متر کردن اتاق بود   مهندس

 ...  دیجا انتخاب کن نینمونه پرده ها رو هم از ا دیتونیم:  انداخت   ایبه ک ینگاه مژده

با محبت  اریبس ایمدت ک نینگاه تمام ا نیبا ا سهیخت و ترنج احساس کرد در مقاسرد به مژده اندا ینگاه ایک

 ...کرده   ینگاهش م

 دخترکش کدام مناسب بود؟؟ يبرا...سراسر تورو عروسک و پارچه    ییکاتالوگ نگاه کرد اتاقها به

را دور  ایک يترنج دستها...از جانب ترنج    یسمت ترنج آمد قبل از هر حرکت واریمتر کردن د يفرد برا مهندس

با انگشت به اتاق  الیخ یکه آرام و ب دیچرخ ایسرعت به سمت ک نیتر عیبا سر... کمر خودش احساس کرد 

 ه؟؟یچ نینظرت راجع به ا:    کردیاشاره م يساده ا
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 يمست و خمار آن دست رو هنوز...مطمئنا موافقت کرده بود که مژده کاتالوگ را از مقابلشان برداشت   ترنج

 ...کمرش بود  

 یقیحق يایک کیکدام ...گر را و    تیحما يدستها نیا ایتفاوت را  ینگاه ب نیکدام را باور کند ا دانستینم

 ...کدام   چیهم ه دیهر دو؟؟ و شا...بودند   

 

 يبهار يمثل باغچه ها...خوشش آمده بود   وارید ي هیاز حاش...خوشرنگ   يواریکاغذ د يرو دیرا کش دستش

 ...داد   یم یاتاق حس خوب میرنگ شاد و مال...  یصورت یو کم یموئیو ل میبنفش مال يبا شکوفه ها... بود 

 فشیرا از ک ستیخواست برگردد به اتاقش و ل یهر لحظه دلش م...خواب شده بود   یب...پنجره نشست   ي لبه

 ؟...کار را کرده بشناسد   نیکه ا یتواند کس یم نطوریفکر کرد ا...بردارد و نگاهش کند  

خانه  یگیبود که در همسا ادشی...داد   هیپنجره تک ي شهیش یو سرش را به خنک دیچیپ شیرا دور زانو دستش

 ...باردار شده بود   شیکه فرزندش را از عمو يدختر...خودش بود   طیبا شرا يدختر ایماها ي

 ...خودش   نکهیا...نه  ....نه  ...  شایم نکهیا...قلبش به درد آمد   کردیموضوع فکر م نیکه به ا يهر بار مثل

 !؟...خواهر فرداد باشد   شایممکن بود که م...  دیمشتش گرفت و کش نیبلند و آشفته اش را ب يموها

 !؟...پدر فرداد  ...دندان فشرد   ریمشت شده اش را ز دست

 ...ترنج   ـ

 ینگاهش م ایک...  افتدیپنجره ن يگرفت تا از لبه  واریدستش را به د... خورد  یتکان سخت ایک یر ناگهانحضو از

 ...  یلعنت یلعنت نیب زینکته سنج ر ياز همان نگاه ها...کرد  

 ؟...  ینجائیچرا ا ـ

 ...برد   یخوابم نم: گرفت  دهیناد ستنیگر يرا برا ادشیز لیو م واریداد به د هیرا تک سرش

 نیا شایحق م...سرنوشت حق خودش نبود   نیو ا یزندگ نیخواست برگردد و نگاهش کند و زار بزند که ا ینم

اش سبک شود   نهیو بگذارد س زدیبر رونیرا ب شیخواست دردها یدلش م...نبود   یتیهو یب... نبود  يپدر یب

 یب...بود   نیهم...را حس کرد   تنشرف رونیب...بود و نه او جرات شکستن داشت   یمرهم خوب ایاما نه ک...

و  شیماند و دردها یو خودش م دیخواب یرفت به اتاقش و م یم ایک...نداشت   یتیهم اهم شدیخواب م

 ؟...شد   یخم نم شیمشکالتش و چرا شانه ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٨١ 

محافظت از  يبرا...حفظ بچه هاشان   يبرا...تر هستند   يقو شهیگفت زن ها مادر که شوند از هم یم ایماها

 ...آنها  

مادرش داد ...و لبخند پهنش   رهیت يموها...آورد   یم ادیمادر خودش را به ...پلکش   يرا گذاشت رو دستش

 شیبرا...  کردیآمد و بغلش م یم رونیکرد اما به محض تمام شدنش ب یزد و داخل اتاق با پدرش دعوا م یم

 ....کرد   یرا پشت هم پاك م شیهاگفت و اشک  یم يقصه ا

 ...حالت وبهتر کنه   دیشا نیا ـ

 ...  یبخواب یفکر کردم رفت: دوباره ترساندش  ایصدا آمدن ک یب

نگاهش را به ...شامه اش را نوازش کرد   مویسبز و ل يخوش چا يبو...را سمتش گرفت   ینداد و فنجان یجواب

 ؟...م کرده بود  سبز د يچا شیبرا...اش داد   رهیچشمان ت

نداشتن  ایدوست داشتن  يبر مبنا ایبود که شب قبل داخل آشپزخانه گفته بود که روابط دن يهمان مرد نیا

 یهمان مرد بود و فنجان...کنند   یم یدوستش ندارد راحت تر زندگ یکه گفته بود وقت يهمان مرد...  ستین

 ؟...  کردیو آرامشش حاضر م یخواب یب يبرا يچا

 شیمرتب پا ينگاهش را از ناخن ها...  ستادیآن طرف پنجره ا ایانگشتانش گرفت و ک انیرا م دیسف فنجان

 يبود و معلوم بود که آماده  دهیپوش یشرت و شلوار مشک یت...باال گرفت   دشیسف یداخل صندل انگشت

 ...شده   دنیخواب

 ...  شهیسرد م ـ

 کیمثل ...به مغزش   دیرس شیتر کرد و آرامش از تمام رگ ها یلب...داخل فنجان بود   ياش به چا اشاره

را با انگشت اشاره  نشیریرطوبت لب ز...کرد   یحالش را خوب م يچا دنینوش...  شیدردها يرو دیسف الیس

 ...ممنونم  :  اش گرفت 

 ؟...  يچا يبرا ـ

 ...  يچا يبرا:  ستیاش نگر رهیبلند کرد و به نگاه خ سر

 قایو برات انجام بده دق يکار یکی نکهیا...  يبر یکس نید ریوقت ز چیه دینبا ایتو دن:  دیتکان دادنش را د سر

 ...  یبراش جبران کن دیبا یجائ هی...  يبهش بدهکار شد يزیچ هیمونه که  یم نیمثل ا

 !؟...  يفنجون چا هی يبرا: لبش نشست  يرو يپوزخند

 ...   ـ
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 ...  یمونه مهندس فرجام یم ادمی:  ستادیپنجره بلند شد و ا يلبه  از

چرا ...شناخت فرق دارد   یکه م یآدم هائ يبا همه  ایرفت که ک یم ادشیچرا ...افتاد سمت در اتاق   راه

 ؟...  ستیشناخت ن یکه م یکدام از مردان چیه هیاش شب یزندگ يبرنامه ...فراموش کرد که تز او  

 يمخمل کنار کتابخانه و قاب ها یاز کنار مبل آب... و پله ها را باال رفت  دیفنجان را نوش يچااز  یکم دوباره

 ...گرفت   یگذشت و کم کم خوابش م وارید يرو

 

 *** 

 

 کرد  کینزد شتریرا به گوشش ب یدر دستش بود گوش یاندک لرزش

 ؟؟ییاونجا زمیترنج عز -

 ...فرداد   نجامیا -

 ....  يخوایخودت هنوز هم م یخودت خواست...  شهیکه اصال نم یکن ينجوریا يبخوا نیبب -

 یچ يصدا ادینم ادمی...   دمیشن ییصدا هیمن ...دارم تک تک اون لحظه ها رو تو ذهنم مجسم کنم   یسع -

 ....متنفرم   یاز اون اتاق لعنت...   یبودن از زندگ ریاز س یحس وحشتناک هیو  ادمهیطعم  هی...بود  

اگر  یحت ستیآسان ن دنشیاو هم شن يبرا یفرداد هم مشخص بود که حت دنیاز نفس کش...داشت   بغض

 ....بارها و بارها تکرار شده بود  

 ...  یستیتو مقصر ن...  زمیترنج عز -

 يایدن...   کردیخنده ها م نیا يرا فدا ایدن دیخندیو بلند م کردینگاه م ونیزیکرد که داشت تلو شایبه م ینگاه

 ...شده بود   شیکه خودش بد جور فدا

 ...پدرت  ....  یکنیطور فکر م نیکه ا یهست یفرداد تو تنها کس -

  هی نیا...  هی نیدارم که ا مانیمن ا...دختر   یهمه رو بذار کنار خودت فقط مهم...من  ...آقا جون  ...پدرم    -

... 

باهاش  ایفراموشش کنم  يخوایاز من م ی؟ پس وقتنه؟ ياریاسمش رو ب یحت یتونینم:  زد   يپوزخند ترنج

 دمیزجر کش یاز همه از چ شتریفرداد من ب یدونیم...اسمش هم چه قدر برات سخته   یباشه حت ادتی امیکنار ب
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گفت من رو در حال صحبت کردن  رتپد... کس باورم نکرد   چیه دمیگلو در...کردم   يکه من هر کار نیاز ا

 ...  ستیآسون ن يمرد چیه يهم گفته هضمش برا ایرو مطمئنا به ک نهایا...  دهید یبا مرد جوون

 کنه؟؟یم تتیاذ -

 ...نه   -

 ...چا نه اش را به زور نگه داشته بود  ...  دنیآن لحظات و حرفها تمام بدنش شروع کرد به لرز يآور ادی با

 کهیپس آخه اون مرت رون؟؟یب میبر امیب ؟؟یستیخوب ن...  زمیترنج عز:    شناختشیحرفها م نیاز ا شتریب فرداد

 ...شبه   11کجاست ساعت 

 ...من خوبم   -

  لرزهیچونت داره م...  دهیاالن رنگت پر... ...   شناسمتیحرفها م نیاز ا شتریب یلعنت....ترنج به من دروغ نگو   -

... 

 ...از فضا دور کرد   یترنج را کم دیکل دنیچرخ يصدا

 ...ا ا   ...  یمام... م :    شایم

 ....اومد  :  کرده دخترکش را تمام کرد   ریو جمله گ دیکالفه به سمت در چرخ ترنج

 ...  دیبار یم یکتش در دستش بود ا زچشمانش خستگ... را نبرده بود  نیبود تعجب کرد مگر ماش ایک

... کرده بود  الیصحنه ها را خ نیچه قدر ا...  دیرا پوش شیجفت کرد و صندلها يرا مرتب در گوشه ا شیکفشها

از اتفاقات روزش  زیدارد به استقبالش برود سر م شیکه آرا یترنج در حال...خسته از کار   دیایبه خانه ب ایک

 یول....روزه به شمال بروند   کی جانشیه يبرا دیشا ایبگذارند و  یآخر هفته ها قرار مهمان يصحبت کند برا

 ....حاال  

 ؟؟یاومده؟؟ خوب یالو ترنج کس -

 ... به دست نگاه کرد  یبا تعجب به ترنج گوش ایک

 ...  زنمینه فرداد خوبم بهت زنگ م -

 ...   کردینگاهشان م شایرا قطع کرد م یگوش

 یگوش نیکه ا يپس بگو در حال صحبت با عاشق دل خسته ات بود:  مبل گذاشت   نیاول يکتش را رو ایک

 ...د  انقدر اشغال بو

 ...جا خورد   یکم ترنج
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طور قلبش  نیا...  خواستیفاصله را نم نینفس با ترنج فاصله داشت و ترنج ا کیشد چشمانش  کیترنج نزد به

 ...  زدیم يشتریبا شتاب ب

 رنگ و روته؟؟ نیدلم که ا زهیبهت گفته عز یچ -

 ...شد   یعصب شتریکه از صدتا فحش بد تر بود ب یدلم مصنوع زهیعز نیاز ا ترنج

 ...تلفن خونتون انقدر اشغال نباشه   گهید خرمیم لیموبا هی:  قدم عقب رفت   هی

 ؟؟یفکر کن یکم يخوایم یک ؟؟یبزرگ ش يخوایم یک:  انگشت اشاره اش را آرام به سر شانه ترنج زد   ایک

 ...  ستیمشکل من با تلفن خونه حرف زدن تو ن

فرار از آن نگاه عاقل  يبود برا یبهانه خوب نیا...   دیدر آغوشش کش رفت و شایبه سمت م یعصب یکم ترنج

 ...  ایو آزار دهنده ک هیاندر سف

 !!!؟؟یکن یم یخونه و سر من خال يایشب م ازدهیدلت از کجا پره که  ه؟؟یپس مشکلت چ -

که خانوم در حال دل و قلوه  یو در خونه رو قفل کن امیم ریخراب شد وسط راه زنگ زدم تا بگم د نیماش -

 ....دادن بودن  

به تهوع آور  ينه؟؟ اصرار دار ياصرار دار:  اش منتقل کرد   گهیدست به دست د هیرا از  شایم یعصب ترنج

 شه؟؟یم بتینص یچ...  یکن ریشکل ممکن رابطه من و فرداد رو تفس نیتر

و  یاز زندگ ییزایچ هیبهت  یداشت ازین یو وقتت:  مبل برداشت   يتفاوت به سمت کتش رفت و از رو یب ایک

فقط بگو زنگ نزنه دم به ....  ادیاز دست من بر نم يکار تیسالگ 25کردن تو  یبدن در حقت کوتاه ادیمردها 

 ...رو برات نسازه   رونیو ح دهیترس افهیق نیخونه ا قهیدق

دهانش را ...  رساندیمرد او را به درجه جنون م نیا یذات یالیخ یرا بکند ب ایاز حرص سر ک خواستیدلش م ترنج

 دیرو با شایم...   دارهیساله ب 3بچه  هیشبه و  ازدهیاالن :  به سمت پله ها رفت   ایکه ک دیبگو يزیباز کرد تا چ

 ...  یگرفتیم ادی دیرو که با يمادر یستیرو بلد ن بودنبدم زن  ادتی دیرم من با نایا ینه بخوابون رید رید

 ...  کنهیفکر م یمثل تو راجع به من چ یاحساس یآدم ب ستیبرام مهم ن:  پشت سرش گفت   ترنج

حرف داشت  ایدن ایکرد دن ینیعقب نش یپله اول برگشت به سمت ترنج نگاهش ترسناك بود ترنج کم يرو ایک

 ... حرف زد  ستندیمهم ن شیکه بارها گفته بود آدمها برا یمجسمه سنگ نیبا ا شدیهم م یاما مگر حرف

بسه هر چه قدر مردم ...بسه هرچه قدر آبروم رفت  ...بفهم  ...  رونیمن بکش ب یترنج اون پسره رو از زندگ -

 ....گفتن   رتیغ یپشت سرم بهم ب
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 کیاو در حد  يکه برا يمرد يبرا...اما بغضش را خورد  ....کند   هیگر ایاز االن تا آخر دن خواستیدلش م ترنج

 ....نداشت   يا دهیفا ختنیهم ارزش قائل نبود اشک ر تیچوب کبر

 

خودش هم  ياتفاقها برا نیتمام ا دنیفهم....گردش زد    ینیبه ب یبوسه آرام...را نوازش کرد   شایپرزدار م گونه

خسته شده  رهایتحق نیترسها ا نیتمام ا دنیخسته بود از به دوش کش داشت؟؟؟یم یتوقع ایاز ک دیسخت بود با

پس  رمردیاش را به اجبار پ يحلقه ساده نامزد وزهانداشت همان ر يحلقه ا.... کرد   شیبه دستها ینگاه...بود  

از آن تکه کاغذ به شناسنامه اش منتقل  ایحاال اسم ک...بود آن حلقه به جانش بسته بود   ختهیداده بود اشک ر

دم از  ایک... اش هم دور تر بود  یزندگ ياز تمام روزها یکه حت وارید کیاما خودش نه به اندازه ... شده بود 

عمه  نییو سر پا...  شیپسر عمو يشده بود فحشها رمردیکه باعث آن صورت قرمز پ یهمان...بود   دهز رتیغ

به چه معناست اما همان کلمه اگر فرداد نجاتش  دانستینم یبود حت بهیکه با آن غر يهمان کلمه ا...اش  

 یعالقه اش خاکش م ورددرخت توت م ریکه قسم خورده بود در همان باغ ز رمردیمرگ بود به دست پ دادینم

چه  ؟؟یاما ک...  رفتیم دیبا...کرد   یکه آدرس شرکت حق شناس را نوشته بود نگاه يبه تکه کاغذ...کند  

با  ییرو ایاز رو دیترسیم...  زدیدوباره به فرداد زنگ م دیبا...نداشت   ادیصورتش را هم درست به  یحت گفت؟؟یم

 ....  دیترسیم شایکردن پدر م دایاز پ...  دیترسیم تیواقع

*** 

 

 هنوز خوابه؟؟ شایم -

فرداد نبود  اینباشد اما ک نشانیب یکالم چیه دادیم حیترج شتریب شبید يگاز گذاشت بعد از حرفها يرا رو يکتر

 ....قهرش را بخرد   ییجورها کیکه سکوتش را و 

 ...بله   -

 ...  میالزمه بخر ییزایچ هی ياتاق باز يبرا میمراقبش باشه بر یچند ساعت ادیگفتم ب يخانوم پرستار هیبه  -

و به  دیکش قینفس عم یگذاشت کم نتیکالفه دو تا دستش را به کاب...اعتماد نداشت   شیبه گوشها ترنج

 ...  دیچرخ ایسمت ک

چه  يبرا....  میریجا م نیکه مشخص شد از ا زیهمه چ میمون یجا نم نیا ادیما ز ؟؟یهست یدنبال چ ایک -

 ؟...  یکنیکار رو م نیا يدار
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تا :  گذاشت   زیم يرا خارج کرد و رو بیس يمربا شهیرا باز کرد و ش خچالیآرام از کنار ترنج رد شد و در  ایک

 ...حاضر باش   10ساعت 

تو  يدهایبه خر يازیبچه من ن...  امینم ییبا تو هم جا...سپارم   ینم یمن بچه ام رو دست کس ایک يشنویم -

 ....هم نداره  

 ...اون ور تر نشه ترنج   10خاطر از  نیبعد از ظهر جلسه دارم به هم:  در ظرف مربا را با آرامش باز کرد   ایک

 ...  ستیحالم خوب ن...  رونیب امیتونم ب یمن امروز نم: گرفت  ینفس

 ...  یبه نظر که خوب:   دیچیپیم يخودش لقمه ا يبرا تادهسیا همانطور

 حیماهانه اش است و ترج يدوره  کیگفت که نزد یم دیبا...  نشیبه شلوار ج دیرا کش شیدست ها رطوبت

 دهد که خانه بماند  یم

 ؟...کنترل کند   یرا کم یوسواس لعنت نیا و

 ؟...ماهانت به هم خورده   میتنظ: سمتش برگشت و موشکافانه نگاهش کرد  ایک

که  دید یرا م یزهائیچ شهیانگار هم...را پنهان کرد   يزیشد چ یمرد نم نیاز ا...بود   ادشی زهایچ یلیخ ایک

بود   دهیعالقه اش را د...بود   دهیرا فهم شیکه زودتر از همه برق چشم ها یمثل همان وقت...  دیدینم یکس

 ... بود جنس دوست داشتنش را لمس کرده ...

لبخند  ایاش شده بود و با شجاعت دخترانه اش گفته بود دوستت دارم و ک نهیبه س نهیس یته راهرو وقت همانجا

 ...خواست   یرا هنوز ته قلبش م ایآن ک...داند   یزده بود که م

 ... از دست دلش خارج بود  انگار

 ...ترنج   ـ

حداقل به تخت و ... نداره  اجیاحت يزیدخترم هم به چ...  امیمن نم: شد و تنش به عرق نشست  یعصب شتریب

 ...کمد  

کنارشان باشد  ...کند   تشانیخواستند که حما یرا م يفقط مرد شایکه خودش و م دیخواست بگو یم

 ...کرد   یرا طلب نم يگرید زیتوانست پس چ یاگر نم ایک... نگذارد  شانیتنها...

دست ...را داخل شکم جمع کرد   شیتخت نشست و پاها نیپائ...اتاقش شد  باال و وارد  دیپله ها دو يرو از

 ...دندان فشرد   ریهم گره کرد و ز انیرا محکم م شیها
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 تیبا مل یرسم يشناسنامه  کیداشت و دخترش  يحاال همسر یوقت... چه بود  شایکردن پدر م دایپ دهیفا

 ...  کردیآرامش م یتاب خوردن کم نطوریا... گرفت و خودش را تکان داد  ینفس...  یرانیا

 !؟...کرد   یماند و زندگ ایازدواج کنار ک نیبابت هم شدیم یوقت

 دهیبر رمردیپ يرا از خانه  شیپا سهیکه چرا آنطور با نقشه و دس دیفهم یم دیبا...خواست بپرسد چرا   یم فقط

 ...اند  

 ...کرد   یمتهمش م یوقت بردیاز دروغش م ینفعشوهر عمه فرشته اش، چه ... پدر فرداد  دیفهم یم دیبا

مهم ...باشد   یچه کس شایمهم نبود که پدر م...مهم نبود   گریقلبش د... اش بود  يمغز يفکرها چراها نیا

 ...بود   یبه چه کس هینبود که چهره اش شب

به قلب  هیخال کوچک پشت شانه اش که شب یحت...  شیکوچولو يو خوشگل و لب ها یکمان يابروها

 ...اش مهم بود   یذهن ينداشت که چراها تیاهم يکدام آنقدر چیها ه نیا... بود  یکوچک

نگاهش  نهیبود و دست به س ستادهیدر چهارچوب در ا ایک... سر بلند کرد ...به در اتاقش خورد   یکوتاه ي ضربه

 ...  کردیم

 ...و متفکرش گرفت   رهیرا از نگاه خ شیها چشم

 ؟...سر کارت   يریچرا نم ـ

 ؟...  يندار اجیاحت يزیبه چ: آرام و محکم بود  شیصدا

 ...سر تکان داد که نه  ...هم فشرد تا هق نزند   يرا محکم رو شیها لب

 ...بهم زنگ بزن   یداشت يکار:  رونیهم انگار کالفه بود که نفسش را فوت کرد ب ایک

 ...  دیتائ يبرا نباریا... سر تکان داد  دوبار

 

 

 یگرفته بود تنهائ ادیطفل معصومش ...  کردیم يخودش باز يو برا دیدو یم اطیح يچمن ها يرو شایم

 ...خودش را سرگرم کند  

از  یکم میآمدن ک...کنارشان ماند   میو بعدها هم که ک شایخودش مانده بود و م...دور و برشان نبود   یکس

خونگرم نبود   یلیخ... پر شده بود  میبودنش با ک فیو ضع شایم یتنهائ شیآن روزها یتنهائ...معجزه نداشت  

 شناس  فهیوظ ادیز یلیاما خ دیخند ینم ادیز...
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 ...از خانواده شان شده بود   يو بعد دو سال کنار هم بودن مثل عضو بود

دلش ...بود   دهیعرق کرده اش چسب یشانیپ يخارج شده بود و رو سیاز بافت گ شیموها... سمتش  دیدو شایم

 ياما دفعه ... شد  یمرتب داخل صورتش نم نطوریا... کوتاه کند  يسرش را چتر يجلو يخواست موها یم

 ... دنبال نداشت  هب يبعد يکه دفعه  دیکش غیبرده بودش آنقدر وحشت کرد و ج یکه به سلمان یاول

 ...ماما   ـ

مثل ...جا افتاده بود   ایک يخانه  انیانگار م.... کرد  یم يباز شتریب...  شدیلکنتش کم م یروزها گاه نیا

 ...گرفت   یم یخانه تعلق نیخودش که داشت به ا

 ...  میکن يآب باز ـ

 ...  میخوریسرما م شهیهوا داره سرد م... نه ماما : زد  لبخند

 ...  میکن يآب باز... نه :  دیکرد و لب برچ اخم

 ؟...  يدوست دار...  میکن يحمام آب باز میبر:  دیبه پشت شلوارش کش یدست

 ...  میو هم ببر ینیشا... ش : متفکر نگاهش کرد  یکم

 ...  يآب باز میریم ینیبا شا... باشه  ـ

حمام ...داده بود   هیهد شایسال تولد م نیاول سمسیکر میبود که ک يبامزه ا ياسب تک شاخ پارچه ا ینیشا

 نیبش نجایا: نرم و سرخش گذاشت  يرو لپ ها يبوسه ا...تمام شد   يازبا خنده و کف ب ینیو شا شایکردن م

 !؟...باشه  ...  ارهیب ریتا ماما برات ش

خواست تا آماده شدن  یو نم دیخواب یبعد حمام م شایم...  دیدو نیحوله اش را محکم کرد و از پله ها پائ کمربند

 ...را به دهن دخترك غرق خواب گذاشت   شهیبرگشت باال و ش... غذا گرسنه بماند 

اما لباس  یداخل لباسشوئ ختیخودش را ر يلباس ها...اضافه را جمع کرد   يرا با پتو پوشاند و لباس ها شیرو

... زنگ خورد  فونیلباس را بردارد که آ ينرم کننده  نکیس ریخم شد تا از ز...شست   یرا با دست م شایم يها

  سشیخ يابه موه یو دست ستادیا

 !؟... بله : را برداشت  یگوش... دوباره زنگ خورد ...رنگ نگاه کرد   دیسف فونیمردد به آ...  دیکش

 ؟... لطفا  دیکن یاومدم درو باز م یمن از طرف مهندس فرجام ـ

رفت  یتا م دیپوش یکاش الاقل لباس م...باز هم از شدت استرسش کم نشد   دیرا که شن يزنانه ا يصدا

 ...در   يجلو
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 !؟...خانم مهندس   ـ

 ...  ردمیبگ دیدنبال کل دیقفل و من با اطیدر ح...  دیچند لحظه صبر کن ـ

 ...خانم من خودم   ـ

 !؟... چرا ...داد   یتماسش را جواب نم ایک...را گذاشت و سمت تلفن خانه هجوم برد   یگوش

گرفت   يو نفس بلندتر دیحوله کش ي قهی يدستش را رو...رسد   ینم شیها هیبه ر یکاف يکرد هوا یم حس

... 

مگر مهم بود که ...داشت   دیهر که بود کل...بلرزد   شیبود تا دست و پا یکاف اطیباز شدن در ح يصدا دنیشن

 ؟...را از کجا داشت   اطیح دیاصال کل... هم بود  یهمراهش کس دیشا...زن باشد  

برگشت سمت آشپزخانه و از کنار پرده ...  چاندیقفلش را پ دیدو يو سمت در ورود ستادیزانوان لرزانش ا يرو

گذاشت و چادرش را تا کرد   اطیح يبود که همانجا سر پله  دیخر لونیدست زن دو نا...انداخت   اطیبه ح ینگاه

 و  دیاش کش يبه روسر یدست...

دانست که پشت در  یاما م... شد خارج  درسشیچند پله را باال آمد و از د...به اطراف انداخت   یمتعجب نگاه

 ؟...حالتون خوبه  ...خانوم مهندس  :  ستادهیا يورود

کم  هیمهندس صبح بهم زنگ زدن که  يآقا... کنم  یرو مرتب م نجایا امیدفعه م هی یماه...هستم   يزدیا من

 !؟...خانم مهندس  ... خدمتتون  امیکنم و ب دیخر

کرد   یکرد و در را باز م یاعتماد م دیبا...  دیلرز یم شیپاها...ند  خواست عق بز یآنهمه ضعف و ترس م از

 !؟...

قطع شد   خوردیکه به در م یضربه هائ يصدا...  خوردیتلفن خانه زنگ م...چانه اش تحت کنترلش نبود   لرزش

 ...الو ترنج  :  دیلرز یانگشتانش م انیتلفن م یگوش...

 ...  ـ

 !؟...شده   یچ...  یزن یچرا حرف نم...ترنج  :  دیرا نگران کرده بود که تندتر پرس ایک ریانگار ام سکوتش

 ...  ایک... ك  ـ

 !؟...چت شده  ...جانم  : کوتاه بود  یلیخ سکوتش

ترسم   یمن م...من  ...هم داشت   دیکل...  اطیاومده تو ح یخانم هی...  ي:  شیگرفت از لحن نگران صدا ینفس

... 
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؟ من به خونه زنگ زدم که بگم داره ...  یگیو م يزدیخانم ا:  دیرا شن شیاز پشت تلفن و بعد صداکرد  یهووف

 ؟...  ياما جواب نداد ادیم

 ...بره   یبهش بگ شهیم...  شایحمام بودم با م: لب زد ...خواست بداند کجا بوده   یم

 ...  بشیو غر بیرفتار عج نیحوصله شده از ا یهم ب ایداد که ک یپشت خط نشان م سکوت

 ...زنم   یبهش زنگ م...باشه   ـ

 ...  ایک... من ...متاسفم  : گونه سر خورد  يرو اشکش

 ...خونه   امیم ـ

 یلیوسا نیا...خانم مهندس  : زن بلند شد  يبعد صدا قهیچند دق...  دیپلکش دست کش يرا گذاشت و پا یگوش

 ...فعال با اجازتون  ...  شهیفاسد م نجایا... گر تازه هم هست توش ج...  نیکه پشت در گذاشتم و بردار

گرفت و هق زد   شتریدلش ب...کرد   یم یخانم مهندس الک نیراجع به ا الیاالن هزار فکر و خ چارهیب زن

 ...مرد   یو م ستادیا یکم کم قلبش م...انداختش   یترس و اضطراب کم کم از پا م نطوریا...

*** 

 

 

 نیماش دیرا نفس کش یآفتاب رو به غروب زمستان....   دیچیبه دور خودش پ شتریرا ب فشیبافت ظر ژاکت

 يدرخت خرمالو با خرمالو ها شیسمت راستش بود و درخت توت سمت چپش و رو به رو ایرنگ ک یمشک

ربع از شرکت  کی لهبا فاص ایبار بود که ک نیهفته دوم نیفرو رفت در ا یدر صندل شتریب یکم...اش   دهیرس

با جا به جا کردن ...امروز واقعا از خودش متنفر شده بود   رساندیخودش را به خاطر هراس و دلهره او به خانه م

جبران  ییجورها کیآمد خواسته بود  یهم م اطیتا ح یحت شیکه بو ایمورد عالقه ک يو پختن غذا دهایخر

 ...تا گل کم داشت   ندخانه چ نیسرش را به سمت باال گرفت ا....کند  

از ...بود   ایک يدر دستها وانیدو تا ل...خودش را جا به جا کرد و صاف نشست   یرا احساس کرد کم يحضور

که  يآن نگاه پر از تمسخر دیترسیتالش کرده بود تا چشم در چشم نشوند م یلیکه آمده بود ترنج خ یزمان

 ...  ندیاز آن هراس داشت را بب شهیهم
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 يبو...صدا   یگرفت ب ایداشت را از دست ک یمشک يرنگ که مثلث ها دیسف کیسرام يها وانیاز ل یکی

بود که از  یبه موقع یدنینوش نیدوم نیبود ا ایاز ک دیهم جنبه جد نیاش را نوازش کرد ا ینیخوش نسکافه ب

 ...دستانش گرفته بود  

بار  نیا...انداخت   شیپا يرا رو شیو با فاصله از ترنج نشست و پا دیرا جلو کش يگرید یبا آرامش صندل ایک

از نسکافه  یجرعه کوچک....  ایبود گو ایرنگ مورد عالقه ک بیترک نیا...  یمشک رشیبود و بادگ دیشلوارش سف

 يهارنگ نیبود متضاد تر ایدن يها بیترک نیو مرموز تر نیتر بیاز عج دیو سف یمشک بیترک...   دیاش را نوش

از  یفیخودش تعر نیا دیشا...نبود   یکه باالتر از آن رنگ ایرنگ دن نیتا آخر...  ایرنگ دن نیاز معصو م تر ایدن

 ....که شوهرش بود نداشت   ياز مرد یمیمستق فیتعر چیو اعتراف کرد ه دیکش يگرید قینفس عم...بود   ایک

 ؟؟يکرد زیگوشتها را فر -

 ...بله   -

 ...کنه   زیتا خونه رو تم ادیبهش گفتم فردا ب -

 ...من  ...  زهیچ:    کردیداشت نگاهش م يکه جد دیکش ایرنگ به سمت ک يقهوه ا عینگاهش را از آن ما ترنج

  ستیو فضول هم ن هیزن کم حرف و آروم کنهیکار رو م نیسالهاست داره ا...  کنهیم زیو خونه رو تم ادیم -

 ...نداشته باشه   يکن اتاق کار من رو کار يآور ادیفقط بهش ...

  دمیمن خودم انجام م یعنی...  یدونیتو که م ایک:  حرف زدن جمع کند   يکرد تمام شهامتش را برا یسع ترنج

... 

  ستیالزم ن:  انداخت   يسر سر ينظر شیزن رو به رو فیظر کلیدر هم رفت به ه شتریب یکم ایک يها اخم

 ...  ادهیخونه بزرگه و کارش هم ز نیا...

برام :  حس کرد  شتریرا ب شدیاش که داشت کم و کم تر م یمحکم تر کرد و داغ وانیمشتش را دور ل ترنج

 ....   شایمن و م....سخته  

ترنج چته؟ اون بار هم تا من از شرکت برسم تو ...  دیرسیهر روزتون م يخونه به کارها يهم تو شایتو و م -

 ؟؟؟یباش اطیکل روز رو تو ح يخوا یم...  يستادیا اطیبه بغل تو ح شایرما ماون س

 ...تو خونه باشن   شناسمیکه نم ییمن دوست ندارم آدمها -

 لیکند و تحو ستیجمله را راست و ر نیکرده بود تا بتواند ا نییجمله در ذهنش باال و پا یتپق زده بود کل یکل

 ...ندارد   ایک يرو  يریتاث نیکوچکتر دیرسیجمله ساده با تمام ترس نهفته در آن به نظر م نیاما ا...دهد  
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ترنج   شهیطور نم نیا:  نگاه نافذش را از زن مستاصل کنارش گرفت و به تنه تنومدن درخت خرمالو دوخت   ایک

 يطور نیا... داره  اجیت به تو احتدختر بچه که به شد هی...  يسه ساله ا میدختر بچه دو سال و ن هیتو مادر ... 

 تو خونه؟؟ ادیب یشگیکه کارگر هم نیبه ا ندادنبا اجازه  اط؟؟یبا موندن تو ح ؟؟یازش مراقبت کن يخوایم

از  يبار نیجمله ها کوچکتر نیکرد تا فکر کند ا یبه ترنج نم یهم کمک ایک یشگیتفاوت هم یلحن ب...  

 ...تمسخر ندارند  

 زیم يرا از رو یاز آن زرد و نارنج یمیسبز و ن مهیسر گردان ن یبرگ...گذاشت   زیم يرا رو وانشیل ترنج

قبل ترها   یلیخ یلیخ... قبل تر ها  یلیخ:    دیانگشتانش چرخ نیبرداشت و شاخ اش را در درست گرفت و ب

 یاز کس يز خاطره اا ینشان نیرکوچکت یآهنگ چیاون زمان که ه....بودن   یها تموم نشدن يباز یوقت...

هم  رونیب یمن حت يزیتوجه به چ یب کردمیم یو آروم زندگ کیشهر کوچ ياون دوره ها که من تو...نداشتن  

  ایک يشنویم...اطرافم دوستام بودن   يهمون روزها بود که همه آدمها...کردم   ید رخونه رو قفل نم رفتمیکه م

 ....دوست  ...

کف هر دو دستش نگه داشته  نیرا ب وانیل...نبود   شیپا يرو شیپا گرید...هنوز در دستانش بود   وانشیل ایک

 نیکرد از ا یتازه کرد و سع یترنج نفس...  کردیخم به جلو فقط گوش م یزانوانش اندک يبود و آرنجش رو

 ایک يساس ترس را برااح نیاز ا یخالص شود تا بتواند اندک یو ذهنش کم شیکرده به گلو دایحجم هجوم پ

 ....بشکافد  

 کارت درست بود؟؟ یکنیفکر م -

 کدوم کارم؟؟:  را به دست گرفت   شیمو یگوشه دم اسب ترنج

 ...همه اعتماد   نیا -

 ...دوست   :  زد و ادامه داد   يبعد پوزخند و

 ...من داشتن   ياما برا... دوست داشتن ...دوست  ... ندارن  یتو مفهوم يبرا نهایا دیشا -

 ....؟؟ اما سکوت کرد  .دارند ایآمد تا بپرسد داشتن؟؟  اینوك زبان ک به

 ...  ستیهمه اعتماد درست ن نیا -

رو هر روز  نیا کنمیم یحاال مدتهاست که دارم سع... ... گرفتم   ادیسخت  یلیخ دیو شا رید یلیرو خ نیمن ا -

 ...ها بزرگ کنم   میحر نیمادر مجردم تو امن تر هیقول تو  با خودم تکرار کنم که دخترم رو حاال که به

 ....  یکنیروند رو بدتر م نیروز به روز ا يترنج تو دار -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٩٣ 

 ابونیخ يهراست تو نیا تیحمله عصب نیفکر کن ا:  ادامه داد   ایکه ک دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ ترنج

 اد؟؟ی یم شایبه سر م ییچه بال يفکر کرد چیه...نباشه   یآدم چیکه ه ییجا هی...بهت دست بده  

 ...فکر کردن به آن هم ترسناك بود   یحت دیاز درون لرز ترنج

 ...به مادر  ...داره ترنج   اجیمادر احت هیبه  شایم -

من تو اون کشور تو اون خونه ...ندارن   یمن مشکل يمادرانه ها:  لب بارها تکرار کرد   ریکلمه مادر را ز ترنج

که همشون  ییآدمها...  شناختمیافتاد برام که همه آدمهاش رو م يتو خونه ا میاتفاق زندگ نیبدتر... تنها بودم 

همشون به قول ...  نیعمه مه... عمه فرشته ...باشن   مکه اومده بودم تا خانواده ا...کردن مراقبن   یادعا م

از شوهرش قهر  لیتو فام یتو همون خونه که هر کس...مادر مرحومم رو پر کن   يتن جاداش یخودشون سع

 ...آورد به اون جا چون امن بود   یپناه م کردیم

مثال  ای ابونیتو ب یزن يافتاد که ممکن بود برا یمن اتفاق يهمون جا برا!!!! ؟؟....امن  :  زد   یپر بغض پوزخند

که  يشهر...بودم   گهیکشور د هیتو  گهیشهر د هیدختر بچه تو  هیبعد من با ...  فتهیب ابونینصف شب تو خ

دختر بچه   هیمن بودم و ...  کردمیتوش احساس م ور ییخونه خودم بود اما حاال داشتم تنها يروزگار هی دیشا

 خوردمیاب مکه خودم مشت مشت قرص اعص یآورد در حال یچون داشت دندان در م...   کردیکه شبها تب م...

کنم به  یزندگ ییگرفتم تنها ادیمن ...  نشستمیسرش م يکردنش تا صبح باال هیپا شو يبرا. و خواب آلود بودم

 ...کنم   یاز بچه ام محافظت م ههم که باش ییهر بها

 توانستیکه م نیا...  دیدیهم م يگریجنبه د ایو سکوت ک یکم حرف نیحاال از ا...  کرد  ایبه ک یترنج نگاه...  

به  یکه با وجود وضوحشان تا به حال حت دیبگو ییباشد انقدر کامل که ترنج از دردها یکامل يگوش شنوا

 ....دکترش هم نگفته بود  

 قایکس باورم نکرده بود و دق چیکه ه نیاز همه بدتر درد ا...طرف    هیهم  یکس یطرف درد ب هی ییدرد تنها -

 ....و نابود شده بود   ستیکه داشتم ن يزیهمه اون چ...واده دارم  که فکر کرده بودم خان يتو نقطه ا

 يتراس رو نییو بعد پا دیچرخ یبرگ کم... به کف دستش برگ را به سمت جلو هول داد  یبا فوت ترنج

 ....   یشکل نیدرست هم:  شکل کنار باغچه افتاد   یمربع يسنگفرشها

ترنج ...داد و چشمانش را با انگشتانش فشار داد   هیاش تک یلصند یبه پشت...پا و آن پا شد   نیا یکم ایک

 کردیفرق نم شیبرا یلیخ يا گهیهر حس د ای... حس ترحم ... زنده کرده است  ایرا در ک یچه حس دانستینم
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اش آن هم به  یواضحات زندگ حیضداشت به تو اجیانگار احت... سبک تر شده است  یکرد کم یفقط احساس م

 ...داشت   کینزد تینها یب یاش عنوان یباور نکردن يکه با تمام دور یکس

 ییجورها کیو  گهید ياز آدمها...  يکه دار یمبارزه با هراس يبرا:  را باز کرد   شیصدا يبا تک سرفه ا ایک

چند  یول کهیاون االن کوچ....به خاطر دخترت  ...ترنج   شایبه خاطر م...  یبا آدمها رو به رو بش دیاجتماع با

 ایبشه و  زونیرو تو بشه و از اجتماع گر دنبالکه  شهیباعث م ایتو  يرفتارها نیو ا رسهیسال بعد عقلش م

 ...ترسها قبول نداشته باشه   نیبشه که مادرش رو به خاطر ا یبه دختر عاص لیتبد

... ترنج بد تر بود  يبرا ایدن ياز همه زجرها نیدوستش نداشته باشد ؟؟ ا شیشایم...ترنج فشرده شد   قلب

که  يبه انادازه عقد شدن با مرد یحت ییاش بها ندهیو آ شایم یزندگ يو البته برا شایداشتن م يکه برا یترنج

 ...مورد عالقه دخترکش نباشد  ....از ترنج ندارد را هم پرداخته بود    یدانست دل خوش یم

 ...شروع کن   کیکوچ يقدمهابا :  به چهره در هم و متفکر ترنج نگاه کرد   ایک

 ...  ایکنم ک سکیر تونمیمن نم -

هست   يزیچ کی...امشب   یخینگاه سرد و  نیکرد در پس ا یترنج احساس م...به جلو خم شد    یکم ایک

 ستین یسکیجا ر نیا:  نگه داشته بود   یشگیساعتشان رو دور از تمسخر هم کی نیا يکه صحبتها يزیچ...

امن   میحر هیخونه است  نجایا...   یستیتو تنها ن...  ستیجا شهر تو ن نیا. ستین سکیخونه ر نیتو ا....ترنج  

 ....جا من هستم ترنج   نیا...

 

 

 

 

آشپزخانه را تا  يپرده ها...رقصاند   یدرخت خرمالو را م يو شاخه ها دیوز یم یمیباد مال...بود   یبائیز صبح

 ...بود به داخل بتابد   دایکه از پس ابرها پ یو کمرنگ میو اجازه داد نور مال دیانتها عقب کش

 ادشیکه ته چمدانش مانده بود و اصال  یخوش آب و رنگ يچهل تکه ...انداخت   دیجد يزیبه روم ینگاه

 ...در خانه شان بود  ...آشپزخانه شان   زیم يحاال رو...چه با خودش آورده بود   يآمد برا ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٩٥ 

معنا داشت   یلیهستن خ نیا....گفته بود که هست   ایک... تا لبخندش را پاك کند  دیبه صورتش کش یستد

  دهیبه آرامش رس یو حاال جائ دهیرا دو یو سخت یطوالن ریمس کردیحس م... کرد  یدرکش م...  دیفهم یم...

... 

 ...  تشیو حما ایکنار ک...اشت  ارزش د يادیز شیدر کردن هم بود برا یخستگ کی ياگر به اندازه  یحت

هنوز  شایم...  دیشن یپله ها م يرا رو ایک يقدم ها يصدا...را پر کرد   يچا يسمت گاز و فنجان ها دیچرخ

 نیا يقبل تر ها چقدر برا...صبحانه بخورند   يعادت هر روزشان شده بود که کنار هم دو نفر نیخواب بود و ا

و  يمرد جد يبرا...  یصبحگاه يها يریافلگغ...دخترانه داشت   يچقدر نقشه ها....دو نفره ها برنامه داشت  

 ...و نبود   یبه آن بزرگ یعامل شرکت ریآن موقع ها مد...رفت   یبه سر کار م دیکه با یعبوس

 ...فنجان که نشست سرش را بلند کرد   يرو ایک دست

: داد  یرا باال م راهنشیپ يها نیکنارش و آست یخال یصندل يگذاشت رو یرا مبعد ورود کتش  شهیهم مثل

 ...  ریصبح بخ

 ...  ریصبح تو هم بخ:  دیجلو کش یمربا و خامه و گردو را کم يها ظرف

چشمانش خون افتاده بود و  يدیسف...ثابت مانده بود   یرنگ يچهل تکه ها يو نگاهش رو زیپشت م نشسته

 ...را پشت سر نگذاشته   یداد که شب راحت ینشان م

 ...نبود تا بتواند راحت حرف بزند   يخواست آنقدر مرد مقابلش آرام و جد یم دلش

 ؟...شده   يطور: اش را شکار کرد  رهیسر بلند کرد و نگاه خ ایک

 ؟...  يدیراحت نخواب شبید ـ

 ...کم سردرد داشتم   هی: را از نگاهش گرفت  چشمانش

 ایبزند ک یقبل آنکه حرف...بوده   لیدخ یخواب یب نیهم در ا شیها يادآوری... شب قبل  يد حرف هاکر حس

 ...از بابتش راحت باشه   التیخ...  ادیم يزدیامروز خانم ا: گفت 

 ؟...  مونهیم یتا ک:  دیچیپ یکوچک يتکان داد و لقمه  سر

 ...  شهیم یدونم چه ساعت ینم...کارش تموم بشه   یتا وقت:  دیاش را نوش ياز چا يا جرعه

 !؟... چطور : گذاشت  زیم يرا رو یخال فنجان

 ...کم قدم بزنم   هیبرم  شایبا م دیشا: دندان فشرد و رها کرد  ریرا ز لبش

 ...!!ترنج   ـ
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 ...  کردیهم بازخواست م شیصدا

که  یپارک نیتا هم...کم قدم بزنم   هیخوام  یم...  ستیبه خاطراون خانم ن: کنار گونه اش را عقب داد  يموها

 ...خونه است   ریتو مس

 ...ببرم   رونیرو ب شایکم م هیخواد  یهوا خوبه و دلم م امروز

 ...  امیب ریممکنه شب د... دارم   يقرار کار هی ـ

 نیهم... دانست  یم...  کردیم یداشت خودخواه...خواست   یرا م ایک یهمراه یلیدل یتکان داد و دلش ب سر

 ایک رینه آنکه بخواهد ام...  بودیم یکاف شیبرا دیداشت با یمانده بود و آرامش نسب ایک يکه آنجا در خانه 

 یاما گاه...  ردیرا و خودش را بپذ خترشچند سال قبل باز هم راحت کنارش باشد و د يزیبا آن آبرور یفرجام

فرداد هم با تمام  یحت....دارد   ایضعف را فقط کنار ک نیا دیفهم یکنترل احساسش دست خودش نبود و حاال م

 ...از محبتش را جلب کند   ياش نتوانسته بود ذره ا یمهربان

 ...!صبحانه هم نخورده بود  ...  دیو کتش را پوش ستادیا ایک

کتش را  ي قهیو پشت  ستادیپا ا ياش رو نهیبه س نهیس ایتوجه به عکس العمل ک یسمتش برداشت و ب یقدم

 ...مرتب کرد  

اش را  یتمام تنهائ يکرد روز یم الیکه خ یبا جائ... اش فاصله داشت  نهیبا س یبود فقط کم ستادهیکه ا آنجا

 ...کند   یپر م

هم نگاه  ایبه صورت ک یحت... گرفت  نیو سرش را پائ دیعقب کش...دور بود   یلیخ یکیحاال با وجود نزد اما

 ...  یه باشداشت یروز خوب:  نکرد 

دلش درد شد ...بزرگ و مردانه اش   يپنجه ...مچ اش گره شد   يرو ایاما دست ک زیتا برگردد پشت م دیچرخ

اش  یزندگ دیچرا با...بود که تمام وجودش عشق و محبت بود   يدختر...قانع بود   شیاو که به داشته ها... 

  نی؟ او که به هم...  شدیو رو م ریز نطوریا

 ...که قرار بود مال خودش باشد   یدست هائ....بود   یمردانه راض يها دست

دست  يچشمانش رو.. .کرد   یاما نگاهش نم ایک...کرد اشکش را پس بزند   یرا باال گرفت و سع سرش

 ...مانده بود   شانیها

 ...ممکنه الزمت بشه  ... برش دار ... اتاق کارم  زیم يگذاشتم رو يکارت اعتبار هی ـ

 ...نداشتم   لیفقط هنوز فرصت تبد... من تو حسابم پول هست :   دیکش رونیب ایک يرا آرام از پنجه  شدست
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 ...اما فعال از اون کارت استفاده کن  ...  یکه درستش کن میریبعد م يتو هفته ... باشه  ـ

 !؟...کرد   یداشت با قلب و احساسش چه م ایک...تکان داد و جمله ها را گم کرد   سر

محرم او بود   یکه وقت یانهم نسبت به زن! ؟...  تیمسئول...اگر محبت نبود پس چه بود   شیکارها نیا نام

 ؟...را باردار شده بود   يگریمرد د يهمسر او بود نطفه ...

 !؟....کرد   یباور م دیبا! ؟...  ستیدوست داشتن هم ن...  ستیگفت محبت ن یو م شدیاو و دخترش م دلنگران

 ...بود   ستادهینور کمرنگ آفتاب ا ریآشپزخانه ز انیاما خودش هنوز آنجا م...رفته بود   ایک

 *** 

 

 

را ببندد و  شیموها رهینگذاشته بود با گ...  دیکش شیبه موها یرا مرتب کرد و دست شایم فیبافت ظر ژاکت

 ... بود سر شانه  ختهیخوشگلش ر يحاال فرها

... تر شدن زن  کیبا نزد... کرد  یرا تماشا م يزدیو آمدن خانم ا اطیح يد به در ورودخودش زل زده بو مثل

خودش  یفکر کرد زندگ...  دیترس یها م بهیدخترش هم از غر...پنهان شد   شیو پشت پا دیخودش را عقب کش

 ...کند   یپر از ترس م مرا ه شایم یگونه زندگ ماریب يوسواس ها نیخراب شده و حاال دارد با ا

 ...سالم خانوم مهندس   ـ

خوش ... سالم خانم : قدم نشده بود  شیدست دادن پ يبرا يزدیعرق کرده بود و چه خوب که خانم ا دستش

 ...  دیاومد

 ...سالم دختر قشنگم  :  ندیرا بب شایزانو خم شد تا م يرو یزد و کم شیبرا يلبخند

 يچا...تو   دیبفرمائ: خم شد و بغلش کرد ... کرد  یچسبانده بود و نگاهش نم شیسرش را محکم به پا شایم

 ...  دینکرد لیتازه دم هم هست اگه صبحانه م

 ...سر کارم   امیو از انبار بردارم و ب لمیمن وسا...صرف شده  ...خانوم   یمرس ـ

 ؟...  میبکش ینقاش يخوا یم...ماما  ...  شایم: گذاشت و زمزمه کرد  شایتکان داد و دستش را پشت سر م يسر

 ...نه  ... ن  ـ

 ...را پشت کمرش گذاشت و نوازشش کرد   دستش

 ؟...  يدوست دار...  میدرست کن کیآشپزخونه با هم ک میبر ـ
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اخم  يزدیخانم ا دنیبا ند...کرد   یبه دورو برش نگاه یچشم ریمشتاق شد و سر از شانه اش برداشت و ز نباریا

 ...  ستیخانمه ن... خ :  کرد

 وهیم ای يدوست دار یکاکائوئ...  میدرست کن کیک هی میما بر...  ادیاالن م: و دستش را گرفت  نیپائ گذاشتش

 !؟...  يا

 ... کاکائو : شد  دایپ شیکوچولو يریش يو دندان ها دیخند

گوشه از  کیمثل  یجاروبرق يرا سرگرم کرد و گذاشت صدا شایخودش و م...خودش عاشق شکالت بود   مثل

را بغل کرد و دست و صورت  شایم...را پر کرد و داخل فر گذاشت   کیقالب ک...  چدیداخل خانه بپ یزندگ

 ...کرده   کاریبا خودش چ نیبب...خوشمزه   يدختره : اش را شست  یشکالت

 ...رفت   رونیو از آشپزخانه ب دیرا بوس دنشیخند زیزریر

 !؟...  يزدیخانم ا نیرندا اجیاحت يزیچ ـ

 ...باال   امیکه تموم بشه م نجایمن کارم ا...اسمم راحله است خانم مهندس   ـ

 ...  دیفقط به اتاق کار مهندس دست نزن...باشه راحله جان  :  دیپشت گردنش کش یدست

 ...دونم چشم   یم... بله  ـ

تقال کرد  شایم...  دیجلو برد و عقب کش یدستش را کم...  ستادیا ایاز پله ها باال رفت و پشت در اتاق ک شایم با

روزها  نیهم دینگاه کرد و با شیکوچولو يبه قدم ها...سمت اتاق خودشان   دیآمد و دو نیو از آغوشش پائ

 ...  دید یحق شناس را م وانیک

... ماساژ داد  با کف دست پوست سرش را...را آزاد کرد   شیپشت سرش رساند و موها ي رهیرا به گ دستش

 ایبزرگ ماها يدست ها یوقت شدیگذاشت و آرام م یم شیزانوها يساعت ها سر رو...آنجا بود   ایکاش ماها

 ...داد   یو با روغن معطر ماساژ م دیچرخ یم شیموها انیم

به تخت دو ... کرد  یو نگاه ستادیاتاق ا رونیهمانجا ب...در گذاشت و بازش کرد   ي رهیدستگ يرا رو دستش

...  اهیس...  دیسف...  دیو سف اهیس يو قاب ها يخاکستر واریبه د...  دیسف يو آباژورها یاسپرت مشک ينفره 

 ...  يخاکستر

 ایکه قبل از آن اتفاق ک اوردیکرد به خاطر ب یسع...انگار رنگ نداشت   شانیایدن...هم مثل خودش بود   ایک

 !؟...  دیپوش یم یلباس رنگ! ؟ ... دیخند یم...چطور بود  
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... تختش ثابت ماند  يپنجره گرفت و رو يرو دهیکش ينگاهش را از پرده ها...کمرنگ ومحو بود   خاطراتش

؟ در را بست و ...شب نا آرامش را کجا صبح کرده بود  ...گوشه از بالشش کج نشده بود   کی یمرتب بود و حت

 ...سمت اتاق کار کوچکش رفت  

 یافتاده بود و باق زیم يچند کاغذ مچاله شده پا...بود که مچاله شده بود   يکاناپه بالش و ملحفه ا يور آنجا

 ...مرتب و منظم بود   زهایچ

به  یبه داخل برداشت و نگاه یقدم...سرگرم بود   ینیتخت با شا يرو شایم... به اتاق خودش انداخت  ینگاه

و  ایک ریتصو... دست انداخت و برش داشت ...بود   زشیم يقاب عکس به پشت رو کی...کارش انداخت   زیم

 ...  سایخواهرش پر

با تهمت ...اش   يخبر باردار دنیبا شن ایکه ک یهمان وقت...همان سالها قبل که  ...برده بود   ادیزن را از  نیا

 ...همان جاها گم شده بود   ایهر کخوا يخاطره ... شده بود فقط نگاهش کرده بود  رشیگ بانیکه گر یهائ

چرا از ... از دانستن ازدواج دوباره شان ...  ایک يبه خانه  سایکرد از آمدن پر دایدندان فشرد و اضطراب پ ریز لب

 !؟...بود   دهینپرس ایک

 ...آمد   رونیبرداشت و ب زیم يکارت را از رو... حماقتش نداشت  يبرا یجواب

 

  *** 

 

 يشاد يکوچکش که برا يدندانها بردیم يو به کنار شستیذهنش را م يها یاهیخندان تمام س يشایم

و  دیدویچمن ها م يرو...   شستندیرا م شیها ییها و تنها یبودند که تمام خستگ یمانند آب شدندیم انینما

 ...  شدیپرت م يشاخه ا ایحواسش به گل  یگاه

 رفتندیکم کم م دیانداخت با یمحکم کرد و به ساعتش نگاه یمسبکش را هم ک يپالتو ییدکمه باال ترنج

 ... آمد  یهم م ایشام درست کند ک خواستیم

 ...چه ن نازه   نیب... ب ... ماما ... م :  برگ خشک بود   کیبه سمتش آمد در دستش  شایم

  ییتو...عروسک   ییناز تو.... :  با اعتراض بلند بخندد   شایبه گونه اش زد که باعث شد م یبوسه محکم ترنج

... 

 ... ماما :    دیخند یبا ناز خاص شایم
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 ... جان ماما  -

 ...  خوامیم...  یبستن... ب ... من  -

:    ندینشست تا بتواند صورت دخترکش را بهتر بب شیزانوها يو رو دیدر هم کش یرا مصنوع شیاخم ها ترنج

 ...ا  هوا سرد مام

سرش را بلند ...خودش احساس کرد   يرا رو يا رهینگاه خ ینیکه ترنج سنگ زدیهنوز هم داشت چانه م شایم

 کردینگاهش م يبلوند شده ا ییو موها بایز حیمل شیرنگ کوتاه و آرا یآب يساله با پالتو 40 کینزد یکرد زن

ته دلش ...  دیکش شایم يبه موها یترنج نگاه از او گرفت و دست... تتو کرده اش در هم گره خورده بود  يابروها

آب دهانش را قورت ... تصادف است  کیوقفه  یتوجه ب نیا ای دهید ییزن را جا نیا دانستینم...   زدیضرب م

زن ....   دیبه سمت راستش چرخ یاندک شایم يبه بهانه بستش بند کفشها...خشک شده بود   شیگلو... داد 

اما خودش هر چه قدر به ... از نگاه زن کامال مشخص بود که اوو را شناخته ...  کردیهنوز هم داشت نگاهش م

 نه؟ ایزن آشناست  نیآرود که ا ینم ادیآورد به  یذهنش فشار م

... م ... :  را بغل کرد   شایم...  کردیمتر آنجا را ترك  عیهر چه سر دیاگر که آشنا بود با...  زدیم جانیبا ه قلبش

 ...بمونم   خوامیمن م

گنده برات بخرم   یبستن هی دمیبهت قول م ینکن تیاگه ماما رو اذ:  دخترکش زد   يبه موها يسرسر يا بوسه

... 

او  یبود حت ستادهیآن طرف تر ا یساله هم کم 15- 14 يتر شد پسر کیبردارد که زن به او نزد یقدم خواست

 ...زن همراه که از شباهتشان مشخص بود مادرش است تعجب کرده بود   یهم به نگاه پر سئوال و البته شاک

سرت رو هرچه قدر هم :  زن از جا پراندش   يو رد شود که صدا ردیبگ نییکرد سرش را به سمت پا یسع

 نجا؟؟یا ياومد ییآبرو یحاصل ب نیبا ا یکش یبعد از اون افتضاحت خجالت نم...  شهیدرست نم يبنداز نییپا

احساس کرد تمام بدنش ... عمه فرداد بود  ...  دهیآمده بود زن را کجا د ادشیبغضش را قورت داد حاال به  ترنج

 ... بدتر  یبود حت دهیحرفها را همان موقع ها هم شن نیا... پوشانده است  يرا عرق سرد

به خانه باز گردد تک تک کلمات زن به  خواستینم...  زدیهم غر م زیر کیبود و  نیسنگ شایم... نداد  یجواب

انداخت و  یتاکس یصندل يکه گذرانده بود بر سرش فرود آمده بودند خودش را رو ییروزها نیتمام ا ینیسنگ

 را بپوشانند شیگونه ها يرو شیاجازه داد تا اشکها
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بغ کرده انداخت  شایبه م ینگاه... خم زده بودند  طور ز نیرا بدهد هم یروزها هم نتوانسته بود جواب کس همان

به خانه ...که از برادرش متنفر بود   یزانیزن متنفر بود همون م نیاز ا....  يزیآبرو ر هیبه دخترکش گفته بود ما

 نیا...سرش را دور گردنش انداخت   يشال رو....گذاشت   نیزم يرو اطیرا در ح شایرا انداخت وم دیکل...  دیرس

را از کم کند و  ایدرد و تمام احساسات تلخ دن... تنفر و ترس  نیاز ا يهم نتوانسته بود ذره ا ختنیه اشک رهم

 ...سبک کند   ای

داده بود  یقول بستن...  زدیو آب پرتقالش لب نم کینشسته بود و به ک ونیزیتلو يرو به رو نهیدست به س شایم

 یهر قول...بود   لیدخ نهیزم نیطور بار آورده بود البته فرداد هم در ا نیرا خودش هم شایم...  و عمل نکرده بود 

 یقدر بد قلق نیهم دیدیم یهم هر وقت بد قول شایم...   کردندیعمل م دیرا با دادیم شایخود م ای دادندیکه م

 ...  کردیم

 یاندک يپنجره را برا...  بلند رها کرد  يبا صدا تابهیرا درماه یقاشق چوب...درد ترنج را   دیفهمیچه م شایم

 ادی...سوز سرما به صورتش که خور د حالش را بهتر که نکرد بدترهم کرد  ... قابل تنفس باز کرد  يهوا

و  ستیچ يباردار دانستیاصال نم...  دیکمرش لرز...افتاد   یآن موقعش م دیناجورش و تهوع ها شد يارهایو

که داشت  دیشد يپدر فرداد با تهوعها... خانوم  نیبرادر هم ایشوهر عمه اش  يافتاده که با حرفها یچه اتفاق

بعد ها بابت ...بود   دهیانتظار کش...خون داده بود  ...رفته بود   شگاهیوحشتناك عمه اش با آزما ينگاهها ریز

 یبود حت هدیفحش شن... شده بود  ریتحق... کابوس بزرگ  کی ایبود  یشوخ کیبه نظرش  شتریکه ب یجواب

 ...کتک خورده بود طرد شده بود  

اضافه  هیادو یدهد کم يگریتکان د دادیرا که تفت م يزیر يرفت تا مرغها تابهیو به سمت ماه دیکش یآه

و خالص  کبارهیبه  اوردیها را باال ب يبد نیبتواند تمام ا دیشا...و عق زد   دیدو ییخودش به دستشو...کرد  

 ...اما نشد  ... شود 

بگذارد هنوز هم لج کرده  شیتنها دیترسیرا هم به داخل حمام برده بود م شایگرفت از ترسش م یکوتاه دوش

 ...بود   یهنوز هم در انتظار بستن...  زدیبود و حرف نم

 شانیرا رها کرد تا خشک شوند حوصله نداشت برا شیموها...  ياش را تن کردبا جوراب شلوار ینفت یآب راهنیپ

ترش  بیس يخودش هم از آن بو...کرده بود   دایپ ییاز آن عرق بدنش رها یکم يطور نیکند ا يکار

حرفها را بار اول  نیدوش با خودش حرف زده بود که ا ریتمام مدت ز... آرام شده بود  یدلش اندک شیشامپو

 ....بود اما    دهینشن گریدر شهر خودشان د...   دیشنینبود که م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

 ایبعد از آن شب که ک... آرام گرفت  یچرا دلش اندک دانستینم...بود   ایکه آمد نشانه آمدن ک اطیدر ح يصدا

 ...گفته بود هست انگار ترنج هم آن بودن را حس کرده بود  

آرام قرار گرفتن چنگال و  يصدا...  خوردیهم درست غذا نم شایم...را سر چنگالش زد   یکوچک کلم بروکل تکه

 ...نشسته بود   نهیودست به س کردینگاهش م ایک... سرش را بلند کرد ...   دیشن ایب ککارد را در بشقا

 غذا رو؟؟ نیا يشده؟؟؟ دوست ندار يزیچ -

 امروز کجا رفته بود ترنج؟ -

 ... پارك  برمیرو م شایگفته بودم که م -

 ؟يشد یشکل نیخودت چرا ا خوره؟؟یچرا غذا نم شایم -

 ...خونه   میاومد عیسر یعنی...بخرم اما نشد   یقول داده بودم براش بستن شایبه م -

 ...  یعمل کن دیبا يدیقول م یوقت:    دیاز آن را نوش يرا در دستش گرفت و جرعه ا وانشیل ایک

 ...تا غذاش رو بخوره   دهیقول م شایاما م...  گهیدونم اما خوب نشد د یم -

  دیصورتش را کنار کش شایگرفت م شایرا به سمت م جیهو يا تکه

  ...زورش نکن ترنج   -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...جا به جا شد   شیچنگال را در ظرف گذاشت و کالفه سر جا ترنج

  خرمیم یمن برات بستن ياما اگر غذات رو درست بخور يبخور دینبا یکه فصل سرماست و بستن نیبا ا:   ایک

... 

با  یشکالت... ش :  کرده بود به لب آورد   غیاز سر شب دررا که  يخورد و لبخند یاش تکان یصندل يرو شایم

 ... باشه ... 

 ....کرد   دیبا حرکت سر حرفش را تاک ایک

آمد به سمت سالن  یکارگاهش را در دست گرفت هنوز خوابش نم...خواب خواب بود   شایرا زد م مسواکش

 ...مبل کتاب در دستش بود   يرا نشسته رو ایک...رفت  

 د؟یخواب:  و کتاب به ترنج انداخت   نکیع ياز باال ینگاه
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 ...  یممنون بابت بستن -

 ...براق بود را در تن ترنجش فرو کرد   يا رزوهیف یو سوزن اول را که هرماه رنگ آب نشست

 ؟...  یستیسر قولت با یکه نتونست يچرا انقدر زود هول اومد -

 ...  یبستن...هوا سرد بود   -

 ...  ستین یمسئله بستن -

گذاشت  يسوزن را به کنار یعنی...  یچیه:  کرد و رد پته اش فرو کرد   جادیبا نخ ا یگره کوچک گریبار د ترنج

 يبرا... مسخره بود  اریبس ایک يدرد ها برا نیتکرار تمام ا... سرکشش را پشت گوشش زد  يو کالفه دسته مو

نکرده  يکه آمده بودند کار یاما از وقت کلشحل مش يبرا باز گردد تا کمکش کند رانیکه گفته بود به ا يمرد

خوب  يخانه مانند بچه ها  نیو حاال داشتند در ا...  یبه دست ترنج آن هم بدون نشان ستیل کیبود جز دادن 

 ....  کردندیم یباهم زندگ ریو سر به ز

 ...  يزیباعث آبرو ر گهیبه بچه من م:  را قورت داد   بغضش

منتظر ادامه جمله  یعنی نیبه ترنج ماند ا رهیگذاشت و خ يرا از چشمش برداشت و کتاب را به کنار نکشیع ایک

 ...است  

خونش  یه رانیکه اومده بودم ا لیاومد اوا ادمیبعد  یمن نشناختمش ول...  میدیپارك د يعمه فرداد رو تو -

 دوننیهمه م ایک دنیهمه شن...نشون رفته بودم  با فرداد خو یلیخ یعنی...   کردیم ییرایکرد و ازم پذ یدعوتم م

 ...    ...هستم  یو چ یشهر ک نیا يسه سال که در نظر آدمها نیفراموش کرده بودم انگار تو ا

 ...روان شده بر گونه اش را با انگشت گرفت   اشک

 ...نرو   رونیب ادیبهت گفته بودم ز:    ایک

بلند شد و  شیاز جا... مسائل   نیاش از تمام ا یخستگ... اش  یهورمون طیبود شرا یعصب یکم ترنج

 ...  دیرا شن ایک يپله اول پا گذاشته بود که صدا يرو...کارگاهش را در دستش فشرد  

 حتما قرصت رو بخور -

 

 

 *** 
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  شیحس مرگ داشت سر پنجه ها... که سرد و لزج و چسبنده بود  یدست...تنش   يرو دیکش یدست م یکی

  شدیرفت و دور م یو م ستادیا یم دیبا... تقال کرد ...  ينور چیه یو ب کیتار... بود  اهیس يادیهمه جا ز...

زدن را  ادیفر یحت...آمد   یمن شیهم پشت لب ها غیج...خرخر کرد  ... اش  نهیس انینفسش بند شد م...

 ...خرخرش بلند شد و نعره زد  ...  داریب ایخواب بود ...فراموش کرده بود  

 ....  يکودکانه ا يها هیگر... آمد  یم يزیر يها غیج يصدا

 !؟...ترنج  : در اتاقش باز شد ...  شایزل زد به م...  دیخودش از جا پر ينعره  يصدا با

 شایسرش را کنار سر م...توانست بلندشان کند   یدستانش آنقدر لرزش داشت که نم...کرد   یم هیهنوز گر شایم

 ...هم بغض داشت و هم درد   یلعنت يگلو... چسباند 

 ...  زمیعز نجامیمن ا...نکن   هیگر...  یمامان...جان دلم   ـ

اشکش ...شکمش جمع شد   انیارداه م یب شیپاها... کمرش  کینزد یدرست جائ...تخت نشست   يلبه  ایک

 ...گونه اش   ياتاق راه گرفت رو کیروشن و تار انیم

 زدیاش جمع شده بود و هنوز دل م نهیس انیدخترك م...خواند را زمزمه کرد   یم شایم يکه برا یآرام ي ترانه

 ... 

 ...  دیشانه اش لرز...شناخت   یکه نم یلزج يبا کابوس دست ها...  شیو نعره ها غیبا ج...را ترسانده بود   بچه

 ...ترنج   یکن یم دارشیب...  دهیتازه خواب:  کردینفسش را حس م يگرما... ردنش شد گ کینزد ایک سر

حالش  ایماندن ک کیبعد کابوسش نزد...  شدیدور م یکم دیبا ایک...جمع تر شد   شیتکان داد و دست و پا سر

 ...  کردیرا بد م

کجا بودند آن دست ها ... بود  دهیاش به خاطرات دخترانه اش چسب یبود و فقط حس لزج دهیکه ند یهائ دست

و  شدیترنج پر بغض م يکجا پنهان بود که شب ها....صاحب آن دست ها  ...تا بدانند چه بر سرش آمده   

 ...ترساند   یکودکش را م

 ؟...  یخوب... ترنج  ـ

 ؟...  شایم يچشمان تازه به خواب رفته  يکرد برا یپچ م پچ

 ؟...  دیپرس یرا م حالش

 ...  رونیب میبر ایب: نشست  شیبازو ریز ایدست ک...داد  تکان  سر

 ...تخت بلند شود   يکمک کرد از رو ایک...بالش گذاشت   ياش برداشت و نرم رو نهیس يرا از رو شایم سر
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 ... خوبم .خ ـ

 ...  رونیب میبر...باشه   ـ

که از  یموهائ...نگاه کرد   ایک يآشفته  ينور کمرنگ راهرو به سر رو ریز... راه افتاد و از اتاق خارج شد  دنبالش

 ...داد   یالغر تر و بلندتر نشانش م یشرت و شلوار مشک یت... خارج شده بود  یشگینظم هم

 ...کردم   دارتیب دیببخش... ب  ـ

 ...بودم   داریب ـ

 يگره  یحت...بود   نیچشمانش غمگ یرگیت...چشمانش  ... کرد  ینگاهش م ایک... بلند کرد که بپرسد چرا  سر

 ...کند   يتوانست رنگ غمش را جد یهم نم شیابرو انیم

 ...  دیشا...  دیشا...  یهمراه یکم...  دیشا يهمدرد یکم... خواست  یاش را نم يدلسوز... معذب شد  شتریب

 ...گردم تو اتاق   یمن برم...برو بخواب   ـ

 ؟...  يدید یچه خواب ـ

 ...خواست با به خاطر آوردنش تکرار کند   ینم...کند   يادآوریخواست  ینم... بود  ياراد ریتکان دانش غ سر

بپوش  يزیچ هی برهیخوابت نم گهید:  دیکش شیبه موها یدست...انگار متوجه حال بدش شد که ادامه نداد   ایک

 ...  اطیح ایب

او را برد تا پنجره  شیبرگشت داخل اتاق و قدم ها...اش   هریت ي هیبه سا... کرد  ینگاه م شیقدم ها ریمس به

 ... پرده ها را کنار زد ... 

 ...تمام آدم ها  ...مثل آدم ها  ...  يخاکستر يذره ا...  اهیس یکم...  دیسپ یکم...به آسمان کرد   ینگاه

دعوتش کرده بود به ...بست تا نرمش کند   یاش را م یخم شده بود و بند کتان...  دیرا د اطیبه ح ایک امدن

 !؟...  یهمراه

بعد ...کرده بود   اهیرا س شیمانده بود خانه و روزها... نکرده بود  یورزش چیرا باردار شده بود ه شایکه م یوقت از

 ؟...توانست   یحاال م...هم فرصتس نداشت   شیامدن فرشته کوچولو

با بلوز و ...آشفته   يبا موها نیغمگ یزن... بود  دایپنجره پ ي شهیخودش افتاد که در ش ریتصو يرو نگاهش

 ... شلوار بلند خوابش 

 ...شده   ریکند پ یدانست چرا حس م یو پنج سالش بود و خودش نم ستیکه ب یزن
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هم گذاشت و غم ها و دردها را به  يدسته ها را رو...را بافت   شیموها یرا برد پشت سر و آشفتگ دستانش

آنوقت دوباره زنده ...کرد   یپاره م شهیهم يرا برا ریزنج نیا دیروز با کی دیشا... گره کرد  شیسویگ ریزنج

 ...هم دور نبود   یلیآن روز خ دیشا...زد   یجوانه م...  شدیم

 انیبسته اش جر خی يرگ ها انیم یحرف همراهش درجا زد و نرمش کرد زندگ یو ب ستادیا ایکنار ک یوقت

 ...گرفت  

 يدلسوز یرا ب شیدانست چطور شکسته ها یانگار م...  شیها یتفاوت یب...  شیها يسرد يمرد با همه  نیا

محبت  نیبزرگتر یمحبت یب یگاه...نگرفته بود   یکه فرداد خرجش کرده بود و جواب یمحبت ،یب...مداوا کند  

 ...بود  

 شیلب ها يلبخند رو... حالش بهتر بود ...  دیرا نفس کش يخاکستر يو هوا دیکوچک را همراهش دو اطیح

 ...  ذارمیم يمن کتر ریبرو دوش بگ: بافته اش را از پشت لمس کرد  سیگ ایک ینشست وقت

داخل حوله و  به  دیچیرا پ شیموها...  دیگرفت و لباس پوش یدوش راحت... دوش آب نگران وسواسش نبود  ریز

 ...آشپزخانه رفت  

 يجوشاند و چا ریکرد و ش یصبحانه شان تخم مرغ عسل يبرا...درآورده بود   زریز فرتست را ا ينان ها ایک

 ... گالب دم کرد 

 

 سیسرو کیرا پر کرد و دلش  دیسف يفنجان ها...داد   یم یزندگ يبو...  دیتازه را نفس کش يچا عطر

 ...گرم و خاص  ...پر رنگ   ینارنج... خواست  یرنگ يصبحانه 

 ...درگاه ثابت ماند   ينگاهش رو...گذاشت   زیم يفنجان ها را پر کرد و رو دیرا که شن ایک يقدم ها يصدا

دست دخترکش را  کیکه با  ایک يرو... کرد  ینگاهش نم گرفت و رفت و برگشت...بود   ایآغوش ک انیم شایم

 ...  شایگذاشته بود پشت کمر م اطیاحت يرا برا گریبغل کرده بود و دست د

سرش را خم کرده  دیکش یکه خجالت م یمثل وقت هائ نحالیبود و با ا ایدستش دور گردن ک کی که شایم به

گونه  دنیبوس يبرا...دخترش   يبرا زدیدلش پر م...کرد   ینگاهش م یچشم ریبود سمت چپ شانه اش و ز

 ...کرد   یکه دختر  دوسال و چند ماهه اش داشت تجربه م یحس يبرا...  شیها

 ...مامان   ریصبح بخ ـ
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صبح شما : آمده اش را عقب راند  شیگرفت و بغض پ ینفس...گفت   یم ریصبح بخ شایم يبود که به جا ایک

 ...  یمامان شایم...  ریهم بخ

 ...دست و صورتش و شسته  :  ردیرا بگ شایجلوتر آمد و خم شد تا م یکم ایک

 ... دلم  زیعز: نشاند  شیموها يرو يرا بغل زد و بوسه ا شایم

آمد   یبدش م شیموها يرو يزیاز گذاشتن چ شهیهم...  دشیانداخت و کش شیموها يحوله  يدست رو شایم

... 

 !؟...  شایم:  دیگز لب

 ...نکش  ... دارم  یباشه برش م...مامان   شایم:  اوردیچنگش درب ریمرطوبش را از ز يکرد حوله و موها یسع

را پشت گوش زد و فنجان  سشیخ يموها...انداخت   یصبحانه و حوله اش را پشت صندل زیپشت م نشاندش

 ...پر کرد   ریکوچکش را از ش

 ؟...زنه   یدختر خوشگل من چرا حرف نم ـ

بعد ... بعد ورزش کردنشان ...  دیدزد اینگاهش را از ک...  دشیدوباره خم شد و بوس دیرا که د دنشیخند زیر

نشست و با پشت قاشق  زیپشت م...که نگاهش کند   دیکش یآمده بود انگار خجالت م نیپائ به بغل شایآنکه م

  يسر تخم مرغش را شکاند و جلو

 ؟...  يدوست دار...گذاشت   دستش

 ...  یمرس:  کرد  یهوم

نوا و  یتخم مرغ ب يآمد قاشق را مرتب بکوبد رو یوروجک خوشش م... گذاشت  شیرا جلو شایمرغ م تخم

و  یاستخوان...اش   دهیبلند و کش يانگشت ها...  ایک يانگشت ها شیحواسش رفت پ...تکه تکه اش کند  

 ...  ینرم مشک يبا موها دیسف

 یحاال اصال نم...انگشت دوم دست چپش  يقبل تر حلقه اش را نشانده بود رو یلیخ يروز...بودند   مردانه

 ... دانست آن حلقه کجاست 

 ؟...  يخور ینم يزیچرا چ: کرد  ینگاهش م ای که آورد کراباال سرش

 يرو ایدانست نگاهش چطور بود که ک ینم...باال آمد   شیمرطوبش تا چشم ها يموها ينگاهش از بلند رد

 ؟...  رمیالزمه از دکترت وقت بگ: سمتش خم شد  یکم زیم

 ...خودش نباشد   کردیم یکه سع... تفاوت باشد  یب کردیم یمرد نگران که سع نیا يبرا...زد   لبخند
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 ...خوبم   ـ

 ...  ینیبیکابوس م ادیز ای... هست  یاگه مشکل...ترنج   ـ

 ...آشپزخانه   يدر هوا دیچیپ بیس يبو... راگرفت  دشید يتکان داد و موها جلو سر

 ...  گمیداشتم بهت م یمشکل...  ایخوبم ک ـ

 ...ماما  ... م  ـ

 ...  دیسیلیکرده بود و م یکه هر دو پنجه اش را تخم مرغ شایشتند سمت مدو برگ هر

 ...گذاشته بود   شیرا به نما شیباز دندان ها شیبا ن...خوش مزه است  ... خ  ـ

 ؟...ماما   يکرد کاریچ: بلند شد  دنشیخند يصدا

برد و  نکیرا بغل کرد و سمت س شایم...کرد   ینگاه م شانیو خنده ها زیم يدرهم به شلوغ کار يبا ابروها ایک

 ...دست و صورتش را شست  

اش  یوقت صبح گوش نیآمد ا یم شیکم پ... که بلند شد از سر شانه نگاهش کرد  ایک یزنگ گوش يصدا

 ...زنگ بخورد  

 ...درهم تر شد   شیصفحه ثابت ماند و بعد ابروها يرو نگاهش

صورتش را خشک  یگذاشت و با دستمال نیزم يرا رو شایم...افتاده   يفکر کرد اتفاق بد...داشت   يبد حس

 ...  رونیکرد و گذاشت بدود سمت ب

 ...کرد   یفقط نگاهش م ایخورد و ک یهنوز زنگ م یگوش

 ؟...  يد یچرا جواب نم:  چاندیهم پ انیرا م دستش

 ...پدربزرگت پشت خطه   ـ

 

 *** 

 ایک...هم زنگ خورد و زنگ خورد و بعد قطع شد   یگوش...ساکت شدند   کباریاطرافش به  يتمام صداها انگار

...  دیکش یقیو نفس عم دیترنج کف هر دو دستش را محکم به هم کش...  دیرسیراحت به نظر نم ادیهم ز

 ...پرواز کرده بود   شیها يکه به سمت اسباب باز دیکش شایبه م یسرک

 خواستیم... آمد و برگشت  زیبه سمت م گریبار د...  دندیلرزیمدستانش ... حرف برداشت  یرا ب ریپن ظرف

چه قدر  کردیاحساس م...گرفته بود   ياسترس بد...  سوختندیم شیچشمها...  شدیخودش را کنترل کند اما نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

پر از  یکه او حس يهر بار قصدو از  ينشسته بود در گوشه ا یانگار کس... اش کوتاهند  یخوش يلحظه ها

 ییجورها کی دیو شا هیهر چند عار... به خانواده دارد  هیشب يزیچ کردیاحساس م يلحظه ا ای دکریم یسبک

را  زیم...هوا   يتو رفتیو م شدیاش فوت م يو آرامش لحظه ا دادیدستش را به نشانه کات تکان م یشینما

 ...   دیپوش ابه ظرفها نگاه کرد دستشکها ر دیدستمال کش

 ...ترنج   -

 را نداده بود؟؟ رمردی؟؟ چرا جواب پ...رفته بود و حاضر شده بود   یک ایبرگرداند ک سر

 ...   میبخر لهیوس ياتاق باز يبرا میبر...  گردمیزود بر م...شرکت   رمیمن دارم م -

 انقدر خونسرد باشد؟؟  توانستیآدم چه طور م نیا

 شد؟؟یاما مگر م وفتدین ادشیداشت به  یسع دندیلرزیم شیگذاشت پاها نکیکف زده شده را کنار س يها ظرف

 ...رها کرد   یصندل يخودش را رو اوردیرا در ن شیدستکش ها

مثل پدر ترنج ... نبود  يبلند قد ادیمرد ز دیسف دیداشت سف لیبودش سب دهیرا به خاطر آورد بار اول که د رمردیپ

 نیکه عمه مه يهمان کمر... رش صاف بود کم. داشت ینسبتا درشت ياما استخوان بند... مثل خود ترنج 

پدر ترنج ...  ومرثیگفته بود زمان مرگ ک هیهمان که عمه فرشته با گر...معتقد بود بعد از آن اتفاق خم شد  

 ...نشکسته بود اما بعد از آن اتفاق شکسته بود  

گار تک پسرش را همان که  ادیتنها  ندیترنج را بب خواستیم...دعوت کرده بود   رانیخودش او را به ا رمردیپ

 ...را ترك کرده بود و برنگشته بود   رانیسالها قبلش ا

ها و  یتمام مهمان بایتقر...  دادیو نشاط م يشاد يبو رمردیباغ بزرگ پ...جا به جا شد   شیکالفه در جا ترنج

نداشت شگفت زده شده بود   یبزرگ لیفام نیاو که عادت به همچ...در آن برگزار شده بود   لیفام يها یعروس

 ... بله برون خودش هم در آن باغ برگزار شده بود ...

 ....گذاشته بود   ایک يخودش دست ترنج را در دستها... داشت  يا ژهیمهربان بود و به او توجه و رمردیپ

 یهمان... زد   یبیترنج به خودش به آن موجود درونش نه کرد؟؟یاز ترنج دوا نم يکردن به آن روزها درد فکر

عمه فرداد  دنیبود که بعد از د یتصادف یعنی ست؟؟یچ رمردیتماس پ نیا لیکه دل دیپرسیم یکه در درونش ه

 تماس گرفته بود؟؟

 بیکه عج نیا...کرده بود   يگذار هیسرما ایخب او در شرکت ک دیایکرد اشکش در ن یو سع دیرا آب کش وانیل

 ....نبود  
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کردن حس خوب صحبش بعد از  دایادامه پ يبرا دیپوشاندن آن استرس و شا يبرا...استرس مرده بود    از

 ...رفت   یسرش انداخت دستش به سمت رژ لب گلبه يمدتها شالش را که رو

بود درست جوابش  دهیپرس ایبرود هرچه قدر از ک خواستینم... کرد  یورم کرده نگاه يترنج خسته با چشمها به

هم نگفته بود   يگرید زیو چ مینگفته بود پبرمرد بازهم تماس گرفته؟؟ فقط گفته بود حاضر شو بر... نداده بود را 

... 

هم گه  ایک... شده بود   رهیبه جلو خ....  زدیخواند و دست م یم ییزهایخودش چ يبود و برا شیپا يرو شایم

 ...  کردیفقط آنها را نگاه م یگاه

 شایم...بزنم رو ترمز   شمیجلومون و من مجبور م چهیپیم يموتور هی هویجا تهران  نیا رشیترنج محکم بگ -

 ...هم کمر بند نداره  

 ...دور دخترش گره زد   شتریب یدستش کم ترنج

 ...بهش زنگ   ایک -

 نزدم؟ ایحرف زدم ... ترنج  ادیبه چه کارت م ؟؟یپرسیچه قدر م -

قصد جون من رو کرده بود   یزمان هیآدم  نیمن رو ا طیشرا یستیمتوجه ن:    دیبه سمتش چرخ یعصب یکم

 خوادیم ایشدم بهت زنگ زده؟؟  دهید روزید نکهیبعد از ا یفکر کنم اتفاق يخوایحاال م...داد   میفرداد فرار...

 بکنه؟ يدیجد يگذار هیسرما

 شیترنج اهل ن...  ایسرش را چرخاند به سمت برعکس ک... بهش انداخت  يدر هم نگاه تند يبا اخم ها ایک

دختر پر از محبت خرج نشده بود که به همه  کیشده بود  اینامزد ک یوقت...اصال بلد نبود   یعنیزدن نبود 

 يآمد و خود یم رونیب یروح يها هتمام آن خراب نیاز ب یهنوز هم آن ترنج پر مهر گهگاه...  کردینثارش م

 چیسمت آن روزها ه کیبه خودش به  ایپشت کردن ک یطرف حت کیدلش به  یاما شکستگ...  دادینشان م

لبه  یحاال همان تکه ها بود که گاه... بار دهم نشکسته بود  يدلش را برا يگذار هیسرما نیبه قدر ا يزیچ

 ...  دیبریدست م زشیت يها

 یکم ایک...آمد   ینم نییلج کرده بود و از بغلش پا شایم...  پارك کرد  یعموم نگیپارک کیرا در  نیماش ایک

 زیو زن ن رفتندیکه جلوتر از زن همراهشان راه م یمنظره متنفر بود مردان نیخدا از ا شهیهم...  رفتیجلوتر راه م

زده بود  نیه در ماشک یبود اما انگار حرف نیسنگ شیبراواقعا  شایم...بود   یموجود اضاف کیبچه به بغل مانند 
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داشت به سمت  یانگار که مقصد خاص ایک...توجه به آنها راه افتاده بود   یب ایتر از دخترکش بود که ک نیسنگ

را  ایبه خودش زحمت صدا کردن ک دید مکتین کی...  شدیم میکمرش داشت از وسط دو ن...رفت   یپله برق

 ... نشست  مکتین يرو ...خسته بود و پر از استرس .بود یهم نداد عصبان

 دیکه به هزار ام يو آن روز رمردیلعنت به خودش و پ... قورت داد و قورت داد  یکه از صبح داشت را ه یبغض

 ...   یرژ گلبه نیو البته لعنت به ا...شهر آمده بود   نیبه ا

سرش را بلند ...دستش افتاد   يبه رو يا هیسا... آب به او بدهد   یرا در آورد تا کم شایم شهیش فشیداخل ک از

 ...  دیرا د یبرزخ يایکرد ک

 ؟؟ینیبش يخوا یم یگ یچرا نم -

 خواد؟؟یم یاز جون ما چ رمردیپ یگیکه نم لیبه همون دل -

 خونسرد را توانسته بود کالفه کند؟؟ يایک

گذاشت  ایشانه ک يرو سرش را شایم...آورد و بغل کرد   رونیرا از آغوش ترنج ب شایدستش را دراز کرد و م ایک

 ... در دهانش بود  شهیهنوز ش یول

امروز با دکترت تماس گرفتم برات وقت ...  دهینم رییرو برات تغ يزیچ...برات نداره ترنج   یدونستنش لطف -

 ...فردا   يگذاشت برا

 ... حرفها داشت و نداشت  یلیمرد نداشت خ نیاز ا یلیتحل چیکرد ه ینگاه ایبه ک ترنج

آمد نگاه کردن آدمها  ینم نییپا ایسر شوق آمده بود از بغل ک شایم...  بایبود و ز یرنگ زیمغازه شدند همه چ وارد

 یبار نگاه نیاول يکه در بغل پدرش بود و ازکنارشان رد شده بود برا يبه بچه ا...از باال را دوست داشت انگار  

 ...دخترکش سوخت   یخال ي اه یکودک يکرده بود و ترنج دلش برا نانیپر از اطم

 يو کنار خرسها...سر خورد    ایبه دست از بغل ک شهیش شایم...  ستادندیا ییبایز یتخت و کمد سبز رنگ کنار

 ...  ستادیتخت بودند ا يکه رو يشاد

و پر  نیبهتر يدختر کوچولوتون خودش دست گذاشت رو دینیبیم:  رو کرد   ایمغازه با تملق به سمت ک فروشنده

 ...جنس مغازه   نیفروش تر

تو :    دیاما آرام و خونسرد به سمت ترنج چرخ ایک...نبود   ایکه دختر ک شایم....نگاه کرد   ایبه ک یبا نگران ترنج

 ه؟؟ینظرت چ
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 يبرا...  دیچه بگو دانستیمتناقض بودند که نم يانقدر ذهنش و قلبش پر از حسها...کرد   دییهم با سر تا ترنج

 نیا ایک... بود و هم دور  کینزد اریبس شایکه هم به م یمشورت کرده بود با کس یبا کس شایبار در مورد م نیاول

 ...  ودبود که ترنج گذرانده ب ییتر از همه روزها دهیچیروزها پ

 

 

از هزار ...خوشگل   يها ونیرنگارنگ با پاپ يپشمالو ياز خرس ها...  دیچرخ یم یبه هر سمت شایبا م نگاهش

تا ظرف ... اش را حس کرد  ینرم شدیکفش بانمک داشت و از همان فاصله هم م کی شیکه هر پا یبزرگ يپا

بود و از همان وقت ها بود که  دهیبچه بود مادرش خر یکه وقت یاز همان هائ...و ظروف با نمک آشپزخانه  

 ... گرفته بود  ادیرا  يآشپز

 ...از کدوم خوشت اومده   ـ

عادت  ادیز شایم: شانه باال داد ... آشکارش بود  یو ذوق زدگ شایم يهم متوجه  اینگاه ک...بود   ستادهیا کنارش

 ...نداره   يبه اسباب باز

 ...  یشناس یدخترت و نم ادیفکر کنم ز: تفاوت جواب داد  یخودش ب مثل

 یرا حمل م يگریو عروسک د شهیش گریبزرگ و با دست د يدست هزار پا کیکه با  شایم...برگرداند   سر

 کرد 

 ...!!  يزدیدست م دیماما نبا...  شایم....من   يخدا ـ

 ... بذار راحت باشه و انتخاب کنه : نشست  شیبازو يرو ایبردارد که دست ک یقدم خواست

 ...دوسالشه   شایم...  ایک ـ

 !؟...  نیمهم تر از ا یچ...  هیریدر حال شکل گ تشیشخص: را محکم تر گرفت  شیبازو

 ...  یمهندس فرجام رهیگیشکل نم يبچه ام با عروسک باز تیشخص: اش   يزد به صورت جد زل

 ؟...  یگرفت یچ...  یمامان: رفت  شایو سمت م دیکش رونیب ایک يرا از پنجه  دستش

 ...دوسش دارم  ... دو ... بزرگه  نیا... خوشگله  نیا... ا  ـ

به صورت  يلبخند...  شدیخرج م شایلکنت م يبرا دیکه شا ینگاه... فروشنده نکرد  ي رهیبه نگاه خ یتوجه

 ...  یداشته باش یتونیرو م نایاز ا یکیفقط ... ماما : دخترش زد  يزده  جانیه

 ...  خوام یم...م  ... من ... م ... نه ... ن : درهم شد  اخمش
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 يدستش را گرفت و سمت ظرف ها...  دیایتوانست کوتاه ب یاما نم...  شدیهم م شتریلکنتش ب شدیکه م یعصب

 ؟...  میبا هم توش غذا درست کن يدوست دار! ؟... چه خوشگلن  نیبب...  یمامان نیبب: کوچک بامزه برد 

 یم ادی دیبا... سخت بود  شیبامزه جلب شده اما هنوز انتخاب برا يگفت که توجه اش به ظرف ها یم نگاهش

 ادیالزم بود ...مهم نبود که فقط دو سال و چند ماهش بود  ...را بردارد   نیبهتر شیانتخاب ها نیگرفت از ب

 ...آنقدرها هم راحت نبود   یزندگ...  ردیبگ

 ؟...  يکدوم و دوست دار...  يخرس خوشگله رو بردار نیا یتونیم ـ

 ..خوام   یم... م ...  نیا... ا : کرد  ینگاه م لیرا درهم کرده بود و متفکر به وسا شیها اخم

 

دست  يرو شایظرف و ظروف م يجعبه ...بود   روزمندانهیآنکه بخواهد پ یرفت لبخندش ب ایسمت ک یوقت

 ...  شدیحمل م ایک يها

 يها نیتریتمام و دنید يبرا...  ستادیا یو باز م دیدو یم یکرد و چند قدم یذوق زده دستش را رها م شایم

مگر چقدر فرصت ... کرد  یرا کم م رمردیپ دنیشاد بودنش کم کم استرس د... داشت  يخوش آب و رنگ انرژ

 ...ساعات مال خودشان بود   نیا... لحظه ها  نیا...ماند   یبچه م شای؟ مگر چقدر م...شاد بودن داشت  

به  شایو م شهیهوا داره سرد م...داره   یخوب يلباس ها نجایا...  یکن یبرام سخنران ستیه قرار ناگ:  ستادیا ایک

 ...داره   ازین يشتریب يلباس ها

 یگشت را نم یرگال ها م نیکه با وسواس ب ایک نیا...را گرفت و داخل شد   شایدست م... تکان داد  سر

داشت   یرا بر م نیبهتر زیکرد و از هر چ یپول خرج م يگریدختر مرد د يکه داشت برا یائیک... شناخت 

 ...گنگ بود   شیمحاسبه نکند برا يمعروف بود و محال بود قبل از هر کار يکه به حسابگر یائیک...

 ؟...  نیخسته ا ای دیخور یم رونیشام و ب: را داخل صندوق گذاشت  دیخر يها لکسینا

را  شیموها يرو...کرد   یم يداده بود باز ونیاشانت یفروش يزکه اسباب با یکوچک يبا عروسک فانتز شایم

 ...  میخسته ا:  دیبوس

 ...  امیتا ب نینیبش نیتو ماش قهیچند دق هی... باشه  ـ

ماند که  یم دواریام دیبا... نگفته بود  رمردیپ ياز حرف ها يزیچ ایک...خواست بپرسد کجا اما ساکت ماند   یم

به خانه  دنیبه محض رس دیبا...  دید ی؟ کاش فرداد را م...  شدیراحت م الشیخ دیبا...نبوده   یحرف مهم

 هم  ایناراحت شدن ک...گرفت   یتماس م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١١٤ 

به حساب  نیا...مهم نبودن   نیا...بود   یانصاف یب...دندان فشرد   ریلبش را ز....اصال مهم نبود  ...نبود   مهم

که در خانه  ياز همان دفعه ا...از همان اول  ... آمد  یبا فرداد کنار نم ایک...داشت   ياما مگر چاره ا...  امدنین

 با پارچ آب  یمرد فرداد به شوخ ریپ ي

بود   دهیهم ساب يدندان رو ایبود و ک دهیبه تنش چسب یزرشک ریحر زیکه شوم یهمان وقت... کرده بود  سشیخ

 ...ت  که اصال خودش حضور نداش یزمان...هم از قبل تر   دیشا...

 

 ؟...کرده بود   دیباز خر...  دیسر جلو کش یدستش بود کم يگرید لکسیکه نا ایک دنید با

 ؟...  دیخواب: پشت گذاشت و سوار شد  یصندل يرا رو بسته

توانست دخترك را نوازش  یبا چشمانش هم م...آغوشش به خواب رفته بود   انیانداخت که م شایبه م ینگاه

 ...کند  

 ...خسته بود  : کرد  زمزمه

 ...خطرناکه   ينطوریا...  نیماش يبرا میریکودك بگ یصندل هی دیبا: را بست   کمربندش

 ...  ایک ـ

 ...بله  : آنکه نگاهش کند جواب داد  یب

 ؟...شناسم   یچرا من تو رو نم ـ

 ...  ستمین يا دهیچیمن آدم پ: لبخند پشت لبش آمده  کیتوانست قسم بخورد که طرح  یم

 نیاثر کارت و از ب یتون یزود م یلیبعد خ...  یکن وونهیآدم و با رفتارت د یتون یم...  یهست: تکان داد  سر

 ...اما االن  ...  يکرد ینگاه نم شایاول اصال به م يتو روزا...  يببر

 !؟...حرفات ترنج   نیبا ا یبه کجا برس يخوا یم ـ

دوباره  نکهیترسم از ا یم...ترسم   یاما م...خوام حرف بزنم   یم: کرد  یعطرش هم آرامش م... گرفت  ینفس

 ...  دینیبیو م اهیوس دیرو سف ایدن...شما زن ها   یبگ

 ....  زننیحرف م ادیز شهیمردم هم...  یباش گرانینگران قضاوت د دینبا یحرف بزن يخوا یم یوقت ـ

 

 ...  یحرفا رو گفت نیتو ا...خودته   يحرفا نایا:  رخش  میکرد و زل زد به ن اخم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١١٥ 

به خودت  یاگه نگ... گفته بشه رو بگو  دیکه با يزیچ...  زنمیحرف م ادیز یمنم گاه: دوباره تکرار شد  لبخندش

 ...  يکرد انتیباز هم به خودت خ یاگه نکن... رو بده  يانجام بد دیکه با يکار...  يکرد انتیخ

 ...  دیشا...  دیشا! ؟...به خودش   انتیخ... گرفت و به آدم ها نگاه کرد  ایاز ک رو

 ریز یبزن...  یبترس...  یش می؟ قا...  یکن کاریچ يخوا یخونه و پدربزرگت اونجا باشه م میاگه امشب برس ـ

 !؟...  هیگر

  یگناه یب:   دیایخواست کوتاه ب ینم ایاما ک... خورد  یدستانش تکان يرو شایم...  دیلرز رمردیروبرو شدن با پ از

  یو نگهش داشت شیببر نیاز ب یتونست یکه م ياز بچه ا...؟از خودت دفاع کن  ...برات پاپوش دوختن   یگیم...

 !؟...  یتون یم...دفاع کن  ...

نکرد به حرفام گوش بده   یسع یکه حت یبا کس...خوام با اون آدم روبرو بشم   یمن نم....نه  : تکان داد  سر

 ... نخواست بشنوه  یحت...

 ...اما اون  ... پدرم و پر کنه  یخال يتونه جا یکردم م یکه فکر م یکس با

 !؟...  یپدرت و دوست داشت ـ

 ...دوسش داشتم  ...آره   ـ

 ...بود   یپدرم مرد آروم: سر سمتش گرفت ...را احساس کرد   ایک نگاه

 ...دونم   یم: تر شده بود  قیار عمانگ ایچشمان ک یرگیت

 !؟...من   دنیقبل از د...  شیشناخت یم ـ

 ...  ستیجاش راحت ن... کج شده  شایسر م...نه   ـ

 ...نگهش دارم   ينطوریتونم ا ینم... شده  نیکم سنگ هی:  دشیدست باال کش يرو یکم

 ...عقب   یبه صندل يعادتش بد دیبا ـ

 ...فرداده که   ریتقص ـ

  ادیتو چرا از فرداد بدت م... تو : انداخت  ایبه اخم واضح ک ینگاه مین...نکرد   دایماند و ادامه پ شیدر گلو کلمات

 !؟....

دادنت  يفرداد کمکت کرده اما در واقع با فرار یکن یفکر م...ترنج   ستیخوش اومدن ن ایموضوع بد اومدن  ـ

 یم یکیچقدر بهش احساس نزد ستیمهم ن...و ازت گرفت   يگناه بود یب یکه به همه ثابت کن نیشانس ا

 ؟...  ستینطورنیا یبگ يخوا یم...  ادیزن متاهل باشه خوشم نم هیکه چشمش دنبال  يمن از مرد...   یکن
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چند  نیتو ا...دادم   یابراز عالقه اش جواب منف...به  ... که اومدم به   یمن همون وقت...  ایک: کرد  اعتراض

 ...مونده   يزینکرد که حس کنم هنوز چ يکار تیو حما یسال جز خوب

 ...  رهیگیخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیه...ترنج   ریبگ ادی: کش آمد  ایک پوزخند

 

 يروزها يادآوریکه  کردیم يداشت کار...  ختیر یکرد و شب خوبشان را به هم م یاش م یعصب داشت

 .گذشته را کند و بلرزد

ما سهام و ارزش شرکتت چند  يکه با تموم شدن نامزد یاز همون وقت...گرفتم   ادیچند ساله که ... دونم  یم ـ

 !؟...چرا  ...برابر شد  

غرور  هیسرخورده و با ...  یخواست تو دل شکسته باش ینم يزیآبرور نیمن به خاطر ا زیپدربزرگ عز چون

 ادمیهر بار که ...  يمن بود و تو قبولش کرد یتاوان بدبخت هیاون سرما... اون پول ...  یروزات و ب کن یزخم

 ...  یمهندس فرجام شمیم وونهیافته د یم

 ...خوابالودش را باز کرد   يخورد و پلک ها یتکان شایبلند شده بود که م شیصدا انگار

 ...ماما   ـ

 ...جانم  : رد نرم دخترك فرو ب يموها نیلرزانش را ب يچانه  

 ...شانه کج کرد   يسرش را رو ایک دنیبغلش نشست و با د يکرد که تو یم دایاش را پ ياریکم کم هوش انگار

 ؟...کرد   یم يدلبر ای دیکش یداشت خجالت م دخترکش

 ؟...  یمامان يگرسنه شد: کمرش را نوازش کرد  يکف دست رو با

 يکه رو یو چشمان دیرا هم د اینگاه ک...کرد   ینگاه م ایداشت به کسر تکان داد اما هنوز با سر کج شده  شایم

 ... گشت  شایصورت م

نبود  يبچه ا شایم...نظر داشتش   ریز نطوریرفت و ا یکه به آغوشش م...  شدیوابسته م ایداشت به ک دخترش

 !؟...نبود   بهیگرغرید ایک...  ردیها انس بگ بهیکه با غر

آن  یجائ رمردیکه پ دیترس یم...کوچه را رصد کرد   ينگاهش تا انتها دیچیکه داخل کوچه شان پ نیماش

 ...ها باشد   یکینزد

 ...روبرو شود   شیدردها يکه امشب با همه  دیترس یم
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ب :  ستادیا يورود يگذشت و جلو اطیجلوتر از دو نفرشان از ح شایم...  شدیحمل م ایدست ک يرو لشانیوسا

 ...  ایب... 

: دست تکان داد  شیبرا...کند   طنتیو ش يخواست باز یدر کرده بود و حاال م نیاش را داخل ماش یخستگ

 ...اومدم ماما  

 !؟...   دهیخر يزیچه چ ينقره ا لکسیگفت داخل نا یگذشت و چرا نم شیها لکسیو نا ایک از

 ! ؟...نکرده بود   يکنجکاو يزینسبت به چ نطوریچند سال بود که ا...دندان گرفت   ریرا ز لبش

 ؟... باشه ...  میشام بخور میایبعد ب میریدوش بگ دیبا...  زمیعز:  ستادیا شایم کنار

 ...  میو ببر یشلب... ش  ـ

 ...باشه   ـ

 ...بردار   بمیو از ج دیترنج کل ـ

 .و نگاهش کرد ایسمت ک برگشت

 ...  هیراست بیتو ج...  یچرا معطل ـ

را گرفت و  شایدست م يبعد باز کردن در ورود...  دیرا مشت کرد و عقب کش دیانداخت و کل بشیداخل ج دست

 ...را تند وتند داخل سبد لباس چرك ها انداخت   شانیلباس ها...از پله ها باال برد  

رمش سرگ یو با شلب دیسف یصندل يرا نشانده بود رو شایم...کرد   یهمه جا را آبکش کباریحمام شد و  داخل

 !؟...  دیاملت دوست دار:  دیاز پشت در حمام به گوشش رس ایک يصدا...کرده بود  

 

 

 شیعادت نکرده بود عروسک ها و قابلمه ها شیهنوز به اتاق باز شایم...پر از نور  ...بود   یگرم مهین یآفتاب روز

به پرده  یداد و نگاه هیمبل تک یترنج به پشت...  کردیم يو با آنها باز ونیزیتلو يآورد جلو یو م دیکش یرا م

در دلش به ... طرح دار به پرده اضافه کند  ملاز جنس مخ یقسمت کوچک خواستیدلش م...ساده انداخت   

 ایجا خانه ک نیا کردیرا عوض نم يزیچ کردیم یخانه زندگ نیچند وقت داشت در ا نیکه ا نیزد ا بیخودش نه

 ...بود  

تخت کودکانه اضافه شده  کیبه کنار تختش ... اتاق با مزه شده بود   کیبه  لیتبد ایاتاق کار کبود که  درست

شده  يتکه دوز يزیروم ایشده بود  فیدست سازش رد يمرباها يها شهیش خچالیبود درست بود که داخل 
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 نجایاز نظر خودش ا...؟؟؟ نه  ...  کردندیبه خانه ترنج م لیخانه را تبد نیا نهایا ایهمه درست اما آ نهایا...بود  

 نیحق شناس نرفته بود؟؟جز ا دنیبه د یچرا هنوز حت...  رفتینم ستیاما چرا به دنبال آن ل... اما ... مهمان بود 

تا  ایکه همه از همکار ک نیمنتقل شده بود؟؟ جز ا نیزم ریبه ز يزدیتوسط خانوم ا یبود که چمدانش هم حت

تماس گرفته  لیگفته بود که وک...تماس گرفته بود   میک روزید ؟؟یتا ک دانستند؟؟یم ایک کارگر خانه او را همسر

 نیخواسته بود ا شبیاز د... داد  رونینفسش را از سر اضطراب ب...درست شده   ایک ریام یاقامت يو گفته کارها

هر ... خودش را مهمان نشان دهد  کردیم یاما نتوانسته بود هر چه قدر هم که سع... بگذارد  انیدر م ایرا با ک

که  دیایدر ب يزیچ ایبود از دهان ک دهیبود که ترس نیچند وقت با خودش کلنجار رفته بود جز ا نیچه قدر هم ا

 یکالفه شد و نفس...مهم بود؟؟؟   یول ستیمهم ن شیبرا ایبا خودش حلش کرده  کردیفکر م نکهیبا وجود ا

 ...وقت جمعه را دوست نداشت   چیآمد؟؟ ه ینم رونیب حماماز  ایچرا ک... داد  رونیب

 ... سر وقت حاضر شده باشد  شهیناهار مثل هم خواستیم...  شستیناهار برنج م يآشپزخانه داشت برا داخل

 يکه رو يزیکرد تا لبخند محبت آم یسع یلیترنج خ...شد   دایبود در چارچوب در پ سیخ شیکه هنوز موها ایک

 يرنگ را رو ينقره ا سهیک ایک رفتیآشپزخانه به آن سمت م نوریاز ا عیسر... آمده بود را پنهان کند  شیلبها

 ...  نیبش قهیدق هیترنج :  نشست   یصندل يو رو زگذاشتیم

 ...آمد   یم یسیبا عروسکش به زبان انگل شایحرف زدن م يسالن صدا از

مارك  دنیدر آورد که ترنج از د یجعبه کوچک سهیک يز توا ایک... نشست  ایک يو رو به رو دیرا کش یصندل

 ه؟؟یچ نیا:  تعجب کرد   یآن کم يرو

 ...  لهیکه موبا یبدون کنمیفکر م -

 ...مبارکت باشه  :  نشست   نهیداد و دست به س هیتک یبه صندل ترنج

شماره من هم ... کارت داره  میتوش س:  آورد   رونیرنگ را ب دیسف یحرف در جعبه را باز کرد و گوش یب ایک

 ... شده   ویتوش س

اش را به  یکرده بود و او گوش یبد قلق شایقبل از آمدنشان در فرودگاه آمستردام م... تعجب کرده بود  ترنج

را به گوشه  یخسته از ساعتها پرواز و عوض کردن پرواز و حس استرس مادرش گوش ي شایدستش داده بود م

مدل  نیآخر یگوش نیحاال ا یگوش دهیخر يکرده بود برا یمدت هم تنبل نیا... ه بود بود و شکست دهیکوب يا

 ....بود   ایک يرنگ در دستها دیسف

 ...  دمیخریخودم م -
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و ...کرد   یترنج به دست دراز شده به سمت خودش نگاه... را به سمتش گرفت   یجوابش را نداد و گوش ایک

 یم یچه اتفاق کردیآن دسته مو را لمس م کردیبودند اگر دست دراز م ختهیر ایک یشانیپ يکه رو ییبعد به موها

که  يدنبال چه بود؟؟ محبت کردن به مرد هافکار را از خودش دور کند ب نیداد تا ا یسرش را تکان...افتاد؟  

 يهر مرد...  رندیتا از زن محبت بگ گرفتندیکه مردها زن م نیمگر نه ا... ؟؟ .اصال از اون محبت نخواسته بود

مرد دنبال  نیحاال ا...آمد    یم بایکه فقط به چشم مردش ز یونوس...  خواستیونوس م کیدر خانه اش 

 ...بود؟؟  ... ونوس نبود 

 ... دستم خسته شد ترنج  -

 گمیم ای خرمیرو م یگوش يهم با اون اتاق به ما لطف کرده بود  شیجور نیتو هم...  ایک ستیبهش ن يازین -

 ... د بخره فردا

 یبود چند وقت بود م دهیند ییروین نیدر خودش همچ...اش کرده بود   یعصبان...در هم رفت   ایک ياخمها

 ...کند    جادیا ییحس حسها یتوانست در آن صورت ب

 ...شده   يگذار هیبذار به حساب سهم االرثت که تو شرکت سرما -

با  زیم يرا رو یکه گوش دیبگو يدر مورد مرد توانستیبود که م يجمله ا نیا...سوزانده بود و سوخته بود  ...  

 ...فرستاد   یبه خودش لعنت...آرامش رها کرده بود و از آشپزخانه خارج شده بود  

 

که  نیا نیباهم حرف نزده بودند تخم...  رفتیم یکیعصر جمعه بود هوا رو به تار...  رونیرفته بود ب ایک

 کیبه او گفته بود دارد  ایراحت ک یلیخ...خودش   ... ترنج سخت نبود  يهم برا یلیتر بود خ یکدامشان عصب

 ....  کندیجبران مافات م ییجورها

داروخانه ....برود   رونیب خواستیهم دلش م ییجورها کی دندیخریم دیبا...تمام شده بود   شایخشک م ریش

  کردیم یبیرا نداشت غر لشیموبا... را در آغوش گرفت  شایبود ، م دهید يباالتر بود چند بار یکم يشبانه روز

 ....به همراهش روان شد   انکن یتات یتات... بروند  رونیب خواستندیخوشحال بود که م شایم...

جمعه بود   يها یمردم در رفت و آمد بودند احتماال مهمان...دلش باز شود   یخنک بود اما باعث شد کم هوا

شام جمعه بود   يبرا رمردیهمه در خانه پ يجمع شدنها نیهم شیبخش برا نیجذاب ترکه آمده بود  لیاوا...

 کردیو نگاهش م ستادیا یور و آن ور م نیااز ...  شدیبه آنها ملحق م یهم گاه ایک...  شدیم ییایچه برو و ب...

 یم ایک...  کردیکار را م نیهم قایاما خودش هم که گرفتار مسعود شد دق دیخندیو م کردیعسل مسخره اش م
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راجع به  زدندیحرف م.رمردینشست کنار پ یم...  دیپوشیکه م یکیش يآمد راس ساعت هفت با کت و شلوارها

 ياش و با زور عمه اش با جوراب شلوار یرنگ يها راهنیکرده و مرتب با پ شیراآ شهیترنج هم...کار و اقتصاد  

تعارف  يچا ایشده به ک يکند کار ينقره  يبا انگاره ها يا براق لبه نقره ينقره براق که در آن استکانها ینیس

وقت  چیه ایک کردیبه آن روزها که فکر م...برد   یم يگرید يایهم او را به دن ایک يهمان نگاه گذرا کردیم

 ایک يانگار برا ییابراز که جا يترنج آن روزها انقدر عشق داشت برا...از عشق نداشت    ينشانه ا نیکوچکتر

 ...ماند   ینم یباق

خواند که  یم يخودش ترانه ا يو برا رفتیآمد هنوز راه م یبغلش نم شایم... بود  دهیرا خر ریدارو خانه ش از

را  یخانه قامت کس کینزد...در آورد   بشیرا از ج دیشده بود کل کیتار گریهوا د...داده بود   ادیبه او  میک

و نگهش داشت  شایشانه م يدست گذاشت رو... بود  ستادهیا ینیکنار ماش...نبود   يمرد قد بلند...داد   صیتشخ

نبود   دهیقامتش هم خم... او قد بلند تر بود ...فرداد نبود  ...نفسش حبس شد  ... دهنش خشک شده بود ... 

 ؟؟...  رفتیبه کجا م کردیفرار م...  فرار کند  خواستیفقط م...قدم به عقب برداشت   کی...

 یبلند و عصبان يصدا کیاطرافش قطع شده بودند فقط  يهمه صدا ها...به جلو آمد   یتعللش کم دنیبا د مرد

 کردیو حکم مرگش را صادر م دادیرا م ایدن ينسبت ها نیبلند به او بدتر يهمان که با صدا دیچیپیدر سرش م

 ... کاش همان روزها مرده بود  يا...مرگ  ... 

 ؟؟یکنیر مجا چه کا نیتو ا -

 شایم...  دیرا در آغوش کش شایدست انداخت و م... آمد  رونیجمله بعد از سه سال از زبان پدر بزرگش ب نیا

سرش را در ...  کردیاضطراب مادرش را از ته دل حس م... شناخت  یمرد را نم نیبود بغض کرده بود ا دهیترس

 ...  دیکشیترنج سوت م يگوشها... ترنج پنهان کرد  نهیس

 نیا...ترنج را نخواسته بود  ...نخواسته بود  ...درمان نبود  ... پناه بود و حاال درد بود ...کوه بود   شیمرد برا نیا

بود و نگاهش پر از التماس  ادیفقط فر شیهم گفته بود اما ترنج آن روزها در گوشها رمردیپ...را فرداد گفته بود   

 ...تا باورش کنند  

 ...  دیکه با ستیزیتر از آن چ کیهمه جا تار کردیداد احساس م رونیحبس شده بر اثر بغضش را ب نفس

به در خانه  ینگاه...  دانستیخودش م ریها را تقص نیشده بود عصا به دست شده بود و ترنج ا رتریپ رمردیپ

 شایو م...  شدیتر م کیو نزد کینزد رمردیاما پ... برود داخل برود و در را ببندد  خواستیفقط دلش م...انداخت  

 ...  دیشنیرا م ودشنبض خ يصدا شتریو ب شتریو ترنج ب کردیبغض م شتریو ب شتریب
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 ؟؟یدنبال چ نجایا...   ياومد -

قطره ...  کردیفقط نگاه م.... داشت و نداشت   ییحرفها...جواب داشت و نداشت   رمردیپ يتمام سئوالها يبرا...  

... انداخت  ینگاه شایبه م نیدر چراغ روشن ماش رمردیپ....   شایم هیاشک و بعد گر لیاول و قطره دوم و بعد س

 رمردیپ دیحرکتش از د نیا...گذاشت   شایسر م يرا محکم تر بغل کرد و دستش را رو شایترنج نا خود آگاه م

 ....دور نماند  

 ...تنگ تر شد   شیچشمها

 ...برم   خوامیم یم:  که به ذهنش آمده بود را گفت   يزیلکنت تنها چبا  ترنج

 ؟؟؟یکن یکار م یچ ایجا؟؟؟ تو تو خونه ک نیا ن؟؟یبا ا ؟؟؟يکه بر گرد یرفت -

در ...مهم نبود   شیبرا... شده  دهیدستش بر دیکه حس کرد فهم یرا انقدر در مشتش فشرد که از سوزش دیکل

 ...نبود   يزیچ نیداشت که ا انیدر بدنش جر شیکه همراه با رگها يبرابر درد

هم  شیهم اضافه شده بود درد ها شایم...را به دست گرفت زانوانش تحمل وزن خودش را نداشت   دیکل

 ...سالها هم   نیهمه ا یخستگ

 ...را با دست لرزان در قفل انداخت   دیبه سمت خانه برداشت کل یقدم

 کجا؟؟... :  تر شد   کیبهش نزد رمردیپ

پنهان شده بود  دیپر پشت سف يآن ابروها ریبا اشک به سمتش برگشت به چشمانش نگاه کرد ز ترنج

:  در بغلش جا به جا کرد   یرا کم شایبا بغض م...بود    هیاز اندازه به چشمان خودش شب شیکه ب ییچشمها

 نه؟؟ساده دلم  یلیخ...  شهیکه دلتون برام تنگ م شهیم يروز هیباالخره  کردمیفکر م

خودش را ...دهانش را باز کرد که ترنج خود را در خانه انداخت و در را بست  ...داد   يا هیتک شیبه عصا رمردیپ

 ...به داخل خانه انداخت  

 کرد؟؟یچه کار م دی باحاال... ناخنش را به دندان گرفت ...شالش را هم  ...مبل انداخت   يرا کند و رو شیمانتو

...  رفتیم...  رفتیم کرد؟یم دیچه کار با...  دادینم یمرد هم دخترش را به کس ینه نه م خواست؟؟یرا م شایم

 ...باشد   خواستیحاال هر که م...بود   یاش کاف يپدر شناسنامه ا نیهم... که بود  شایاصال جهنم که پدر م

بود که جواب دهد   نیتر از ا جیاما گ دیشنیرا م شایم يا گفتن هاماما مام يصدا...  زدیخودش قدم م دور

دخترش چه  يپدر صور...اش   یداشت؟ واقعا در خانه نامزد سابقش شوهر فعل یجواب رمردیپ يسئوالها يبرا...

 کار داشت؟؟؟
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از  یکیکه در  يهمان خانه ا...  دادیآن خانه را م يبو رمردیپ...خودش هم  ... عرق کرده بود  شیدستها کف

همه ... عق زد ...بودند   دهینفهم... بود  دهیمادر شده بود و نفهم...زن شده بود   شیاتاقها نیتر بایو ز نیبزرگتر

را هم  شانیهمه لباسها گرفتیدوش م دیبا... بغلش زد  ریز کردیرا که نق نق م شایم... خودش هم  دادیجا بو م

 داشتند؟؟ تیخانه امن نیدر ا...  شدیآن اتاق رفع م يطور بو نیا دیشا شستیم

  کردیدرد م شیکه دستها دیکش سهیو ک دیکش فیرا شست خودش را آنقدر ل شایم...حمام را آب گرفت   کل

 نیا.کرد یدوش حمام پاك م ریشورش را ز ياشکها...  کردیبا فرداد صحبت م دیبا...پوستش قرمز شده بود  ...

به خودش صابون معطر زد   شتریو ب شتریب...  کردیپاك نم ییشامپو چیبه تنش را هشده  دهیکثافت مال

  دیکش یراهنیتن خودش هم بدون خشک کردن پ...را خشک کرد لباس تنش کرد   شایم...  دیلرزیم شیپاها...

 تنها پناهش را... را بغل کرد  شایم... 

بود ضربان نبضش باال رفته بود اما تمام  یعصب... را پشت گوشش داد  سشیخ يموها...آمد   رونیحما م ب از

هن و هن ... گذاشت  شیها يرا کنار اسباب باز دهیترس ي شایم...حس بود انگار ضربه خورده بود   یتنش ب

اه بود نگ دهیبه تنش چسب سشیخ راهنیاش که پ دهیبه مادر ترس شایم... چمدانش را در آورد  نیزم ریکنان از ز

 ...  کردیم

 ...انداخت   یرا مچاله شده در چمدان م لباسها

 م؟؟یریماما م... م :    شایم

 میریم میآره مامان االن دار:  اش زد   یشانیبه پ يبود انگار خم شد و هراسان بوسه ا دهیهم فهم دخترکش

 ...  ایماها...  میک شیپ... خونمون 

  ختیریدر چمدان کوچکش م ودیهر چه دم دستش ... رفت  شایم يتوجه سراغ لباسها یب...بغ کرد   شایم

 ...  رفتیم یاهیاما چشمانش س...وقتها   یگاه کردیم رینفسش گ...

...  دندیلرز یم شیتمر کز کند دستها توانستیرا در دستش گرفته بود اما نم لیموبا... زد  یم یبه فرداد زنگ دیبا

 ... صدا آمد 

 !!ترنج؟؟ -

 ...بود   دهیرا نشن نیماش يصدا

 از بغض و اشکش؟؟  ایبه تنش است  دهیچسب سیخ راهنیاز پ دانستینم دیخودش لرز در
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 يرا رو چشیسوئ ایک... بغضش بزرگ تر شد  دیرا د ایدر چار چوب در ک...تر شد   کینزد ایترنج گفتن ک يصدا

در هم فرو  سیخ يبا آن موها دانستیترنج م... پر سئوال به ترنج نگاه کرد  یبا نگاه... توالت رها کرد  زیم

 ایک... است  زیرقت انگ یبه اندازه کاف شده ختهیکه اطرافش ر ییکه قرمز شده بود و لباسها یپوست...رفته  

 جا چه خبره ترنج؟؟ نیا:  به سمتش برداشت   یقدم

 میریم...  یم:  بلند گفت   شایم... نبود  یتفاوت یب...وال بود  در لحن صحبتش واقعا سئ دیبار شا نیاول يبرا

 ...  میک شیپ

کجا شال و کاله :    سشیخ يبه چشمها... کبود لرزانش  يبه لبها... ترنج انداخت  يبه سر تا پا ینگاه ایک

  ؟؟يکرد

 ... را در آغو ش گرفت  شایشد و م خم

 ...  يخوریسرما م يجور نیبا تو ام ترنج ا -

 ... جا  نیاومده بود ا -

 ؟؟یک:  تر شد   کینزد یقدم ایک

 ...  رمردیپ -

که از ترجمه  دهیپناه بود و ترس یانقدر ب... انقدر ذهنش پرت بود ...دهد   صیتوانست تشخ یرا نم ایک نگاه

 ...را نداشتند  توان حفظ وزن بدنش ....  دیلرز یم شیزانوها... بود عاجز بود  دهیچیکه انقدر هم پ ینگاه

 ؟؟یکنیکار م یبا خودت چ يدار....  زمیعز...ترنج   -

کرد و  ینگاه شیو لرزان رو به رو فیبه زن ظر...را در آغوشش جا به جا کرد   شایم... تر شد  کینزد یکم

رش را س شایم...ترنج حلقه کرد و او را آرام در آغوش خودش جا داد   يدست آزادش را جلو آورد و دور شانه ها

 ...گذاشت   ایشانه ک يرو

  شایم يهق هق ترنج و نفس ها يصدا ایو ک دیقلبش را شن يصدا ایدر آغوش ک ترنج

 

از همه به ترنج  شیصدا بود که ب کی رفتندیآمدند و م یم کردندیکه در ذهنش پرواز م ییتمام صداها نیب

تر از  يقو ییقرصها ایخودش را جمع کرد ک یتخت کم يرو...  شایبه م ایششش گفتن ک يصدا دادیآرامش م

بود و با دست آرام به پشتش  غوششهنوز در آ شایکه م دیرا د ایپلکش را باز کرد ک يهر بار به او داده بود ال

 ...آرامش کند   کردیم یو سع زدیم
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چند رنگ ملحفه  یآب زیر يبالشتش افتاد احساس کرد گلها ياز گوشه چشمش سر خورد و رو یاشک قطره

 ...نشده بود   ریها س ختنیاشک ر نیاما خودش از ا شوندیم رابیس شیست با اشکها یوقت

گذاشت و نفس  شایکرد و سرش را کنار گوش م یبود نگاه دهیتخت دراز کش يکه رو یبه زن یچشم ریز ایک

که بارها در  کردیرا م يکار شایآرام کردن م يبرا ایک...آرام گرفت   ایک يبا احساس نفسها شایم...  دیکش

چه کند    دیبا دانستینم... بود  کالفه...کرد   یکار را م نیبود که ا دهیخود ترنج را د ایبود  دهید ونیزیتلو

 يرد اشک رو...  دیکش شیاش را رو یخرس يپتو... بود  دهیباالخره خواب...تختش گذاشت   يرا آرام تو شایم...

رفتند و  شایفر م يانگشتانش به سمت موها... ترنج بود  هیشب زشیهمه چ... گونه اش بود درست مثل ترنج 

 ...  دیکش شایم یشانیدر آخر انگشتش را آرام به پ...  ددست خودش نبو... برگشتند 

 ...نرم نرم  ...نرم بود   شیموها

به مرد رو به ...  زدیهنوز هم دل م...  دیرا شن قشینفس عم يترنج صدا...  ستادیا...  دیکنار کش عیرا سر دستش

 ...  دیباریم شیاز سر و رو یخستگ...و روشن اتاق    کینگاه کرد در تار شیرو

تخت  يترنج رو....پخش و پال انداخت   يباز و لباسها مهین يبه چمدانها ینگاه ایک... اش کرده بودند  خسته

 ....داد   هیبه تاج تخت تک...شد   زیخ مین

 ؟؟يدینخواب:  آرام به سمتش آمد   ایک

ترنج ....بود به زبان آورده بود   دهیآنها را در آغوش کش يکه هر دو يبود که از لحظه ا يتنها جمله ا نیا

 نیدانست از کجا شروع کند و به هم یکه نم...گفتن داشت   يآنقدر حرف برا... سرش را به نشانه نه تکان داد 

 ...  زدیحرف نم سکوت کرده بود و دیعلت شا

تصور نکرده  ایتخت با ک يگاه خودش را رو چیترنج ه...بود   يا بانهیچه صحنه غر...آرام کنار ترنج نشست   ایک

با هم به  دیشا ایو ...بود که باهم غذا بخورند   نیا یذهنش پ شهیکه نامزدش هم بود هم ییهمان روزها...بود  

 ...نداده بود   ادیکس به او زن بودن را  چیه هک گرفتیراست م ایک دیشا...برقصند   یبروند و حت یمهمان

بود   ایدن کیاما انگار فاصله شان به اندازه ... دست از هم فاصله داشتند  کیبه اندازه ...داشت   یخاص احساس

... 

 ...  خوادیکس ما رو نم چیه -

رنگش  یدرشت مشک يبه چشمها دیبه سمت ترنج چرخ ایک...بود    دهیبود که به ذهنش رس يتنها جمله ا نیا

گونه  يآرام و رقصان رو یلیخ یقطره اشک... بود  دهیکه چشمه شان آرام جوش ییبه آن چشمها... شد   رهیخ
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مرد رو به  يجد يبه چشمها...د  یرا د ایترنج دست مشت شده ک...ترنج سر خورد و از گوشه لبش عبور کرد  

دخترکش در آغوش او ...داشتند  ... داشت  اجیاحت ایبه بودن ک... دست خودش نبود  زیچ چیه... نگاه کرد  شیرو

 ...  اجشیاحت نیاز ا... آمد  یاز خودش بدش م....حاال  ...بود   دهیخواب... آرام گرفته بود  

 ستیکه معلوم هم نبود ک يگریکه نامزدش از مرد د ياز مرد... داشت  یچه توقع...گرفت   ایرا از ک صورتش

؟؟ محبت  ... مرد توقع چه داشت  نیحاال از ا...بود   دهیگوشه اتاق خواب یداشت که در تخت خرس يفرزند

 !!؟؟....

نداشت؟؟  یمرد حس کیدست از  کیبه اندازه  يهم بود در فاصله ا ایکه ک یدراز کش بودن در اتاق مهیاز ن چرا

 ...ترس ها نداشت   نیا يبرا ییکه جا کردیاحساس م متفاوت را يچون انقدر حسها دیشا

 يرو ایبرگشت انگشت اشاره ک عیسرش سر...را به پوست نازك دستش احساس کرد   ینوك انگشت برخورد

 پوست دستش بود يقرمز

 ترنج؟ هیچ نیا -

االن ...شم   ینم زیتم:  لرزش تک تک عضالت دستش را احساس کرد  ... نگاهش را از دستش تگرفت  ترنج

 يزیشدم که چ فیمن انقدر کث...  گهیپدر فرداد راست م دیشا...شم   ینم زیحموم تم رمیسه سال هر چه قدر م

 ...کنه   یرو پاك نم یآلودگ نیجز خاك ا

 ...امکان نداشت اشتباه احساس کرده بود  ...نه    د؟؟یدستش لرز يرو ایک انگشت

 یآمد و گه گاه یم شایآرام م ينفس ها يصدا...سکوت مطلق بود  ...جا به جا شد   یتخت اندک يرو ایک

 ...  دیگویچه م دانستینم یحت گذردیاطرافش چه م دانستیترنج نم...  رونیاز ب يگربه ا يصدا

 دنیبه محض شن...  شیچه داشت برا ایآغوش ک...مقاومت نکرد  ...بود   ایلحظه بعد سرش در آغوش ک چند

  گفتینم چیه...سکوت کرده بود    ایو ک ختندیریم شیاشک ها... گوشش بغضش شکست  ریز ایقلب ک يصدا

 ...نه   شیتمام شدند اما دردها شیو اشکها ختیو اشک ر ختیترنج اشک ر...

خانه پناه آورده  نیانگار به ا... بود  دهیتازه فهم...  دیترسیم اینگاه پر ترحم ک دنیاز د... را هم بلند نکرد  سرش

دختر آن روزها هم کوچک به  نیسر ترنج قرار گرفته بود ا يآرام دستش را بلند کرد و دستش رو ایک...بود  

شکننده تر   یلیخ دیتر شده بود و شا فیکوچکتر و ظر ودهم که کرده ب یمانیبا زا یآمد اما انگار حت ینظرش م

... 

 ....هم   شیلباسها...  شدندیتازه تازه داشتند خشک م شیوهام...ترنج سر خورد   يموها نیآرام ب دستش
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 نیب شیکه دستها يهر بار...  گرفتیو دلش آرام م کردیرا حس م شیموها نیب ایحرکت نرم دست ک ترنج

داشت که  یتیاهم زد؟؟ینم یحرف ایداشت که ک یتیاهم....احساس نم باران را داشت   کردیحرکت م شیموها

 ست؟؟یمرد چ نینسبتش با ا دانستینم

آمد را  یهرچه به ذهنش م....   کردندینم يبا او همکار شیجا به جا کرد چشمها ایرا آرام در آغوش ک سرش

 م؟؟یکنیکار م یچ نجایحق داره ما ا رمردیپ...  :     اوردیخواست به زبان ب یم

بود  یآمد خلسه خوب یخوابش م...فتادند  هم ا يرو شیچشمها...بود که از دهانش خارج شد   يتنها جمله ا نیا

کالم  یب يها یقیموس هیشب دیبود شا ییجور ال ال کی...کالم   یبودن ب نیا...حضور   نیا...داغ   ينفسها نیا

 ...  ایکارگاه ماها

 

باز کرد   یپلکش را کم...  شیاستخوانها دیشا ایو  کردیدرد م شیهم گلو یکم...  دیترکیداشت م سرش

سرش را از ...افتاده است   یچه اتفاق قایتوانست تمرکز کند که دق یاما نم... به اتاق انداخت  یاجمال ینگاه...

 شیموها يآگاه دستش را رو خودو نا  دیچرخ یسرش اندک... داشت  جهیهم سرگ یبالشت برداشت کم يرو

کالم  یب شیموها يتارها نیبودند که ب يو آرام مردانه ا دیسف يدستها دیکه به ذهنش رس يزیچ نیآخر دیکش

 ...  کردندیو آرام حرکت م

 شایبه تخت م ینگاه...  رفتندیم یاهیسبک تر شده بود چشمانش س...گرفت و بلند شد   واریرا به د دستش

برهنه به سمت  ياهابا پ...قورت داد   یآب دهانش را به سخت...هنوز خانه بود   ایک یعنی...بود   یانداخت خال

بدنش پر  يبار تمام سلولها نیا... از باال نگاه کرد ...  دیبه پله ها رس...  دیترسیم شایاز تنها بودن م رفتیپله ها م

عروسک اسب تک شاخش و  گرشیدر دست د...اش در دستش بود   شهینشسته بود و ش شایم....از آرامش شد  

 ....  شایسر م يمبل نشسته بود باال يرو ایک

 ...  ایماما ب... م :    دیسرش به سمت ترنج چرخ...  کردیمادرش را هم احسا س م يانگار بو شایم

به شدت ... قرمز قرمز بود  ایک يچشمها...آمد   نییاز پله ها را پا یکیترنج ...  دیهم به سمت ترنج چرخ ایک سر

کالفه باشد آمده بودند خانه  دادیحق م ایبه ک...تمام احساسات خوب ترنج پرواز کرد  ...  دیرسیکالفه به نظر م

 ...بودند   اوردهیاز دردسر ن ریبه غ يزیاش و با خودشان چ

و  يبدون جوراب شلوار شیزانو يباال راهنیبه ترنج نگاه کرد با پ ایک....آمد   یم ییبوها دیکش یقیعم نفس

داد   رونینفسش را کالفه ب...پف کرده اش   يکه پشت گوشش زده بود چشمها ییموها... برهنه اش  يپاها
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ترنج :  را مشت کرد   شیدستها...  کردیهم نم یهرچند کمک خوردیرا م یلعنت ياز آن قرصها گرید یکی دیبا...

 ...  يقرصهات رو بخور دیبخور با يزیچ هی ایب... 

 کردیم هیگر دینبا... را شانه کرد و بست  شیموها...ترنج به اتاق باز گشت  ...بعد به سمت آشپزخانه رفت   و

... نه  ایهم کرده اند  ییآمد گفتگو ینم ادشی... کرده بود و ضعف نشان داده بود   هیگر یبه اندازه کاف شبید

بود   شیموها يرو شیقلبش و حرکت نرم دستها يصدا...  ایآغوش ک يآورد گرما یم ادیکه به  ییزهایتنها چ

... 

را هم  شیصندلها...اش بهتر شده بود   افهیق...   رهیت یآب یاسک قهیرنگ و بلوز ساده  یتنگ آب نیشلوار ج با

دوباره دستش به سمت دخترکش ...رفت   جیسرش گ یکه کم ردیرا در آغوش بگ شایخواست م شایم...  دیپوش

 ...  کنهیم يآشپزخونه داره باز وت ایغذاش رو خورده ب شایم:    دیرا از پشت سرش شن ایک يرفت که صدا

 ؟...غذا داده بود   شایبه م ایک یعنی...  

 !!؟...  ایک -

به ترنج  یبه نشانه ادامه بده نگاه کوتاه ختیریم يزیرنگ چ دیکاسه سف يکه داشت از قابلمه تو یدر حال ایک

 ...انداخت  

 ...بود که از کارت   يبار نیآخر نیتو برو شرکت ا...  یعنی...   دیببخش:  کرد   یم يباز یه نانبا تک ترنج

 يرا رو به رو یداغ و خوش رنگ یاز عدس ينگاهش کرد کاسه ا گفتیکه ترنج م يبه جمله ا تیاهم یب ایک

 ...  يبا دکترت وقت مالقات دار گهیدو ساعت د...نشه   ریبخورش قرصات د:  ترنج گذاشت  

  کردیکالفه اش م يزیچه چ...نگاه کرد   ایخواب و کالفه ک یب يبه چشمها...  دیچه بگو دانستینم ترنج

 ...اما  ...  دانستیم...

 ...سر حالش آورد   یاش کم یو ترش یداغ... کرد  کیرا در ظرف زد و آرام به دهانش نزد قاشق

 دیبا...کس به اندازه او از اتفاقات آن خانه خبر نداشت   چیزد ه یبا او حرف م دیبا...د  ز یبه فرداد زنگ م دیبا

  یخواب یچه قدر ب...  شدیکم کم او هم خسته م...را هم بهم زده بودند   ایک یزندگ...  کردیم يباالخره کار

در بحث کرده بودند   يرسما جلو شبیاما د...  همدنف يزیچ یمهم بود که کس ایک يچه قدر برا دانستیم...

 ...  دشیبه آشپزخانه انداخت به رنگ سف یاجمال ینگاه...

  دیکش ریسرش ت.. .که کار اقامتش درست شده است   گفتیم ایبه ک دیبا... را در ظرف رها کرد  قاشقش

 ...   زیخسته بود از همه چ...
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 ...  دیچیپیرا درهم م شیدستها

 ؟؟یخانوم فرجام دیزدن دار يبرا يشتریب يانگار حرفها متوندیکه د شیاز دفعه پ -

 دانست؟؟ینسبتشان را م یعنی شناسدیم ایدقت نکرده بود که دکتر او را به اسم ک شیدفعه پ چرا

 نیشده اما ا لیتکم تمیظرف کنمیمدتهاست که فکر م...چند وقت خارج از حد من شده دکتر   نیاتفاقات ا -

 ...روزها بدتر شده  

  ادیو خون م شهیزده م شتریبار ن هیهر چند وقت  نجایهست ا یزخم هی:  اش کمک کرد   نهیبا دست به س ترنج

 ...و دوباره از اول   کنمیجفت و جورش م ییجورا هی یپانسمان الک هیبعد اتگار با ...

 کنه؟؟یپانسمان کردن بهتون کمک نم نیکس تو ا چیه -

 ...به خاطر عذاب وجدان   کنمیفکر م بیکه عج یبا محبت دادینشون مکه  يادیبا عالقه ز... فرداد  -

 چیاما ه شیوقت پ یلیاز خ... آمد ته قلبش بود  یکه به زبانش م ییزهایترنج خودش هم متعجب بود چ...  

کاکتوس  ياتاق با آن گلدانها نیجمله ها در ا نیا دنینکرده بود حاالاز شن یخودش هم به آن اعتراف شیوقت پ

  کردیخودش هم تعجب م يبرا

 یعنیچرا عذاب وجدان :  اش جا به جا کرد  ینیب يرا رو نکشیکرد و بعد ع ادداشتیرا در دفترش  يزیچ دکتر

 خودش؟؟

نه :  آمده بود را به داخل شالش هل داد   رونیکه از شالش ب ییسرش را با شدت به اطراف تکان داد و مو ترنج

 ...نه هرگز  

به  دونمینم... من :  آورد   نییپا یرا کم شیصدا...کرد   یباز نگاه مهیبه در ن ینش را قورت داد و نگاهدها آب

 ...دارم   ییپدرش شک ها

 ...  ختیحرفها بازهم معده اش بهم ر نیگفتن ا با

ترنج افتاده بود به اندازه  يکه برا ییاتفاقها یشکها و حت نینشد انگار تمام ا جادیا يرییصورت دکتر تغ در

 ...بود   يصحبت راجع به آب و هوا عاد

محبت پدر بزرگم  کردیم تشیفرداد به من اذ یکینزد...  ومدیشوهر عمه ام از همون اول از من خوشش نم -

 ...نگاهش رو دوست نداشتم  ...  دادیحضورم آزارش م...هم  
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 ...  رمیتقص یکه باور کرده از ته دل که من ب یکس مدت به من داشته تنها نیا یغیدر یمحبت ب فرداد

 ... باورت کرده باشه  یکه مهندس فرجام یستیتو مطمئن ن یعنی نیو ا -

 ا؟یک ریباور کردن ام:  ها بدتر   شتریدر قلبش بود از تمام ن یسوزش...شد   سیچشمان ترنج خ کاسه

باورم داشته  ایک ریباور ندارم که ام:    گرفتندیهوا م شتریب شیها هیجور انگار ر نیکامل داد ا هیبه مبل تک ترنج

 ...  ادیداره با خودش کنار م ییجورها کی... باشه 

 ...اما شده بود انگار  ... انصاف باشد  یب خواستیترنج نم...  

تو  یوقتو من از  ستیها مهم نبوده و ن هیفرار از حاش ای شیبه اندازه حفظ آرامش زندگ يزیچ چیه ایک يبرا -

 ...  کنمیدرست م هیاومدم دارم براش حاش شیزندگ

 يفرداد اومد کنارم تو...روز قبل از بله برونمون   هیدم غروب چهارشنبه بود ...اومد   شیازدواجمون که پ بحث

ساله داشتم  23محبت قلنبه شده  هیاون روزها برام مهم نبود ...  شناسمیرو نم ایتراس نشست بهم گفت ک

 ....خواستم ابرازش کنم   یدلم م يود تومونده ب

 د؟یدیند ای...  دینیبیازش نم یمحبت چیه یعنی:    دکتر

نبوده   يزیچ یدم دست يها زمیعز يسر کیبوسه شتاب زده و سرد و  هیجز  کنمیحاال که فکرش رو م -

 ... کنه که اصال ازش انتظار ندارم  یم ییکارها یگاه... هم  شایبه م... روزها حواسش به من هست  نیا...

 ...  شیشناسینم یگیچرا ؟؟ مگه نم -

 ...  دهیانجام نم لیدل یرو ب يکار چیکه بدونم ه شناسمشیخوب م يانقد:  زد   يپوزخند ترنج

 داشته؟؟ لیازدواجتون هم دل يبرا -

تو سرها دارن و  يسر نیسنگ ينهایمن تو تجارت ابزار آالت ماش يکه خانواده پدر نهیا يبرا گفتیفرداد م -

 ...درست هم بود حرفش   کنهیباز م ایک يپله صعود رو برا نیا

 ؟؟...  دیاالن چرا خونش هست -

حرفها  نیبا هم دوست هم بودند ا دیو شا شناختیرا م ایکه ک يچرا داشت به دکتر...به دکترکرد    ینگاه ترنج

کرد  یشد و سع شیشده بود دوباره دکتر متوجه کالفگ یعصب...خودش را جمع و جور کرد   یکم زد؟؟یرا م

 ....ببرد   يگرید يموضوع رو به سمت و سو

حالتون اصال خوب  نکهیبهتون بدن بهتره مثل ا یچه قرص ننیمهندس به من زنگ زدن تا بب یوقت شبید -

 ...نبود  
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 ...  دیرسیم بیانقدر به نظرش عج ایروزها همه کار ک نیچرا ا...  

 ینبود اما زندگ يپدرم مرد بد...اومدم   دنشید یبودم وقت ییمن آدم تنها...داشت   يپدر بزرگم درد بد دنید -

هم داشت اما  ییمحبتها یگاه...  شدیاون صرف م يو برنامه ها ونیزیتلو يوقتش جلو شتریب... داشت  یخال

بودم مادرم رو  دهیمن هرگز ند...نداشتند   یتوجهقابل  یبا مادرم رابطه عاطف... باشه  دهیمن رو بوس ادینم ادمی

 شتریپدرم ب يها یدر خود فرو رفتگ نیبعد از رفتن مادرم که ا...برن   رونیب يباهم دو نفر ایدر آغوش بکشه 

به  یوقت...کرد   یروند رو به زوال رو ط هیکرد کمکم کنه اما بعدش خودش هم  یسع یلیخ لشیهم شد اوا

 ...  مدخونه پدر بزرگم او

در را که باز کرد  ...سبک شده بود  ...  گرید يزهایچ یلیبود و از خ دهیکه د ییگفت و گفت از محبتها ترنج

دو روز تمام صحنه  نیطرف ا کی ایدن ينشسته بودند و منتظرش بودند تمام زجرها شایکه با م دیرا د ایک...

را در  شایحرف م یو ب دیکش یآه...  اشترا د شانیآرزو ییروزها کیبودند که  ییبود همان ها دهیکه د ییها

 ....  دیآغوش کش

 

قبل تر ها ... نداشت  دنیچشمانش هم خمار خواب بود اما انگار قصد خواب...اش چسبانده بود   نهیسر به س شایم

دوست  اش را ياتاق باز...  کردیم یگوشیچند وقت مدام باز نیا دامایخواب یدردسر کنارش م یهر بعد از ظهر ب

داشت ...  زدیهم حرف م شتریو ب شدیم کنتشده بود و کمتر دچار ل شتریب شیو پاش ها ختیر یکم... داشت 

 یو معمول يزن عاد کی شدیم...  شودیم يعاد يخودش هم روز یفکر کرد زندگ...  يعاد يبچه  کی شدیم

 ؟...کرد   ینم یرا زخم یدل چیو ه رفتیآمد و م یهم آرام م شانیکه دغدغه ها

 ياز بستگان و از دندان ها یکیگفت و از باردار شدن دختر  یاز زانو دردش م نیکه عمه مه یوقت هائ مثل

هم  نیبه هم...  یدگیخراش یب...درد   یاما ب... بودند  یها معمول نیا يخوب همه ... نوه اش  يتازه درآمده 

 ...  شایکنار م... کند  یکه آرام زندگ... بود  یراض

...  ردیمرد سر بگ نیو زنانه اش را کنار ا یساده و معمول یخواست زندگ یم... چرخاند   ایسمت ک یرا کم سرش

 ؟...مرد   نی؟ هم

از ...که بعد او به مطب دکتر رفته بود به همان حالت مانده بود   يا قهیو متفکرش از همان ده دق يجد صورت

... چقدر از فرداد گفته ...را دکترش بازگو کرده   شیچقدر از حرف ها دانست یکه نم یلعنت ي قهیهمان ده دق

 توجه  نیدانست ا یکه نم یائیاز  ک ای
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 ...ربط دهد   يزیرا به چه چ اش

بگذراند که  يعمرش را درکنار مرد يتوانست همه  یاما م... نبود  يزیآنطور آرام کردنش کم چ...  ایک آغوش

 ؟...کرد   یم غیرا در شیکه کنارش بود و دست ها...کرد   یم دیو ترد شدیدو دل م شایلمس م يهنوز برا

آغوشش کز کرده بود  انیکه م شایبه م ینگاه مین...حضورش شد   يانگار تازه متوجه  ایک...  دیکش یآه

 ؟...خوابه   یچرا نم: انداخت 

 !؟... خونه  میریم میدار...دونم   ینم:  دیرا بوس شایم يموها يرو

 ...آره   ـ

تنش ...دوباره زخم خوردن  ...  دنشیاز دوباره د...خانه   يمرد پشت درها ریپ ياز حضور دوباره  دیلرز دلش

 ...  روزشید ياز تکراردوباره  ختیر یو دلش م شدیلمس م

 ؟....  میکه نر شهیم...  شهیم ـ

 !؟...  هیمشکل چ...چرا  : صورتش  يرو کردیم ینیسنگ یکم ایک نگاه

اگر خوب  ایک...  رندیبد را نگ يبدتر جا ي؟ سر تکان داد تا فکرها...دهد   تیخواست اهم ینم ایدانست  ینم

 ...  یفقط کم...بود   يخاکستر یکم... نبود  دیسف... نبود  اهیس...هم بد نبود   یلیخ...بد هم نبود  ... نبود 

 ...  ترسمیم ـ

خوام برگردم خونه   ینم...اونجا باشه   دیشا: ست کمرنگش کند نتوان یحت... بود  یناگهان یلیخ شیصدا بغض

... 

انگشتان بلند و  ریآنطور فشرده شدن فرمان ز...اش   یمشک يآنطور گره کردن ابروها...داد   رونیکه ب ینفس

 مردانه اش

 ...از صبح تمام کارام مونده  ...برم شرکت   دیمن با ـ

 شایسرش را به سر م...را نداشت   گرید یاروئیرو کیاما واقعا تحمل ...  کردیم ياصرار دینبا... دانست  یم

 ...سرگرم بشه   شایکه م یجائ هی...  یحیمجتمع تفر هیدونم  ینم ایپارك  هیمارو بذار کنار : چسباند 

 ساعت کی...  ستین ادتیبچه رو  نیخودت و ا شبی؟ وضع و حال د...زده به سرت ترنج  : بلند بود  شیصدا

 !؟...  يبر یکجا پاش...اضافه کرده   یداد و بهشون ضد افسردگ رییدکترت داروهات و تغ شهینم

 ... با مامانم دعبا نکن ... بد ... ب : نگاه کرد  ایاخم آلود به ک... خورد و صاف نشست  یآغوشش تکان انیم شایم

 ؟...  زمیباشه عز...  میزن یحرف م میدار... دعوا نکرد ...  یمامان:  شایرا گذاشت پشت کمر م دستش
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مثل ... هم برگشت و نگاهش کرد  ایک...او بود   حیانگار منتظر توض...  کردینگاه م ایدرهم به ک يبا ابروها هنوز

 !؟...  يداریشما چراب...  میکرد یما دعوا نم: دخترکش اخم کرده بود 

 ...خوام   یم یبستن. ..ب : آغوشش لم داد  انیدوباره م ایاز حرف ک یراض شایم

 ...آمده بود   شیلبخند تا پشت لب ها... سراند   شیموها ینرم انیرا م دستش

تجربه اش  کباری... خوب بود  شیلمس موها... سراند  شیموها انیبود که دست راستش را م ایک ي متوجه

... شان حرف بزنن  ينامزد يمرد قدم زده بودند تا راجع به برنامه  ریپ يباران پشت خانه  ریز یوقت...کرده بود  

 انیم يو نقره ا دیسف یحاال کم...براق را لمس کند   يها یتا مشک کردیم یگوشیکه دلش باز یهمان وقت

 یبیمرد غر نیلمس ا يکه برا شیمثل دست ها... مثل خودش ...بودند   بیغر... خانه کرده بود  شیشب موها

 ...دند  کر یم

 ...  میزن یو حرف م میگرد یشرکت شب هم برم نیایباهام ب ـ

داشت  شیبرا ایچطور بود که ک... کردند  یم یانگشت ها هوس نافرمان... محکم تر کرد  شایرا دور م دستش

حاال هر روز ...شناخت   یرا قبل تر ها نم ایک نیا...کردن   هیتک يبرا يوارید...  یجائ شدیم...  تیامن شدیم

لگدمال شده بود و  شیآبرو... به تاراج رفته بود  نشبود و حاال که ت دهی،ند دیبا یوقت...  شدیاز قبل آشنا م شتریب

 ...قصد آشنا شدن داشت   ایک نیپروازش را شکانده بودند ا يبال ها

اش را  ختهیباز و به هم ر مهیچمدان ن یوقت... را خوابانده بود  شایم یوقت... شب قبل ثابت کرده بود  نیهم

 ...کم بودن هم قانع باشد   نیبه ا دیفکر کرد با...  شدیآرام م یکم شیایدن ایکنار ک... مرتب کرده بود 

 ...رسم   یمن تو سالن جلسه به کارام م...  دیاستراحت کن دیتون یتو اتاق من م... شرکت  نیایب یموافق ـ

 !؟...  شایمگه نه م...  مینکن تتیکه اذ میدیقول م شایمن و م: باز شد  ياراده به لبخند یب لبش

 !؟...  یچ یبستن... ب : به هر دو نفرشان انداخت  یدرشت و خوشگلش نگاه يبا چشم ها شایم

 ؟...  يا وهیم ای ییکاکائو: لپ نرمش نشاند  يرو يا بوسه

:  دیسائ شایم ینیاش را به ب ینیب...بود   دهید و شاد بودنش را دنیدخترکش کم خند...  زدیبرق م چشمانش

 !؟...هووم  

 !؟...باشه  ....هر دوتا  ... هر  ـ

... را پر کرده بود  نیماش يکودکانه اش فضا يقهقهه ها... را بوسه باران کرد  فشینرم و لط يگلو ریو ز دیخند

 ...شده   شانیچطور محو خنده ها ایحواسش بود که ک... حواسش بود 
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زودتر از او  شایم...اش را حس کند   ینگاه منش ینیتوانست سنگ یم... در را نگه داشته بود تا وارد شوند  ایک

 ...اش را گرفته بود و حاال منتظر بود   یبستن يوعده ... داخل شد 

ه بود که چقدر دل زد... چقدر استرس داشت ... چند هفته قبل  نیهم... اتاق آمده بود  نیکه به ا یاول ي دفعه

 ...آرامش کند   کردیم یچرم نشسته بود و سع یصندل يرو... فرداد هم بود ... که برود ...  دیاین

 يبرات چا گمیاالن م...  نیبش: اشاره کرد  یهمزمان به مبل... شد  ستمیو سرگرم س ستادیا زشیپشت م ایک

 ...  ارنیب

را برداشت و  يبعد روسر یکم...بود به گردنش   دهیچسب شیموها... اش را شل کرد  يروسر يو گره  نشست

 ... گذاشت  فشیک يرو

 ...  دیکش شیها قهیبه شق یدست

 ؟...  يسردرد دار ـ

 ... کرد  یچک م وترشیرا داخل کامپ يزیبود و چ ستادهیهنوز ا... کرد  نگاهش

 ...خوبم  ... نه  ـ

 ...کنار اون خطرناکه   ایب...  شایم: شد  رهیبه پشت سرش خ ایک نگاه

بود  ستادهیها ا نیکه کنار ماکت ماش شایم دنیبا د... کند  یدختر وروجکش دارد چه کار م ندیتا بب دیچرخ عیسر

 ... من  شیپ ایب...ماما  ...  شایم: بلند شد 

فت و کنارش جلوتر ر...دندان فشرد   ریلبش را ز...خورد   یتاب م یلبش و کم يرا گذاشته بود گوشه  انگشتش

 ؟...  wc يبر يخوا یم... ماما : خم شد 

 ... کجاست  یبهداشت سیسرو...  ایک:  دشیدست دورش انداخت و باال کش دیتکان دادنش را که د سر

 ...پشت سرت   ـ

 ... اما ناچار بود ... بگذارد  نیرا پائ شایخواست م یدلش نم...را فشرد و داخل شد   رهیو با آرنج دستگ برگشت

 ؟... باشه ... دست نزن  يزیبه چ... ماما  ـ

آب  ریش ریبغلش را گرفت و ز ریبعد هم ز... برداشت و خشکش کرد  يدستمال کاغذ شایسر پا کردن م بعد

گردنش  يو دست مرطوبش را رو دیچند مشت آب هم به صورت خودش پاش...دست و صورتش را شست  

 ...تا خنک شود   دیکش
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ترنج  گمیدارم بهت م: تر شد  کینزد یآب را بست و به در روشوئ ریش...ا پراندش  از ج يداد بلند يصدا

 !؟...کجاست  

 یتنهائ:  مرددش کرد  ایخواست در را باز کند که جواب ک یم...ترس و اضطرابش کم شد  ...فرداد بود   يصدا

 ؟...  يبا پدربزرگت اومد ای

 ؟... بهم بگو ترنج کجاست ... تنهام  ـ

 ...  یشم چرا انقدر نگران همسر من هست یمن متوجه نم ـ

... ب : تقال کرد  شایم... فرداد را تصور کند   ي قهیو برجسته شدن رگ شق ایک ریحالت خونسرد ام توانستیم

 ...برم  

زانو خم شده بود  يفرداد رو...آمد   رونیو ب دینم دارش کش يبه موها یدست...  دیدو رونیب شایباز شدن در م با

 ...عروسکم  : فشرد  یآغوشش م انیرا م شایو م

 ...  شایم يزل زده بود به شاد...  ایبه اخم درهم ک دیو رس دیرا از نگاه دلخور فرداد باال کش نگاهش

 ...سالم  : جلوتر برداشت  یقدم

 یدون یم...  يد یات جواب نم یوشچرا به گ... سالم : آغوشش جا به جا کرد  انیرا م شایم...  ستادیهم ا فرداد

 ...چند دفعه تماس گرفتم   شبیاز د

 ستیل یچه کس نکهیحدس ا...نداشت   يتماس از دست رفته ا چیه... اش را چک کرده بود  یگوش صبح

زل زده بود به جمع سه نفره  ياما هنوز مرد مقابلش با اخم و خونسرد...را پاك کرده سخت نبود   شیتماس ها

 ... شان 

... مرد  نیفرداد حرف بزند اما ا يدو روز برا نیخواست راحت از ا یدلش م... کرد  یم تشیاذ ینیسنگ نیا

 ...با آن اخم درهم  ...کوتاه آمدن نداشت   الیخ...مجللش   استیر زیداده بود به م هیکه تک يمرد

 ...بود منم متوجه نشدم   لنتیاحتماال رو سا یگوش... خوبم  ـ

 ...کرد   یاما هنوز خونسرد و اخمالود نگاهشان م ندیتا حالت نگاهش را ب ایزد به ک زل

 ...  رونیب میبپوش بر...  میحرف بزن دیبا ـ

سرش را محکم  ي رهیو گ دیکش شیبه موها یکالفه از اخم فرداد دست...بازش بود   مهین ياش به موها اشاره

 ...کرد   یبود و نگاهش م ستادهیفقط ا ایک...اش   يو روسر فیرفت سمت  ک...کرد  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

را به  يروسر...  یدلخور بود تا عصبان شتریب...اصال اجازه نداشت  ... دست بزند  لشیموبا ینداشت به گوش حق

 ...  مایکه ب ریخونه تماس بگ يدیرس...  رمیبا فرداد م: سر انداخت و گره زد 

 ...  زمیعز... ترنج ! ؟...  ستیحالت خوب ن...  يا دهیچرا انقدر رنگ پر:  ستادیکنارش ا فرداد

خوبم  : سوخت  یاش م ختهینر يچشمانش از اشک ها...غلظت داشت  ... رنگ داشت  يادیز ایک پوزخند

 !؟...  میبر شهیم...

 ...  میبر...  زمیآره عز: کرد  ایهم نثار ک ینگاه میو ن دیصورتش چرخ يفرداد رو نگاه

؟ مگر ...نداده بود   یقول بستن شایمگر به م... خواهد برود  یگفت که نم یچرا نم... زد  ینم یحرف ایک چرا

 زیداده بود به م هیچرا آنطور خونسرد تک...سفارش دهد   يچا شیخواست برا یقبل نم ي قهیچند دق نیهم

 ...گفت که حق رفتن ندارد   ینم چرا... آمد   یاش وکوتاه نم یلعنت

 

 *** 

 

 

فقط از لمس  شایم... وا داشت   يکارش ترنج را به لبخند نیا...  دیکش یدستش را به صورت فرداد م شایم

شکار دستش به قهقهه  يفرداد که در تالش بودند برا يو حرکت لبها بردیطور لذت م نیصورت مردانه فرداد ا

 ...  کردیوادارش م

به  دنیدست کش کیبا ... زده بود  يدر دل به خودش پوزخند... نرو  دیبگو ایقدر دلش خواسته بود ک چه

 ؟...شوهر   رد؟؟یرا بگ یچه کس يجا ایحرف انتظار داشت ک یآغوش آرام و ب کی ای شیموها

 ؟؟يخوریچرا نسکافه ات رو نم:  را باال داد و نگاهش کرد   شیابرو فرداد

 ...  خورمیم:  طرافش کرد به دختران و پسر جوان سر خوش اطرافش  ا يبه تختها ترنج

 چته ترنج؟؟ -

از کجا آمده  دانستینم یکه حت يقانون نانوشته ا کی یط...  شدیاما نم دیبه فرداد بگو خواستیم دلش

 ...شده بود   یخصوص شیبرا ایروابطش با ک

 ...واقعا مزه اش افتضاح بود   کردیجا نسکافه انتخاب م نیا دینبا دیشا...  دیاز نسکافه اش را نوش يا جرعه

 ... دخترکش شاد بود  يترنج از شاد...شده بود   لشیسرگرم پاست شایم
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 ...نداره   يکه خودش هم بهش اعتقاد زنهیم ییسوزوندن من حرفها يبرا ایک ریام نیا -

بار  نیاول يبرا...دست ترنج گذاشت   يو روفرداد دستش را دراز کرد ...نگاهش را به صورت فرداد دوخت   ترنج

حاال که  کردیاحساس م...  دیبه بهانه درست کردن شالش دستش را کش... را دوست نداشت  یکینزد نیترنج ا

سرش  يکه همه تو یبه همان کندیم لیها او را تبد یکینزد نیخارج شده است ا ایکلمه همسر از دهان ک

 ...  زدندیم

رو از  لتیوسا میریامشب م نیهم...من ترنج   يخدا!!! ترنج؟؟:  که وحشت داشت نگاهش کرد   یبا تعجب فرداد

 ...  یکنیخونه اون مثال مهندس جمع م

 ...  ستین ایک ریاالن بحث ام -

 ...من رو نگاه کن  !!! ست؟؟ین -

 ....  ستینه ن:  رنگش را به فرداد دوخت   یمشک دهیدرشت وکش يچشما ترنج

باز  يجلو بر يطور نیترنج ا:  جا به جا شد   شیکالفه سر جا... بود که فرداد دوست نداشت  يزینگاهش چ ته

 ...  ینیبیضربه م

 ییآدم جا نیا...نکن   یباف الیخودت خ يترنج برا ؟یفهمیم:  خودش زد   يران پا يبا مشت آرام به رو فرداد

 ...  هیزیچ هیدنبال ... آب بره  رشیکه ز خوابهینم

 ... شده  يگذار هیسهم االرث داشتم که تو شرکتش سرما هی...ندارم فرداد   يزیچ گهیمن د -

 ...کار اقامتش هم که درست شده   -

 ؟یدونیتو از کجا م -

 ؟؟یکنیداده فکر م میبه ک یرو ک ایشماره خونه ک -

 ...فرداد   گفتیراست م دیکش ینفس ترنج

 ....خواد   یبگو و شک نکن که فرداش عذرت رو م...بهش بگو ترنج   -

که در  یهمان...  کردیم يحسود ای...  شدیم یکه عصب يگریفرداد قرمز شده بود مثل هر بار د يگوشها...  

 ینیو خود بزرگ ب ییاز زور گو ریبه غ یمفهوم چیو از نظر ترنج ه شدیم ریتعب رتیبه نام غ يبه کلمه ا رانیا

 ...مردان نداشت  
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را باطل کرده بود  غهیبهانه ص نیبه هم ایک... او را به خاك بفرستد  خواستیم رتیغ نیبزرگش به بهانه هم پدر

کلمه  نیاز ا یخوب چیاو که ه...خاك دور کرده بود   نیبهانه او را از ا نیفرداد به هم...بود   ستادهیو پشتش نا

 ...بود    دهیند

نشده  ندیبه نفع خودش و احساسش بب ییجورها کیکلمه را  نیهم که خواسته بود ا کباری...کالفه بود   ترنج

 ...  گفتیهم فرداد راست م دیشا...بود  

 ؟؟یچرا انقدر ساکت!! ترنج؟؟ -

 مهندس حق شناس؟؟ شیپ میبر -

 !!االن؟؟:  باز نگاهش کرد   يبا چشمها فرداد

 ...ما جرا تموم بشه   نیزودتر اهر چه  دیبا...آره االن   -

دختر باز  نیا... نداشت  یخوب ينشانه ها اینگاه ترنج در شرکت ک...بود   ینشانه خوب نیا.زد يلبخند فرداد

 ییجورها کینرفته بود اما کم رنگ تر شده بود  نیگاه از ب چیه یوابستگ نیهر چند ا...  شدیداشت وابسته م

 ...آورد   یمدت ترنج بازهم سر بر م نیا يها یانگار داشت از پشت تمام بد بخت

 ؟یچ میبگ میترنج بر -

 ...  مشینیفقط بب میبر -

 !! دفترش؟؟ میبر شایبه چه بهانه؟ با م -

عکس العملش رو  خوامیم... خونه بسازه  هیبرام  خوامیم دونمیچه م...کنم   يگذار هیسرما خوامیم گمیم -

 ...  نمیبب

 ...کرده بودند   دایپ یکه سر باغ کرج و ساختن اون شهرك با پدر جون اختالف مال یدونیم -

جدا دلش را به چه خوش کرده بود؟؟ چرا ...انداخت   لشیبه موبا یقاشق را در نسکافه اش رها کرد و نگاه ترنج

 منتظر تماس بود؟ 

 ...فرداد   میبر -
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 شتریثروتش ب ينمادها ییجورها کیبزرگ تر بود و ...نداشت   ایک کیبه شرکت ش یحق شناس شباهت دفتر

 یسع یحت اینداشتند و  یاتاق اینداشتند و مثل شرکت ک یکارمندها حرکت منظم... اما نا مرتب بود و شلوغ 

 ...ازهم جدا شود   شانیزهایم ینشده بود با پاراوان

خوش  ییجورها کیآرام و مودب بود و منظم و  ایک یقدر منشساله بود هر چه  24-23حدودا  يدختر یمنش

 ... اش  یگوش يدختر نا مرتب بود و مدام سرش تو نیلباس ا

کرد به  یسع...جا بود   نیا دیپدر دخترکش شا...ترنج استرس داشت  ...خواب بود   مهیدر بغل فرداد ن شایم

کالفه کف دستش را خاراند  ....  دانستیدند را هم نمآمده بو نجایاصال چرا ا...  شدیخودش مسلط باشد اما نم

 ...بود   فهخسته و کال...نورش را هم  ....جا رو دوست نداشت   نیا يبو...

با ... آورد  ادشیبه ...حق شناس او بود   وانیپس ک...ساله از اتاق خارج شد   40حدودا  يباز شد و مرد در

 ...آمده بود   رمردیبه خانه پ ییهم به تنها يچند بار... خواهرش آمده بودند 

از حد و نگاه گستاخش را دوست  شیب يبود بور امدهیآن روزها هم ترنج از او خوشش ن...داشت   يبور يموها

 ...نداشت  

 کردیم یو سع...  گذاشته بود  شیپالتو بیج يرا تو شیترنج دستها... به سمتشان آمد با فرداد دست داد  وانیک

پدر دخترکش باشد  توانستینم کردیمرد که حاال داشت با دقت به مشا نگاه م نینه ا...را کنترل کند   شینفسها

 ...  کردینگاه گستاخ حالش را بد م نیمرد با ا نیهرچند ا... 

 ...خوب خانوم من در خدمتتتون هستم   -

به عقب گذاشت   یترسان قدم...  دیهمفیها را م هیکنا نیوقت بود که ا یلیترنج خ...بود   هیپر از کنا کالمش

 ...خواب بود   شایم... شد  کینزد دهیبه ترنج ترس شتریب یفرداد کم...

 !!بچتونه؟؟ -

حرفها  نیبلند تر از ا ییکوس رسوا...باشد   دهیامکان نداشت نشن...ن گفته بود   شایرا به هر دو نیا وانیک

حق  وانیک يداشت تک تک حرفها و حرکتها یترنج سع... باشد  دهیشان نشن یشده بود که دشمن ازل دهیدم

 ...فرداد با استرس به ترنج نگاه کرد  ... کند   لیشناس را تحل

 ...  میدیخدمت رس يا گهیامر د يجناب مهندس ما برا -

 ...  یجا منش نیا دیدخترتون رو بذار دیتونیم دیاگر بخوا:  داد و آنها را به اتاقش دعوت کرد   يدستور چا وانیک

 ...   ریخ:    دیوسط حرفش پر ترنج
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  ایباز هم ک...اه  ...هم نبود   ایک... که دفتر دکتر نبود   نجایا... هر گز  گذاشت؟؟یجا تنها م نیرا در ا دخترکش

... 

کاش ترنج را  يا کردیفرداد هم کالفه شده بود خودش را لعنت م...بود   زیرا دوست نداشت ه وانیک ينگاهها

 ...آمدند   یاصال نم ایآورد  ینم

 درسته؟؟ دیترنج خانوم بود... خب خانوم  -

 امکانش بود؟ یعنی کردیمعده اش درد م...مرد چندشش شد   نیاسمش از دهان ا دنیاز شن ترنج

 ...بسازمش   خوامیدارم اطراف تهران که م نیقطعه زم هی یعنیمن ... م  -

کنم  یبا خانواده شما کار نم گهیکه من د دیدونیم:  کرد   یبه ترنج مضطرب نگاه...داد   را باال شیابرو وانیک

 ... 

 ....  دیکه با رسندیم ییدارند به جاها دیاحساس کرد شا ترنج

 ...  ردیمعده ترشح شده اش را در نظر نگ دیکرد اس یو سع دیکش شیپالتو قهیبه  یدست

 چه طور؟؟:    فرداد

 ... ... که    یاز اون سال -

پدر ...  ومدمین گهیبود و بعد د يکه خونتون اومدم همون نامزد يبار نیآخر:  به ترنج نگاه کرد   گستاخانه

 درسته؟؟ ریام گهیشماست د

 !بله؟؟:  در هم رفت   شیاخمها یکم فرداد

حق  لشیکه دل میگذرب...  میساختن بفروش يها رو به جا نیتو گوش پدر بزرگتون خونده بودند که زم شونیا -

 ...  کردیم افتیوسط در نیبود که پدرتون ا یدالل

رو  نشیپدر بزرگتون حرف داماد نازن...من رفت رو هوا   يها نهیوسط تمام هز نیخالصه ا...نشو جوون   براق

داده به پدر شما تا  گهیپدر بزگتون م...من پرداخت بشه که نشد   ينقشه ها نهیقبول کرد و بعد قرار شد هز

 نیا یعنی...نکرده   افتیدر یپول گهیداده به سر کارگرم اونم م یپول رو دست گهیخان هم م ریو ام...بپردازه  

 ...  یوسط پول ما هپول

 د؟یکن یخب چرا سر کار گرتون رو باز خواست نم:  شد   یعصب فرداد

 يبو کیداشت  یکه سع یترنج...  کردینگاهش م ه داشت ریهنوز هم نگاهش به ترنج بود که انقدر خ وانیک

 ...کند    دایشباهت پ کی یحت ایآشنا و  يصدا ایآشناو 
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 !!؟؟...تازه مگه من مرده بودم  ... دست سرکارگر  دهیم دیرس یرو نقد و ب یونیلیپول م یگل پسر ک -

 ....خبرها بود و نبود   یلیخ نجایا...  دادیرا تکان م شیبود و داشت زانوها یبه فرداد کرد که عصب ینگاه ترنج

 !!ترنج؟؟ -

 نیساعت بو د که ترنج در خود فرو رفته و ترسان داخل ماش کیاز  شتریب...کرد   یبه حال زار ترنج نگاه فرداد

 ...زل زده بود   رونیبه ب

 ...دلم   زهیعز!! ترنج جان؟؟:  سر شانه اش گذاشت   يدستش را رو فرداد

قربونت برم   میآخه من که گفتم نر:    دیترسینگاه م نیفرداد از ا...فرداد نگاه کرد   يقهوه ا يبه چشمها ترنج

... 

 اون آدم با اون نگاهش پدر بچه منه؟؟؟ یگ یتو م یعنی -

 ...  زمیعز:  نگاه ترسان ترنج   يدلش گرفت برا فرداد

 ...خوام بخوابم   یفرداد م ایمن رو ببر خونه ک -

حوصله نداشت  ... بود  داریب ایک یعنی نیچراغ سالن روشن بود و ا...شانه اش جا به جا کرد   يرا رو شایم

 ...  خوردندیهزاران فکر مثل خوره ذهنش را م...دلش گرفته بود  ...

 ... ترنج را از نظر گذراند  ... نشسته بود  ونیزیتلو يجلو ایک

 کردیبود که فکر م الیچه خوش خ...را به اتاقشان برد   شایکرد و م یلب سالم ریز:  داد   رونینفسش را ب ترنج

 نیا ییبایز يزیچ چیه... بودند  يگند ياصال روزها...بود   يروز گند...نشان خواهد داد   یعکس العمل ایک

معده  نیا دیخوابیو م خوردیرا م شیقرص ها دیبا... به گونه دخترکش زد   يبوسه ا...روزها وجود نداشت انگار  

 ...  شیدرد هم اضافه شده بود به همه دردها

توجه به او به سمت آشپز خانه  یب...   چرخاندیم شیانگشتها نیرا ب ونیزیکنترل تلو ایآمد ک نییپله ها پا از

 دیچرخ

 ...خونه   يوقت برگرد رید يبهت گفته بودم حق ندار کنمیفکر م -

 10تازه ساعت  ستین رید:  بزند و تکان نخورد   خی شیانقدر سرد بود که ترنج سر جا لحنش

ده  رونیب برهیداره و م یرو بر م یراحت جناب عال یلیخ...تو شرکت من   ادیعاشق دل خستتون م گهیبله د -

 ...  دهیم لتونیشب هم تحو

 ...چه طرزه حرف زدنه   نیا:  به سمتش   دیچرخ...   ایاز لحن ک دیبه خودش لرز ترنج
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 ...  يرو دوست دار شیچه طورشما بگو  -

 ییو چشمها یشرت و شلوار مشک یداشت خونسرد باشد با آن ت یهرچه قدر که سع....بلند شد   شیاز جا ایک

 ...است   یکه سرخ خسته بودند معلوم بود که عصب

 قدم به عقب برداشت  کی ترنج

 !!خوش گذشت نه؟ -

 ...  مینرفته بود ییخوش گذروندن جا يما برا -

که آبروت رو سر هر کوچه  یرفتن با پسر کس رونیبعد از ب...   ینیپدر بزرگت رو بب یترسیم...چه جالب  ...ا   -

 ...  رونیب يبر یترسیبه حراج گذاشته نم

 دیخوایم یچ شه؟؟یم دتیعا یچ...  یلعنت ياریبه روم ب ادیخوشت م...نه   ادیخوشت م:  کرد   خی...  دیلرز ترنج

 ...حق شناس   وانیشرکت ک...ته بودم  از جونم؟؟ رف

 ؟يکرد یچه غلط!! ؟؟یچ:  کنار رفت   ایک ينقاب خونسرد تمام

 ...فرداد هم اومد  ...  میرفت یعنی... رفتم :  را نداشت   یعکس العمل نیاصال انتظار همچ دیبه وضوح ترس ترنج

 یشرکت اون عوض یبغلت رفت ریز يرو زد شایم ؟يتو عقل هم دار ؟؟یزنباره که چ کهیدفتر اون مرت یرفت -

 با توام؟ ؟؟یکه چ

 ا؟؟یک نجامیمن چرا ا یفهمیم...باشه   شایاون پدر م دیشا نمیرفتم بب -

 ...آمد   یجور در نم يزیچ چیبا ه...  کردیرا درك نم ایترنج نگاه سرخ ک...ترنج آزاد شد   ياز دور بازو ایک دست

بد بختم کرده    یک نمیاومدم بب...افتاده   یچه اتفاق نمیبب یکنیکمکم م یتو گفت...  رانیمن اومدم ا ایک -

 دیباالخره با یول يا گهیهر درد د ای؟؟ ...تو کرج   نیقطعه زم هی...پول چهار تا دونه نقشه    یچرا؟ شدم قربان...

 ...باورم کنن   

 شد  ایاش باعث تعجب ک یگرفت خنده عصب واریدستش را به د...  ستدیداشت سر پا با یسع ترنج

 ...  ارمیبه بار نم يا گهیتو هم ناراحت نباش گند د ؟یچیه ایک ستمین یچیمن ه ؟؟ینیبیم -

 ...تمومش کن  ... رو بکن  تیزندگ نیبش...بس کن  ...ترنج   ...خودت   يبرا یگ یم يدار یچ -

 ...  ایتازه شروع شده ک -

 يایساعت م نیبار آخرت باشه ترنج ا:  کرد   کیبه صورت ترنج نزد دیه نشانه تهدانگشت اشاره اش را ب ایک

 ...کار رو تکرار نکنه   نیا گهید یگیبه اون فرداد هم م...  کهیشرکت اون مرت يریبار آخرت هم باشه م... خونه 
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 شیکه به نگاهش باز گشته بود آب دهانش را قورت داد گلو يو سرد یتفاوت ینگاه کرد به ب ایبه ک ترنج

 ...آمد   یخشک بود و نفسش داشت بند م

 ؟؟يدیشن...ترنج   کنمیدارم بهت اخطار م -

 ... رفت  ونیزیمنتظر پاسخ ترنج باشد به سمت تلو نکهیا بدون

اگر  گفتینم ایچرا به ک شیر تمنابه حال زارش کرد و نه به نگاه پ ینه توجه ایک...  ردیبم خواستیدلش م ترنج

هر ... ندارد  یتیاهم نیخودش کوچکتر ایک يبرا کردیاحساس م... مهم است چرا گذاشته بود برود  شیانقدر برا

 ... ها دارد و بس  یچه هست ربط به همان خودخواه

**** 

 يو پتو دیاش کش یشانیپ يرو يبه موها یدست...را درآورد   شیخم شد و جوراب ها شایتخت م يرو

 یشائیاما با وجود م ردیبگ یسر و صدائ یخواست دوش ب یدلش م...باال داد   شیشانه ها يرا تا رو یعروسک

 ...که به خواب رفته بود ممکن نبود  

و ساده اش ماند   یخواب نخ راهنیپ يدستش رو...  دیرا پوش راهنشیو پ دیکش رونیب یکی یکیرا  شیها لباس

 یرنگ م کیآن روزها هرشب ...مدل به مدل  ...رنگ به رنگ  ... چمدان لباس خواب داشت  کیآن روزها ...

 دیازدواج کند با ایاگر با ک نکهیا...گشتند   یکلمات داشتند به ذهنش بر م...  دیخند یدخترعمه اش م...  دیپوش

  کردیحسادت م یکم يناز...  دیخند یم شانیبه سربه سر گذاشتن ها...کمد لباس خواب داشته باشد   کی

 ...  یفرجام ایک ریام شیدلش از قبل مانده بود پ...

 ینم...رفته بود   نشیریقسمت بزرگ از خودش هم با خاطرات ش کی... را گم کرده بود  شیلباس ها حاال

لباس خواب ...  يبعد نامزد یآن شب لعنت... آن شب ...اما  خاطراتش دست خودش نبود   اوردیب ادیخواست به 

 ...  اشتقدش را هم به خاطر د یکوتاه یحت...سبک و راحت  ...بود   دهیپوش يدیسف

 ریو حر دیاتاق چرخ انیصورتش را پاك کرد همان جا م شیآرا یآمد که وقت یم ادشی...باالتر از زانو   یکم

همان ...بود و دلتنگ به عکس دو نفره شان زل زده بود   دهیخند...بزرگ   دیچتر سف کی...دامنش چتر شد  

 ...خانه   نیدورتر از ا یلیخ... دورتر  لومترایک... خانه اش مانده بود  یپاتخت يکه هنوز رو یعکس

 

کوچک آب  يبسته ها...برداشته بود   وهیاز آشپزخانه آب م...بخورد   یخنک یدنیشب هوس کرده بود نوش آن

 ...برده بودش به خواب مرگ   یلعنت يآب انبه ...ست داشت  که دو یهائ وهیم
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به  دشیصبح لباس خواب سف... اش فشرد  نهیس يقفسه  يدستش را رو...و درد شد   دیچیاش به هم پ معده

 ...احمق بود   يادیآن وقت ها ز...شدن لباسش غصه خورده بود   فیچقدر از کث...رنگ گرفته بود   یخون سرخ

شدن  فیاما فقط اخم کرده بود به کث... اما ... نامنظم بود  يدوره  کی الشیکه به خ شدیم یخوننگران  دیبا

 ... اش  یروتخت

را خورده بود و  راهنشیپ يغصه ...احمق  ... احمق ...دندان فشرد   ریلب ز...  دیچشمانش جوش انیم اشک

تمام عشقش از ...  شیاعتبار و آبرو يدانست همه  ینم... بر سرش شده  یدانست چه خاک یاش و نم یروتخت

 ...دستش رفته  

از مسافرت  ایک دنیرس يبرا...حالش خوب بود  ... اش همان روز تمام شده بود  يزیخونر... خوب بود  حالش

 ...  کردیم يلحظه شمار

  دهیداخل باغ د يمردپدر فرداد گفته بود او را همراه ...  دهیشکستنش نقشه کش يآنجا برا یدانست کس ینم

 ...دندان فشرد تا هق نزند   ریلبش را محکم تر ز...

حرف ها  نیا دنیآمده بود و با شن ایک...اش کنند   وانهیهمه دست به دست هم داده بودند تا د... گفت  یم دروغ

 ...اخم کرده بود و زل زده بود به صورتش  

 راهنیپ...بود   دهیکه هرگز ند يمرد... که هرگز سوار نشده بود  ینیماش...  شدیرو م يروز داستان تازه ا هر

 نهیس انینفسش بند شد م...حاال سر از کمدش درآورده بود  ... بود  دهیهرگز در اتاقش ند... که هرگز  يمردانه ا

 ...جان نداشتند   شیقدم ها...به خس خس  افتاد  ...اش  

اش   نهیس يرو دیمحکم کوب...راهرو سر خورد   انیکرد و همان جا مدر اتاق را باز ...هر نفسش   شدیم نیسنگ

... 

شده   یچه انتقام یخواست بداند دخترش قربان یم... شده  یقربان نطوریخواست بداند چرا ا یفقط م...  چرا

 ...  زدیو دم نم خوردیم یانگ حرام دیبا یمعصومش تا ک يدختر  کوچولو...

 ...  دیلرز یماند و تنش م یخانه حبس م يواریپشت چهارد دیبا یک تا

 يخانه  انیماند م یم... گشت  یکاش هرگز بر نم...گرفت   یهق زد و باز نفس...نفس گرفت   یزد و کم هق

 ... اش نداشت  یکاربه کار زندگ یآنجا کس...  کردیم یکوچکش و زندگ

 ...ارزش داشت   شتریب یآنجا کم...  دیرس یهم تلخ به نظر نم یلیمادر مجرد بودن خ آنجا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

داد   یرا م شیجواب چراها دیبا یکی...زانو فشرد   ياش جمع کرد و سر رو نهیس انیبرهنه اش را م يپاها

 ...  گرید يها یلیخ...  ای...  ای...  ایحق شناس  وانیک...فرداد  ...  ایک...

و شکسته  ختهیآنطور به هم ر ایخواست ک یدلش نم...آمد   یاز پله ها باال م...  دیرا شن ایک يقدم ها يصدا

 ...  یرفتن داشت و نه فرصت يبرا یاما نه توان...  ندشیبب

 ...نگاهش را حس کرد   ینیسنگ دیپاگرد که رس يرو

 یمیو ن کیاز صورتش را تار یمیو ن دیتاب یم لیکوب ما وارینور د... را از زانو برداشت و نگاهش کرد  سرش

 ...  دادیرا روشن نشان م گرید

 ...کرد   یونگاهش م واریبه د هیراهرو تک ينشسته بود انتها...  کردیپله و نگاهش م نیآخر يبود رو ستادهیا

 ...  يزیچ چیبا ه...پر شود   يزیفاصله قرار نبود با چ نیاما انگار هم...هم نبود   ادیز...شان کم نبود   فاصله

 هی...نمونه   هیمن فقط ...قرار مالقات باهاش بذار   هی: هم گره کرد  انیلرزانش را م يگرفت و دست ها ینفس

 ...خوام   یم يان ا يد شیآزما ينمونه برا

 یدانست هنوز عصبان ینم...  ندیرا بب شیتوانست حالت چشم ها ینم...  کردیبود و نگاهش م ستادهیهنوز ا ایک

 ...تفاوت   یب ایاست 

 رمیم یدارم م:  پوستش حس کند  يسرد يهر قطره را رو یتوانست داغ یم...  دیچشمانش جوش انیم اشک

 ...  ایک کشهیندونستن داره من و م نیا...  یدو دل نیا...کمکم کن  ... درد  نیاز ا

باشد   یخواست کمک ینم...خواست جوابش را بدهد   ینم...بلندش را تا کنار در اتاقش دنبال کرد   يها قدم

 !؟...

 

 *** 

 

توانست  یمرد م نیا نکهیا...آمد   یدرد ش م شتریاما امروز ترنج ب... آزار دهنده بود  شهیهم شیها یتوجه یب

را  ایاز ک یکه راه انداخته بود هم نتوانست توجه اندک ییبا تمام سر و صدا شایکه م نینگاهش هم نکند ا یحت

 ...جلب کند  

از رفتنش با  ست؟یاز چ ایتوانست بفهمد خشم ک یکه نم یبود و عصب رینداشت ذهنش انقدر درگ لیتحل ترنج

از تخم  يکرد تکه ا یو سع دیکش یحق شناس؟؟ پوف وانیفرداد؟ آمدن فرداد به شرکت؟؟ رفتن به شرکت ک
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و ترنج  دیکوب یظرف م درقاشقش را  شایم...  کردیم تشیهم اذ شیبو یمرغ آب پزش را به دهان بگذارد حت

دلش ... تا صبح در تختش غلت زده بود  شبید... شود  یم دهیدر سرش کوب قایهر ضربه آن دق کردیاحساس م

اما قدرتمند  انهیکه نا ش ییتفاوت را خواسته بود همان دستها یچند وقتش آن آغوش ب نیا يبا تمام ترسها

بودنش ...ه باشد  را خواسته بود ک یکس شبید يزیهر چ زا شتریدلش ب...بلندش حرکت کرده بودند   يموها

داد معلوم بود او هم  یاز آن رو فرو م يلقمه ا یتست در دستش بود و گاه...کرد   ینگاه ایبه ک...حس شود  

 ...ندارد   یچندان ياشتها

 ؟؟...  شدیآرام نم یاش کم یزندگ یقیموس چرا

 ؟؟یکنیکار م یچ يدار شایم.  :  پرتاب کرد زیزرده تخم مرغ را به سمت م يتکه ها شایم

 ...بد  ...بد   يما...م  :  بغض کرد   شایبود چه طور؟؟ م دهیزده بود؟ خودش هم نفهم داد

 ... بس کن :  بود   لیتکم تشیترنج ظرف...   دیرا محکم تر در ظرف کوب قاشقش

ا ر سشیکوچک و خ يکه خشم مادرش را باور نداشت بغض کرد و لبها شایبلند تر هم شده بود م يبار صدا نیا

به خودش آمد خواست  ياز زهر درونش خارج شده بود لحظه ا یکم ادیفر نیترنج که انگار با هم... جمع کرد 

و از آشپزخانه خارج شد   دیرا در آغوش کش شایم ایک یبلند و در چشم بر هم زدن یصندل يبخورد که صدا یتکان

... 

احساس از  یتفاوت و ب یب يایو نه حرکت کخودش را نه بغض دخترکش را  ادینه فر...  شدیباورش نم ترنج

 ...را   شبید

از در آشپزخانه که خارج ...بلند شد   شیترنج از جا...بعد از چند لحظه متوقف شد  . آمد  یم شایم هیگر يصدا

بغض ...بود   سیخ شیگذاشته بود و گونه ها ایشانه ک يدخترکش که سرش را رو يشد دلش ضعف رفت برا

و دستش را به سمت دخترکش  فتر ایبه سمت ک... اش را هم از خودش رنجانده بود  یکرد تنها داشته زندگ

قلب  يبغض کرده سرش را رو شایو م دیتر شدن ترنج به سمت ترنج چرخ کیبا احساس نزد ایک...دراز کرد  

ر باز هم دستش را به سمت دخترك لج کرده ترنج قلبش گرفت با اصرا....گذاشت و از مادرش پنهان شد   ایک

 ...و بس   خواستیم رااالن فقط او را و عطر تنش ...اش دراز کرد  

 ...پنهان شد   ایدر آغوش ک شتریب شایم

 ؟؟يکارش دار یچ -

 بود شبید يها دیبعد از آن تهد ایجمله ک نیاول نیا
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 ... قهر نباش ...ماما   شایم -

 ...هستم  :    از همان جا جواب داد شایم

 ....محکم تر کرد   شایدستش را پشت م ایک

 ...  ایبدش به من ک -

 فقط نگاهش کرد ایک

 يکه آرومش کرد یمرس:    شدیاز سر درد وحشتناکش کم م یاندک دیطور شا نیسرش را باز کرد ا رهیگ ترنج

 ...بدش به من و برو به کارت برس  

 ...  يهنوز هم بچه ا...  :  نفهمد   ایداشت که ک نهیحرفها ک نیاز ا شتریب لحنش

 ...  یدو تا دختر بچه بش ریدرگ خوادیو تو نم...دختر بچه داره   هیدختر بچه ام که از قضا  هیمن  قایدق -

  يمبارزه ها رو ندار نیتو توان ا...  نهیرو بکن بابت هم تیزندگ گمیم یوقت...گم بس کن   یبهت م یوقت -

 ؟؟يدی؟؟؟ اون قرصها رو د يدید خودت رو...

 ...  ینگران شده باش ادیبهت نم ایک ریمن ام يخدا:  زد   يپوزخند ترنج

 ...  یکن ریتفس یحد احساس نیرو در باالتر يزیهر چ يعادت دار:  با اخم نگاهش کرد   ایک

 ...احساس دارم   نکهیا يبرا -

 یکه من رو بفهم نیهم به ا يدیام...زنم   نکهیا يبرا...آدمم   نکهیا يبرا:  مبل نشست   يکالفه رو ترنج

مثل من رو   یاونم دختر بچه احساس فهممیرو هم نم يریزن بگ یخواستیاصال چرا اون موقع ها م...  ایندارم ک

... 

 ....ترنج آشفته نشست   يمبل روبه رو يرا هنوز در آغوش داشت رو شایم...  کردیفقط نگاهش م ایک

 ترنج؟؟ یزنیا داد مچر -

 کنم داشیپ یکمکم کن يتو قول داده بود -

 چرا؟ -

 چرا؟ یچ -

 ...شناسنامه با نام پدر داره   هی؟؟ دختر تو ...  یکن داشیپ يخوایچرا م -

 نه؟؟ یکن یمسخره ام م يدار:    کردیباور نم دیشنیرا که م يزیچ ترنج

 مدت است نیخسته تر از تمام ا دیدیکه حاال ترنج م ینگاه گفتیم يگرید زیچ ایک ينگاه جد اما
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 یزنیم هیکنا يشک ندارم دار -

 ...بس کن   شایبه خاطر م...به خاطر خودت  ....بس کن  ...بس کن ترنج   -

 يشایم ؟؟؟یدونیم یزن چ هیمن به عنوان  یحس يازهایتو از ن ا؟یک یدون یم یتو از بچه من چ....  شایم -

که  يمرد... که دوستم داشته باشه  يمن هم محرومم از مرد...محرومه از آغوش پدرش   زهایچ یلیمن از خ

 ...نازم رو بخره   يموقع باردار

 ...  ندیرا نب ایک يها  یکالفه بود انقدر کالفه بود تا کالفگ ترنج

 شایم...  ایما نکن ک ریخودت رو درگ گم؟؟یم یک يرو برا نایدارم ا:  زد و از جاش بلند شد   شیبه زانوها یدست

 ... رو بده به من 

 ...ترنج   نیبش -

 نشست  شیدر جا ایک يبا لحن آرام اما جد ترنج

 ... کن  هیبه خودت تک یکم...به خودت کمک کن  ... ترنج انقدر به دنبال حس خارج از خودت نباش  -

  ایوسط نداره ک...   ستیهست و ن نیب يزیتو چ يبرا ایدن...هم ازت ندارم   يانتظار...  یفهمیتو من رو نم -

من به تمام ...  یهست یکه انقدر به خاطرش عصب يکردم به دوستانم و به همون فرداد هیمن به خودم تک...

باشه که دوستم داشته  میتو زندگ يمرد خوادیمن دلم م نکهیا یکن یتو فکر م...کردم که سر پام   هیتک نهایا

 ایحق شناس بشم و تا صبح فکر کنم که آ وانیمثل ک یدوست دارم برم هم کالم مرد مزخرف نکهیا ایباشه و 

 ینشانه بگردم؟؟ و اون داستان مزخرف ه ایبو  کیبه دنبال  یبال رو به سرم آورده و حت نیکه ا یاون آدم

 ...تکرار بشه و تکرار بشه  

من ...ندارم  ...نه  :  را به نشانه سکوت باال آورد   که ترنج کالفه دستش دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ ایک

تو  يمرد کی يروز کیبود که  دهیتو فالم د ایماها...  یزن معمول کی يازهایزن با تمام ن هی...  ایزنم ک هی

من  ینیب یم...دارم   دیبه فاملش ام...بچه ام رو دوست داره  ...دوستم داره  ...   فهمهیکه من رو م ادیم میزندگ

 ...درونم رو زنده نگه دارم   يبتونم حسها نکهیا ياعتماد کردم برا يزن هند کی يبه فال چا

دوخت    ینگاهش را از ترنج گرفت و به ترنج قال... حلقه کرد  شتریخواب ب ي شایدستش را دور کمر م ایک

لهم  دیدار....همتونم   ياهاپ ری؟؟ منم همون ترنجم ز ینیبیم:  زد   يترنج رد نگاهش را گرفت و پوزخند...

 دیکنیم

 ترنج؟ یبه دنبال عشق -
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و ... و عشقمم ...به دنبال آبرومم  :  فرق داشت   شهیبا هم ایچرا لحن ک...  دیکش شیبه موها یترنج دست...  

 ....  شایدنبال پدر م

 ؟؟یکن یزندگ شایبا پدر م يخوا یم -

  وون؟؟؟یبا اون ح:  آبد  یبود احساس کرد نفسش باال نم يچه سئوال مسخره ا نیا... ترنج جا خورد ...  

 ....داد نزن ترنج   -

 یم...  میکن یم تتیاذ میدار...باشه   دیدخترم سف یصفحه زندگ خوامیمن فقط م:    کردینگاهش نم ایک چرا

بهم  نیاز ا شتریب تیتا آرامش زندگ...  میجا بر نیاز ا عیسر یلیخ دمیقول م...نبود   نیدونم تو معامله مون ا

 ...  زهینر

کار  :    کردیو خودش را خالص م گفتیم دیبا یو بش حرفش مانده بود اما باالخره که چ شیدر ش ترنج

 ...اقامتت هم درست شده  ...

رو ببرم  شایبده م:  بلند شد   شیدلش را هم نداشت از جا ندیرا بب ایسرش را بلند نکرد تا عکس العمل ک ترنج

 ...  میبرات هست يپر دردسر يمهمونها دونمیم...بخوابونم  

مهمان  نجایا... جا خونه شوهرته ترنج   نیا:  رفت   يبه بغل به سمت اتاق باز شایم... بلند شد   شیاز جا ایک

 ...  یستین

  *** 

و  یهر ناراحت...بردند   یم ادیاز  یرا به آن يو قهر نهیهر ک... آدم بزرگ ها هم مثل بچه ها بود  يایدن کاش

به  یاز ماکاران يگریبار چندم بغضش را فرو داد و چنگال د يبرا...کردند   یفراموش م يرا با لبخند یبغض

 !؟... ماما  يخوا یبازم م: گذاشت  شایدهان م

 ... نه  ـ

 میبر...قربون شکلت برم من  : گذاشت  شیپلک ها يرو يخم شد و بوسه ا...چشمانش خمار خواب بود   هنوز

 !؟...  میبکش ینقاش

 ...  ادیتا ماما ب يبرو تو اتاق باز:  دیبه دور لبش کش یبلندش کرد و دستمال یصندل يرو از

از همانجا هم که نگاه ...و گرفته بود   يهوا ابر...نگاه کرد   اطیگذاشت و از پنجره به ح نکیرا داخل س بشقاب

 ...  شدیاش حس م يسرد يکرد یم
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دهانش  یوقت...خانه اش   کینزد يکنار رودخانه  شیها يرو ادهیمثل پ...خواست   یم يرو ادهیپ یکم دلش

 مهین يسرد يرا به رو شیبافته بود و چشم ها شیبرا ایکه ماها یکرد داخل شال بافت بلند و بزرگ یرا فرو م

 ...  زدیداشت قدم م یباز نگه م

 ...آمد   یم یفرداد هم گاه... بود  شایمراقب م میک

را  یو گوش نیبه شلوار ج دیدستان عرق کرده اش را کش...کرد   شیزنگ تلفن خانه از پنجره جدا يصدا

 ...الو  : برداشت 

هشت ...تهران   امیمن دارم م...ده   یاش جواب نم یبه گوش ایک ریام...  نیشمائ یخانم زمان... سالم ....الو   ـ

 ...فرودگاه   مرسیشب م

را فراموش  ایک يمحال بود تنها عضو خانواده ...شناخت   یزن را م نیا... هم فشرد  يرا محکم رو شیها لب

 ...کند  

 ...الو  ...  یخانوم زمان...الو  : متعجب بود  شیصدا

 ...جون   سایسالم پر: اش را خفه کرد  ناله

همسر برادرش بود   يروز...نشناسد   شدیمگر م...را شناخته   شیهم صدا ایداد که دن یشان نشان م نیب سکوت

 ...دور   یلینه خ...چند سال قبل   نیهم...

 ...بود   ختهیمادرشان را به گردنش آو ادگاریگردنبند ...زن بله داده بود   نیبرادر ا به

 !؟... شما  ـ

 ...جون   سایمن ترنجم پر ـ

بود تا  یآن فضاحت باشد اما انگار گفتن اسمش هم کاف ادآوریدوبار  خواست ینم...خواست ناراحتش کند   ینم

 ...تکرار   يتکرار رو... آن ماجرا ها به روز شود  يهمه 

 !؟...به شما نگفته بود  ... به  يزیچ ایک:  لرزانش را تکان داد  يدندان فشرد و پاها ریز لب

  شدیآرم م یکم دیشا...ند و بدود سمت دخترش  تلفن را قطع ک یخواست گوش یدلش م...  زدیم شیصدا شایم

 ...  شدیتکرار مکررات تمام م دیشا...

 ...  رمیگیمن بعدا تماس م...من   ـ

شده بود مثل ...شد   یدردها هم تمام م نیکاش ا...داد   یآزاد پشت خط خبر از اتمام تماسشان م يها بوق

 ... کرد  یسر بازم يملتهب که به تلنگر يزخم عفونت کرده  کی
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 ...بود   یهم راض نیبه هم...  شدیفقط تمام م....ماند   یمهم نبود که اثرش م...  شدیم هیبخ کاش

 ...  يومدین... ن :  ستادیا شیاخم کرده روبرو شایم

 ...  میکن يباز میبر...مامانم   میبر: را سمت سقف گرفت و پلک زد تا اشکش همانجا بماند  سرش

 شدیم...ها و چشم ها   رهیدا...  دیکش یم ینقاش کیگذاشته بودند با ماژ واریکه به د یرگبز يتخته  يرو شایم

 ...دخترش   یآدمک نقاش

 ...  دمیچه خوشگل کش... چ ...  نیبب... ب  ـ

 ...خوشگل شده   یلیخ...مامانم   دمید: تکان داد  سر

 !؟...گفت   یم... گرفت  یتماس م ایبا ک دیبا

ماند  یم! ؟...آمد   یم... چطور بود  ایبرخورد دن...تاب خورد   ستادهیدندان فشرد و ا ریانگشتش را ز ي گوشه

 !؟...آنجا  

توانست دوباره آن ماجراها را از  ینم...نبود   يقو...و برگردد خانه اش   ردیرا بگ شایخواست دست م یم دلش

 ... سر بگذراند 

 ...تلفن  ... ماما ... م :  کردینگاهش م شایم...سه بار  ...دوبار  ...بار   کی...تلفن دوباره بلند شد   يصدا

ترنج  : رفت  ریگ غامیپ يبردارد تماس رو یقبل از آنکه قدم...  کردیکنجکاو نگاهش م يبا چشم ها دخترکش

 ...و بردار   یگوش يخونه ا...

 ...داد   یرا نشان نم يزیچ چیه شیبود و صدا ایک... نبود  سایپر

 ...آدم   هی...  ي...  دمیکش...  یمن نقاش... م :  و برش داشت  دیتلفن دو یزودتر از او سمت گوش شایم

 ...باشه  ... ب :  دیدرخش یاز خوشحال شایم يچه بود که چشم ها ایدانست جواب ک ینم

 ...  ایب...ماما  ... م : را سمتش گرفت  یگوش

 ... الو : ه کرد نگا شایپر شتاب م يقدم ها به

 ...  یداشت یو برنم یچرا گوش ـ

 ... خوبم :  کرد  زمزمه

 ....  ـ

 !؟...  يایم یتو ک...حالم خوبه  : لب زد  دوباره

 !؟...  يصحبت کرد سایبا پر ـ
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 !؟...  يبهش نگفته بود...آره  : راه گرفت  اشکش

گفت ساعت هشت ...  نجایا ادیداره م: تر شد  قیو بغضش عم دیشن یهووف کردنش را پشت گوش يصدا

 !؟...  یدونست یم...  رسهیم

 ...  ادیداره م نیهم يبرا... دارن  شیهما هی...دونستم   ینم...  زدلمینه عز ـ

 ! ؟...  مینباش شایمن و م ادیم یوقت...  شهیم: رفت سمت چمدانش و رفتن  یم فکرش

 ؟!؟...سرت زده   به يباز چه فکر....  مینباش یچ یعنی ـ

 ...!!  ایک ـ

خودت اصرار به اومدن ...  یشیمسائل روبرو م نیا يبا همه  رانیا يایب یوقت یدونست یمگه نم!؟...  یچ ایک ـ

 !؟...  يبر يخوا یم ادیم شیپ یحاال چرا تا حرف...  یداشت

 !؟...کرد   یداشت وادار به ماندنش م...گفت برود   یماند و م یتفاوت م یب دی؟ حاال که با... بود  یعصبان چرا

 ...  یهمسر من... قانونا ...که االن رسما    یکن یفکر نم نیکم به ا هیچرا  ـ

 یچرا درکم نم... هستم  دنشیبشم که خودم هنوز دنبال فهم يزیچ حیخوام مجبور به توض ینم:  کرد  پرخاش

 !؟...  یکن

 ...   ـ

که تو  يمن و آورد... نبود  یصبحت کاف یمحل یب...نبود   یکاف شبتید يحرفا: داختش ان هیبه گر ایک سکوت

 ! ؟... خونه شکنجه بشم  نیا

من و به  يچطور...اون حرفا رو از ذهنش پاك کنم   يچطور! ؟...نگاه کنم   سایپر يتو چشما يچطور من

 ... من ...  ایک...  نهیعنوان عروس خانواده اش بب

 ...  میزن یخونه با هم حرف م امیمن قبل هشت م ـ

 !؟...گفتم   یچ يدیاصال شن: زد و دستش را همانجا نگه داشت  شیموها انیم یچنگ

 !؟...دوست داره   یلیچه پاست شایم...  دمیشن ـ

! ؟...کرد   یتحمل م دیبا...بود   لیپاست يدخترکش به خاطر بسته ا يبرق چشم ها...هم فشرد   يرو دندان

 !؟...داشته باشد   يخانواده ا شایگذاشت م یماند و م یم

 ...قلبش پر درد شد  ...کرد   ینگاه م يدیدخترکش را با چه د ایدن

 ...نکن   تمیاذ ایک ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

 ...  امینرو تا ب یجائ...  رمیگیبسته م هی ی؟ اصال از هر طعم...!خوبه   يا وهیم لیپاست ـ

 

 

 

سرگرم نگه  يمجبور شده بود برا... آشپزخانه اش مشغول بود  لیبا وسا شایم... بود به جان پوست لبش  افتاده

 ... کند  يبدهد که با آنها آشپز وهیم یداشتنش کم

 !؟...شد  ... ش ... خوشمزه ... خ : گذاشت  یها را به دهانش م وهیاز تکه م یآمد و قاشق یم قهیهر دق حاال

 ...لبش   ينشست رو یرفت و دوباره دستش م یم شایو م دیخند یم

 يچا وانیل کیتمام روز فقط ...  خوردیحالش به هم م....بود به هم   دهیچیبارن پ يبا صدا شایم يها خنده

 ؟...  يآب باز میبر... ب : سمتش  دیدو شایم...خورده بود  

با  دیشا...  شیتار موها دادیبهشت م يبو...  دشیفر و روشن دخترکش فرو برد و بوئ يموها انیرا م سرش

 ...سرگرم شود   شایگذاشت و اجازه داد م یکیرا داخل وان پالست یشلب...  شدندیآرام م یدوش گرفتن کم

 ؟...  شدیآمد و بعد چه م یم ایک

 !؟...نشست   یم زیم کیو با او سر  شدیم داریصبح ب دیکه با...ماند   یم نجایکه ا...  دیآ یم سایگفت که پر یم

را هم بغل  شایو م دیحوله اش را پوش...آمده بود حمام   يکف باز دیدخترکش به ام....زد   یحوصله نق یب شایم

 ...  زمیجانم عز: کرد 

قطرات آب از !؟...  شدندیآماده م سایپر دنید يبرا دیبا...را باز کرد   شیلباس ها يتخت و کشو يرو نشاندش

تنش نداشت  یسیبه خ یسرما ربط نیا... سردش شد ... حوله اش   يداخل باز خوردیسر م شیموها يدنباله 

 ... 

 یدرست م ریاالن برات ش...کارو ماما   نینکن ا:  دیکش رونیرااز دهنش ب شایسمت تخت و دست م برگشت

 ؟... باشه ... کنم 

 ...رفت   رونیرا گرفت و بغلش کرد و از اتاق ب شیاز نم موها یکم...را تنش کرد   یموئیو شلوار مخمل ل بلوز

 یوقت...بود   دهیبا چشمان نم دارش هر دو را بوس یوقت... بله داده بود  ایبه ک یبودنش وقت...خوب بود   سایپر

 را پر کرده بود ایپدر و مادر ک یخال يجا

 ...  یلعنت...  ینتلعنت به آن شب لع...شان دعا کرده بود   یخوشبخت يکه برا يچهل ساله ا زن
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 ...خوش قلب   یباب اسفنج...کارتون گذاشت   شیو برا يد يال ا يرا نشاند جلو شایم

که لحظه  يطور...  یآنطور واقع... گفته بود  سایپر يکه جلو یبه حرفهائ...شوهر عمه اش   يبه دروغ ها لعنت

که نکند با ... همراهش بوده   یگشته کس یبه خانه که برم ینکند وقت نکهیبه ا...به خودش شک کرده بود   يا

 ...   دهیگفته و خند ادیز یکس

 ...نکند  ...نکند  ...  نکند

 ...و تکانش داد   ختیر شهیرا داخل ش ریش

کاش ...کارتونش بود   يحواسش گرم تماشا شایم...  دیآب به صورتش پاش یخم شد و مشت نکیس يجلو

 ...ماند   یبچه م شهیهم

... موفق شده بود ...باشد   ایدل ک زیعز دیمورد تائ نکهیا...  دیایخوب به نظر ب سایخواست کنار پر یدلش م چقدر

 دوستش داشت سایپر

دهانش گرفت و  يدستش را جلو...  خوردیدلش به هم م... رفت   سیداد و سمت سرو شایرا به دست م شهیش

 عق زد

 ...  دیچیپیسکوت خانه م انیخشک و دردناکش م يعق زدن ها يصدا

چشم ... مخمور و کدر شده بودند ... که برق نداشت  يا رهیچشمان ت... صورتش کرد  ي دهیبه رنگ پر ینگاه

 ...تر از شب است   اهیداشت س دهیکه فرداد عق یهائ

 !؟...آمده بود  ...  شیکنار پا شایبود و م ستادهیسالن ا انیم ایآمد ک رونیکه ب سیسرو از

 

حرف لحظه  یب ایک...  دیچیپ نهیو عرق کرده اش را دور س سیخ يدست ها...نبود باز هم عق بزند   لیم یب

 :  دیکش رونیب لکسیاز نا لینگاهش کرد وبعد چند بسته پاست يا

 !؟...  یقلب...  يا وهیم...  يمار...  یخرس... ؟ کوکا ...  يو دوست دار کدوم

 ...  دیپوش یگشت به اتاقش و لباس م یبر م دیبا...نشان از ذوقش داشت   شایو تاب خوردن م چیپ

 ...  یقبل... ق  ـ

 ...  یب... قلب ...بگو  ...  یقلب ـ

 ...  لیپاشت...من  ... م  ـ
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برداشت تا زودتر به اتاقش برسد   يسرش را برگرداند و قدم بلندتر...  دیرا پشت سرش د ایپاگرد بود که ک يرو

... 

 ... رنج ت ـ

 ...لباس بپوشم   دیبا: را پشت گوش داد  شیموها

 ...  میحرف بزن دیبا: حلقه شد  شیدور بازو ایک دست

 ...باشه  ... باشه : معده اش به جوش و خروش افتاده بود ...  ستدیآنجا با تیخواست با آن وضع ینم

 ...وقت ندارم   ادیز... االن  نیهم:  کردیم اصرار

رفتارات و  نیا...   يبر يخوایکه م یگیم یبا هر زنگ و تماس نکهیاز ا ادیبدم م:  تاق شد داخل ا همراهش

 ...  یستیساله ن ستیدختر ب گهید...عوض کن  

 ...  یکن يادآوریکه تو  ستین يازین...  ستمیساله ن ستیدونم که دختر ب یم...آره   ـ

 شایکه دنبال پدر م يتو اومد... فهممت  یمن نم:  کردیبود و نگاهش م ستادهیمقابلش دست به کمر ا...  آنجا

 ...  ستین یحرف... باشه ...  يبگرد

 !؟...  یچ یعنی يهمه فرار و پنهان کار نیا گهیاما د...  رمیگینمونه از اون مردك حق شناس م هی برات

تونم باهاش  یمن نم...  یفهم یچرا نم:  به هم چسباند  شتریحوله اش گرفت و ب ي قهیرا دو طرف  دستش

 ! ؟...درکش سخته برات  ... روبرو بشم 

مثل ...  یپنهان بش يخوا یچون مثل ترسوها فقط م ستیبرام قابل درك ن: سمتش برداشت  يبلند قدم

 !؟....  ادیم يکار هات به نظرم چطور نیا یدونیم...بزدل ها  ....ترسوها  

 ...سپر کرده بود و نگاهش پر حرف بود قصد له کردن داشت   نهیمقابلش س نطوریمرد که ا نیا...شکاندش   یم

 ...بس کن  : لزاند  چانه

... بگو ...آره  ...  يکرد یکه اون شب چه غلط یدون یخودت هم خوب م...  يالبد مقصر...کنم   یبس نم ـ

بود   یلباس خوابت چه رنگ یگفت...  يبود یبا ک...  يزن من بود یبهم بگو وقت...بود   یکن که ک فیبرام تعر

 !؟...هام   احمق هیمن شب! ؟...  يآب انبه خورد یبهم گفت ادمهی! ؟...  دی؟ سف...

 ...بس کن  ... بس کن  : زد  غیج

 ...  يمقصر: اش  نهیبه س دهیبود چسب ستادهیحاال ا... تمام فاصله شان را پر کرده بود  ایک

 ... مقصر نبود ...دانست   یم ایک... نبود ... نه ....تکان داد   سر
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  یترسیچرا از روبرو شدن با مردم م! ؟...  يشد میقا نجای؟ پس چرا ا...  یستیمقصر ن: را محکمتر فشرد  شیبازو

 !؟...

 ...ترساندش   یاخم درهم و فک فشرده م نیا...را دوست نداشت   ایک نیا

بچه  نی؟ داشتن ا!؟...  یو ثابت کن یچ یخواست ی؟ م!؟...  ینگه داشت یچ يبچه رو برا اون: داد  یم تکانش

 !؟... کرد  یو درست م یچ

 ...بس کن  : زد  زار

 یچ يبرا...  يسقطش نکرد يدیفهم یچرا وقت گمیدارم م: بلند بود که چشمانش را ببندد  يبه حد دادش

 ؟ ...  یکن مشیقا نکهیا يبرا...  ینگهش داشت

 !؟...  یکن یپس چرا ثابت نم...که برات پاپوش دوختن   یگی؟ نم...تو نبود   ریتقص یگینم مگه

 ...  یکنم لعنت یکارو م نیدارم هم: خودش داد زد  مثل

 یبدون نکهیفقط ا! ؟...  يان ا يد شیبا آزما: بود  دهیبه هم چسب شانیبودش جلو که صورت ها دهیکش آنقدر

 !؟...نداره   یبرات ارزش نایا! ؟...  يتو انتخاب شد یچ يبرا یبدون يخوا ینم! ؟...  هیکاف هیپدرش ک

 ... تمومش کن : را پاك کند  شیدستانش آزاد نبود تا گونه ها یراه گرفته بود و حت اشکش

 نیا یک یتا بفهم یکن یخودت استفاده م ياز بچه  يدار:   دیصورتش چرخ ياجزا يرو ایک ي رهیت چشمان

 !؟...مگه نه   یخاطرنگهش داشت نیفقط به هم....کارو کرده  

حالم و ...سواستفاده کردن از بچه ها تو خون شماست  : کوتاه آمدن نداشت  الیاخیاما ک... آمد  یدر نم شیصدا

 ...  یزنیحالم و به هم م...ترنج   یزنیبه هم م

 *** 

 

 شایاز م یچرا صدائ...کند   یم...خودش سواستفاده کرده   يه گفته بود از بچ...  زندیبود حالش را به هم م گفته

 ؟... آمد  ینم

 رشیش...  دیجنب یسرش داشت و دهانش م يکرك نرم رو یکم...بود   فیآمده بود کوچک و نح ایبه دن یوقت

 ... دردناکش را به دهانش نگذاشته بود  يها نهیپشت کرده بود وس شایم يها غیهم با وجود ج یگاه...داده بود  

کرد که اسمش را  ینگاه م ينشست و به موجود کوچک ناخوانده ا یسرش م ياتاق باال یکیتار انیم یگاه

 !؟...نبود  ... مسخره بود ....بهار   شهیگل هم...  شایگذاشته بود م
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اما فقط ...  شدیخفه م...   ردیش را بگا ینیاست دستش را دراز کند و با دو انگشت ب یکرد کاف یفکر م یگاه

 ... شوند  یمتنفر نم شانیوقت از بچه ها چیمادرها ه دیفهم یچه م ایفکر کرده بود  و ک

 ...نبود که بچه اش را دوست نداشته باشد   ایدر دن يمادر چیه...  يمادر چیه

 کی... بود  ایآدم دن نیشدند که بدتر یباردار م ياگر آن را از مرد یحت... بود  شایمثل م یکیاگر آن بچه  یحت

 رشیخون و گوشت و عشق درگ... برابر نبود  يزیکه با چ یوندهائیپ کی...  دادیرخ م يباردار انیم یزهائیچ

 ...  دیفهم یچه م...  دیفهم یچه م ایک...  شدیم

 ...نشست   یهم م يکه رو یو دندان هائ دیلرز یکه م يآمد و چانه ا یباران م يصدا

 ...من دوسش دارم  : زد  لب

به  دیشا...تا از نو بنا شود   بردیزمان م یمدت...شکانده بودش  ...کم شده بود   شیبازو يرو ایدستان ک فشار

 ... عمرش  ي ماندهیباق ياندازه 

تو وان حمام سر ... شش ماهش بود   یبار وقت هی:  پر و مبهوتش راه گرفت  يزد و اشک از چشم ها پلک

 ...آب   ریلحظه رفت ز کی يبرا...خورد  

و  رونیتونستم در حمام و ببندم و برگردم ب یم....بذارم همونجا بمونه   تونستمیم...لحظه   کیکمتر از  یلیخ

 هی یحت...نکردم   تیو اذ یکس چیکه تو عمرم ه یمن... تونستم   یم...تموم بشه   شهیهم يماجرا برا نیا

 ...اما نشدم  ... خودم بشم   يتونستم قاتل بچه  یپروانه رو نکشتم م

آره  ...برسونمش   نجایبرام راحت بود که تا ا...  یکن یفکر م...  یکن یتو فکر م...  شهیداره سه ساله م شایم

 !؟...

 !؟...  یدون یم یچ...از مادر بودن   یفهم یم یتو چ: مرطوبش پر نفرت شد  چشمان

مردها ...گرفت   یو مه م شدیتار م...  شیاشک ها زشیاز ر شدیتار م دشیو مدادم د ایزده بود به چشمان ک زل

 انیم...شود   دهیپوست نبود تا د يکه خراش رو يدرد...مادر شدن چقدر درد دارد  ... زن شدن  دندیفهم یچه م

  دهیپدرش هم نفهم...شان بود   نهیس

 ... وقت   چیه...  دیفهم یهم نم ایک... هم  رمردیپ...  بود

کار  نیبه جز ا یام راه یگناه یاثبات ب يمن برا...من  : آزاد کند  ایک يپنجه  ریکرد دستش را از ز یسع

ام که  یمن اون ترنج...   نیمن و بب...   نیبب...نداشتم   يا گهیراه د! ؟...سواستفاده کردم   یگیم...نداشتم  

 !؟...سقف اون عمارت بهت بله داد   ریروز ز هیام که  یاون...  عاشقت بود 
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 ...  شدیو کلمات شکسته و تکه تکه از دهانش خارج م دیلرز یاش م چانه

 یزندگ يهمه  شایم...از منه  ...  یهم جزئ شایاما م... نداشتم  شایجز م...به   یخودم راه... دفاع از  يمن برا ـ

 ؟!؟...  یتون یم يچطور...   یانقدر پست باش یتونیچطور م...منه  

 ...تنهام بذار  ...که زده بشه   ستین یحرف گهید...دست از سرم بردار  : هق هق افتاده بود  به

 ...ترنج   ـ

بود نگاهش  ریقبل پر نفرت و تحق قهیچند دق نیکه هم یتوانست با چشمان یچطور م یلعنت...آرام بود   شیصدا

 ...کند   میآن چنان نرم باشد و زخم ها را ترم شید و حاالصداکن

 ...لعنت به قلبش  ... لعنت به خودش و حماقت دلش ! ؟...  ایلعنت به ک چرا

 یگاه م هیتک يکه روز يپشت سر...  شیتار به تار موها ریدرست ز...دور گردنش حلقه شد   ایک ي پنجه

 ...  یکس چیه... نبود  یخواست و کس

 یخواست عقب بکشد و برود اما نم یدلش م...کرده اش خانه کرده بود   خی يموها انیآنجا م شیها پنجه

 نیا ایک يو فقط برا دیکوب یتند م يهنوز به اشاره ا یقلب لعنت...جان داشت و نه قلبش   شینه پاها...توانست  

 !؟...شد   یچرا تمام نم...تپش را تجربه کرده بود  

 ...ترنج   ـ

خانه کرده بود   شیموها انیانگشتانش م یوقت...  زدیم شیصدا نطوریا یوقت... هم فشرد  يرا رو شیها پلک

با دکترش  دیبا... شک نداشت ...  شدیم وانهیداشت د...تلخ بود و دوستش داشت  ...!!   یفکر کرد چه اسارت...

 ...و دوست داشت   شدیمتنفر م دیبا...  زدیحرف م

بعد آن حرف ها  دیبا...نداشت   ادیبه هم بودن را به  کیآنقدر نزد...صورتش   ينشست رو یم ایک يها نفس

 رفت  یم شهیهم يبست و برا یچمدانش را م

 یرا حس م دنشیروئ...قلبش به جوانه نشسته بود   انیم يزیحاال چ...خانه   نیا انیکرده بود م شهیانگار ر اما

 !؟...اش بود   يبه بهبود يدیدرد داشت اما ام...  شدیود و کم کم مرهم ماش سر باز کرده ب یدمل چرک...کرد  

 !؟...  یترسیم یکنار من از چ...  ینجائیا یوقت:  به حرکت آمد  شیموها انیاش م پنجه

 !؟...  یترسیم یاز چ یگناه یب یوقت

 ... بذار برم : هق زد ...  دیفهم یشده بود و تازه م وانهید...داشت   يرو شیبه پ لیاش م یلعنت سر
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گونه اش را با انگشتانش لمس  یسیخ يرو:  گونه اش نشست  يهم آزاد شد و باال آمد و رو ایک گرید دست

 ... لمسش نکرده بود  نطوریا... کرد 

 ...خواست   یو دلش ماندن م شدیگرفت و دلش آرام م یم شیکه توان از پاها نطوریا

 *** 

 

 زیاز هر چ شایگل سر نزده بود م شیشده بود به موها یخواستن نشیتورش و شلوار ج قهی با بلوز دخترانه شایم

دخترکش را به همراه داشت به صورت  نیریکه اعتراض ش یترنج بوسه محکم...متنفر بود   شیبه موها زانیآو

 ...زد   شایم

 شیبایدخترك ز شایعاشقانه نبود م کیمهم نبود که حاصل ...نبود که ارتباط او از کجا شروع کرده بود   مهم

 ...بود  

 سایپف کرده را عادت کرده بود اما پر يترنج خسته با چشمها نیا...توالت اتاق به خودش نگاه کرد   زیم نهیآ در

که  دیبه گونه اش کش یدست...  شدیبا او رو به رو م دیبا...  دیکش یگذاشت و پوف زیدستش را لبه م...در راه بود  

 ...را مهمان کرده بود   ایک ينفسها شیپ یساعت

بدهد  ریش خواستینم شایآن روزها که به م...آمد    یم شیها نهیس ریتا ز شانیبلند... را برس زد  شیموها

ترنج با بغض  ست؟؟یمعاشقه ن کیحاصل  یدخترکت به قول نکهیاز ا یلبخند زده بود و گقته بود ناراحت ایماها

 مهین دهدیبود و گفته بود به او قول م ستهبا همان آرامشش لبه تخت ترنج نش ایماها... جواب مثبت داده بود  

چند درصد ...  ستیرابطه عاشقانه ن کیآنها که خواسته اند بچه دار شوند بچه شان حاصل  یحت ایزنان دن شتریب

 یچند درصد بعد از ازدواجمان همچنان عاشق آن عشق باق ای میاز ما مگر شانس ازدواج با عشقمان را دار

 !!م؟؟یمانیم

مناسب  شتریب یکند که کم دایپ يزیکرد چ یسع شیلباسها نیترنج از ب...   ختیریترنج را بهم م فیک شایم

 ... مهمان باشد  کیورود 

اش از سر شانه  قهی یکم... فرداد بود  سمسیپارسال کر هیرا انتخاب کرد که هد یرنگ دیسف یآخر بلوز بافتن در

 ...کرد   یآن را جبران م ستادهیا قهیبلوز  کی دنیبا پوش شهیها باز بود که هم

 نیب ایماها ییاهدا اسیدر مصرف روغن  یکم...اش را زد   یسر شانه چپ بافت و رژ لب گلبه يرا رو شیموها

 ....نبرده   نیاز ب يعطر چینده آن را با همست کن يکرد بو یسع... کرده بود   يرو ادهیز شیموها
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تا چروك  دیکش یرنگش را دست یشلوار کتان مشک...گرفت   شیدستها نیلبه تخت و سرش را در ب نشست

 ...نخورد  

   ایگذاشته بود ک يتخت خواب سفر شایم يدر اتاق باز...مادرش بود   فیک اتیهمچنان مشغول محتو شایم

 ...آن خرسها و تورها    نیب...در آن اتاق باشد   سایهم بود پر یمدت که مدت نا مشخص نیقرار بود ا...

به هر حال ترنج ...  دیایبه اتاق ترنج ب توانستیم سایو پر مانندیدر آن اتاق م شایگفته بود خودش و م ایبه ک ترنج

 ...بود   سایمهمان تر از پر

 ...خارج کرده بود   لونشیاز نانو را  يفقط نگاهش کرده بود و ملحفه ها ایک

 دیتا به حال با گرفتیتهران را هم در نظر م کیاگر تراف یرفت حت نییرا در آغوش گرفت و به طبقه پا شایم

 یاصال چرا سع...  کردیکاش لباسش را عوض نم يا...  رفتیکاش م يداشت ا بیاسترس عج...  دندیرسیم

 مگر بود؟؟؟ ندیبه ترنج سابق را بب هیشب یهم ترنج يدرصد سایکرده بود پر

 ... اوف ...بود   یکاف نشیبا شلوار ج يخاکستر یاسک قهیکه برگردد باال و لباسش را عوض کند همان  خواست

قلبش گذاشت   يدستش را رو...  دیشد را د اطیکه وارد ح ایک نیماش يخواست به سمت پله ها برود چراغ ها تا

... شد  ادهیپ نیاز ماش يزن قد بلند ایهمراه ک اطیح یکیدر تار...ش را حبس کرد  نفس...  ستادیا یداشت م....

 ...بود   ایدر دست ک یچمدان

که با تعجب ....  دیشنیضربان قلب مادرش را م يهم انگار صدا شایم...  دیرا در آغوش کش شایخم شد و م ترنج

 ...  کردیترنج را نگاه م

که پاشنه بلند  یبا هر تق...  شدندیتر م کیکه آنها به خانه نزد یفرستاد با هر قدم یم یبه خودش لعنت ترنج

چرا ... که چرا نرفته  فرستادیبه خودش م گریترنج لعنت د کردیم جادیا اطیح يکف پوشها يرو سایکفش پر

 که چه؟؟ واقعا که چه؟؟... مانده 

 ...خانه باز شد   در

که از قبل ترنج در آنجا گذاشته بود گذاشت و با دست در را باز نگه  يپارچه اتکه  يوارد شد و چمدان را رو ایک

 ...کرد    شیتا در آخر ترنج رها شدیمدام خم م شایم... داشت 

 نیاز ب شیموها...   ایک يچشمها هیدرست شب اهیس يبا چشمها... همان زن قد بلند  ...وارد شد   سایدر پر از

  شیبود مثل سه سال پ کیش سایپر... بلوند روشن بود   شهیبود مثل هم ختهیر رونیب اهشیس ریشال حر
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 دیپنهان کند شا ییرا جا ودندب سیکه خ شیکرد دستها یترنج سع...به تن داشت    یرنگ یمشک يپالتو...

 ...لرزش وحشتناکش پنهان شود  

 ...  سایبفرما پر:    ایک

 ....  کردیخورد ممودبانه بر  اریبا خواهر بزرگترش بس شهیهم ایک

 ....واقعا کاش رفته بود  ... کاش رفته بود ...بغضش را قورت داد   ترنج

که کف دستش بود  یترنج با دستمال...با همان اقتدار وارد شد  ...آمد   یبه نظر م دهیرنگ پر یهم کم سایپر

 ...  کردیرا مدام پاك م سشیخ يدستها

 یکم...گذشت   سایاز کنار پر... رفت  ایبه سمت ک شایم...بود   ستادهیرو به ترنج ا سایکنار چمدان پشت پر ایک

چشمانش را  سایکرد پر يگذر بهیغر نیاز کنار ا ایک دیبه ام شایاما م...ها نداشت   بهیعادت به غر ادیز... ترسان 

 شایدخترکش را تحمل کند؟؟ م کردیم یداشت سع سایپر...  ردیخواست بم یترنج م... بست و باز کرد  يلحظه ا

اخم ... رفت  ایبه سمت ک شایهمراه با م ساینگاه پر...رفت   ایگذاشت و کنار ک سایکنان از کنار پر یتات یتات

 ...ترنج بد تر بود   ياز صد تا فحش برا سایصورت پر يرو

 ...نکند   هیتا گر کردیدعا م داشت

 ؟؟؟يدیخر یقبل لیپاست...پ  ... پا :    ...  ستادیا ایکنار ک شایم

 ...اما   يها رو دار يشما هنوز مار...  یقلب...نه   یقبل:  خم شد   شیدو زانو يرو ایک

 ...  خوامیم یقلب...ق  ...من    -

 ؟يداریشما اصال چرا تا االن ب -

 ...  دیرا در آغوش کش شایخم شد و م ایک...شده بود   رهیخ ایاش به ک یخواستن يبا اخمها شایم

اخم ...  کردیکار را نم نیا ایکاش ک يا... است  کیفشارش به صفر نزد کردیاحساس م کردیداشت غش م ترنج

 ...در حد تحمل نبود   سایو صورت در هم پر

 ؟؟؟يبه من بد یتونیم يچا... ترنج  ... :  رساند   سایبا دو گام بلند خودش را به پر ایک

نگاهش را از برادر بچه به بغلش به سمت ترنج  سایپر...  ندیالقا کرد تا ترنج را بب سایکار انگار به پر نیبا ا ایک

 دیشا ایو  دیجد یکم يترنج با چهره ا دنیانداخت که از د ییایبه ک یو درمانده نگاه عیترنج اما سر...کشاند  

 ...تعجب کرده بود   میبه قد کینزد یکم یلیو خ یکم
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تا مانند  داشتیمسخره بود اگر انتظار م...بدهد؟؟   یبه جلو بردارد و دست یگام میمثل قد دیبا دانستینم ترنج

 ...را ببوسد آن هم سه بار   شیگونه ها سایپر میقد

سالم  :    اوردیپر از سئوال تاب ب دیشا اینگاه به شدت متعجب و  نیا يرا کرد تا بتواند جلو شیتمام سع ترنج

... 

 !!؟؟...که به خانه برادرش آمده بود   ییسایبه پر...؟؟   دیگفت خوش آمد یم دیبا

 ؟؟يدیبمونم رو بهم نشون م دیکه با یاتاق:    دیچرخ ایکرد و به سمت ک یسالم سایپر

 ...احساس کرد تمام بندش به لرزه افتاده   ترنج

که ترنج آماده  یاز شامبودند بخواهد  يبود در اتاق باز یساعت میکه همراه با برادرش ن ییساینبود پر مطمئن

  ختیرینه اشک نم...  ختیریاشک نم...بهار نارنجش آشپزخانه را گرفت بود   يچا يبو...کرده است بخورد  

گرفته  دهیاو را ناد سایپر...خودش را ببازد   نقدرا دیپس نبا ستیگفته بود اگر مقصر ن ایطور نبود که ک نیمگر ا...

 ...بود که گرفته بود مهم نبود  

 يکرد که رو ینگاه شیشایبه م...  خورندیرا م يگذاشت مطمئن بود چا ینیرا در س ستالیتا فنجان کر دو

 ...  دیخواب یو نم کردیم یکودك سرتق یصندل

او هم ...آورد   یو م ختیریم يچا سایپر يآن روزها هم خودش برا...را دور فنجان حلقه کرده بود    شیدستها

و  زدیپر مهر به صورت ترنج م يبوسه ا شهیاما هم کردیاش از او تشکر م یشگیهم يبا آرامش و خونسرد

اما آن عروس کجا و ... بود  شبه خاطراتش زد االن هم ترنج عروس يترنج پوزخند...  کردیعروسم خطابش م

 در بغل کجا؟؟ يآبرو با بچه ا یعروس ب نیا

 ... ترنج  -

 یگذاشته بود برود اگر نگفته بود حالش ار ترنج بهم م ایبه پشتش بر نگشت اگر ک... بود   ایک دیاز جا پر یکم

 ...نبود    ریهمه تحق نیخورد حاال ترنج مجبور به تحمل ا

 کیکه انقدر به او نزد ایک يچشمها دنیبرگشت از د یوقت...   ختیدر هر فنجان ر يچا یکم...را نداد   جوابش

به  شتریکمرش را ب...خونسرد   شهیهم يها یمشک نیداشتند حاال ا يقرمز يرگه ها...بودند تعجب کرد  

 بود؟؟ ستادهیا کیقدر نزد نیا ایک چرااصال ...  شدیبه عقب برود اما نم شتریبتواند ب دیفشار داد شا نتیکاب

دستش ... را گم کرد بود  شیت و پاترنج دس...  دیکشیم قیعم يو نفس ها کردیهنوز هم داشت نگاهش م ایک

 ...  ختمیر ییمن چا... م :  را گرفت   شیجدا کرد و بافت موها نتیرا از لبه کاب
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 ...   کردیباشد نگاهش م يزیانگار که در صورت ترنج به دنبال چ ایک

 ...شام بخورن   انیباال ب رمیبهشون بگو که من م -

 ...خاطر   نیخسته است به هم یکم:  نگاهش کرد   دیگویبود ترنج چه م دهیانگار که تازه شن ایک

هم  شایمن و م...  ختمیخودت هم ر يبرا... رو براشون ببر  يچا...  نهیرو بب شایمن و م خوادیهم نم یکم -

 ...باال   میریم

 ؟؟يشام خورد:  گفت   ایتکان بخورد تا برود که ک یکم خواست

 ...ندارم   لیم -

و  گردمیبعد بر م...  برمیم يمن براش چا... خونه است  نیکه تو ا ستین یهم تنها کس سایپر...من دارم   یول -

 ...  میخوریشام م

 به سمن چپش برداشت  یدراز کرد و ترنج قدم ینیدستش را به سمت س ایک

 ...  خورمیمن شام نم -

 ....  يخوریم:  به دست خارج شد   ینیس ایک

 

بود و ساالد درست کرده بود  ختهیجات ر ياطرافش را سبز...مرغ در فر گذاشته بود   ...نداشت   لیواقعا م ترنج

 ایک... درست کند  توانستیبود که م ییتنها غذا نیلرزانش ا يو دست و پا یحوصلگ یدر آن فرصت کم و ب... 

 ...  دیخوابیو نم کردیم یهنوز سرتق شایم...  گذاشتیمرغ را به دهانش م يتکه ها

 یم شیرو يمدام جلو سایصحنه ورود پر...  کردیم یپخته داخل ظرفش جنگ جیبا سه تا تکه کاهو و هو ترنج

 ...شد   یم شتریو ب شتریآمد و هر بار بغضش ب

 ؟؟...  يخور ینم يزیچرا چ -

 لیم:  نشده برخورد کند   يزیانگار که چ توانستیآدم م نیچه طور ا... نگاه کرد   ایرا بلند کرد و به ک سرش

 ...ندارم  

 بود؟؟؟ ادشیهنوز  یعنی...ران در بشقاب ترنج گذاشت   ياز ظرف وسط تکه ا ایک

 ...  خورمینم -

 ....  فتادهین یترنج اتفاق...  يخوریم -

 ؟؟...واقعا   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٦٣ 

 ...خورده بود   يزیچ مایگرسنه نبود تو هواپ سایپر:  تر   زیت یبار کم نینگاهش کرد ا ایک

 ...کنه   تشیاگر ممکنه حضور ما اذ یول...  ایندارم ک یتوقع سایمن از پر -

 ....حرف به غذا خوردنش ادامه داد   یب ایک

 

 پوشاند شیخرس يرا با پتو شیرو...را در تخت خوابش گذاشت   شایم ایک

 ...  شدیاش حسادتش م يچه قدر به خونسرد...نگاهش کرد   ترنج

البته اگر خواب هم عالقه ...مسواکش را زده بود و آماده خواب بود  ...تنش بود   یدار نخ نیخواب آست راهنیپ

 ...لبه تخت نشست  ...  دادیبه او نشان م يا

 ...ترنج   -

 ...بله  :  نگاهش کرد   ترنج

 ؟؟يبه قرص دار يازین -

 ... بخوابم  کنمیم یسع -

 ...  کنهینم تیرو اذ یحضورت کس...ست ترنج   شایخونه تو و م جا نیا:  شد   کیبه او نزد یکم ایک

 ... اما  -

 ...  میصبحانه منتظرت هست زیفردا سر م:  شلوارش کرد   بیرا در ج شیدستها ایک

 ...اما    -

 ...  ریشب بخ -

 

تر از اتاقش  نیپائ یکه کم... که کجاست  دیایب ادشیالزم نبود فکر کند تا ...خسته اش را باز کرد   يها پلک

 ...  سایپر...  ایخواهرک...بود   یزن

 یمحل یاز تصور ب...شده   داریداد زودتر ب ینشان م شایم یتخت خال...گاه کرد و برخاست   هیرا تک شیها دست

 ...به دخترکش دل لرزاند   سایپر يو تند

 ...کرد   یم تشیاذ ای...  کردیم یتوجه یب اگر

 ...  یمامان شایم...  شایم:   نیپائ دیپله ها دو ياز رو...رفت   رونیتند کرد و ب قدم

 ...  نجاستیا ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

 يتخت سفر يکه پا ندیرا بب شایتوانست م یم...  کردیبود و به داخل اشاره م ستادهیا يکنار در اتاق باز سایپر

 ...  کردیم ياش باز یرنگ ينشسته بود و با لگو ها

 ...  ندیاش را بب یتوانست صورت راض یهمان جا هم م از

نبود که به  یآدم سایپر... به فغان آمده بود   شیمادرانه ها خودیب...دل لرزانده بود  ... نگران شده بود  خودیب

 ...بزند   بیآس یکس

 !؟... کرد  دارتونیب...نگرانش شدم  ... ن : داد  سایگرفت و به پر شایرا از م نگاهش

 ...بودم   داریب...نه  :  دیبه گردنش کش یتتکان داد و دس سر

سه سال   نیمثل ا... ماند  یمنتظر م یکم دیبا...  دیترس یانقدر م دینبا دیشا...داد   یبود که جوابش را م خوب

... 

معذب بود که آنطور مقابل خواهر ...  دیاش کش ینخ راهنیبه پ یآشفته اش را پشت گوش داد و دست يموها

 ...خدمتتون   امیم...من لباسم و عوض کنم  :  ستادهیا ایک

 ...تا از پله ها به اتاقش برگردد   دیگرفت و چرخ سایرا از پر نگاهش

 ...دلم   زیعز ریصبح بخ ـ

 ...کرد   ینگاهش م يکه با خونسرد یدور کمرش نگاه کرد و بعد به چشمان ایدست ک يحلقه  به

 ...که تا به آن روز نکرده بود   يکار...و لمسش کند    ستدیبا کشینزد ایخواست ک یآنجا بود و نم سایپر

 ؟...  يدیخوب خواب:  دستش تنگ تر شد  ي حلقه

 ... دستت و بردار ...  يشد وونهید: هم فشرد و زمزمه کرد  يرو لب

 کیآنطور نزد...کرد   یکار را م نیگرفت هم یفاصله نم ایکند اما اگر ک يتند سایخواست در حضور پر ینم

 ... کرد  یموقع اش را تحمل نم یشدن ب

 ...باهات ندارم   يکار...  ستین يطور: هم مثل خودش لب زد  ایک ـ

مردانه اش  راهنیپ يدکمه  يگرفت و نگاهش به باز ینفس...  دندنشیبه آغوش کش مهیو آنطور ن ایک حضور

 ...افتاد  

 لیکه م یجائ...بود   دایپ شیتر از گلو نیپائ یمشک يچند تار مو...بود   دایپوستش پ يدیاش سف قهی يباز از

 ... داشت تا سرش را بگذارد آنجا و آرام شود  يحد یب

 ...دور  ... دور ... دور  يهمان روزها... زدند  یباغ پشت عمارت قدم م انیم یهم وقت آن
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 ...ماما  ... م  ـ

شده  ایک بیو حاال نص دید یکه مختص خودش م یاز آغوش...کرد   یبود و نگاهشان م ستادهیکنارشان ا شایم

 ...به هم زده بود   یبود اخم بزرگ

 ...  یتیسوئ ریصبح بخ: غنج رفت  شیاخم ها يبرا دلش

 ؟...!بغلم   يایب يخوا یم: خم شد  ایآنکه خم شود تا بغلش کند ک قبل

 !؟...  يدوست ندار:  زانو زد  شیپاهامقابل  ایک...کرد   یبراندازشان م دهیبرچ يو با لب ها نهیدست به س شایم

 !؟...کردند   یم يخوشبخت را باز ينقش خانواده  سایپر يبودند و مقابل چشم ها ستادهیا آنجا

لباسامون و عوض  دیبا:  را گرفت  شایکوچک م يبرد و پنجه  شیدستش را پ...تهوع آور بود   گرید یکی نیا

 ...  میکن

 ...را بغل کرد و از مقابلشان گذشت   شایم...نداد   ایبه اخم ک یتیاهم

با کفش دوزك  يو سورمه ا دیسف يچهار خانه  نیکمر چ راهنیپ...پوشاند   شایبه م یحوصله لباس مرتب با

 ...دامنش بود   يکه پا یتپل يها

 ....  یخوشگل يچه فرشته :   دشیشده بود که تند و تند بوس یخواستن آنقدر

 ...ماما  ... م  ـ

 !؟...ماما  :  از عطر تنش برداشت  ینفس

 ...  ایک میبر... ب  ـ

... شناخت  یرا به عنوان پدر نم يمرد چیدخترکش ه...قلبش از تپش افتاد   انیم... اش  نهیس انیم يزیچ

 ...رفتند   یو م آمدندیکه م یآدم هائ...  ایک... فرداد 

 ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يتوانست جلو یم دیشا...  دیپلکش کش يپا یدست نهیمقابل آ... تکان داد  يسر

 ...  میبر...  زمیآره عز...  :  دیشا... 

 ....پنجه اش محکم گرفت و به اشپزخانه رفت   انیرا م شایم دست

 

 

 *** 
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آب  يحواس دستش را به سمت کتر یآب سرد گرفت تا سوزش اندکش را کمتر کند ب ریش ریرا ز دستش

 ...  کردیم يباز یرنگ يداشت با دستمال سفره ها شایم... جوش برده بود  

 يهم رو شیآماده کرده بود و مرباها شبیرا از د رشیکه خم ینیریطور ش نیبود هم دهیچیهل دار پ يچا يبو

 سایست به پرخوا یبدش آمد م ایاز خودش به اندازه ک...  دندیدرخشیم یو صورت دیچهار خانه سف يزیبا رو م زیم

 را اثبات کند؟؟ خوشبخت هستند؟؟ خودش کدبانوست؟؟ يزیچه چ

 مسخره نبود؟ یلیکردن خ ییرایطور پذ نیا گذردیدر سرش چه ها م دانستیخوب م یلیکه خ ییسایاز پر اصال

 ؟؟يدستت رو سوزوند -

خندان مسخره اش خشک کرد و به  يبا آن صورتک ها يدستش را با دستمال کاغذ...به سمتش   برنگشت

 ...رفت که عطر مدهوش کننده شان خانه را برداشته بود   ییها  ینیریسمت ش

 ست؟؟یکم و کسر ن يزیچ -

دخترکش  يپهلو قایدق زیکه کنار م يبا اخم بر گشت به سمت مرد جد... بار نتوانست خودش را کنترل کند  نیا

کار  یچ يدار:  آورد   نییپا یرا کم شیصدا...  فتدیتا ن شیشایکمر مبود و دستش را گذاشته بود پشت  ستادهیا

 ا؟؟یک یکنیم

 ه؟؟یمنظورت چ:  زد   زیم يخرد شده رو يارهایبه خ یتفاوت ناخنک یب ایک

خوب هم :  بند کرد   زیپرت کرد و دستانش را به لبه م نکیداخل س يدستش را در سبد آشغالها دستمال

 سایپر ایمن عروسم  ؟؟یچ یبگ يخوایم ا؟؟یک ریام یکنیرو مسخره م یک يدار...  گمیدارم م یچ یمتوجه

 خواهر شوهر؟؟

تو :  نداشت   یحاال چشمانشان با هم فاصله چندان... زد و به سمتش خم شد  زیهم دستانش را به لبه م ایک

 ...هم خواهر شوهر   سایپر...  یعروس

 ... تو نگاه خواهرت ...تمومش کن   ایک ریام:  شده بود   یعصب

 ....همه باهات بد تا کنند   يکه منتظر ییتو...جز توهم تو   ستین یچیتو نگاه خواهر من ه -

اصال  ؟؟یبا من خوشبخت یبهش بگ يخوایم ؟يدیخواهرت رو ند شبید ایک:  تر آورد   نییرا بازهم پا شیصدا

 داشته باشه؟ یبدبخت ای یکه خوشبخت میدار یمن و تو زندگ

 ...صبحانه صداش کنم   يبرا رمیم...ترنج   میکن یم یبا هم زندگ میما دار:  اش را برداشت   هیتک ایک
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داخل بشقابش بود و  ینیدارچ ینیریبه ش یکه نگاهش گاه ییسایپر...  سایترنج مانده بود به بشقاب پر نگاه

 ...  کردیرا صدا م ایهم ک یگاه خواندیاش آواز م ینیریش يلب برا ریکه ز ییشایبه م یگاه

 لشیدل یب يو شاد یذات ینیاتفاقها خوش ب نیبعد از تمام ا...داشت   نانینشده بود به خودش اطم نیبد ب ترنج

کند  لیبود تا بتواند تحل دهیخودش د يمختلف را بر رو يمدت نگاهها نیانقدر ا... شده بود  لیتبد ینیبه واقع ب

 ...  یدلزدگ...خشم  ... تاسف ...ترحم  ... 

هم  ایک ياز بر خورد ها توانستیم یرا حت نیا...ترنج نگاه نکند   يبه چشمها میمستق کردیتالش م سایپر

 ...متوجه شود  

 ...  رسونمتیمن تا کنفرانس م سایپر:    ایک

 ...  رمیخودم م...  :  گرفت   شایخسته اش را از م يچشمها ایک يبا صدا سایپر

 ریازدواج با ترنج انقدر غ یعنی...  کردیکه با عشق به برادرش نگاه م ییسایود پرتعجب کرد کجا رفته ب ترنج

 قابل بخشش بود؟؟

 ...  رونیب میشام بر يبرا ییدنبالت چهارتا امیکارت تموم شد خبرم کن ب... پس من شرکتم ...باشه  :    ایک

  خواستیرا نم نیهم ا سایمطمئنا پر... نبود که بخواهد  يزیچ نیا...دستش را دور چنگالش حلقه کرد   ترنج

 ...موافقت کرد   یحرف چیه یب سایاما در کمال تعجب پر...

 ...دستت درد نکنه  ...دلم فوق العاده بود   زهیعز:  بلند شد و به سمت ترنج آمد   ایک

دست از  ایکاش ک يداد ا یتکان سرش را...  گذاشت؟؟یربط را کجا م یمهربان و ب يادیلحن ز نیا دیبا ترنج

 ...  دیکشیم يباز نیا

 ...گفت   یبار ترنج نه با سر که با زبان نوش جان نیکه ا...هم تشکر کرد   سایپر

 ...بده من بشورم   يخسته شد:    دشیکش رونیاز تمام تفکراتش ب ییزد که صدا ییظرفشو عیرا ما اسکاچ

 د؟یشما نرفت:  بر گشت   سایبه دست به سمت پر اسکاچ

 ...  شورمیبده من م... وقت دارم  یلیهنوز خ شهیشروع م 11ساعت :  به ترنج انداخت   ینگاه سایپر

 ....  دیدیخوابیمدت رو م نیا...  دیخسته ا کنمینه خواهش م -

دراز کرد و اسکاچ  دست سایپر... قدم عقب برداشت نا خواسته   هیترنج ... بدون جواب به سمت ترنج آمد  سایپر

 ...ترنج   ستمیمن اهل تعارف ن:  را گرفت  

 ...تعارف   یکالم و ب کی... بود  ایهم مثل ک سایپر
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 ...را باز کرده بود   خچالیدر ...کارها رفت   هیبه سمت بق ترنج

 کنه؟؟یکه نم تتیاذ -

 شا؟؟یم:  مربا در دستانش خشک شد   ظرف

 ...  ایک رینه ام:  شد   انینما يخنده ا سایلحن پر در

 ...نه  :  رو بست   خچالیپا و آن پا کرد و در  نیا یکم...  گفتیم دیبا چه

 بیخواهر و برادر عج نیا زیهمه چ ست؟؟یسئوال چ نیاز ا سایپر لیدل دانستینم...نگفت   يگرید زیچ سایپر

 ...بود  

 

هر از ...مشغول بود   شیها يانداخت که با اسباب باز شایبه م یو نگاه دیچ خچالیمربا را داخل  يها شهیش

 ...افتاد   یهم م يخوابالودش رو يپلک ها یگاه

رطوبت ...  یکس چیبا ه...روبرو نشود   یبا کس گریخواست د یهم فشرد و دلش م يلب رو...رفته بود   سایپر

 ...الال   میبر:  خم شد و بغلش کرد  شایرا  خشک کرد وکنار م شیدست ها

 ...نه  ...کنم   یم يباز...نه  ... ن : زد  غیج

گونه  يگفت و دستش را رو یآخ...به صورتش   دیدستش مانده بود کوب انیکه م یهائ ياز اسباب باز یکی با

 ...اش گذاشت  

 ... کرد  یم یبدقلق یوقت خواب گاه...کرد   یبغ کرده نگاهش م شایم...  دیدردناکش دست کش يگونه  يرو

 ...کرد   یرا پرت م يزیهم مثل امروز چ یگاه

 يخواست مثل بچه ها یگرفت و دلش م ینفس...  دیآب به صورتش پاش یرفت و مشت نکیو سمت س ستادیا

 ... کند  هیکتک خورده گر

همان ...  ختیر یکرد و اشک م یپنهان م شیپتو ریناراحت بود سرش را ز يزیاز چ یان وقت ها که وقت مثل

 يجلو یگاه...  یدنینوش يها شهیش...نداشت   یکه بود و نبودش آنقدرها فرق يپدر... نبود  یوقت ها هم کس

 ...کنار ساحل   یگاه...  ونیتلوز

 ...گذاشتند   یسنگ قبرش م يرو دیسف يالله  يشاخه ا یکه نبود و گاه يمادر

پهن کرده بود به  يباز يکه برا يپارچه ا يکه به پهلو رو شایگرفت و برگشت سمت م نکیاش را از س هیتک

 ...خواب رفته بود  
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 ...بدنش انداخت و بلندش کرد   ریدست ز...وروجک  ... نشست  شیلب ها يکمرنگ رو يلبخند

گفته بود  ایک...  دینرمش کش يموها يرو یدست...را درآورد   شیتخت خواب و جوراب ها يرو گذاشتش

 یم ینیروزها هوا هم سنگ نیگرفت و ا ينفس دوباره ا...  وانیاز ک...آورد   یم یشگاهیآزما ينمونه  شیبرا

 ...اش   نهیس يرو یگاه... کرد 

 یم...دانست   یرا نم ایک... گشت  یشب بر م سایپر...نهارش انداخت   يبه غذا یبه آشپزخانه و نگاه برگشت

 ...آمد   ینم ایآمد 

 يرزها يبرش داشت و پا... پله ها بود  ریز ینارنج ي لچهیب... شد  اطیسر ژاکت را به هم فشرد و داخل ح دو

 ...زانو زد   ياتورینیم

 یاز وجود خودش که ب یمثل قسمت...را از نظر گذراند   دهیخشک يبرگ ها...و رو کرد   ریخاکش را ز یکم

 یگاه...  شدیمادر م یگاه...از وجودش که نه دختر بود و نه زن   یقسمت...رها شده بود   یدگیمراقبت و رس

 ...پا خم کرد   يبعد ي بوته ریو ز دیسرمازده اش کش ینیب ریبا پشت دست ز...کرد   یخودش را گم م

باز ... داد  یهر چقدر هم که محبتش را نشان نم رمردیپ...اش بود   يپسر يتنها نوه ... دوستش داشت  رمردیپ

 ...هم دوستش داشت  

 !؟...چرا اعتماد نکرده بود  .. .شده  یباور نکرده بود که قربان چرا

اش بکشد   یبه زندگ ینبود تا دست یکس چیه...ها را جدا کرد   زهیرا رساند به خاك باغچه و سنگ ر دستانش

 ...با مرده ها نداشت   يادیکه فرق ز یبه شب و روزهائ...اش   یبه تنهائ...

که بگذارد  دیکوب یو فرداد مشت به در م دیکشیم غیکرد و درآخر فقط ج یفکر م...کرد   یکه فکر م یلحظات به

 یرا خبر م ایآمدن ک اطیباز شدن در ح...خواست فرداد نبود   یکه ان لحظه م یکس...شد    ینم... داخل شود 

 ...  سایدنبال پر رودیفکر کرد م...بود   اوردهیرا داخل ن نیماش... همان جا به آمدنش نگاه کرد ...داد  

 ... کرد  شیو رو ریز یك فرو برد و کمرا داخل خا لچهیب

 ...  يخوریسرما م ـ

 ...مونده   گهیکم د هی: را عقب راند  شیاز موها يتکان داد و دسته ا سر

 ...ترنج   ـ

 ...همسر بود و نبود  ...زن بود و نبود  ...  يحلقه ا چیه یب...اش انداخت   یخاک يبه دست ها یو نگاه ستادیا

 !؟...  نجایاومد ا یکس:  شد  شیبند بازو ایک دست
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 ...  ومدین یکس چیه... نه : هم فشرد  يرو لب

 !؟... شده  یصورتت چ ـ

 ...گونه ات کبود شده  :  کرد  یبا وسواس به صورتش نگاه م ایک

 !؟...کار اونه  ...بود   نجایپدربزرگت ا: اش را داد به صورتش  رهیت چشمان

 ...  شایم...نه  : دور صورتش  ختیر شیتکان داد و باز موها سر...و سرد بود   يجد يادیز شیصدا

 !؟... شده ترنج  یچ...  یچ شایم: تر شده بود  نگران

 ...تو   میمن سردمه بر...  دهیاالن هم خواب...  نیهم... اش زد تو صورتم  يبا اسباب باز شایم ـ

 ...  امیلباسم و عوض کنم ب:  راه افتاد و خاك شلوارش را تکاند  ایاز ک جلوتر

 یاز سرشانه اش را نشان م یکه قسمت کم دیاش کش قهی يباز يرو یدست...  دیپوش يو جوراب شلوار راهنیپ

 ...داد  

باز  مهین هم ایدر اتاق ک...رفت   رونیانگشتانش لمس کرد و ب انیگردنبندش را م کیبار ریزنج! ؟...بود   مهم

 ...تو   ایب:  ستادیچهارچوب ا انیم ایقبل آنکه رد  شود و به پله ها برسد ک...بود  

 شیتار موها نیهوس کرد دست ب... و نرم  رهیو ت اهیس...مرتبش   يرا داد به صورت خسته و موها نگاهش

 ...بلغزاند و همه را از نظم خارج کند  

 ...!ترنج   ـ

  يایتا ب نمیبچ زویبرم م: خودش فرو برد  شیموها نیدستش را ب...  دیخجالت کش ایزل زده بود به ک نکهیا از

... 

 ...کارت دارم  ... تو  ایب... خواد  ینم ـ

از ...ترساندش   یو م شدیقلبش داشت تند م يتپش ها...منتظر نگاهش کرد  ...داخل و در را نگه داشت   رفت

 ...کرد   یکشد قد راست م یکه سمت نور سر م یثل گلم یکه گاه یحس لعنت نیا

 !؟...  يدار کارمیچ: زمزمه بود  شیصدا

 ...کرد   یتفاوت ناراحتش م یو ب يصورت جد نیا

 !؟...  يبشنو يخوا ینم...راجع به پسر حق شناس   ـ
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دستانش ...به فرار کردن داشت   يادیز لیدر اتاق پشت سرش بسته شد م یبرداشت و وقت دیاول را با ترد قدم

تخت رفت و  يرو ایک يکمربند باز شده  ينگاهش از تخت مرتب شده تا رو... را مشت کرد و محکم فشرد 

 ...برگشت  

 ...  یحرفت و بزن شهیم... م  ـ

 ...  زهیتم... و صبح پهن کردم  یروتخت...به دست و صورتم بزنم   یآب هیمن  نیبش ـ

 شتریاضطرابش را ب دیس ریبه گوش م سیکه از سرو یشر رش آب يصدا...تخت نشست   يتکان داد و لبه  سر

از  یقاب عکس یپاتخت يرو...گذاشت و فشرد   راهنشیدامن پ يکف دستان عرق کرده اش را رو... کرد  یم

... بود  سایاز پر يقاب بعد...  دندبومادر و پدرش سال ها قبل فوت کرده ...بودشان   دهیند...بود   ایمادر و پدر ک

 ...  کردیلبخند به لب نگاه م يکنار درخت پر شکوفه ا

چند سال قبل داشت و نه به  يسایبه پر یداخل آشپزخانه کمکش کرده بود نه شباهت یوقت... امروز  يسایپر

 ...کردنش نگاه کرد هم   ينشست وبه باز شایکنار م یوقت یحت...بود که انتظار داشت   يزیآن چ يبد

نگاهش را داد به ...بود   ختهینظمش ر...بود   شیو موها یشانیپ يرطوبت رو یحاال کم...کنارش نشست   ایک

کدام آن حلقه ها  چیحاال ه... به انگشت چپش نشانده بود  يحلقه ا...روز   کی...  شیبزرگ دست ها يپنجه 

 ...را نداشتند  

 ...واست آماده است  خ یکه م یشیجواب آزما ـ

 !؟...  یچ شیآزما:  نگاهش کرد  متعجب

 ...  شایو م وانیاز ک...  يان ا يد:  را گره کردهبود  شیها دست

 !؟...  شگاهینمونه ها را برده بود به آزما ایک...داشت تا فکر کند   اجیزمان احت يا قهیدق چند

خواهد  یچند روز قبل بود که گفته بود م نیهم... به فکرش افتاده بود  یاصال از ک! ؟....  دیآنکه به او بگو یب

 ...انجام دهد   يکار نیهمچ

خودم بودم تا  دیمن با...  یچطور تونست!؟...  یاونکه به من بگ یب...  ایک يکرد کاریچ...  یتو از ک... تو  ـ

 ..من  ...  شدمیمطمئن م

خون  يانقدر ناخن کف دستت فرو کرد...گاه به دستات بکن  ن: دستش نشست و باال آوردش  يرو ایک دست

 !؟...داشت   شیتو اون آزما يریبودن تو چه تاث...افتاده  

 ...من   ـ
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من ! ؟...  یشده که آروم باش قهیدق هی! ؟...  يدیشب راحت خواب هی ياومد یاز وقت...  یتو چ: کرده بود  اخم

 نکهیمن به خاطر ا...مونه   یازت نم يزیتم تا جوابش آماده بشه چدونس یچون م... تو کردم  يکارو برا نیا

 ... جلو انداختم  وکم کار هی یاز اون آرام بخش ها استفاده کن یدوباره مجبور نش

 یچرا حرف نم...چه بوده   شیگفت که جواب آزما ینم ایچرا ک...دهانش فشرد   يو رو دیرا عقب کش دستش

 ...زد  

 !؟...  هیجوابش چ...جوابش کجاست  ... ج  ـ

 ...مطمئن باش  ...نداره   شایبا م ینسبت چیه وانیک...  هیمنف ـ

 ....دهد دوباره گرفت   رونیب نهیرفت راحت از س یکه م ینفس...نبود  ... نبود  شایحق شناس پدر م وانیک

 !؟. ..پدر فرداد ... ؟ مثال پدر ...گشت   یم يگریدنبال کس د دیبا

که ... که ...  یتو مطمئن: هم گره کرد  انیلرزانش را م يدست ها...  دیلرز یهم تنش م يفکر نیهمچ از

 ...  وانیک

 ...جاست   نیجوابش هم...آره مطمئنم   ـ

 ؟...  هیپس ک... پس : و همانجا نگه داشت  شیموها نیرا سراند ب دستش

  بهیآدم غر هی دیشا...کارو بکنه   نیپول دادن تا ا یکیبه  دیشا...نباشن   یمهمون يکدوم از آدم ها چیه دیشا ـ

... 

 ...نه  : دهانش و هق زد  يرا دوباره گذاشت رو دستش

 یمثل گشتن سوزن تو انبار کاه م ينطوریا...  ستین یکار راحت یکنیکه تو فکر م يگشتن دنبال مرد...ترنج   ـ

 ...مونه  

 ...شه  با يکار هر مرد تونهیم

خواب  انیم یچه کس! ؟...  یک یعنی يهر مرد... شد  یچرا خفه نم... ماند  یچرا ساکت نم...  یلعنت...  یلعنت

 وانیآنقدر ح یچه کس...شکمش کاشته بود   انیم يبود و نطفه ا دهیکه رفته بود به تنش دست کش یمرگ

 ...!  شدیم

 !؟...من و لمس کرده  ...  يهر مرد...  ایآره ک! ؟...  يهر مرد: کرد  زمزمه

را  شیدردها...به عق زدن داشت   يادیز لیم... قاب چشمانش حلقه بسته بود  انیو اشک م دیلرز یاش م چانه

 ...  دیفهم یم ایو کاش ک اوردیخواست باال ب یم
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 ؟...  شدیهم م نیتفاوت و خونسرد غمگ یب يچشم ها نیا...هم غم داشت   ایک نگاه

 ...  یفهم یو م شهیتموم م يروز هی زیهمه چ...  شهیم متمو...  شیه ـ

وقت پاك  چیه...سرم   يتو...  نجاستیکابوس دست هاش ا... کابوس اون آدم ...  شهیتموم نم: تکان داد  سر

 ...  شهینم

شانه اش  ...  شیدست ها... خواست   یم تیدلش حما...خواست   ینگاه کردنش را نم...کرد   ینگاهش م ایک

 ...آرامش   یکم...

زخمش خوب ...  ایک رمیم یهر روز و هر شب م ينطوریا...  دمیفهم یکاش م...  میدیبودم و م داریکاش ب ـ

 ...مونه و درد داره   یتازه م...  شهینم

و خودش  شیزانو يسرش را گذاشت رو... شد  یهق هق اش تمام نم...  شیچشم ها يرو دیکف دست کش با

 ...را بغل کرد  

 

تمام  دیشا...  کردیآرامش م ستنیگر دیشا...را دوباره تجربه کند   یعصب ياز آن حمله ها یکیخواست  ینم

 ...آمد   یهم م سایخواب بود و پر شایم...  شدیم

 ...  شدیحرف زده بود که پدر دخترکش م يمرد ينشسته بود و راجع به دست ها ایک کنار

 *** 

 

با ...  کردیدرباره اسب تک شاخش صحبت م ایترنج دقت کرد که داشت با ک...آمد    یم نییاز پا شایم يصدا

 نیریش سایو پر ایک يدخترکش داشت برا...دندان گرفت   يترنج گوشه زبانش را ال... اش   مهیزبان نصفه ن

 ...  کردیم یزبان

اما حاال مرتب و ... بخوابد  ایفکر کند  ندیبش يگوشه ا خواستیدلش م شتریظهر ب ياز آن اعصاب خرد بعد

تا  شدیو داشت حاضر م نهیآ يبود جلو ستادهیاش ا یکوتاه مشک يرنگ و پالتو دیکرده با شال سف شیآرا یکم

 ...بروند   رونیرا ب یخانواده به ظاهر خوشبخت چند ساعت کی هیشب

هولش کرد   یکم نییاز پا ایک يبدهد که صدا جواب خواستیم... فرداد بود ...  شدیاش روشن خاموش م یگوش

 ...  میمنتظر...  زمیترنج عز...  :  
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 ياز دهان مرد زمیعز نیا کردیفکر م یوقت دیشا ای... در آمده بود   یاز آن حالت مصنوع یکم زمشیبار عز نیا

 دیشا اینکند  ادیآرام بخشش را ز يانجام داده بود تا او قرص ها عیرا سر شیآزما يآمد که کارها یم رونیب

به نظرش  یاش را دوباره تکرار کند کم يو عذاردار يزار هیحرف چشم دوخته بود تا گر یکه آرام و ب يمرد

 ...تر جلوه کرده بود   یعیطب

ش سر دیبه سه پله آخر که رس...  دیایب نییتا از پله ها آرام پا کردیپاشنه بود اما باز هم دقت م یب شیها کفش

 ...بود   ستادهیکنارش ا ایبود و ک سایدر بغل پر شایم... را بلند کرد 

 ... مرد خانه بود  هیاز حد شب شیلحظه ب نیگرفت که ا ينگاه از مرد ییجورها کینگاه نکرد  ایک به

 ...  کنهیم تتونیجون اذ سایپر دیببخش -

 یبلوندش داشت نگاه يبا موها یخاص یو شال زرد رنگش که هماهنگ يسورمه ا يبایز يبا آن پالتو سایپر

 ...  ادیب یتا مامان اطیتو ح میریم شاینه من و م:  به ترنج انداخت  

آماده :  بود   ستادهیبا آرامش ا ایترنج آرام به سمت ساعتش رفت که کنار آباژور بود و هنوز ک...ساکت بود   ایک

 ترنج؟؟ يا

 یکم...  دیصورتش د يهر چند محو از لبخند را رو يرد شدیاال منگاه کرد که ح ایسرش را بلند کرد به ک ترنج

 نیا...  دیکشیبودن خجالت م ياز مرکز توجه مرد شیها یسالگ 15زن بود و مادر بود و مثل ...  دیخجالت کش

 نگاه را حاصل کرده بود  نیا دیمختصرش شا شیآرا

 ...گونه ام   يرو کیکوچ ياون کبود... خواستم  یم...   زهیچ -

شد و بند ساعت را از دستان ترنج خارج کرد و دور مچ کوچک ترنج  کیبه او نزد ینگفت فقط قدم يزیچ ایک

 ... سوراخش هم برات بزرگه  نیآخر:  بست  

سر کشش را داخل شالش داد  يخودش برد و موها یشانینا خواسته دست راستش را به سمت پ ترنج

فکر کند  توانستیشب که م کیشب فقط  کی... هم خوشحال بود  یکینزد نیا معذب بود اما از ییکجورهای

...  رونیب رفتیبا شوهرش دخترش و خواهر شوهرش داشت م...  وستهیپ قتیاش به حق ينامزد ياهایتمام رو

به خصوص با ... بود  بیاز اندازه غر شیترنج ب ياز اندازه نرمال و برا شیب یهر کس يبرا دیکه شا يزیچ

 ...هم بود   فیکه حاال به نظرش مچ ترنج ظر ییایک

*** 

 ؟...  میتو پارك قدم بزن یکم هینظرتون چ -
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 ...   ایک...  میبر... ب :    دیپر نییکودکش کنار مادرش باال و پا یصندل يرو شایم

زد   شایم به يبرگشت به سمت عقب و لبخند سایکه پر ایتذکر بدهد عمو ک شایبار دهم به م يخواست برا ترنج

 ...  شدندینم ادهیچرا پ...

 م؟؟یشینم ادهیچرا پس پ زهیچ -

 یتو چ مینیبب میخب همه منتظر بود:  خنده اش گرفته بود   یهم انگار کم ایک...  دیبلند خند سایبار پر نیا

 ؟؟یگیم

 ...  يدیجون پرس سایمن فکر کردم از پر دیببخش:  زد   یلبخند پهن ترنج

 دیش ادهیخانومها پ:  کمربندش رو باز کرد   ایک دیرا نفهم شیتکان داد که ترنج معنا ایبه سمت ک يسر سایپر

 ...شد   یبه چ یچ دمیکه من آخرش نفهم

 ...شد   یبه چ یچ:  گفت   یم داشتیکه در پارك بر م یرا ضبط کرده بود و با هر قدم ایجمله ک نیا شایم

با او  یبیبه طرز عج شایاما م...حرف   یب دیکم حرف بود و شا...  کردیحرکت م شایبا آرامش پشت سر م سایپر

 ... راحت بود  

را  یو سبک ریدلپذ يهوا...  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیترنج چشمها...  داشتیکنار ترنج آرام قدم بر م ایک

 ...خسته نبود  ... سبک بود امشب ...  دینفس کش

 ؟؟یخوب:  بود و در فکر   نییاه کرد که سرش پانگ ایرا باز کرد و به ک شیچشمها

به ترنج انداخت و سرش را به نشانه مثبت تکان  یقینگاه عم...قرمز بود   شیچشمها یسرش را بلند کرد کم ایک

 ...داد  

 نکنه؟؟ تیجون رو اذ سایپر شایم -

 ...   کردیاش م یهمراه سایکه پر دیدو یم یبه سمت یو گاه شدیخم م یگاه داشتیبر م یآرام يقدمها شایم

 ...بچه ها رو دوست داره   سایپر -

 دیرو با شایم:  انداخت   یبر گشت به پشت سرش و به سمت آنها نگاه سایپر دیجلوتر کش یشالش رو کم ترنج

 ...فکر کنم   يباز نیزم میببر

ماما  شایم...  دونمینم:  مادرش بود   الیخ یدخترکش ب نکهیهم حسادت کرده بود از ا یکه حاال کم ترنج

 ؟؟یکن يباز يخوایم

 ...کنم   يباز... با ... ب  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 ...  مییایهم م یمن و مامان يباز نیبه سمت زم دیبر:    ایک

دستش را دراز کرد و دست ترنج را  ایک...  کردیهنوز نگاهشان م سایپر... اصطالح خوشش آمده بود  نیاز ا ترنج

 ...به راه افتاد   شایبا م سایپر...در دستش گرفت   

با  ایدست کشا خارج کند که ک نیکرد آرام دستش را از ب یسع... شده بود  یکه انگار دچار برق گرفتگ ترنج

 ...کرده دستات   خی:  شد   رهیاش به جلو خ یشگیهم يخونسرد

 !!ا؟؟یک -

مشتش  انیمحکم تر م یکم نگاهش نکرد فقط دستش را ایک...نرم بود   يادیز دیشا ایشل و  يادیز شیایک...  

 ...فشرد  

*********** 

... شاد و روشن رستوران زد   يبه فضا يترنج لبخند...را انتخاب کرده بود   يرستوران دنج و خوش منظره ا ایک

برخورد قاشق و چنگال به  يادغام شده بود و صدا یسنت یقیآرام موس يدر نوا یفیخف یلیهم همه خ يصدا

 ...آمد   یم ینیظروف چ

و خنده  ادیو فر يخسته از آن همه باز يشایم يو برا دیکش یترنج صندل يو بعد برا سایپر ياول برا گارسون

کنار ترنج نشست و هنوز ته  ایگرد بود و ک زیم...آن نشست   يرا هم خندانده بود رو ایو ک سایکه پر يبلند يها

 ...د  صورت همه بو يرو شایاز خنده از حرکات م ییها هیما

از  یاز ک دانستیکه نم یخوش نیدلش بعد از ا...ترنج گرسنه نبود  ... گذاشت  ارشانیمنو ها را در اخت گارسون

 نیچرب و پر دردسر در ا یخلوت خانه شان تا شام اطیخواست در ح یم يفنجان چا کی شتریآن محروم بوده ب

 ...رستوران پر طرفدار  

 ؟؟يخوریم یچ زمیعز -

سوفله  ينا خود آگاه دستش به رو... سرش را بلند کرد و متو جه شد گارسون قلم به دست منتظر اوست  ترنج

 ...داد   کیرو به گارسون سفارش است ایبتواند دهانش را باز کند ک نکهیرفت اما قبل از ا جاتیسبز

 ... کرد  ایبه ک یدر هم رفت و نگاه شیاخمها یکم ترنج

 ...غذا رو انتخاب کنه   نیا خواستهیخودش صحبت کنه؟ ازش معلومه نم يارذیچرا نم ایک:    سایپر

 ... کرد  دییانداخت و با سر تا ینگاه سایبه سمت پر ترنج
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اش و مرتبا وزن کم  دهیخودش حواسش به رنگ پر یوقت:    دیآب نوش یکم شانیتوجه به هردو یب ایک

 ...  رمیبگ میجاش تصم دیمن با ستیکردنش ن

 دیباال رفته بود و شا یضربان قلبش اندک...   زدیچرخاند که داشت چرت م شایسرش را به سمت م عیسر ترنج

... عاشق دلخسته نبود  کیلحن  ایلحن ک...زده اش گرم شده بود   خیقلب  یو فقط اندک یکه اندک گفتیم دیبا

 ...کرد هم نبود   یم يکه داشت نقش باز ياما لحن مرد

 ...  کردیم یکه بد قلق بخوراندی یخواب کم مهین شایکرد به م یبه چنگال زد و سعاز گوشت را  يا قطعه

 ....  میدیبهش م يزیاگه خونه گرسنه اش شد چ... ولش کن غذات رو بخور ... ترنج  :    سایپر

 نیاما ا...قرار گرفته بود    ساینبود که مخاطب پر يبار نیاول نیآمده بود ا سایپر یاز وقت...  شدیباورش نم ترنج

 يبا هم هم فکر شایراجع به م شهیکه انگار هم يانقدر عاد سایبود و ترنج گفتن پر یمعمول شانیبار انقدر گفتگو

 ...کنند   یم

 ...گرسنه بمونه   ترسمیم شهینم داریدونم تا صبح ب یم...خسته است   کمی... خب  -

دوش ترنج  يو دستش را آرام دراز کرد و پر شال افتاده ترنج را رو ختیخانوم ها ر وانینوشابه در ل یکم ایک

 ...انداخت  

 نیروت کردینگاه م رونیکه از ب یکس يبرا دیخواهر و بردار شا نیا يهمه حرکتها...کرد   يتک سرفه ا ترنج

 ... کرده است  یستالیکر دیو شا نیرا رنگ زیچوب جادو همه چ کیامشب  کردیبود اما ترنج احساس م

اقتصاد خوانده بود و ...که در آن شرکت کرده بود   یاز کنفرانس کردیهر لقمه اش از شغلش صحبت م نیب سایپر

اش باعث  یارث ياعتماد به نفسش و آرامش و خونسرد تشیموفق ییجورها کیشعبه از بانک بود  کی ریمد

 ...  شدیحسادت ترنج م

 دهیها را ند نیکدام از ا چیدور ه یلیخ يآن روزها...را به دهانش گذاشت   شیپخته کنار غذا جیاز هو يا تکه

هر جمله ... و درد ها  ...نکرده بود اما بعد از تمام آن دردسر ها   سهیمقا یزن چیگاه خودش را با ه چیبود اصال ه

 ...  اشتدیداشت او را به تفکر وا م تیوفقاز آرامش و م يکه نماد شدیخارج م یکه از دهان زن يا

 زم؟؟؟یعز ستیجور ن نیا -

 ؟يبا من بود:    دیچرخ ایبه سمت ک ترنج

 ...  يخسته شد یلیخ نکهیمثل ا... بله  :    سایپر

 ...حواسم پرت شده بود   کمی دیمن فقط ببخش...نه   -
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لباس منم  دیخر يروز بره برا هی خوادیم سایپر:  سرش در بشقابش بود   ایک... انداخت  ایبه ک ینگاه سایپر

 ...  يکردن رو دست ندار دیتو خر دیبر ییدوتا دارمیرو نگه م شایگفتم م

شب  نیا يمگر چه قدر مانده بود تا انتها... شد  مانیاما پش....داشتم   دینوك زبانش آمد بگو يچند بار ترنج

 ...نکرده است   رییمدت تغ نیدر ا يزیچ چیه میبگذار فکر کن ییجادو

******** 

 ...  یذاشتیسرش اون بالش کوتاه رو م ریز -

 ... تو تختش بخوابه  يذاریچرا نم:    زدیبه ترنج کرد که داشت به دستش مرطوب کننده م ینگاه ایک

تنها  تواندیبه او وابسته نبوده و او نم یلیخ شایامروز و امشب م گفتیم گفت؟یچه م...لبه تخت نشست   ترنج

 کند؟؟ قسمت یاش را با کس یداشته زندگ

 ؟؟يالزم ندار يزیصبحانه فردا چ يبرا:  داد   هیبه سمت در رفت اما به چارچوب در تک ایک

 ...نه  :  دهانشان کج شد   یبنفشش کم زیر يگلها دیتر کش نییاش را پا یخواب نخ راهنیدامن پ یاندک ترنج

 ...  ریشب به خ -

 ا؟؟یک -

 یلیامشب هر دل:    دادینم صیاز صورتش را تشخ يزیاتاق چ یکیترنج در تار... به پشت سرش برگشت   ایک

 ...بود   یخوب یلیمن شب خ ياما برا...اما  ...که داشت  

بگرد به  قیعم يها لیاطرافت دنبال دل يتو زیهر چ يبرا:  داد   هیسمت چپ بدنش را به چار چوب در تک ایک

 ...  ریشبت بخ...پر از آرامش   يروز ای یجز داشتن شب

 *** 

 کیبه  هیشب شتریب یکم... پر داشت  یآشپزخانه شان چهار صندل زیم نکهیا... در خانه خوب بود  سایپر بودن

 ... کرد  یتر حسش م کیکه داشت نزد یائیبا ک... که پشت سر گذاشته بود  یبا شب خوب... خانواده شده بودند 

 یبزرگ خانه باغ م زیخانواده پشت م ياعضا ي هیبا عمه زاده ها و بق رمردیپ يکه در خانه  یروزهائ مثل

که  ینینازن...  ایخودش و ک ينامزد...راجع به مراسمات  ...  يراجع به مسائل کار...  زدندیحرف م...نشستند  

بود و  نیسرسنگ یکه کم يفرداد...داشت   ایاز محبت به ک یهنوز نگاهش رنگ شدیم يگریداشت عقد مرد د

 ...  نیغمگ یکم
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 يلقمه ا شیلواش برا يکه با تکه ا سایپر يبند زل زده بود به دست ها مین يبا لبخند...  شایافتاد به م نگاهش

 ...داد   یگرفته بود و سمت دهانش پرواز م مایبه شکل هواپ

داشتن خانواده ...شدن دخترکش   رفتهیاز پذ... قبول شدن  نیاز ا...  شدیدلش گرم م...خوب بود   شایبا م سایپر

 !؟...هم بود که منکر شود   یکس... خوب بود 

 زینور کمرنگ اواخر پائ ریز...کرده بود   يو قرمزش را سوزن دوز دیسف يزیگرد آشپزخانه که روم زیپشت م آنجا

 ... داشت  انیجر یزندگ

سورمه  یهم با سرهم شایم...بلوز و شلوار خوابش را عوض نکرده بود   سایپر... رفتن نداشت  يبرا يعجله ا ایک

 يخرده نان ها...  یگل صورت یخال مهیچند فنجان ن... مخصوص خودش نشسته بود  یصندل يو زردش رو يا

 و خوش  دهیدم کش يچا...  زیم يرو

آنجا  دیشا...  ردیترسد و آرام بگوقتش بود که ن دیشا...طلوع کرد   شیچشم ها انیناخواسته م يلبخند...  عطر

 ...  شدیخانه اش م

 ....داد   یپرواز م يبرا يها بال و پر دیو با دهایشا نیبه ا یکس دیبا دیشا

مچ بسته اش نشست   يرو ایدست ک...خسته بود   شیبال ها...  ردیآرام بگ یبود که جائ دهیوقتش رس دیشا

  کردیکالم عادت م ینرم و ب يمحبت ها نیهم داشت به ا ایک...باال  گرفت و نگاهش کرد   یسرش را کم...

 هم  یلیخ...  یبه کس...  يزیعادت کردن به چ...

 ....نبود   بد

محکم ...  دیلرز شیلب ها...را نفس بکشد   یباشد و زندگ ایزن دن نیتر يتا عاد شدیتمام م شیدهایترد کاش

 !؟...موافقه   گهید يچا هیبا  یک: را صاف کرد  شیهم فشردشان و صدا يتر رو

 ...من  : فنجانش را باال گرفته بود  سایپر

 ...من  ... من ... م :  یرا به هم کوب شیو دست ها دیخند شایم

 ...  ستادیها را برداشت و کنار اجاق گاز ا فنجان

تنش را حس کند و نه آنقدر  يکه گرما کینه آنقدر نزد...  بود ستادهیپشت سرش ا...  کردیرا حس م ایک حضور

نبودن و اندازه بودن ها   ادیکم نبودن و ز نیاش از ا نهیس انیم زدیدلش بال م...  اوردیب يدور که نبودنش سرد

 ... دندان فشرد و فنجان ها را پر کرد  ریلب ز...خواست    یم دیشا...خواست   یرا نم نیا...

 ....  برمیمن م ـ
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از  یخواست نفس یدلش م... شده بود   يآسمان ابر... داد و از پنجره به آسمان نگاه کرد  ایرا به دست ک ینیس

 ...بود   ایحس دن نیتر یباران قبل از آنکه ببارد دوست داشتن يحس کردن بو...  ردیهوا بگ

 

 

 ...  دیآ یبه خانه م یکه چه وقت دیپرسیم ایاز ک سایپر

همراه با  دیشا... تا کوتاهشان کند  کردیم یکاش فرصت...را عقب راند   شیو موها دیاش کش یشانیبه پ یدست

با خنده و  شیرفته بود و عمه ها شگاهیبه آرا يکه قبل نامزد يمثل همان دفعه ا...  کردیکار را م نیا سایپر

و  کردیبا لبخند نگاهشان م سایپر...بودند   دهیمراسم خند نیدخترها به ا... اش کرده بودند    یهمراه یخوشحال

دور از  يخوب گذشته بود که همه شده بودند خاطره ا يچقدر از آن روزها...باشد   نیبهتر زیخواست همه چ یم

 !؟...دور   یاز آدم هائ... دور  یجائ

 ...ترنج جان   ـ

ترنج من  دیبگ: زد  يلبخند...  شودیکه آهنگ اسمش کم م...چسبد   یگفته بود که جان به اسمش نم ایک

 ...دوست دارم   شتریب

 ینم...کرد   یچشمانش نوازش م... نگاهش که کرد ...  دیرس ایاز صورتش گذشت و به ک يلحظه ا سایپر نگاه

 ...انداختش   ینگاهش به بغض م یمهربان نیدانست چرا اما ا

 !؟....  رونیب میبا هم بر یکن یامروز وقت م ـ

 ...  کردیرا پاك م شایکه با حوصله صورت م یاز دستان... گرفت  ایکرا از  نگاهش

 ...  ستمیها آشنا ن ابونیبه خ ادیمنتها من ز... حتما ... بله  ـ

 ... خوبه  یلیخ یام کن یکه همراه نیهم...من بلدم  :  دیچ ینیرا داخل س یخال يو ظرف ها ستادیا سایپر

  ایک...  امیمنم ب... م : خورد  یاش تکان یصندل يرو شایم...  دیپوش یبرداشته بود و م یصندل یرا از پشت کتش

 ...  امیب... ب ... منم ...

اما بعد از ظهر که اومدم ...  يایکه شما ب شهینم... خوام برم سرکار  یمن م: مقابلش سر خم کرده بود  یکم ایک

 ...  میکن یم يباز

 ...  امیمن ب...من  :   کردیاخم آلود نگاهش م شایم

 !؟...  ایآنهم ک...اصرار کند   یرفتن با کس ينبود که برا يبچه ا شایم...گرد شد   چشمانش
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 !؟...  يدوست دار...  رمیبادکنک بزرگ بگ هیتونم برات  یاما م...  زمیعز شهینم ـ

 ....  لیبا پاست... با ... بادکنک ... ب  ـ

 ....  یبه من بگ دیبا يخوا یم يزیمامان شما هر چ...  شایم: کرد  اخم

 !؟...گفته   يزیچ نیهمچ یک: متقابال اخم داشت ... را گرفت  دشیمقابل د ایک

 ...به من بگه   دیکه بخواد با يزیبدونه که هر چ دیبا شایم یعنی... اون ...  نیبب ـ

 !؟...بخواد   يزیاز من چ دیچرا نبا: قدم جلوتر آمده بود  کی

 ...  شهیزود وابسته م یلیاون بچه خ...  ایک: شد  نینگاهش غمگ... را دوست نداشت  اخمش

قبول کردم اسمتون بره تو  یوقت: انگشت اشاره اش را بلند کرده بود ... جمله اش را تمام کند  نگذاشت

دوست ندارم تو مسائل ...کردم   روزها رو هم نیفکر ا یفرجام شایقبول کردم بشه م یوقت...شناسنامه ام  

 ...  یداشته باش یدخالت شایمربوط به من و م

را به اسم صدا  شهیهم م کباری یاول ورودشان حت يبود که روزها یهمان ایک نیا! ؟...کرد   یباور م دیبا ـ

 !؟....نکرده بود  

 ... بچه ... بچه ... گفته بود  مرتب

 ...  ایک: زد  شیصدا سایپر

 !؟... خواست  یجواب م...  ردیچشمانش بگ یرگیار قصد نداشت نگاهش را از تانگ اما

 ...  شهیم رتید...  ایک ریام: نشست  شیبازو يرو سایپر دست

 یبغض آنجا خانه کرده بود و کاش م یکم...را لمس کرد   شیگلو بکیحنجره اش س يرا گذاشت رو دستش

 !؟... توانست  یم! ؟... کند  يدخترش پدر يخواست برا یم ایک...رفت  

 ...!پدر دخترش   شدیم ایک...  دیکرد و قد کش شهیاش ر ینگران... تر شد  نگران

 ! ؟... همسرش  شدیبعد هم خودش بود که م یکم

 ...چشمانش   شیپ...  یکی یکی... که مرده بودند  یزنده کردن خاطرات...بودن راحت نبود   ایک همسر

 !؟...  نهیدختر خوشگل ما دوست داره کارتون بب: بغل کرد  یصندل يرا از رو شایخم شد و م سایپر

 *** 
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با حوصله و آرام قدم بر  سایپر...ها   يشاد روسر يبه رنگها...پر نور انداخت   يبه فروشگاهها ینگاه ترنج

 اش را خورده بود؟؟ وهیآبم شایم یعنی...به ساعتش انداخت   ینگاه....  داشتیم

دخالت  شایبعد از آن که گفته بود به روابطش با م...نشانش داده بود   ایکه ک يزیآم دیاز آن انگشت تهد بعد

 یتفاوت باشد اما ترنج را به خنده م یب کردیم یکه سع يبا چهره ا ایک... کند   ینکند نتوانسته بود مخالفت

 ... بروند  دیها به خرتا آن داردیرا نگه م شایانداخت به خانه آمده بود و گفته بود م

رنگها را نگاه  سایپر...وارد مغازه شدند  ...  داشتند   يبا مزه ا قهی...  ستادیا یمیمال یخانه آب راهنیکنار پ سایپر

با لمس کردن  شیآمد حس ها یم ادشیکه  یدر تمام عمرش از زمان...  کردیو ترنج جنس ها را لمس م کردیم

 ...بودند  

که دست  نتشیدستش را دراز کرد تا بهتر بب...دلش را برده بود   شیبایساتن با آن برق ز يزنگار یآب يروسر

 ...به سمتش آمد   يمردانه ا

مغازه دار بود ... به عقب رفت ضربان قلبش رفت باال سرش را بلند کرد  یو قدم دیخود آگاه دستش را کش نا

خودش و آن رنگ  خواستیدلش م...  کردیمهم سن و سال خودش که داشت با لبخند نگاهش  دیشا يپسر

 به سمت در مغازه رفت...تنها باشند   يزنگار یآب

 ...  ادیم یلیمطمئنم بهتون خ دیبار سرتون کن هی -

کنارشان آمد پسر مغازه دار به ترنج هول شده با  سایپر... گونه باشد  نیقرار نبود ا... بود  يبد یلیخ تیموقع

 ...  کردیم تشیاذ شتریب نیو ا کردیتعجب نگاه م

و سئوال را از  ینگران توانستیم...از مغازه دار گرفت و به سمتش دراز کرد   تیرا با جد يروسر سایپر

 ...جا   نیاصال چرا آمده بودند ا...با زهم گند زده بود  ... بخواند  شیچشمها

 ...نداشت   یدر مغازه هم حس خوب دهیچیادکلن تند مردانه پ از

 ...  ادیب یلیرنگش بهت خ... کنم  یفکر م -

درست  دیرفت با يدستش به سمت روسر...است   فتادهین یرفتار کند که انگار اتفاق يخواسته بود طور سایپر

 ...کند   یطور زندگ نیقرار بود ا یتا ک کردیدرستش م...  شدیم

  ییزنانه ها دیشا اینداشت  ییوقت بود دخترانه ها یلیخ... زد  يلبخند شیدستها يتو يها سهیک به

 يزیچ کردندیبا او رفتار م یاما آن دو نفر با ترحم خاص...  میک ایبود  ایماها... به فرداد  شدیارتباطش محدود م...

 ...  کردیفرق م سایفاصله پر تیهمراه با رعا یو کم يکه در رفتار جد
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نششسته بودند و منتظر  یکوچک و چوب زیبعدش پشت م قهیخورد هر دو با لبخند چند دق شانینیقهوه که ب يبو

 ...شان   يفرانسو يقهوه ها

نگاه کرد  لشیبه موبا...  ندیبود را تنش بب دهیدخترکش خر يکه برا يدل تو دلشش نبود تا بلوز تور تور ترنج

 نداشتند؟؟ یاجیبه وجودش احت یعنی... اس ام اس  کیاز  غیدر

 ...گذاشت   شانیرنگ خوش عطر را رو به رو دیسف يافکر بود که گارسون فنجانه در

 ؟؟یهست شاینگران م... :  متفکر دستش را دور فنجان داغش حلقه کرد   سایپر

 ...  ششهیفکرم پ... :    دیفنجانش را نفس کش عطر

و  میمال یآب راهنیپ يزنگار یآب يروسر کی دیبعد از خر... فکر سبک  نیا... بود  یول...  ششانینگفت پ...  

 ...بود نه فقط دخترکش   شانیهر دو شیپ دیسف يپالتو

 ...بهش فرصت بده   -

محو شوند  شیچشمها يترجمه از جلو یپر حرف و ب يتا نگاه معصوم دخترکش و آن چشمها دیطول کش یکم

 ...فرصت بدهد   دیبا یبه ک قایتا بتواند بفهمد دق

 ...را عقب راند   شیشانیپ يبلوند رو يکالفه دسته مو یکم سایپر

 ... که  خوامینم:  از قهوه اش را مزه مزه کرد   یکم ترنج

 شایم...  :  مجبور نباشد از آن روزها صحبت کنند   يجور چیانتخاب کند تا ه يرا طور شیکرد جمله ها یسع

  ترسمیم یعنی...  کمی... و من ...  کنهیکمبودهاش رو داره با اون جبران م... عادت کرده  ایزود به ک یلیخ

 ...بشه   تیاذ شایم میبر میبخوا یوقت...

 ییجورها کیاما ... دور بود   یلیخودش هم خ يرفتن برا نیا...  دیلرز یخودش هم دور فنجان کم دست

 ...  ردیبپذ خواستیبود که نم یتیواقع

 ؟یکنیچرا انقدر به رفتن فکر م -

 ؟؟...آنها بمانند   خواستیم سایپر یعنی...  

 ...تنهاست ترنج   یلیخ ایک ریام:  خم شد به طرفش   زیم يرو یکم سایپر

 ...کرد   زیم يرو يداد و سرش را گرم دستمال کاغذ هیاش تک یصندل یبه پشت... جا خورد  یکم ترنج

 ... ج خوشه ترن شایاون با م... فرصت بده  کمیبهش ... حرفها از گذشته اش داره  یلیخ ایک -

 دارد؟؟ تیاهم ایک يبرا ییکجورهایدوست داشت بشنود بودن خودش هم در آن خانه  چرا
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 ... هواش رو داشته باش  کمی -

 ... آمد   یم يجد یلینگاه کرد که به نظر خ ییسایبار نتوانست تعجبش را پنهان کند به پر نیا

 ...  زنهیحرف م شایبا م... ترنج  زنهیاما با تو حرف م....  کنهیم تتیاذ کمی نیا دیشا دونمیکم حرف م -

 ...منظورتون  ... شما  -

 حیبه آدمها فرصت بده تا خودشون رو برات توض... بهش فرصت بده  گمیفقط م...ندارم   یمن منظور خاص -

 ... بهت اثبات کنن ... بدن 

 ...  یچ یعنی ییتنها دونمیمن خوب م -

 ...  دونمیم:  داد   رونیبست و نفسش را برا  شیچشمها سایپر

 ...نکشانده بود   يا هیحاش چیبه ه سایچه قدر خوشحال بود که دنباله حرف را پر...  

 ...دور و بر هاست   نیهم شگاهیآرا میقهوه ات رو بخور بر -

 ...کرد   زیم يرو يخوریبه خودش در قاشق چا یترنج نگاه...  شگاه؟؟یآرا...  

 

ترنج  زیاما قبل از هر چ...گرفته بود   یکات قشنگ شیبراق تر شده بود و ابروها یکم سایبلوند پر يموها

خرد شده بود  ... سر شانه اش کوتاه شده بود  نییتا پا شیکه موها يدختر...  شناختیرا نم نهیدخترك در آ

باز و دور  اریدختر که حاال صورتش بس نیا... پهن اما کات دار شده بود  شیابروها...شده بود   دهیسشوار کش...

 ...زد   یم ینیلبخند شرمگ نهیهمه در آ ياز اخم شده بود داشت به رو

:  بود   یطنتیدر ته لحنش ش... را پارك کرد  نیماش سایپر... شدند  اطیشده بود که وارد ح کیکامال تار هوا

 ... ...   میشد يبد يچه دخترا نیبب

حرفها  نیاز ا شتریعروسکش ب ياما دلش برا... رو به رو شود  ایبا ک دشیجد افهیبا ق دیکشیخجالت م یکم

 ...تنگ شده بود که بخواهد معطل کند  

داشت کارتون باب  شیجلو تیسکوئیپر از ب یبشقاب شیشایم... در نگاه کرد  نیاز ب... سالن روشن بود  چراغ

 ...  خواندیسرش نشسته بود و کتاب م يمبل باال يرو ایو ک دیخندیکرد و بلند م ینگاه م یاسفنج

:  داد زد   اطیاز ح سایپر... شالش از سرش افتاده بود ...بود   شیکه رو به رو يصحنه ا يضعف رفت برا دلش

 ...  ادنیز دهایکمک خر ایب ایک
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که  یبه سرعت در حالانداخت و  نییترنج اما سرش را پا...  ندیصورت ترنج را بب وانیا یکیکرد در تار یسع ایک

 ... بغل کرد و از پله ها باال رفت  دییبویو م دیبوس یرا م شایم

 ...قلقلکم اومد  ... ماما ... م  -

 یآب راهنیخودش هم با آن پ... را چالند  شیبار دهم گونه ها يتر کرده بود برا بایدخترکش را ز يتور تور بلوز

 ... رنگ خوب شده بود  یرنگ و آن لبخند گلبه

 ؟؟يخوریترنج شام نم:    سایپر

 گرفت؟؟یاز او نم یسراغ ایچرا ک...  

 ...  دیکنار پله ها که رس... را پاش کرد  شیرا در آغوش گرفت و صندل ها شایم

 ...  ارمشیبدش من م -

گذاشت که با  يردرا در آغوش م شایرا عقب زد و م ختندیصورتش ر يکه رو شیموها... را بلند کرد  سرش

 نکرد؟ تتیاذ شایم...  زهیچ:  انداخت   نییسرش را پا یکم...  کردیم شیداشت تماشا يلبخند محو

 ...نکن  ...   ایک... ك  -

 ...  ستیبه جواب ن يازیاحساس کرد ن...  زدیدخترکش را عقب م يداشت موها ایرا بلند کرد ک سرش

 

 *** 

داد باال و متفکر  یرا م شیابروها شایکه رفته بود آنجا و م شدیم یساعت مین...انبار را برداشته بود   دیکل سایپر

 !؟...کجاست   يپر... پ :  کردینگاهش م

االن :  دیآرد پاش یکم کیکف قالب ک...و عرق جا مانده را پاك کرد   دیاش کش یشانیپ يپشت دست رو با

 ...مامان جان   انیم

 !؟...جاست  ک... ك  ـ

...  نیبب...  شایم پزمیخوشمزه م یشکالت کیدارم ک! ؟...  یبه ماما کمک کن يخوا ینم: لبخند نگاهش کرد  با

 !؟

 ؟... ! يدوست دار: آن را نشانش داد  يرو ي رهیت يرا باال برد و شکالت ها یچوب قاشق

 ...بده  ... ب :  ستادیجلو و کنارش ا دیدو

 !؟...  يماما رو چند تا دوست دار:  شانه باال داد  سرحال
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 ...همه   نیا...  يا ـ

 ...ام در رفت   یخستگ...آخ جون  :  دشیخم شد و محکم بوس... را از دو طرف باز کرده بود  دستانش

واسش به گفته بود که ح سایپر...  ختیبزند و مواد را داخل قالب ر سیراحت ل الیرا به دستش داد تا با خ قاشق

 ...باشد   ایک

فکر  ایبه مشکالت ک دیوقت آنطور که با چیه...اش نقش بست   یشانیپ يگذرا رو یاخم! ؟... باشد  حواسش

و  رتیکه سمت غ یبه انگشت...و حرف ها   هیبه گوشه و کنا...که افتاده بود   یبه تبعات اتفاق...نکرده بود  

 ...اش نشانه رفته بود   یمردانگ

هم برنگشت تا  کباری یرفت حت یم یوقت...گرفت   شایم یهم فشرد و نگاهش را از صورت شکالت يرو لب

آنقدر که زخم برداشته بود ... نمانده بود  ایک يدردها يهم پا کباری....مقصر بودند   ایدن يانگار همه ...  ندشیبب

 ...  دیرا ند ایهم زخم ک کباری یحت

 !؟...گفت   یدانست که م یرا م زهایچ نیا سایپر

را شست   شیگرفت و دست ها ینفس! ؟...خواست   یبود که ماندنش را م دهیبرادرش را د يدردها سایپر

که چند سال قبل گسسته شده  يزیوصل کردن چ يبرا... قدم به جلو  کی...بردارد   یتوانست قدم یکاش م...

 يکاش آنقدر...  یهمان آسودگ هب...  زدیم وندیپ يروز میکه خواب ناآرام شبش را به چرت ن یمثل وقت... بود 

 ...  دیپرسیم ایجرات داشت که از ک

 !؟...تواند محبتش را لمس کند   یم یاست وقت دنیبه پرس يازیکرد ن فکر

پرسش مهر  یاش ب يظاهر راتیبه تغ یوقت... خودش حس کرده بود  ينگاهش را رو شبیتمام د یوقت

 !؟...  دیخواب یگرفت و م یدوستش داشت و در آغوشش آرام م شایم یوقت...زده بود   يدیتائ

خاطرات  دیشا...  بردیم اطیدستش بود که سمت در ح یبزرگ لونینا...  دیرا د سایآشپزخانه پر يپنجره  از

غنچه ...مرد مانده بودند   ریپ يتخت خانه  ریخودش که ز يها يادگاریمثل ...داد دست باد   یاش را م یمیقد

 ... آورده بود  شیبرا ایکه ک يرز يها

دوست دارد به  نکهیبا گفتن ا ایانتخاب کرده بود و ک شیکه با دختر عمه ها یهمان... اش  يلباس نامزد مثل

 ...اش نکرده بود   یهمراه دیخر يبرا ندیتنش بب

 ینم...  شدیپاك نم يا ندهیشو چیکه با ه یلک هائ.. .اش انداخته بود  ینبات يگذر روزها لک به پارچه  حاال

 ...شد  
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 !؟...کرد   یم یعمه اش آنجا چ...مات شد   شدیم اطیوارد ح سایکه همراه پر یزن چادر پوش يرو چشمانش

بازم ... ب :  دیخند یم یشکالت يبا دست و رو شایم... و نگاهش را گرفت  دیچیهم پ انیرا محکم م دستانش

 ...بده  ...ب  ... بازم ...ماما  ... بده 

 ...!!راهش داده بود   سایپر...گشت به اتاقش   یبر م دیبا...شدند   یوارد خانه م داشتند

بود   نیاگر نظر همه شان ا... دانست  یهم م ایاما اگر ک... اما ...  ردیبگ ایبا ک یتوانست تماس ی؟  کاش م...  چرا

... 

 ...  يمهمان دار...  زمیعز... نج تر ـ

بودش   رفتهیپذ یسرزنش چیه یکه ب یسائیپر نیا...  شیزخم ها يباشد رو یتوانست نمک ینم سایپر نیا...  نه

 ...توانست بد باشد   ینم...

مرد اشک  ریپ يخانه  اطیح انیکه روز اول آمدنش م یهمان... آمده بود  نیعمه مه... ضعف داشت  شیپاها

 ... بودش  دهیو بوس ختهیر

 ...برادرزاده اش رفته بود   يبازوانش تابش داده بود و قربان صدقه  انیم محکم

 !؟...  یخوب...ترنج  : داخل آشپزخانه شد  سایپر

 ...  دینبا...من  :  گرفت  سایرا از صورت نگران پر نگاهش

اومده ...افته   ینم یاتفاق...نترس  ... ندم تونستم که راهش  ینم...بود پشت در   ستادهیا...  ستین يطور ـ

 ...  نتتیبب

سشوار خورده اش و قدم اول را  يموها يرو دیدستش را کش...  شدیتر م يقو یبا بودنش کم...بود   ایک کاش

 ...برداشت  

دستان ...  شدیو کاش آرام م زدیکند و اشک بر هیگر نکهیداشت به ا يحد یب یلیم... سوخت  یچشمانش م ته

 ...  ندیچادرش بب اهیس يمحکمش را دور پارچه  يتوانست پنجه  یم...  دیلرز یهم م نیعمه مه

 !؟...ترنج   یبرگشت یچ يبرا ـ

 ...احساسش  ... قلبش ... شد  تلخ

 ...اومدم   یم دیبا: کرد  یکه عمه اش بود و خواهر پدرش نگاه م یبود و به زن ستادهیپا ا سر

 يجز کمر خم شده ... خانواده  هی ي ختهیر يآبرو ریداره غ یچ... خراب شده  نیداره ا یآخه چ! ؟...  دیبا ـ

 ...من   زیعز یکن کاریچ ي؟ اومد...!  رمردیپ
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 ...بمونم   نیذاشتیم...حرف بزنم   نیذاشتیم...  نیکرد یبودم باورم م زیاگه عز! ؟....من   زیعز: کرد  زمزمه

 !؟...ترنج   ـ

دور از  دیچرا با... کردم  یم انتیخ دیچرا با... بودم  ایمن عاشق ک... من نامزد داشتم ! ؟...عمه جان   یترنج چ ـ

 !؟...  نیفکر کرد نایبار به ا هی... کردم  یفکر م يا گهیاون به کس د

 !؟...  سایکرد از حضور پر یشرم م...  سایرا به پر زانشیو نگاه گر دیعمه اش را د دنیگز لب

برادرتون   يبا بچه  نیکرد کاریچ... باهام  نیکرد کاریاما چ...داشتم به همه تون   اجیاحت تیمن تو اون موقع ـ

... 

  یگنداب و به هم بزن ياالن اومد...  یفهم یم...بچه کاشته بودن تو شکمت   هی...آبرومون رفته بود   ـ

 ؟...!  يرو دق بد چارهیمرد ب ریپ ياومد...

 یبرگرد هر جائ...عمه   شهیجمع نم گهید يزیآبرور نیا...خونه   يافتاده گوشه ...  ياومد دهیکه فهم يروز از

 ...  يکه بود

 !؟...گشت   یم بر

 !؟... برگردم : زد  لب

چند ساله  یدونیم...برگرد  ...آره عمه  :  تر بود  دهیرنگ پر دشیصورت سف...جلوتر آمد   یاش چند قدم عمه

دنبال  گهید...  يتو که ازدواج کرد...دونه پسرم خونه    هی يبه خدا دلم برا! ؟... کنه  یاهمون نمکه فرداد نگ

 ...کن   یگوشه و زندگ هیبرو ! ؟...  یهست یچ

 ...!!  ستهیخانم شا ـ

پدرم همون ...  میآبرو شد یو آشنا ب هیدر و همسا يما هم جلو...  میدیبه خدا ما هم زجر کش...خانم   سایپر ـ

 ...خونه   نیبودنش تو ا... ترنج  ياما بودن دوباره ...  میدیما هم درد کش... قلب انجام داد  یسال جراح

 ...دونست و با ترنج ازدواج کرد   یرو م زایچ نیا يهمه  ایک ـ

سهم االرث ترنج و داد  ؟پدرم...  شدینم...همه به باد نره   يتا آبرو کردی؟ همون موقع ازدواج م...دونست   یم ـ

  شهیمگه پاك م...  شهیمگه جمع م ختیکه ر یآبروئ...  اما برادر شما قبول نکرد باهاش ازدواج کنه ...دستش  

 ؟!؟...

 ...ماما  ... م : سمتش  دیدو شایم...عرق شده بود   سیدستانش خ کف
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چه کار  نجایا ياومد: اش  هدیپوست رنگ پر يراه گرفت رو شیاش چنگ به صورت انداخت و اشک ها عمه

چوب حراج به  شهیم... تف سر باال  شهیبمونه م نجایا...  ینگهش داشت...  نیبچه رو بب نیا...  نیبب....ترنجم  

 ...همه   ستیهست و ن

 ...  رمیمن نم: رعشه شده بود  ریمثل تمام وجودش که درگ دیلرز یهم م شیصدا

 ....!!ترنج  :  دینال

و محکم گرفته بودش  شیبود به پاها دهیبود که چسب دهیدخترکش ترس... پنجه اش گرفت  انیرا م شایم دست

 !؟...  یکن يتو اتاق باز يجون بر سایبا پر يخوا یم...ماما   ستین يزیچ...  شیه:  

 نهیجز س... جز خودش ...خواست   یرا نم یآغوش چیه دیترس یم یدخترکش وقت...سر تکان داد که نه   شایم

 ...زمزمه اش   یجز الالئ...اش  

...  یفهم یچرا نم...عالم و آدم   يرسوا میشد...حرف دهان همه   میشد...عمه   يکنم که بر کاریمن چ ـ

 ...مرد رفته سر چوب حراج   ریپ يآبرو

من ...  یگیم یچ...عمه جان   یگیم یچ...عمر من تموم شده  ...من رفته   یزندگ...من رفته   يآبرو:  زد  هق

 ؟...!کارو کرده   نیباهام ا یچ يشما برا يبدونم که شوهر دروغگو دینبا... کارو کرده  نیا یبفهمم ک دینبا

 ...دروغ نگفته   ریام ـ

نامزد داشتم  یبودم که وقت يمن دختر! ؟...دروغ نگفت  : چانه اش راه گرفت  يتا رو شیلرزاند و اشک ها چانه

 ...  یوقت...  یوقت...  تونستمیاگه م... خواستم  ین اگه مم!؟...رو هم   زمیبر یبا کس

 ...ترنج  : نشست  شیبازو يرو سایپر دست

 یچرا نم...  گنیم یچ نایا: هق زد ...  ندیگونه اش بب يتوانست رو یرد اشک را م... بود  سیاو هم خ چشمان

به ...به خودم  ...به اون  ... کردم  ینم انتیمن بهش خ...رو دوست داشتم   ایمن ک...نکردم   يمن کار... فهمن 

 ...پدربزرگم  

 ...  دهیترس شایم...  زمینلرز عز... دونم  یم... دونم  یم ـ

 يطور...نکن   هیگر... جانم : را بغل کرد  انیگر يشایخم شد و م سایپر...  شدیم یاز اشک پر و خال چشمانش

 !؟...  شایم...  سیه...نشده  

 ...عمه   دیبر نجایاز ا ـ

 ...خدا   يا... خدا  يا... شده  یچه زندگ نیا...  رمیجا نم چیمن ه يریم نجایکه از ا یتا نگ ـ
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 !!؟...  سایپر! ؟...چه خبره   نجایا ـ

 ... بود و حضورش  ایک يصدا

 ...  ستین يزیچ...  سیه ـ

 !؟...  ستهیخانم شا دیکن یچکار م نجایشما ا...  ستین يزیچ ـ

 ...  يشما خودت و نشون داد... مهندس  يچه عجب آقا ـ

  نیاون دار کاریچ...عمه  :  ندیخرد شدنش را بب شدینم یراض...بد حرف بزند   ایبا ک یخواست کس ینم دلش

 ...  رمیکارو کرده نم نیباهام ا یمنم تا نفهمم ک....منه   يخونه  نجایا...  رمینم یجائ چیمن ه...

 !؟...بشه   یکه چ یو هم بزن یآبروئ یب نیو ا یبمون نجایا ـ

 ...رو هم ببر   شایم... برو باال  سایپر ـ

 ...  ایک... خودش ...از آن بشکند   شتریخواست ب ینم... هم باشد  ایخواست ک ینم

 ...  ایک ریام ـ

اون بچه هم ... ن منه ترنج ز... خانم محترم : برداشت  نیسمت عمه مه یقدم... به ناله اش نداد  یتیاهم ایک

 !؟...  هیمشکل شما چ...من   يبچه 

دردم فرداده که شده آواره و ...که ازمون رفته   هیدرد من آبروئ....خونه است   يمرد گوشه  ریدرد من اون پ ـ

 ...خونه به دوش  

به اسم  يبره نوه ا ادشونیچند سال  نیبهتره مثل تمام ا ستهیشا يآقا: ماند  ایمشت محکم ک يرو نگاهش

من  يخانواده  یکیکه بهتره از نزد دیاز قول من به فرداد بگ... رفته از من هم بوده   یاگه آبروئ... ترنج داشتن 

 ....تلفن بشنوم   میخوام صداش و از پشت س ینم یحت...هم رد نشه  

چشمان  يتوانست جلو ینم...کند   تشیتوانست حما یسوخت و نم یگناه م یکه ب يفرداد يبرا دیلرز دلش

 ...بزند   یحرف...  ایک... عمه اش 

حرف دهن همه  یبذار بش...بمون  ... باشه ...  یبمون يخوا یم...  يمن دلم سوخت که اومدم و گفتم که بر ـ

 ...دخترت نندازن   يبمون و بذار تف تو رو...مردم   ي

 ... !!!بسه  ـ

بود که  ایرفته بود و ک نیعمه مه...آن حرف ها را نشنود   گریباعث شد که د ایک يگونه  ادیبلند و فر يصدا

 ...  زدینفس نفس م
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 ...  ایبا من ب:  دور مچ اش حلقه شد  ایدست ک دیایبه لبش ب یاز آنکه حرف قبل

 ...کشاندش باال   یپله ها م يرو از

  

مزاحم  بیبتواند آن س دیشا شیگلو يد رودستش را گذاشته بو... بود  ایرا که رها کرد وسط اتاق ک دستش

 ... جوشان را قورت دهد 

رنگ کف اتاق  اهیسنگ س يدر آمده بودند و حاال رو شیاز پا شیصندلها یکرده بودند ک خی یکم شیپاها کف

با آن گذشته ...   دید یبود که حال را نم شیرو يگذشته آنقدر جلو...بود را به خاطر هم نداشت   ستادهیا ایک

 ... هم نبود  يا ندهیدون شک آب

 نجا؟؟یاصال چرا آورده بودش ا...  کردیبود نگاهش م ستادهیا بشیرا گذاشته بود در ج شیدستها ایک

...  ردیبرود اتاقش همانجا بماند دخترکش را سخت در آغوش بگ خواستیم... پا و آن پا کرد  نیا یکم کالفه

 ...نفس بکشد  

 ...  اینکرد يکرد هیگر -

 ریهمه چ شیاشک در چشمانش بود بغض هم در گلو...  کردیاخم آلود و خسته نگاهش م...را بلند کرد   سرش

 ؟؟...در کار نبود   يا هیبود پس چرا گر ایمح

 ... برم ...  خوامیم -

 ...را نشنود   شیحرفها ایحرفها بود که ک نیزمزمه بود اما همه جا ساکت تر از ا شیصدا

 داریدرهم از خواب ب افهیصبح با ق يقرص بخور...  یکن هیتو اتاقت گر يبر... ترنج  یکنیخسته ام م يدار -

 ؟؟يخسته نشد ؟؟يخونه رو انجام بد يربات کارا هیو مثل  یبش

هم کجا  ایکه جبهه ک رفتیم ادشیاصال چرا  ای...  رفتیم ادشی یگاه... را منظم کند  شیکرد نفس ها یسع

قبال چه ها اتفاق افتاده بود  نکهیا يبود نقشش را عوض کرده بود در اصل ماجرا یحاال که چند وقت... بود 

 ؟؟...  کردیم یفرق

 ...تنهاست   شایم -

حرف ...نگام کن ترنج  ...  :  را در دستش گرفت   شیکالفه شد با قدم بلند خودش را به او رساند و بازوها ایک

 تو ذهنته االن؟؟ یبزن چ
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مرد خسته  کی شتریب... اش را نداشت  ینوجوان يالهایخ کیعاشق رمانت کیکه نشانه  شیکرد چشمها نگاهش

 چه بود؟؟  يهند يسئوالها نیپس ا... و کالفه بود 

 ...  ایکنه ک یم یچه فرق...   گذرهیم یتو ذهن من هر چ -

... دفاع کرده بود گفته بود خانواده من  يا گهیمثل هر مرد د شایاز م شتریاز او و البته ب ایک ریام... شده بود  تلخ

چه ها  ایک دیکه نفهم شیها یغرق نگران... آن قدر غرق عمه اش بود ! گفته بودهمسرم؟؟... گفته بود دخترم 

 !!!گفت؟؟

 ... ترنج  یخودخواه -

ر خودخواه انقد...  یگیراست م:  غلتان سر خورد   دیدانه مروار کیگونه اش مثل  يبار قطره اشکش از رو نیا

 ...بگن  ...تا بهش بگن   نجایحاال هم آوردمش ا... رو نگه داشتم  شایکه م

 ...دهنت رو ببند   -

 یتن هم نداشت اما انقدر لحنش تلخ شده بود نگاهش وحش رییتغ نیکوچکتر شیصدا دیشا ینزده بود حت داد

 ...که ترنج با تعجب نگاهش کند  

 ... بس کن  ایک ریام -

سشوار  يبه طرز مسخره ا دیرسیکه االن به نظرش م ییموها...   دیکش رونیب ایک يرا از دستها شیبازوها

 ... زد  يکنار یصورتش را با تلخ يتو خوردندیسر م یخورده بودند ه

 ایک ریبشو همون ام...  ستین نجایا سایپر...  رونیب اینقشها ب نیبس کن از ا...  :  قدم به عقب رفت  کی

 یکه بعد از اون ب ییایبشو همون ک...اش تو بازار   یتا بشه پله ترق ستهینوه شا ياومد خواستگارکه  یفرجام

 يگذار هیکردن و سرما شترشیب...نکرد   نهسهم االرث نامزد خائنش رو بهش دادن که باهاش ازدواج ک ییآبرو

 ...کنند   یکردن تا ازش عذر خواه

 یترنج نگاه کردیفقط نگاهش م ایبود ک یعیطب ریغ یو کم کیستریحرکاتش ه... آورد  نییرا پا شیصدا یکم

دخترش زد تو  يدختر بچه رو جا هیاقامت اسم  يکه برا ییایبشو همون ک:  هم خم شد   یبه در انداخت و کم

 ...  یمهندس فرجام يآقا...  ایک ریبشو همون ام...شناسنامه اش  

صد در ...حدس بزند که فشارش باالست   توانستیترنج م...  شیهم گونه ها یکم... قرمز بود  ایک يچشمها

چند  نیکه ا ییتهایداشت عمه اش آمده بود دوباره تمام واقع یتیاما چه اهم...هم گرفته بود   يصد سر درد بد
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آورده بود   شانیبپوشاند را به رو شا یشینما یرنگ خوشبخت یاز گرد صورت يهاله ا ریکرده بود ز یوقت سع

.... 

و باز شدن گاو صندوق را  ستادیترنج ا... خورد پر سر و صدا در کمدش را باز کرد  یتکان شیاز جا یعصب ایک

  دیپرتاب شدن را د ایرنگ و مرتب ک يتخت دو نفره و خاکستر يرو شیرو شیکه پ ییو بعد برگه ها دیشن

 ...نداشت    یلیتحل...

 ...بخونشون   -

 ...  ایولم کن ک -

 ...  انشیبا همه سود و ز شایبه نام م...به نام دخترت  ... تو ترنج  یهمون سهم االرث لعنت نیا...بخونشون   -

 هی هیشب شتریب... را باور نداشت   شیها دهیشن...قلب ترنج شد   زیآرام و آرام سر ر... سرد و خنک  یعیما کی

 !!!؟؟...حرفها   نیحسابگر و ا يایک ریام...   تیجوك بود تا واقع

به اون عمه ات که به خودش اجازه ... نشون بده  يخوایم یببر به هر ک...بر دار بخون   ایب ؟؟يستادیچرا ا -

 ...  یبه هر ک...  لتیبه وک... آرامش خونه من رو بهم بزنه  ادیب دهیم

 دیقلبش تا شا يهم برنداشت فقط دستش را گذاشت رو یقدم...نگاه کرد   ایک يخسته و جد يبه چشمها ترنج

 ... ضربانش را کنترل کند  يبتواند ذره ا

کن  یسع کمیفقط  کمیترنج ... :  بود   نییبار پا نیکه سرش ا یبه سمتش برداشت به سمت ترنج یقدم ایک

 ...  گذرهیداره م یاطرافت چ ینیبب

ما  یبگ يخوایم دونمیم:  به نشانه سکوت دستش را باال آورد   ایکه ک دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ ترنج

 ...برات تکرار بشه   یه يدیاما چرا اجازه م...  میدیآره نفهم...  يدیکش یتو چ میفهم ینم

 ... چرا  ایخوام تکرار شه؟؟ ک یمن؟؟ من م:  لرزان نگاهش کرد   يبا لبها ترنج

... بود   نیجمله ات ا نیع...  یرفتیاش من رو نپذ ندهیمگه تو به خاطر آ...  شاستیچرا؟؟ اون پول مال م یچ -

عقد  یابیغ یخواستیو م يایب خواستهیدلت نم یحت ینگفت...   میبا ک يومدیمگه ن...  میاومدم تا عقد کن یوقت

 ؟؟یبش ئنمطم شایمربوط به م يها ياز کاغذ باز يخوایفقط م...  میکن

پاشنه دار  يکفشها... بود  ادشیخودش را هم  رهیسبز ت راهنیپ... بود  ادشیرا  یآن روز آفتاب... بود  ادشی ترنج

زنانه  دیشا ایدخترانه و  یتنها عشق زندگ دنیاحساسش از د...کرده بود را هم   شیبه زور به پا میکه ک یمشک

 ...بود   ادشیاش را هم 
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 خب؟ -

 ...سهم االرث نبود؟؟    نیدو باره حالت به خاطر تکرار هم ختنیمگه تمام به هم ر -

 نه؟؟یقسمتش من رو سوزونده؟؟ درد من فقط هم نیهم یکنیعمه ام فکر م يام حرفهااز تم -

 ؟يگفت با فرداد حرف نزن نا راحت شد ه؟؟یچ:  شده بود   یعصب ایبار ک نیا

و زنگ بزن به  ریبگ:  را برداشت و به دستش داد   لشیموبا یاتاقش رفت و گوش یخشم به سمت پاتخت به

 ...  شینیبب يخواینم گهیفرداد بگو د

 من بوده؟؟ شیپ یاون آدم ک یدونیتو؟؟ تو م یگیم یچ:  طور شده بود امشب   نیا ایمانده بود چرا ک ترنج

 ... بگو از خانواده من دور باشه ... بس کن ترنج  -

 ...بود   یواقعا عصب ایک

 ...امشب بسمه   يبرا ایک:    دیرا مال شیچشمها ترنج

 یم....زن من دور بمونن  ...خانواده من  ...از خونه من  ... پدرش و پدر بزرگش ... مادرش ...خودش  ... بگو  -

 ...  زنمیحرف نم يطور نیخودم زنگ بزنم که مطمئن باش ا ای یگ

 ... نداره  یوسط به فرداد ربط نیا -

 ؟؟...نداره   یربط -

 ...داد نزن   -

 ؟؟...جا بود   نیا یعمه ات به خاطر چ یکن ینداره ترنج؟؟؟ فکر م یربط:   آورد  نییرا پا شیصدا یکم

...  یبد بخت ایاند  یسند خوشبخت دانستیانداخت که هنوز نم ییهمان برگه ها يتخت رو يرا رو یگوش ترنج

با ...سالها   نیفرداد به من کمک کرده همه ا...بسه کشش ندارم   ایک... بسه :  گذاشت   شیشانیدستش را به پ

سرم ...  ایک ارمیدارم کم م...به فرداد دارم   ارک یچ...من االن زن تو ام  ... غلط  ایدرست ... نقشه  ینقشه و ب

 ؟؟... از جونم  دیخوایم یچ...  رهیم جیداره گ

هم دلش سوخته بود که سکوت  ایک دیشا... خودش سوخت  يانقدر مظلوم شده بود دل خودش هم برا شیصدا

 رده بود ک

 ومدمین نجایمن ا...حرف   یب... دردسر  یب... کنم  یزندگ خوادیمنم دلم م ایک...خودم بسه   يدرد خودم برا -

 ...  خوادیدلم بچه ام رو م... برم تو اتاقم  خوامیمگه نه؟؟ االنم م...   یدونیتو که م... کنم  تیرو اذ یکس
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است   یخال یلیکرد خ یترنج احساس م...تردد کرد   یکم... به جلو برداشت  یقدم ایک... را با اشک گفت  نیا

 يصدا يسرش رو...چند لحظه بعد  ...سر پوش   یب...  راهنیپ یب... احساسش برهنه است ... تنهاست  یلیخ...

ها  یسخت... ها  یشیدور اند...  تهایمردش بود نبود؟؟ مگر تمام حساس...تن مردش   يپر از بو... بود  يدار تمیر

 ؟؟...مرد خانواده را نداشت   کی يها یو تلخ

 ....  ستیساعت ن نیا یتماس تلفن هیاما حقش ...  ایک زنمیمن با فرداد حرف م -

 ....خونه رو برداشته   کتیک يبو:  به دورش حلقه کرد و سکوت کرد   شتریب یدستانش را کم ایک

 

به  ینگاه سایپر... صورتش بود  يرد اشک رو...بود   دهیخواب سایدر آغوش پر شایم...آمدند   نییپله ها که پا از

 نیا دیشما هم مثال اومد دیببخش:    دیکش یاز او هم خجالت م...سرخ سرخ بود   شیچشمها...  ترنج انداخت 

 ... من االن براتون ...  یجا مهمان

 ...استراحت کن ترنج   کمیبرو ...  خورمینم یچیمن ه -

 ...اما   -

 دادینشان نم يزیصورتش چ... مرتب کرد  شانیهر دو يپتو را رو ایک... جا به جا کرد  شیبازو يرا رو شایم سر

 ...قرمز بود   شیاما چشمها... 

 ...کنم   یم دارتیشام ب يبرا -

 ایک -

 ...بله   -

 ...  یکه هست یمرس -

 ...رفت   رونیکنار زد و آرام از اتاق ب یاندکصورتش  يترنج را از رو يفقط مو... لبخند هم نزد  ایک

 

به  یدست...انگشتانش را باز کرد   يرا گرفت و گره  فشیآرام مچ ظر... دور گردنش حلقه شده بود  شایدست م 

مثل وقت ...از شب است   یخواست بداند چه ساعت یدلش نم...و نشست   دیعرق کرده اش کش يها قهیشق

 ... کرد صبح شده باشد  یو ارزو م شدیم داریو ب دیدیم یکه کابوس یهائ

 یچند ساعت مانده تا صبح را م نیا...و سمت در اتاقش رفت   ستادیپا ا يرو...تمام شده باشد   گرید که

 ...  ردیکاناپه دراز بکشد و آرام بگ يتوانست رو
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 ... رفت  یکه سمتش نشانه م یو چراهائ نیتمام روز قبل و عمه مه... رفت  یم ادشیفردا  دیشا

 یعنیمادر بودن ... که زن بودن  دیفهم یهم م ایکاش ک...  زدیاشک نر... نلرزد ... خواست که نترسد  یم ایک

 ... کرد  یرا حس م ددردشیکش یرا به لجن م تشیموجود نطوریا یکس یداشت و وقت يکاش بچه ا... چه 

 ...در اتاقش را آرام باز کرد  ...  ستیکه کاف دیتوانست بگو ینم آنوقت

از راه پله را  یقسمت دیتاب یم رونیبه ب يکه از اتاق باز ينور...  ستادیپله ها ا يگذشت و رو ایکنار اتاق ک از

 !؟... بود  داریب سایپر... روشن کرده بود 

 ...  ستادهیجا اآن نکهیا... داشت  يحس بد...  دیشن یپچ پچ خفه شان را م يتر شد صدا کینزد یوقت

 ؟... ! ایک يبد شد نقدریا یتو ک! ؟...  یتحمل کن یتونیم يفهمم چطور یمن نم ـ

 ...  يخبر ندار يزیتو از چ ـ

اش  یاحترام یب... از آمدن عمه اش ... از ذهنش گذشت  الیهزار فکر و خ... قلبش مشت کرد  يرا رو دستش

 یم شیچه از جان روزها گرید... اش را بکند  یگذاشتند زندگ یچرا نم... ناراحت شده  سایفکر کرد نکند پر... 

 ؟...!بس نبود  ...خواستند  

 ...با توام   ایک...دست توئه   یچ ياصال سهم االرث ترنج برا... شده  یبهم بگو چ... باشه ! ؟...ندارم   ـ

 ...  سایپر ـ

دو سه روز موندن تو خونه ات  نیهم...  نمتیبرم و برنگردم تا بب وادخیدلم م... من ... خوام  یمن جواب م ـ

 ... تونم   ینم گهید...بود   یکاف

 ...ترکه   یسرم داره از درد م... تمومش کن ...  سایپر ـ

 یزندگ نیا...  نطوریرا هم هم ایک... را خسته کرده بود  سایپر... دهانش فشرد تا هق نزند  يرا جلو دستش

 ...و آرام شود   ردیبگ یخواست سامان ینم یلعنت

 ...  دیبا...  یسردرد داشته باش دمیبا... آره  ـ

در ...  رهیبگ میاون سهام تصم يبرا تونهیفقط هم ترنج م...  یو ثبت یقانون...  شاستیاون سهم االرث به نام م ـ

 !؟...  يفکر کرد یمورد من چ

 ...  ستین گهیشناختم انگار د یکه من م یاون ادم...  ایشناسم ک یتو رو نم گهیمن د! ؟... من  ـ

 ...  شهیناراحت م يبر يخوایم نهیو بب دارشهیترنج صبح ب ـ

 ... برات مهم شده  چارهیاون زن ب ینگران یاز ک... هه  ـ
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 ...   ـ

 ...!!  یکه بزن يندار یحرف ـ

... باشه ... شدم  یکه من آدم متعفن یکنیاگه فکر م...  يبر يخوا یاما اگه م...  یکنار من باش دیتو االن با ـ

 ... باشه  داریکه ترنج ب یاما بذار وقت... برو 

 رهیدستگ يدستش را رو... اما انگار وقت تعلل نبود ... نه  ایدانست وارد شدنش به اتاق درست است  ینم

 ... گذاشت و بازش کرد 

 ...و شلوار را به تن داشت   راهنیهمان پ...اصال به خواب نرفته بود  انگار ...افتاد   ایاول از همه به ک نگاهش

 !؟...ترنج   ـ

ناخودآگاه حرفاتون  یعنی...  نیاومدم پائ یاما وقت... خواب شده بودم  یمن فقط ب... من ... جون  سایپر دیببخش ـ

 ...  دمیو شن

 !؟... حرفامون  : بلوندش زد  يبه موها یسرش رفت و چنگ يرو سایکه دست پر دید

 یاگه م...خوام   یمعذرت م... عمه ام  يبه خاطر حرفا... من متاسفم :  ستادیجلوتر رفت و کنارش ا یکم

 ...دادم   یاجازه م دیمن نبا...کنه   تیشما رو اذ خوادیدونستم با حرفاش م

 ...  ستین یالزم به عذرخواه...نه  : نشست  شیبازو يرو سایپر دست

... چرا : فشرد  یدست م انیرا م شیها قهینشسته بود و شق يتخت سفر يکه لبه  اینگرانش را داد به ک نگاه

 ... خونه اشتباه بود  نیاومدن من به ا...الزمه  

 ... و شما درست کردم  ایک يبرا يفهمم که چه دردسر یمن م...دردسر هر روزه   شدم

 ... کم ناراحت بودم  هیمن ...  ستین نطوریا ـ

 ...  دیبر دیخوا یاما م... اما :  دیچمدان بسته شده رس يچشمانش رو یتر شد وقت نگران

 ...  زمیعز رهینم ـ

 ...توانست سردردش را حس کند   یم... صورتش هنوز قرمز و چشمانش مرطوب بود ... بود  ستادهیکنارش ا ایک

 ...خونه ام  ... برگردم سر کارم  دیبا... موندم  يحاال هم که چند روز...  نمتونیمن فقط اومده بودم که بب ـ

کرد و  ینفره شان عادت م زچهاریکه داشت به م شایماند و م یخودش م...شدند   یرفت دوباره تنها م یم اگر

 ...اوقات سر کارش بود   شتریکه ب یائیک

 ... کرد  یآرامش م دیایاز آنکه به چشم ب شتریب سایوجود پر... تنها شدن را نداشت  نیا یآمادگ هنوز
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 ...تنهام   یلیمن خ...بودنتون خوبه  ...  یعنی...  دیبمون شتریمن دوست داشتم ب ـ

بعد رفتن ... که تنها بود  شدیسال ها م... تنها بود ... کرد  سیچطور بغضش اشک شد و چشمانش را خ دینفهم

 ... ها  لمیمجله ها و ف...  حاتشیپدرش مانده بود و تفر... مادرش 

 ... رفت و آمد کنند  ینبود با کس لیپدرش ما... شود  یمیدوست نداشت که با آنها صم يوقت آنقدر چیه

زخم  سایبودن پر...بود و بعد دوباره تنها شده بود   شیکنار عمه ها یهم فقط چند ماه رانیآمدنش به ا بعد

 ...  کردیرا مرهم م شیها

 ...  زمینکن عز هیگر: او هم به بغض نشسته بود  يصدا... ش حلقه کرد دست دور سایپر

 ...   یلیخ... متاسفم  ـ

 ...  زمیعز یستیخجالت بکشه و متاسف باشه تو ن دیکه با یاون... نشده  يطور...  شیه ـ

که  يریبگ ادی دیبا:  را پاك کرد  شیپلکش برد و اشک ها يدست پا دیکه عقب کش سایپر... تکان داد  سر

 ...کنه   نیبهت توه شایداشتن م يبرا... ناراحتت کنه  یکه هست يزیچ يتونه برا ینم یکس...  یمحکم باش

 ... خبر نره  یب دهیقول م... هم بخوابه  سایتا پر میبر: دور مچ اش حلقه شد  ایدست ک... تکان داد  سر

 ...آمد   رونیکرد و همراهش ب يزمزمه ا اسیپر ریشب بخ ينه اما برا ایکند  یم یشوخ ایدانست ک ینم

 !؟...کنه   یسرت درد م: دور صورتش را عقب داد  يموها

 ... برو بخواب ...  ستیمهم ن ـ

 ...  برهیخوابم نم ـ

 !؟...مسکن بدم   هیبهت  يخوا یم: جمع کرد  نهیرا داخل س شیکاناپه نشست و پاها يرو

 ...خوب نشده  ... خوردم : داد  هیکاناپه تک یهم کنارش نشست و سرش را به پشت ایک

 یرائیساعت از شب داخل پذ نیا...گذشت   یشب م مهیا زسه ن یکم... گذشت  يواریساعت د ياز رو نگاهش

 ...کنار هم نشسته بودند   يکاناپه ا يرو ایک يخانه 

زل زد   ایک يبسته  يم هاشانه خم کرد و به چش يسرش رارو...کرد   یرا تجربه م يهم عطر مردانه ا نفسش

... 

 !؟...  رهیم سایپر ـ

 ...دونم   ینم ـ

 ...اون بود حالش خوب بود   یوقت یعنی... هم  شایم...بودنش و دوست داشتم   ـ
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 ...بده که با بودن من و تو حالش خوب باشه   ادی شایبه م...بمونه   شهیتونه هم یکه نم سایپر ـ

... خودش ... حال هر دو نفرشان خوب بود  ایبا بودن ک... انکارش کرد  شدیدل چسب بود و نم يادیاش ز طعنه

 ...باز هم خودش  ...خودش  ...  شایم

درد داشتند   نطوریا یوقت...  نیغمگ ي رهیت يچشم ها نیا...ماند   رهیخ ایباز ک مهین يپلک ها انیم نگاهش

 ... انداخت  یقلبش را به تپش م...

آنقدر که ترسش را ... تر  يقو یلیخ... تر از ان بود  يقو يزیچ... اش نداشت  یجوانبه عشق  یکه ربط یتپش

 ریکه ز شیابرو يانتها يرگ برجسته  يرو... اش بکشد  یشانیپ يکنار بگذارد و دستش را رو ایاز بودن کنار ک

 ... انگشتانش نبض گرفته بود 

 ؟...  ادهیدردت ز:  اش  قهیشق يرا آرام سر داد رو دستش

 ...  ادیز یلیخ... ترنج  ادنیدردهام ز: آرام بود  يزمزمه ا ایک يصدا

 !؟...  گهید يدردم رو دردا هیمنم : چنگ زد  شیدرد شد و بغض به گلو دلش

:  دادند  یها جان م قهیشق يانگشتانش رو... کرد  یحسش م یمچ دستش و ب ينشست رو یم ایگرم ک نفس

 !؟...پات   يسرم و بذارم رو

 

 

 *** 

 

 ینگاه ینیسنگ یوقت... کرد  یتخت و نگاهش م ينشست لبه  یم یبود که کس یوقت هیاش شب يداریب حس

 ...دلچسب نشسته بود پشت پلکش   ینیسنگ هیحاال هم ... کرد  یرا حس م

 ...نبود   یدنیبود و د یحس کردن زهایچ یبعض...  ندینبود که چشم باز کند و بب يازین

 ادیاعت... بند به بند انگشتانش ... انگشتانش ...مانده بود که شب قبل انگشتانش چه کرده بود   ادشی به

 ...آرام  ... آرام ... آرام ...را تجربه کرده بود   يسکرآور

  یساعت...  يا قهیدق...دانست   یبود را نم دهیخلسه شان چقدر طول کش... تخت چنگ شد  يرو شیها پنجه

 ؟...داشت   یتیزمان چه اهم...
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تار به تار تنش عطر گرفت و حضور ...عطر مردانه اش را آبستن شد   راهنشیگذاشت و پ شیپا يسر رو ایک

 ؟...!آرامش   ایبود که ادعا کند عاشقانه است  یکس... گرفت و 

داد و  آرامش... و زنده شدن را تجربه کرد  دیسراند و جان گرفت و نفس کش شیتار موها انیرا م انگشتانش

 یرا حس م شینفس ها... بود   دهیخواب شایاز همان شب قبل که آمده بود به اتاقش و کنار م...گرفت   تیامن

 يگذاشت رو یو سرش را م شدیم داریب شایکه م یمثل وقت...صورتش   يآنطور که خم شده بود رو... کرد 

 ...  شدیو دستانش دور صورتش حلقه م دیکش یاش و نفس م یشانیپ

نه از همان ...  شیوقت پ یلینه از خ...هم آشنا بود   شیکه نفس ها یکس... صورتش  يخم شده بود رو یکی

 یگرفت و آرامش م یم تیروزها امن نیرا تجربه کرده بود ا یآن روزها اگر عاشق...  یلعنت یلعنت يسال ها

 ... کرد  یگرفت و بودنش را لمس م

 !؟...نه   ایشوند  یدست ها هم عاشق م دیبود که بگو یکس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...عشق را تجربه کرده بود   انگشتانش

بوسه ...بود   دهینبوس...مشت محکمش   انیقلبش را گرفته بود م یکی...اش   یشانیپ ينشست رو شیها لب

 ...کرد   یمعجزه م شیاما لب ها... نداده بود 

 ...ترنج  :  بود و زمزمه کرده بود  دهیاش چسبانده بود و نفس کش یشانیلب به پ آنطور

 ریصبح بخ: هم گذاشت و دوباره باز کرد  يرا رو شیپلک ها...  ...گرفت و چشم باز کرد و نگاهش کرد   ینفس

 ... 

 ...  ریصبح بخ:  مچش حس کرد  يتخت و رد انگشتانش را رو ينشسته بود لبه  ایک

کنار  يموها...گذاشت وکمکش کرد   شیبازو ریدست ز ایک...شود   زیخ میکرد ن یهم فشرد و سع يرو لب

 ؟...ساعت چنده  :  دیخوابش کش راهنیکوتاه پ نیآست يصورتش را گذاشت پشت گوش و دستش را رو

 ...  میده و ن ـ

جون  سایو پر شایم...  دمیدونم چطور شد که انقدر خواب یمن اصال نم...  دمیچقدر خواب: درشت شد  چشمانش

 !؟...  نیصبحانه خورد...کجان  
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 ...صبحانه هم خوردن  ...رفتن پارك   شایو م سایپر...  زمیعز يخسته بود ـ

 ...!!بدون او   شای؟ م...بدون او رفته بود   شایم... شد  نگران

 !؟...  ششونیپ يبریمن و م... من ...کنه   تیممکنه اذ...  يکردیصدام م دیبا:   دیچیرا به هم پ دستانش

 ...!!ترنج   ـ

آرام و  يمثل صدا...مثل اخمش  ... لبخندش را دوست داشت ...  ستیبلند کرد و به لبخند کمرنگش نگر سر

 !؟...حواست کجاست  : غلظت گرفت  ایلبخند ک یدستپاچه تر شد وقت...اش   يجد

 !؟...شرکت   یتو چرا نرفت...  یعنی... جا  چیه... هووم  ـ

 ...باشه   ادتیالبته اگه ... مونم خونه  یمن هم جمعه ها م...  زمیاست عزامروز جمعه  ـ

 ...  شمیاالن پا م... باشه ... آره :  دستپاچه شد و خنده اش هم گرفته بود  شتریب

 ... ترنج  ـ

به جان  شیسرش را خم کرد و پنجه ها....  دیرسیکه رنجش به گوش نم يجور...  زدیم شیآنطور صدا یک از

 ...مشتش کرد و منتظر ماند  ...اش افتاد   یگل روتخت

 !؟...  يدیشن یساچیپشت در اتاق پر...  شبید ـ

 !؟...  دمیشن یچ: بلند کرد  سر

...  ستمیخواستم گوش با ینم: داشت  يحس بد...لبش را لمس کرد   يگوشه ...تکان داد و نگاهش کرد   سر

فهمم به خاطر  یم... دونم  یالبته م...بود   یاز دست تو عصبان یعنی... ات بود و باه یعصبان سایکه پر نیهم

 ...بود   نیعمه مه يحرفا

 !؟...هنوز ناراحتن  ... متاسفم  من

 !؟...  یتونیم...  یو فراموش کن روزید يخوام که همه  یم...  ینگفتم که ناراحت ش...  ستیمهم ن ـ

 !؟...را فراموش کند   روزید يخواست که حرف ها یکنار تختش نشسته بود و م ایک

 ... شه  ینم: تکان داد  سر

 یتندتر به تپش م یاندازه بود و قلبش را کم يادیکه ز يآنقدر...  کیهمان فاصله که نه دور بود و نه نزد از

 ... مچ دستش  يرو دیانگشت کش... انداخت  

 ... اس نشده بود که مدت ها بود آنطور دستخوش احس ینبض کوبان يرو

 !؟...  يدیبهم گوش م...بهت بدم   یقول هی خوامیمن م ـ
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 ...مسخ شده   يفکر کرد مثل آدم ها...  دید یبود و انگار فقط او را م ایدست ک انیم دستش

 یقول هی خوامیم...کنم   یکه پشت اون کار بود وهم برات روشن م یعلت...کنم   یم دایمن اون آدم و برات پ ـ

 ...  رمیهم ازت بگ

 انیتختش و دست آزادش را سرانده بود م ينشسته بود لبه  ایک... نشده بود  داریهنوز خواب بود و ب دیشا

 ...کرد   یپشت گردنش را نوازش م یو جائ شیموها

 !؟...  يدیبهم قول م ـ

 ؟...  یچه قول: خش برداشت  شیصدا

 ...کوچک و لرزانش   يچانه  يتا رو دهیبه هم تاب يو موها یشانیاز پ...صورتش گشت   ياجزا يرو ایک نگاه

 

 *** 

 یتلفن يصدا... اش را بخورد  وهیو م دیایکوتاه ب دیتا شا دادیتکان م شایدهان م يسر چنگال را جلو وهیم تکه

 ...بماند   شتریتا بتواند ب کردیرا مرتب م شیداشت کارها...آمد با همکارش بود   یاز اتاق م سایصحبت کردن پر

 ... نشست  شیلبها ينا خود آگاه رو يلبخند

 ...  دیبرام بادکنک خر...  يپر... پ  -

 ...  سایخاله پر ای...  سایپر -

 چرا خاله؟:  نشسته بود   شانیکتاب به دست مبل رو به رو ایک

 ...  گهیبه همه خاله م شایم... خب :  انداخت   ینگاه ایسرش را بلند کرد به ک ترنج

 ...عمه است   سایاما پر -

عمه را  يچند بار...بزند   یدم دست تر از آن گفته بود که ترنج بتواند حرف دیآرام تر و شا اریجمله اش را بس ایک

 ...تکرارکرد   یلب ریز

 ...  کردیهنوز هم داشت نگاهشان م ایک

 ...  يعمه پر... ع  -

 ...زد    شایبه گونه م یبود و خم شد و بوسه محکمکه تلفنش تمام شده  سایپر شایحرف م نیا با

 ...  دیرو باش یخوردن نیعمه گفتنه ا...جان عمه   -

 م...م  ... م  -
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 ...  کردیم ریگ شتریزده شده بود و زبانش ب جانیه بازهم

 ... من :  صبورانه کتابش را بست   ایک

 ...برم   يبغل عمه پر... من ب ... من :  تکرار کرد  ایدرست مثل ک شایم

رفت و  يبه سمت اتاق باز سایو همراه پر دیبلند خند شایم...  دیرا محکم در آغوش کش شایخم شد و م سایپر

 ...فرش نشسته بود   يترنج هنوز چنگال به دست چهار زانو رو

که داشت موشکافانه نگاهش  يمرد نیود که همب شیچند ساعت پ نیهم...انگار رو دور تند بود   زیچ همه

راحت بدون  یلیخ نکهیو ا...دخترکش به خواهر شوهر مادرش عمه گفته بود  ....گرفته بود   یازش قول کردیم

 ...بدون حضور ترنج  ... حضور مادرش 

 یقینفس عم...  بیعج یلیخ... بود   بیعج زیهمه چ... گذاشت  ییظرفشو نکیرا در س وهیشد و ظرف م بلند

 در آمده بود؟؟؟ ییاز تنها ایتنها شده بود ...  دیکش

 کردندیکه رد شدن شوهرشان از دم آشپزخانه را هم احساس م ایبود مانند تمام زنان خانه دار و شوهر دار دن شده

عاشق باشند انقدر  تیاما دستها...  یباش دهیشبها نفسش را نفس نکش...  ینباش يچه طور ممکن بود زن مرد... 

 !!رند؟؟یبخواهند بلغزند و حس کنن و حس بگ یو ه

تر از  کینزد یبه قلبش حت دیخجالت آور بود اگر بگو... حضورش هم ...نداشت   يتا گوشش فاصله ا شیصدا

 !!آن سالهاست؟؟

 !!ها؟؟!! هم خوب باشه؟ سایخاله پر کنمیفکر م -

بود و  ایک...سرش بر گشت و موها را پشت گوشش زد  داشت؟ به پشت  طنتیش یکه کم یلحن نیبود با ا ایک

دستش را به سمت  ایباعث شده بودند ک... آمدند   یبه نظرش مزاحم نم گریموها د نیا... نگاه موشکافش 

 ...مزاحم نبودند   گریلمس شده بودند پس د...  اوردیصورت اش جلو ب

 ...با عمه گفتنش ندارم   یمشکل:  برداشت   نکیس ياش را از رو هیداد و تک رونینفسش را ب یکم

 ...خنده اش گرفته بود  ...  کردیابرو باال نگاهش م هیو  نهیدست به س ایک

 !!؟؟یکنینگام م يچرا اون جور... خب  هیچ:  لبخند گفت   با

 ...  رونیب میحاضر شو بر -

 ... هست  سایپر...  میچرا؟؟ نهار ندار رونیب -

 ...با هم خوشن   شایو م سایپر...  میبخر يزیچ هیر ناها يبرا میریم -
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 ستیکنم درست ن یدرست م يزیچ هی خوادینم:    خچالیبه سمت  دیترنج در هم رفت و چرخ يها اخم

 ... باشه  سایمزاحم پر شایهمش م

 ...دختر خوب   نیآفر... ترنج  زنمیبار م هیحرف رو :  را گرفت   شیخونسرد بازو ایک

دختر خوب گفته !!  ...؟؟.نبود؟؟ بود...هم   يباز...نبود   الینه خ... انداخت   ینگاه ایرا بلند کرد و به ک سرش

 !!؟؟...  ایبود ک

 

 يرا سرش کرده بود با پالتو يزنگار یآب يبود که روسر دهیبه ذهنش رس یچ... نگاه کرد  نهیخودش در آ به

به قول  يباز يرفته بود برا سایکرده بود با مادرش و با پر يبا يبا. ..نزده بود  یغر هم حت شای؟؟ م...  دشیسف

 ...باشک   میهمان قا ای...  یمیقا... خودش 

 ...  کردیم یو با آرامش داشت رانندگ يحاال هم جد... نگاهش کرده بود  تیبا رضا ایک

اطرافش قدم  کمی میچون شلوغه سفارش که داد... اونجا  میریدوره م کمیهست  یعال یکباب فروش هی -

 ...  يچرا تو فکر یگیاون وقت به من م...  میزنیم

 ...تو ذهنمه   زایچ یلیخ -

 ...  میکنیجا شروع م نیخب از هم -

 ...همون برنامه تو بهتره  ... نه  -

 

 یبعض...به خودش انداخت   ینگاه... آمد  یم رونیکم کم داشت از مغازه ب ایک...شد   ادهیپ نیهم از ماش ترنج

انقدر کوتاه  شیپالتو ایرنگ نداشتند  شیکاش انقدر لباسها... نداشت  یحس خوب... بود  بیعج شینگاهها برا

 ...  گرفتیداشت کم کم استرس م...  گذاشتیبراقش باز م يروسر ریرا ز شیموها دیهم نبا دیشا... نبود 

 ؟؟...  یشیسوار م يچرا دوباره دار -

 ...  یعنی چیه...  یه -

 ...  میراه بر کمی ایب...  هیخوب يهوا:  ترنج را در دستش گرفت   يآرام بازو ایک

  يدیسف ينه پالتو... مهم بود  ینه نگاه گرید...  شدیاسترسش دود م...خوب بود   ایبودن ک... بود  یخوب حس

 ...برود   نیاز ب یترس لعنت نی شدایمگر م... بود ... اما ترسش ...

 ...کفشهات هم که تخته  ...  يستادیچرا هنوز ا:  رنگش را بست و نگاهش کرد   یطوس يدکمه پالتو ایک
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مانع  يابر مهین يهوا... هم  يبازو به بازو...از حد آشنا   شیب ابانیخ نیاز کنار درختان برهنه ا... افتادند  راه

 ...اش   هیتا ترنج دل بسپارد به سا شدیم

 خب؟ -

 !!همه اصرار؟؟ نیو ا ایک

 ...  شایم -

 ...مطمئنا مادرانه بود  ... بچه گانه بود؟؟ نه ...حرفش را خورد   هیبق

 ...که حالش بهتر از توا   شایم -

 ...راحته   یلیو تو خ سایبا پر...  شایم:  کرد   بشیرا در ج شیآب کنارش و دستها يگذاشت به جو چشم

 ... برداشته بود را به عقب برگشت  شتریکه ب یقدم کیکوتاه بود که  شیج هم انقدر قدم هاترن...  ستادیا ایک

 ؟یناراحت نیاز ا -

هاش کم  یاونم داره وابستگ...که من دارم   هیزیتنها چ شایم...  ایک ترسمیمن م... من  ...  ستمیناراحت ن -

 ...  شهیم

 ...ترنج نگام کن  ...  شناسهیاطرافش رو م يایدن...  شهیداره بزرگ م:  تر شد و نگاهش کرد   کینزد ایک

سه سال  کینزد...  ستیتو رحم تو ن گهید:  تاب بود   یب ینبود اما هنوز هم کم روزید یبه سرخ ایک يجد نگاه

 ...  يدیجد يآدمها... داره  دیجد يایدن...  رونیاومده ب

 ...  میبر:  مگر دست خودش بود   گرید دیترسیخب م دیکش شیپالتو بیرا به ج شیدستها کف

 ...  ترسمیم ییمن از تنها:  قدم زنان راه افتادند   دوباره

 ...رو دوست نداره   ییکس تنها چیه -

سرش را بلند کرد و احساس ...رد شدند   ی؟؟ از کنار ساختمان آجر سه سانت...چرا انقدر آشنا بود   ابانیخ نیا

 زیهم چ...بغض کرد  ...و رد نگاهش را گرفت   ستادیهم ا ای؟ با مکثش ک...پله ها   نیا...  ستادیکرد قلبش ا

 ...  ادیز یلیخ یلیخ...  ادیز یلیکرده بود از آن روز خ رییتغ

 م؟؟یبر...  زمیترنج عز:  گفت   یلب ریز یدستش گرفت و لعنت نیتر شد و دست تنها مانده اش را ب کینزد ایک

 ؟؟یرو دوست نداشت ییتو اون موقع ها هم تنها -

 غهیکه ص يبه محضر...  دیچرخ یساختمان قدم نیترنج سرش به سمت طبقه دوم ا...  دیدست ترنج را کش ایک

با کل و نقل ...  شیدختر عمه ها...  شیکه عمه ها يهمان روز...زنش شده بود   ییجورها کی... شده بود  ایک
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 کیکه حاال پشت سرشان مانده بود نزد ییاپله ه نیهم يرو... آورده بودند  نییآشنا پا ياپله ه نیاو را از هم

 نیخوردنش دردناك تر از هر زم نیاما بعدش چه؟؟ بعدش که زم...خب آن روز نخورده بود  ...بخورد   نیبود زم

 ...شده بود   يا گهیخوردن د

 ...  کردیب و سکوتش داشت کالفه ترش مبا شتا ایو ک... افتاد  یداشت از سرش م زشیل يروسر

 ...دستم درد گرفت   -

 ...سرعتش را کم کرد   یکم ایک

 !!نه؟؟؟ ایهم نبود ک ادتی یجا رو حت نیا -

 م؟؟یندار يا گهید دیخر... غذا آماده شده باشه  کنمیفکر م:    دیاش کش یشانیکالفه دست آزادش را به پ ایک

 ...  میحرف بزن یمگه نگفت!!  :  نداشت حرف بزنند؟؟ دوست

 شایکه چرا م نیاز ا...  ییاز ترس تو از تنها...  میزدیحرف م شایاز م میداشت...گفتم ترنج جان  .زمیگفتم عز -

 ؟يندار يدیخر پرسمیمنم دارم ازت به عنوان زن اون خونه م...  شهیم يتازه ا يایداره وارد دن

 ...کاهو   -

 ...رستوران هست   کینزد یفروش يسبز هی میخریم میریاشه مب -

آن  نییکه پا يایک ری؟؟ اس... دلش کجا بود ... بود  ایک يدستها ریآزاد تر شده بود اما دستش هنوز اس ذهنش

سرش را ... پسر بچه   کیمثل  شبیکه د يکنار مرد دیشا ای...  ای...سرد نگاهش کرده بود   ییکذا يپله ها

 گذاشته بود؟؟ شیزانو يرو

 *** 

 ... !! شایم: انداخت  یشانیکالفه اخم به پ...را نخورد   شیفشرد تا غذا یهم م يرا محکم رو شیلب ها شایم

 ...  خورهیبذار هر وقت گرسنه شد م ـ

 ... به وقتش غذا بخوره  دیبا ـ

 ...بچه رو   نیهم ا یکنیم تیهم خودت و اذ ينطوریا: اخمش بود  يرو ایک نگاه

 ... !! ایک ـ

 ...  يعمه پر... ع :  يسمت اتاق باز دیدستش دو ریاز ز شایم

 ... انجام بشه   دیکه با يسر کار شایدارم با م یکنم وقت یخواهش م: را داخل بشقاب انداخت  قاشق

 !؟...دخالت نکنم   ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

 ... که درسته باهاش رفتار کنم  يبذار اون طور...نه   ـ

اما غذا ... دخالت کنم  شایتو و م تیقصد هم ندارم تو ترب... کنم  یتو رو درك م یمن نگران...نج  تر نیبب ـ

چه  يکردم بخور یاگه مجبورت م...  ينخورد يزیخودت از کباب نهار چ...داره   يا دهیخوردن به اجبار چه فا

 ...  یداشت یحال

 ...ام برات مهمه   یکردم گرسنگ یفقط فکر م ـ

... را برداشت و سمت آشپزخانه رفت  ینیبشقاب و س... که ساکت ماند  دیهم رس ایش انگار به گوش کا زمزمه

بچه شده بود  ...  دیرا بگو یحرف نیاصال قرار نبود همچ...  یلعنت... اش و فشرد  یشانیپ يدستش را گذاشت رو

 ... احمق ...  ی؟؟لعنت...را بخورد   شیتوقع داشت نازش را بکشد تا غذا ایاز ک! ؟...

 ...  یگفت يو جد نیا:  در گلو ماند  ایبا حضور ک غرغرش

 ...من برم باال  ...بگم   يزیچ نیخواستم همچ یاصال نم...  دیببخش... نه ...اووم  : دندان فشرد  ریلب ز شرمزده

 ...کرد   ینگاهش م يجد یو با اخم نهیدست به س...  ستادیقدمش ا يجلو ایک

 !؟...  یمحضر ناراحت دنیهنوز بابت د ـ

 ...ازدواج کرده بود  ... مادر شده بود ... گذشته بود  یچند سال... داشت  یتیاما چه اهم... ناراحت بود ...  بود

 ...نه   ـ

 ...من و   نیبب ـ

 ...خوام برم باال و به فرداد زنگ بزنم   یم: سر تکان داد ...کرد   ینم نگاهش

 !؟...  یچ يبرا ـ

 !؟...بچه هام   هیمن شب...  یکنیچرا انقدر از من سوال و جواب م: هم فشرد  يرو لب

  يبزرگ شد یبگ يخوا یم:  دیسرش را جلو کش یکم...صورتش ماند   يدرهم تر شد و نگاهش رو ایک اخم

 !؟...

بود و کردن هم بلد ن یشوخ یشوهرش حت...خنده اش گرفت  ! ؟...گذاشت   یداشت سر به سرش م...  ایک نیا

 ... بود که به خاطر داشت  یائیک نیا

 ریام...زشته  ...  ادیم سایاالن پر...برو کنار  : به عقب راندش  یاش و کم نهیس يراستش را گذاشت رو دست

 !!؟...  ایک

 ...جانم   ـ
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قلب خودش اما پر تپش بود ...  دیکوب یم یضرب محکم چیآرام و بدون ه... کف دستش بود  ایقلب ک ضربان

 ... بود و دلچسب  نیریش يادیجانمش ز... 

 ؟...!ترنج   یبگ یبه فرداد چ يخوا یم ـ

دونم   ینم: اش  یطوس راهنیپ يچسباندش به پهلو...  کف دستش حرارت داشت ...  دیرا عقب کش دستش

 ...  ستیحقش ن...کم کرده  کم یلیخ...تونم ناراحتش کنم   یاما نم... دونم  یم...   یعنی...

 ...ترنج   هیاحساست بهش فقط قدردان ـ

 !؟...  یقدردان: زل زد  ایک يرا باال گرفت و به نگاه جد سرش

 !؟...  ستین نطوریا...که برات کرد   یکارهائ يهمه  يبرا یقدردان... آره  ـ

 ....  ـ

 !؟...  يتو که دوسش ندار... ترنج  ـ

حسادت ...اش   یشانیپ يو اخم درهم رو رهیت يبه چشم ها...را باالتر گرفت و با دقت نگاهش کرد   سرش

 !؟...دوستش دارد   دیپرس یم! ؟...کرد   ینم

 ! ؟...  داشت

و متوجه  شهیبزرگ م شایم...جا تموم بشه   نیداستان هم نیبذار ا... کارو بکن  نیتو ا... تونه   یاگه اون نم ـ

 یشیمتوجه م... باشه  نحلیال يمسئله  هیبه خودش اومد بودن فرداد براش  ینذار وقت...  شهیطرافش ما طیشرا

 !؟... 

 !؟...  ستیتو مهم ن يبرا ـ

 ...  دنیکه نشون م ستنین یآدم ها اون...نگاه نکن   یاحساس زیبه همه چ...قبال بهت گفتم  ...!! ترنج   ـ

 ...فرداد خوب بود   ـ

 يزیچ نیا رفتنیپذ...  ياون ندار یو خوب تیبه حما يازین...  یستیحاال تنها ن...کنارت بود   يبود تنها یوقت ـ

 !؟...سخته   گمیکه م

کنارشان مانده بود   دیاز آنکه با شتریفرداد ب...سوخت   یاز قلبش م یکم... فقط ... فقط ... نبود  سخت

 ...که بود خوب بود   نیهم... خواست  یگاهش را نم هیشانه و تک...کمکش کرده بود  ...

 ...  برمتیخودم م... جا قرار بذار  هیباهاش  ـ

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

بنفش   ي هیروشن با حاش يشال خاکستر کی...سرش انداخت   يرا رو یفیو شال بافت ظر ستادیا نهیآ مقابل

 ... روشن  یکم...  رهیت یکم...

 يحاضر: سر بلند کرد و نگاهش کرد  دنشیبا د... کرد  ینگاه م شایم طنتیبود و به ش ستادهیکنار پله ها ا ایک

 !؟... 

 ...  دنشیخوام تنها برم د یم: پالتو فرو برد  بیرا داخل ج دستش

 ...  برمتیمن م ـ

 ...  يخوام من و ببر ینم...  نمشیحق و دارم که تنها بب نیا...  ایک ـ

 یمردش را کم الیهر چه که بود انگار خ...ن  آ یرگیزل زده بود به ت ایدانست چشمانش چه داشت که ک ینم

 ...ات در دسترس باشه   یگوش... به آژانس  زنمیزنگ م: راحت کرد  یفقط کم... 

 ...زد   يکرد لبخند یبود و نگاهش م ستادهیدر ا انیکه م یسائیتکان داد و به پر سر

 !؟...  يکجا بر... ك :  دیچسب شیبه پا شایم

 ...  امیو زود م رمیم:  دیلذت نفس کشرا با  شیشد و موها خم

 ...  امیمن ب... م  ـ

 ...  يباز ياینم...  شایم ـ

 یبود اما دلش م یرحم یب....آغوش باز کرده بود   شیبرا سایپر... به پشت سرش انداخت  ینگاه دخترك

 شایفقط اگر م... حاضر بود قرارش را با فرداد به هم بزند ... مانع تنها رفتنش بشود ...کند   يلجباز شایخواست م

 ...  شدیاز تنش جدا نم

 ...من بمونه و به پرنده ها غذا بده   شیخواد پ یم شایم: خم شد و دخترکش را به آغوش گرفت  ایک

کرد  ینگاهش م ایک شدیآژانس م لیسوار اتومب یتوق... را پس زد  امدهیرا باز و بسته کرد و اشک ن شیها پلک

 ....شد   يشد و ذره ا يکه ذره ا ستادیانقدر انجا ا... 

 *** 

 

 

 11... به ساعتش نگاه کرد ... در را باز کرد ...فرداد   يمثل لرزش چشمها...هنوز ادامه داشتند   شیدستها لرزش

 ... بود حتما خواب بودند  انیاز پنجره نما یبود نور کم رنگ دهیطول کش یلیخ...  دادیرا نشان م
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سختش  يهمراه روزها... راهش  قیرف یداشت وقت تیچه اهم...سرد بود که بود  ...تراس نشست   یصندل يرو

 ...را رنجانده بود  

 ...داد   هیتک یسرش برداشت و سرش را به صندل يرا از رو شالش

 ...  يکرد رید -

بود نگاه  ستادهیاش خبر دار ا یکه در چند قدم يجد نهیدست به س يایرد و به کسوزانش را باز ک يچشمها نیب

 ...کرد  

 ...متوجه ساعت نبودم   -

 رونینفسش را با صدا ب...داشت   يهم در آن لحظه در پس ذهنش جا شایم یحت... نگفته بود واقعا نبود  دروغ

 ...  کردیبدنش درد م...داد  

 تو؟ يایسرده چرا نم -

خودش را از  ییجورها کی.را احساس کند امدهیبرف ن يبو...  ندیداشت تا ابد همان طور در آن سرما بش دوست

 ...که به قلب فرداد رسانده بود برهاند   يآزار

چه  ایاصال خانه ک...  گفتیفرداد راست م دیشا... آرام به خانه باز گشت  ایک... نگاه کرد  ایجواب فقط به ک بدون

دارد تا به  یمحبت کند؟؟ اصال محبت ستیبلد ن یکه حت يدر آن خانه؟؟ کنار مرد ؟؟یمان یگفته بود م...  کردیم

 یزندگ کیبه خودم فرصت  یبار در زندگ کی... مانم یبار م نیتو اهدا کند؟ گفته بود ا دهیو ترس یتن زخم

 ...  دهمیرا م يعاد

با  یوانیل... چشمانش را باز کرد ...  دیرا شن ایک يقدمها يصدا...پوزخند زده بود   يعاد یزندگ نیبه ا فرداد

 ... و کنارش نشست  دیرا جلو کش گرید یصندل دهیپوش شرتیسو ایک...قرار گرفت   شیجلو يعطر و بخار چا

 دنبالت؟؟ امیب یموقع شب چرا نگفت نیا -

 ...  خوردیحالش داشت بهم م... بار به سر ترنج آمده دوباره تکرار شود؟؟  کیکه  ییبال دیترسیم ایک...  

 ...با آژانس اومدم   -

 ... رو بخور  تییچا -

 بشنود؟ خواستیچه م... جا که چه  نینشسته بود ا...  

 ؟؟یچرا انقدر داغون -

 ...  ایبراق شد به سمت ک...هم سئوال بود   نیا
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 ...  ختیریبهم م ترشیخونسردش اعصابش را ب چشمان

 ...  خوابهیراحت م الیعمه ات امشب با خ -

دل فرداد را ... داشت  یتیاما چه اهم سوختیم یکم... داغ حلقه کرد  یکیسرام وانیلرزانش را دور ل دستان

 ... فرداد با اشک گفته بود مثل سرب داغ ...بدتر سوزنده بود   یلیخ

 ...شکستم  :    دیکش آه

 ...سکوت کرده بود   ایک

 ...کار رو کردم   نیاصال چرا ا...  ایدلش رو شکستم ک -

 ؟یهست یچ يدنبال چرا -

 ...شکستن دل فرداد   يدنبال چرا -

 ...  شهیدرست م -

 مرد اصال قلب داشت؟؟  نیا... شد  یعصب ترنج

 ...  گمیدارم م یبه ک:  را مز مزه کرد   شیاز چا يا ذره

 جا به جا شد  یلصند يرو یکم ایک

 ...حاال برو بخواب  ...راحت تموم شد   التیخ -

  ستیخودش اعتراف کرد اصال براش مهم ن شیبود؟؟ ترنج پ یعصبان...کرد   کیسرش را به صورتش نزد ایک

... 

 ...  يخودت هم با من هم نظر بود...  یزنیحرف م يطور نیا ریبه خاطر پسر اون ام يدار -

فرداد  یمن فقط اثر انگشت محبت و همراه یزندگ یکیتو تار... نداره  یهست به من ربط یاون پسر هر کس -

تو تمام اونها ... ها و تهوع هام  هیاشک ها و گر... بعدش  يها یو افسردگ یخستگ...  مانمیزا...هست و بس  

 ...  ایک يرتو قلب ندا ؟؟یفهم ینه نم...  یفهم یم... جفت چشم نگران هست  هی

 قرمز شده بود  ایک چشمان

 ...  یگیبه من م يدار یچ یاالن نشست -

 ...  يدوستش ندار یگفت...  یتو گفت:  ذهنش را جمع کند   تواندیکه معلوم بود هنوز نم ایک
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اما ادامه ... اون آدم رو دوست نداشت  شهیچه طور م... من فرداد رو دوست دارم :  را صاف کرد   شیصدا ترنج

فرق  ایدن يمدل دوست داشتن فرداد با تمام مدلها...فرداد خوب نبود   يبرا... خوب نبود  شایم يرابطه برا نیا

 ...داشت  

 ...  یکنیم یاحساس يادیرو ز زیترنج همه چ:  داد   هیاش تک یبه صندل نهیدست به س ایک

 هیبرف نشسته بودم و گر ریز یچند ساعت... اومد  یبرف م یلیخ... بود  یبرف...شب   هی:  زد   يپوزخند ترنج

 ...  کردیهام درد م نهیو من س...  خواستیم ریش... اومده بود  ایتازه به دن شایم...  کردمیم

 ...  ستیمهم ن... به هر حال :  رها کرد و بلند شد   زیم يرا رو شیچا وانیل

 ؟...  ستیمهم ن یچ:    ندیفشار مجبورش کرد بنش یمچ دستش را گرفت و با کم ایک

 ...  ستینشستن و از احساس برات حرف زدنم مهم ن -

 نیا يبرا... نبود  نایمنظور من ا:  را فشار داد   شیها قهیشق یکالفه کرد که کم شتریرا ب ایک دیترنج شا بغض

فرداد هم همون ... ترنج  يمجبور...  يبگذر دیتو گذشته هست رو با یهر چ یداشته باش يا ندهیآ یکه بتون

 ...  عتهبه نف يریفاصله بگ شنریکه هر چه قدر ازش ب يجاست تو گذشته ا

 ....نگه   زمیکس مثل فرداد به من عز چیه گهید دیشا -

 قابل سنجش است  رینگاه غ نیدوخت به ترنج با خودش اعتراف کرد لرزه قلبش با ا زینگاهش را ت ایک

 ...  يشنویم...  يریاز اطرافت بگنگاهت رو ...   يفرصت بد -

منظورش به ...قرمزش به صورت خسته اش   ينگاه کرد به چشمها ایمشت شده ک يبه دستها...  دیپر ایک پلک

 خودش بود؟؟

 ...تر شده بود   بیهم عج شبیاز د یمرد اشب حت نیچرا ا...  دیفهمینم چرا

 ...  شهیبچه دار م...  کنهیحاال ازدواج م...  خوابهیعمه امشب راحت م... به قول تو  -

 دكیکه االن اسم شوهر ترنج را به  يگفته بود آن مرد...  ماندیم یفرداد باق شایم يگفته بود تا ابد برا فرداد

 ...  ندشیب یو م دیآ یگفته بود م...جدا کند   شایهم حق ندارد او را از م...  کشدیم

نه ... توقع  یب يایر یبه آن همه محبت خالص ب... به آن همه معرفت ...سخت بود   یلیخ.شد  يجار اشکش

که  يمرد نیا... وجود نداشت و نخواهد داشت  ییما دانستیترنج خوب م...سخت بود   یلیبرو گفتن خ...گفتن  

که  يزیداشتن چ يبرا... است  کردهکالفه را انتخاب  يایک...  کردیهراسان نگاهش م یکم يحاال با چشم ها

 ...گفتند   یبه آن خانواده م
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 ... بخوابم  خوامیم -

 ...نشود   مانیاست پش دواریفرداد گفته بود ام...بلند شد   شیهم از جا ایک

... :    کردیبود و نگاهش م ستادهیبه دست پشت سرش ا وانیکه شالش و ل ییایپشت سرش نگاه کرد به ک به

 ...نشم   مونیپش دوارمیام

  

گذاشت و ژاکتش  نیحوصله برس را پائ یب...کرد   یاش را حس م یداغ...اش گذاشت   یشانیپ يرا رو دستش

 ...  دیرا پوش

 نیکمتر لکنت داشت و ا...بهتر شده بود   یلیورودشان خ ينسبت به روزها...آمد   یم شایآواز خواندن م يصدا

 ... شان بود  ياجبار يخانواده  ونیرا مد

 ... تا چهار گوشه شان به هم وصل شود  بردیمدت ها زمان م...هزار تکه اند   يکرد مانند پازل ها فکر

 ... لک لک  یحاج

 ؟...  یکجائ...  ك

 ...  يبلند در

 ؟...  يخوریم یچ...  چ

 ...  يقند نون

 !؟...  يبهتر: لبخند زد  دنشیبه د سایپر... نبود  یو سر دردش انگار تمام شدن چاندیپ نهیرا دور س دستش

 ... خوبم :  دیرا بوس شیموها يو رو شایسمت م ترف

 ...ماما   ـ

 ...!!جان ماما   ـ

 ...لک لک   یحاج... حا ...  نیبب... ب  ـ

 !؟...  يصورتت سرخ شده تب دار ـ

 ... کم خسته ام  هی...نه   ـ

 ...  زمیعز یتو که داغ: اش گذاشت  یشانیپ يو دست رو ستادیانگار قانع نشده بود که کنارش ا سایپر

؟اگر آن ...اش چطور بود   یحاال وضع زندگ...همان سال ها  ... ماند  یم ایاگر با ک...کمرنگ بود   لبخندش

 !؟...افتاد   ینم یاتفاق لعنت
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 !؟...  ایزنگ بزنم به ک ـ

که  یزهائیآن چ ياز همه ...از نبودن فرداد  ...  ایاز ک...دانست دلخور بود   یکه نم يزیچ يبرا...تکان داد   سر

 ... مدام برگردد و به پشت سرش نگاه کند  شدیباعث م

 ...سرما خوردم   یعنی...  شبید...  شمیخوب م خورمیقرص م هی...جون   ساینه پر ـ

بشه   ضیهم مر شایممکنه م...  ایبرو تا درمانگاه و ب... آژانس   زنمیزنگ م: گونه اش نشست  يرو سایپر دست

... 

همه ... درد شد  شتریب شایم يدلش برا! ؟...کرد   یچکار ها که نم سایآن وقت پر...داشت   ایاز ک يبچه ا اگر

 ...بود   یمصنوع زشانیچ

 ...توانست مانع شان شود   یو انگار نم دیایفکرها به سرش ب نیخواست ا ینم

 ...  میایهم باهات م شایمن و م يخوا یم ـ

 !؟...قبال گفتم چقدر دوستون دارم  : ردش و فش سایدست پر يرا گذاشت رو دستش

 ...ترنج  :   دیگز لب

 ...  کنهیناراحتتون م نجایبودنم ا...دونم   یبه خدا م... دونم  یم ـ

 ...  ستین نطوریا ـ

 یکه شما قبولم م شهیچطور م... که هم خونش بودم من و طرد کرد  یکس! ؟...  دیستین یچرا از دستم عصبان ـ

 ؟...  دیکن

ماند   یطور م نیهم شهیهم سایخواست مطمئن شود که پر یفقط م...کرد   یخواست بغض کند و نم ینم

 ...که نبود   يمثل پدر...مثل پدر بزرگش  ...  نینه مثل عمه مه...  شایم يبرا يعمه ا...

 ...  ينکرد يتو کار ـ

 ... کنه  یکس باورم نم چیه ـ

  ایک... معجزه  یعنی...  ینجائیکه ا نیهم...کنم   یمن باورت م... کنم  یمن م: هم بغض داشت  سایپر يصدا

 ...بعد رفتنت داغون شد   ایک ریام...

چرا ... داد  یپس چرا نشان نم... زخم داشت ... اش را به هم بزند درد داشت  يکه گذاشته بود نامزد یائیک ریام

 !؟...بود   دهیند

 !؟...اصال دوستم داشت   ـ
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 ...بهش فرصت بده  :  دردناك شده بود و سرش پر درد بود  شیگلو... آمد  یخواست و م ینم بغض

 یم ایاگه با ک...افتاد   یاگه اون اتفاق نم:  را پس زد  امدهیسرش را باال گرفت و اشک ن... غم داشت  لبخندش

 یو ب يمن سرد...  دمید یمن یچیمن انقدر عاشق بودم که ه... ام چطور بود  یدونم االن زندگ ینم...موندم  

چرا ...چرا دوستم نداره  ... گفتم  یبه خودم م...  مداو یم ادمیسالها هر بار که  نیا...  دمید یاش و نم یمحبت

 ...جون   سایپر رنینم گهیو د انیچرا ها م... دوستم نداشت 

 يهنوز حلقه ...تو کمدشه   تونینامزد يهنوز عکسا...دوست داشت  : گذاشت  شیبود که دست دور بازو سایپر

بعد رفتنت ... من بودم ...  دمیمن د...از همون وقت ها  ...  یاز بچه گ... بگه  ستیبلد ن ایک... تو رو داره ترنج 

 ...چه به روزش اومد  

 ...ماما   ـ

 ...کرد   یکه با بغض نگاهشان م شایسمت م دیچرخ سرش

 ...دوست ندارم  ...بد   يعمه پر... ع  ـ

 ...دوست داره   يعمه پر...بغلم ماما   ایب: عمق گرفت خم شد و آغوش باز کرد  لبخندش

 ...  سایزل زد به پر دهیاش چسباند و لب برچ نهیس يسر رو شایم

 ...خورمت   یاالن م! ؟...آره  ...  يکه من و دوست ندار... وروجک :  دیپلکش کش يدست پا سایپر

 ...داد   یو قلقلکش م شایشکم م يرا گذاشته بود رو دستش

 ایرفت تا اتاق ک یدلش م...  شدیم ادیو کم و ز خوردیکه در سرش تاب م یصداهائ انیم...خنده هاشان   انیم

 ریمرد و ز ریپ يکه در خانه  یهمان هائ!؟... شان  ينامزد يعکس ها... را نگه داشته بود  شیعکس ها... 

 !؟...تخت جا مانده بود  

آمد و بهارش  یو زمستان نم شدیتمام م زیپائ...گرفت   یم يگریرنگ د ایو دن شدیم داریو ب دیخواب یم کاش

 ...  دیرس یم

 یکاش ها م نیکاش ا...کاشت   یبنفشه م یکند و مشت یم شهیذهنش را از ر ي دهیدرخت خشک یکس کاش

 ...شدند   یهم زنده نم دیمردند و با طلوع خورش
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مجبورش  سایپر... حس برخاستن هم نداشت ...امده   ایداد ک ینشان م يورود سمت شایشاد م يها دنیدو

 شیو چشم ها یشانیپ يدستش را گذاشت رو...آب پرتقال گرفته بود   شیکاناپه دراز بکشد و برا يکرده بود رو

 ...را بست  

 ...ماما  ...ماما  ...  يعمه پر... ع  ـ

  شدیشاد م زیدخترکش با همه چ...  دید شایرا دست م یرنگ يبادکنک ها يپلکش را باز کرد و دسته  يال

 ...ناراحت   ایدانست خوشحال باشد  یقلب کوچکش ونم انیکرد م یزود داشت جا باز م یلیخ ایک...

 ...  دنیکم آرومتر ماما خواب هی...جان   شایم: آمد  رونیاز آشپزخانه ب سایپر

 !؟...شده   یچ:  برداشت  یتازه متوجه اش شده بود که قدم ایک انگار

 ...  ندشیهم فشرد تا نب يرو پلک

 ...کم تب داشت   هی... سرماخورده فکر کنم  ـ

 ...ترنج  : مچ اش حس کرد  يرا رو ایدست ک ینیسنگ

 ...خوبم  :  زد  لب

 !؟...  نمتیبب ـ

داد   یهم جان تازه م مارشیب يبه شامه  یو مردانه اش حت میعطر مال...کرد نگاهش کند   یم وادارش

 ...نداشت   یاش که انگار قصد تمام یلعنت به احساست نوزده سالگ...

 ...ترنج   ـ

که تمام شب را  یمثل کس...  ندیچشمش را بب يپا ي رهیت يتوانست هاله  یم...باز کرد و نگاهش کرد   پلک

 ؟...  شدیخواب م یهم ب ایک...مانده باشد   داریب

 !؟...چت شده  :  را لمس کرد  شیابرو ياش و با انگشت انتها یشانیپ يرا سراند رو دستش

فکر کرد تا ...خواست   یخورد و فقط بغل م یسرما م شایکه م یخواست مثل وقت هائ ینوازش م یکم دلش

 ایکه ک یکوتاه شده اش جائ يابرو ياز انتها... حاال ...خواست   یاستراحت نم ی،جز ساعت چیه ایقبل آمدن ک

چشمان  یرگینگاهش رااز ت وهم فشرد  يلب رو...خواست   یتا ته قلبش دلش آغوش م...  دیکش یانگشت م

 ...بذار بلند شم  ...خوبم  : گرفت  ایک
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حلقه ...گفته بود دوستت دارد   سایپر...دست ها   نیا...گذاشت تا کمکش کند   شیبازو يدست آزادش را رو ایک

 !؟...شان را داشت   ينامزد ي

 !؟... گفت  یچرا نم...کرد   یدوباره دستش نم چرا

 ...درمانگاه   میلباس بپوش بر ـ

 ...فقط گرسنه ام  ...خوبم  ...  ستین يازین... نه : شانه اش را عقب راند  يرو يتکان داد و موها سر

 شیپا ریبه ز ینگاه...را مرتب کرد   راهنشیرا عقب داد و دامن پ شیپا يسبک رو يپتو...  ستدیکرد با یسع

 ...  ندیرا بب شیها یانداخت تا روفرش

 یمداد رنگ...ماما   شایم: لبخند زد ...بود   دهیرا داخلش چ شیها یمداد رنگ شایآن طرف تر افتاده بود و م یکم

 ؟...  یهات و کجا گذاشت

 ...کنم   يباز...  يباز ـ

 ... پاهام سرد شده ... خوام  یاخه من کفشام و م ـ

 ...من   یکی... تو  یکی...  ي: اورد  شیاز لنگه هارا برا یکیخم شد و  شایم

 ...با انصافه بچه مون  : بلند شد  سایپر ي خنده

 يجد یلیخ شایم... کرد  یبود و نگاهشان م ستادهیا...  شایو پچ پچ آرامش کنار صورت م دیرا د ایشدن ک خم

 ...داد   یگوش م ایک يها داشت به حرف

جادو کردن را انگار بلد  ایک...کفشش را هم آورد   گرید يو لنگه  شیها يسمت اسباب باز دیدو شایکه م دید

...  شدیم یرنگ شیایکرد و دن یم ینگیریج...  زیمثل چوب سحرآم...خواند   یاو م يهم برا يکاش ورد... بود 

 ...پررنگ   یلیخ

 ...پات و بلند کن  :  شیخم شده بود کنار پا ایک...آشپزخانه شد   یو همراهش راه سایسمت پر دیدو شایم

 ...تر   نیریش... نرم تر  دیشا! ؟...مثل موم  ...  شدینرم م...قلبش   انیم یجائ کی...  قلبش

 ...کوچولوئن   یلیپاهات خ: را لمس کرد  شیمچ پا ایک

اجازه سر خرد  یب شیاولش را داخل کفش گذاشت و دست ها يپا...  دندیلرز یپاها م...  شیدست ها يجا به

 ...و مردانه اش   رهیت يموها انیم
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 يبا همه  يکرد و جور یمحبتش را داشت لمس م...دوستش داشت   ایموها لغزاند و ک يرا البال انگشتانش

  یصورت...  شدیسبز م. .. شدیم یآب... گرفت  یرنگ م ایک...ماند   ینم يکه راه فرار شدیم نیتنش عج

 ...روشن   یکم...  رهیت یکم...  يخاکستر...

 نیگرفت و زل زد به چ اینگاهش را از ک...  دیرا هم گذاشت داخل کفش و دستش را پس کش يبعد يپا

 ...  راهنشیپ

 ... دکتر  میبر يبهتر نشد... بخور  يزیچ هی ـ

 ...باشه  : تکان داد  سر

 یشانیپ يدستش را گذاشته بود رو... اش نکرد برگشت و نگاهش کرد  یهمراه ایک یاول را برداشت و وقت قدم

 ...  شدیو درد م شدیسرش درد م...فشرد   یاش و محکم م

 ...  امیم رمیدوش بگ هی: نگاهش را حس کرده بود که برگشت و نگاهش کرد  ینیسنگ انگار

 یرفت کنار کمد اتاقش م یم دیشا...اال رفت  نگاهش کرد که خم شد و کتش را برداشت و از پله ها ب فقط

باد   یهمه را داده بود به دست فراموش دیشا...  دیشا...  دیکش یم رونیشاد را از ته ان ب يو ترنج ها ستادیا

 ...دانست   یچه م یکس...

 

 

 

 ...  يآب پرتقالت رو خورد -

 ...  کردیگاز غذا درست م يانداخت که داشت پا سایبه پر ینگاه

 ...  دیبه زحمت افتاد دیببخش -

که  نمیبیم:  سرش بسته بود محکم تر کرد   يبلوندش را که محکم باال يکرد و موها یاخم مصنوع سایپر

 ...حالت بهتر شده زبون تعارفت راه افتاده  

 ...شد   شانیهر دو قیباعث لبخند عم یبه باب اسفنج شایخنده بلند م يصدا... زد   يلبخند

 ...  ستیاما بدم ن ستیتو ن یدستپختم به خوب... پ پختم برات سو -

 ...  شمیشرمندتون م شتریب يجور نیتو رو خدا ا:  باال رفته اش را مرتب کرد   نیآست ترنج

 ؟...  سایپر يالزم ندار يزیچ -
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 ينم داشت و چشمها یهنوز کم شیتازه وارد به آشپزخانه کردند موها يایو ترنج هم زمان به سمت ک سایپر

 ...  یخسته اش قرمز تر از هر زمان

  ندیتو سالن بش دیتو و ترنج بر...نه من خوبم  :  زد و سرش را به قابلمه اش گرم کرد   یلبخند کم رنگ سایپر

 ...  کنمیدست و پام رو گم م يجور نیا... 

 ؟؟؟یینجایترنج تو مگه حالت خوبه که ا -

... اما جذاب بود ... خسته بود  شیصدا...نبود   یزمان چیروز و ه چیه يایک... نبود  شیربع پ کی يایک نیا...  

قلبش ...تر شده بود   فیاحساسش لط...  دیشا ایو  کشدیاز او خجالت م یخودش اعتراف کرد که االن کم شیپ

  کردیم تشیهدابود و به سمت سالن  گذاشتهکه حاال دستش را پشتش  ییایبه سمت ک خوردیشده بود سر م زیل

... 

به هم  کیدو تا مبل تک نفره نزد يرو...به دست هر کدامشان داد و به آشپزخانه بازگشت   يچا یفنجان سایپر

 ...نشستند   شایپشت م

 ...  نشیبب...  ایک... ك :  کرد   یبه پشت سرش نگاه شایم

 ...رفت   سهیاز خنده ر زشیت ياخم آلود اشاره کرد و بعد با آن صدا یانگشت به با اسفنج با

 ...قربونت بره ماما   -

 ...سرما بخورد   دیترسیدخترکش را بغل کند اما م شدیآب م دلش

اما انگار ترنج ... داشت  يادیز يزهاینگاه چ نیا...  دیچرخیم شانیهر دو نیچشمش ب...  ایچرخاند سمت ک سر

 ...ترجمه نداشت   يبرا يسواد

 هی رمیم...من  :    دیاش کش یشانیبه پ یدست... کالفه بود ... ر دستش گذاشت کنا زیم يفنجانش را رو ایک

 ...بلند به آشپزخانه رفت   يو با قدمها...  ارمیم یمسکن بخورم برات قرص سرماخوردگ

 

بند بند ...   دیخوابیم سایپر شیامشب پ شایبهتر که م...گر گرفته اند   شیگونه ها دانستیم...شده بود   گرمش

بزند  یخواست غلت... که واقعا از آن نفرت داشت  يزیاش گرفته بود چ ینیب...   شدیوجودش داشت از هم جدا م

 ... نا له اش در آمد 

 شیموها یحت... کاش به حرف گوش کرده بود و سر شب دکتر رفته بود  ...  دانستیچند بود را هم نم ساعت

 ...  کردیدرد م
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 کرد؟؟یحضورش را حس م یوقت کردیچرا بغض م...در آرام باز شد   يکرد ال احساس

 ...کنار رفته دراز شد   يشد و دستش به سمت پتو کیپا به تخت نزد نوك

 ؟؟يدیچرا نخواب -

 ؟؟یخوب... دختر  میترسوند:  جا خورد   یکم ایک

 ...خوبم   -

 ؟؟يتب دار...  هیشکل نیپس چرا صدات ا -

 ... بود  شتریب دیتب حضورش شا... اش گذاشت  یشانیپ يشد و دستش را رو خم

 ...  يتب دار -

 ... دستش را دراز کرد و آباژور کنار تخت را روشن کرد ... نگران شده بود  یو کم يجد لحنش

 ...  دیدیو موشکافه اش را م يصورت جد ياریو هوش انیهذ نیاتاق در هاله ب یو روشن کیدر تار حاال

 ...دکتر   میریم رمایمانتوت رو م -

 ...بود   یآرام بخش و خستگ...  ییپر از حس تنها...  خواستیو دکتر نم مارستانیب...  خواستینم...  

 ...  امینم -

 ...  یکنیآخه چرا لج م -

 دل؟؟ ایدرد استخوان ... دردش چه بود ... شد  ریسراز اشکش

 ... دوست ندارم ... بخوابونن آدم رو نگاهاشون ترحم داره  خوانیاونجا همش م -

 ...و بعد از اتاق خارج شد   دیبه صورتش کش یکالفه دست ایک

 ينجوریا:  اخم داشت  ... داغ و چند قرص در دست لبه تخت نشسته بود  ریش...  دانستیقدر گذشت را نم چه

 ... رو بخور اما  نایا...   شهینم

 ...  ایک چهیپیم صدا ها تو سرم -

 یپا تخت يرا رو ریش وانیمنتظر شد و ل... زد   ياش را کنار یشانیآشفته پ يدستش را دراز کرد و موها ایک

 ...گذاشت  

 ...دستت درد نکنه   شمیتو برو بخواب خوب م -

 ...کرد تا دراز بکشد   تشیبدون جواب دادن به جمله اش هدا ایک

 ...واژه اش پر بغض بود   یحت...پدر  ... مثل پدر ها شده بود ...را با ملحفه پوشاند   شیرو
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 ...  دیتخت دراز کش يآرام پشت سر ترنج رو...افتاد   یداشت م یچه اتفاق...آرام تخت را دور زد   ایک

 ا؟؟یک یکنیکار م یچ... چ ...  :  بود   ژنیترنج کم آوردن اکس يبرا نیا... شده بود  هول

 ...  کشمیدراز م -

...  خواست؟؟یم ییدلش تنها خواست؟؟یدلش آغوش م...  کردیبدنش درد م... اش بود  شهیانگار کار هم...  

 ...احساسش  ... خاطراتش و در آخر ... مغزش ... قلبش  نیبود ب یعجب جنگ

ه ها چ ینیچ یدونیم:  آغوشش   يبرا کردندیداد م یب شیزنانه ها...  دیاتاق شن یکیبمش را در تار يصدا

 ...دارند   یضیراجع به مر ياعتقاد

 ...نه   -

 امیپ یداره و سرماخوردگ یمعن هی يماریهر ب...  دهیکه روح به بدن م هیامیپ قتیدر حق یضیهر مر گنیم -

 ...و کمبود محبته   ییتنها

 من االن کمبود محبت دارم؟؟ یعنی:    دیکش یبا دهان نفس ترنج

 شتریب...   کردینفس عطر تنش را حس م یاز پس آن راه ب... تر شد  کیبه گوشش نزد ایک يکرد صدا احساس

 ... در خودش فرو رفت 

 ...تو به من بگو  ...   دونمینم -

 ؟؟... بشنود  خواستیچه م...  

 ...  دونمینم -

بدنش  لوفریدور ن ایمحکم احساس ک چکیپ... را دورش احساس کرد  شیدستها... تر شد  کیبازهم نزد ایک

 ...خورد   تاب

 ...  یکنینگاه م شایم نیامشب ع...  دونمیمن م یول -

شوهرش ...اش را؟؟ نامزد سابقش را؟؟ شوهرش   یعشق تمام زندگ زد؟؟یپسش م دیبا...  دیلرزیبدنش م تمام

 را؟؟

 ...  ایشیم ضیمر...  یملحفه خودت بخواب ریرو غ يدوست ندار دونمیبرو م...   ایک -

اش  یشانیپ يرا رو شیصورتش خم شد و لبها ياز رو ایک...سکوت بود و تکان خوردن اندك تخت   جوابش

 ...  شدیتبت داره کم تر م:  دستش را محکم تر کرد   ایلرزش بدنش آنقدر واضح بود که ک... گذاشت 

 ...  يمثل باباها شد -
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 ...بود   شیموها ياما نفسش رو... بالش پشت سرترنج گذاشت  يسرش را رو ایک

 !!مثل پدرت شدم؟؟ -

 ...  يشد ایدن يمثل همه بابا ها... نه  -

 ؟؟یپدرت رو دوست داشت -

نصف شب بودن مردش در اتاقش حرف زدن از خاطرات انگار تنها  انیدر هذ...  يماریدر ب...تب وجودش   در

 ...نقطه مشترك بود  

 ...نبود   دیبع یلیخاطر دوست داشتنشون خ نیبه هم...  ایمن کم بودن ک يداشته ها -

 کنه؟؟ یم تتیاذ نجایحضورم ا:  جا به جا شد   یکم ایکرد ک احساس

 رونیاز بدنش کم کم ب یضیاحساس کرد گرد مر... اش فرو کرد  قهیدر  تشریسرش را ب یو کم دیکش خجالت

 ...  رودیم

 ...نه   -

 ؟؟یترسیاز آمپول م ؟يریچرا دکتر نم -

که  يمجرم نگاه کرده بود تا مرد کیبه او مثل  یکه در آن باغ لعنت ییایبودند؟ از ک دهینقطه رس نیبه ا یک...  

 ... بود  طنتیو نگران حس و حالش بود و در لحنش ش دیکشیحاال در کنارش نفس م

 ...  رمینخ:  کرد   یگرفته اش قاط يبه صدا طنتیش یاندک دیناز و شا یکم

 ...  دیترنج ترس...رد  ک یحرکت ایک دستهاش

 ...  ستین یچیه...  یکه تو تنها نباش نجامیمن ا...  زمینترس عز... نترس  -

مرد  نیواژه را سالها بود فراموش کرده بود اما لحن ا نیا... اما اعتماد کرده بود ...فرار کند   خواستیخجالت م از

اش کم کم ترك بر  یذهن يسدها...اعتماد کند   شدینگران امشب باعث م یکم...  روزیتفارت و سرد د یب

 ...انگار   داشتندیم

 ...تا خوابت ببره   میصحبت کن يکه دوست دار ییزهایاز چ ایب -

 ...  ستنین ادیمن ز يگفتم که داشته ها -

 ...از پدرت حرف بزن   -

 چرا پدرم؟؟ -

 ...باباها شدم   نیچون من ع -
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 ...من رو دوست داشت  ...بود   يمنزو...آرام بود  .. .خوب بود ... بود  ییمرد تنها -

 ...بزرگ باشه   یلیبکنه که خ یبه نظرت ممکن بود اشتباه -

از آن بود که  شتریخلسه بودن عشقش در کنارش ب...نفس درد ناکش  ...خسته و تب آلودش   يچشمها

 ...  دیایب ادشیبه  یاشتباهات کس

بود   یچ دمیوقت نفهم چیکه من ه يزیبابت چ...  دتشیوقت نبخش چیهمادرم ... مادرم  ...  دونمینم -

 ... مرموز بودن ...محبت هاشونم اندك بود  ... من اندك بودن  یزندگ يمردها...

 بودم؟؟ تیمنم مرد زندگ -

 ...  ایک يبود -

 ...  يهمه آرزوم بود ییروزها هی...  :   رفتیداشت به خواب م... ماند   یباز نم چشمانش

 

 

 *** 

 ...کرد چشم باز کند   یسع...سوخت   یم شیپشت پلک ها...  کردیاش حس م یشانیپ يرا رو يزیچ رطوبت

 ...انداخته بود   هیکوب سا وارید مینور مال ریصورتش ز...ماند   ایاخم درهم ک يرو نگاهش

 ...  ادینم نیتبت پائ:  دیاش کش یشانیپ يحوله رو دوباره

 ...  ضمیبد مر...  یلیخ: رنگ و تب دار بود  یب لبخندش

 ...اش تا گره ها را باز کند   یشانیخطوط پ يخواست انگشت بکشد رو یدلش م...درهم تر شد   اخمش

 ...داشته باشه   یتبت علت خاص دیشا...  نتتیدکتر بب میبر دیبا ـ

 ...  دمیو هم د نیبدتر از ا:  زد  لب

که هم اخم داشت  شدیچطور م...  نیبود و غمگ رهیکه ت ینگاه...مانده بود   رهیخ شیمردمک ها انیم ایک نگاه

 ...بود   نیو هم غمگ

 !؟...  یوقت دوستم داشت چیه...وقت   چیه: کرد  زمزمه

 ایکاش ک...آمد   یاش بود که ناگفته ها به زبانشان م يماریشب و تب و ب یکیتار نیدر ا يدانست چه سرّ ینم

 ...  شدیتمام م شهیهم يبرا کباریگفت و  یهم م

 ...  ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا: اش و اخم داشت  یشانیپ يرو يرا داده بود به حوله  نگاهش
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 ...مردانه و پرش   يابرو يگره  يرو دیدستش را باال گرفت و انگشتش را کش...  

 ...!که بمونم   يخوا یاما چرا االن م...دونستم   یم ـ

 !؟...  هیحرف ها چ نیا ي دهیفا:  پنجه اش گرفت  انیم دستش را امچیک

 ...  يخند یم صالیکه از سر است یمثل وقت هائ... داشت  دنیجز خند یحس و حال بود و معنائ یب لبخندش

 ...  یترسم تشنج کن یم...  میبپوش که بر ارمیم يزیچ هی: شانه اش را گرفت و بلندش کرد  ریز

دخترکش ...! بود   دهیخواب یشلب یشب را ب...تخت   يافتاده بود رو شایعروسک تک شاخ م... تکان داد  سر

 يرو دیدستش را کش...  شدیبزرگ و بزرگ تر م شیخوش رنگ دوست داشتن ها ي رهیو دا شدیداشت بزرگ م

 ...و نرمش   يشاخ پارچه ا

 ...دنبالت   امیکنم و م یو روشن م نیماش:  دیچیبافت را دورش پ يپانچو ایک

 ...  ایک: ماند  شیپاها یبرهنگ يرو نگاهش

 ...   ـ

 ...خوام شلوار بپوشم   یم ـ

کجاست ...  یشلوار خواب داشت هی: رفت  شیلباس ها يرد شد و سر کشو شیپاها ياز رو يلحظه ا ایک نگاه

 ...  رهیاون راحت تر تنت م... 

 ...کرد   یکدام را باور م...داشت   ادیخوابش را به  لباس

 ...ترنج   ـ

 ...  یاول ـ

 ؟...   یتونیم: تخت گذاشت  يرو يو شلوار بلوز

 ...آره  :  دیچرخ یساتن مشک يرو دستش

 ...  امیو روشن کنم م نیماش يبخار ـ

 یدوستش نداشت و محبت م ایک...ها   اهیها و س دیسف...  دیو لباس خوابش را پوش دیکش رونیرا ب راهنشیپ

 !؟...ترحم  ...  يبه دلسوز هیشب يزیچ! ؟...کرد  

 !؟...کرد   یمحبت داشت و رو نم ایک
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 یوقت...اش آرام گرفته بود   نهیس انیم یوقت... اما تمام شب ...  ستیگفته بود خرج کردن محبت را بلد ن سایپر

جوانه ...اش کاشته بود   نهیس انیم يشاخه ا یکی...بود و آرام به خواب رفته بود   دهیچیدور تنش پ شیدست ها

 ...  شبید نیاز هم...بود   دهیکشقد ... بود  دهیباران د...اش   دهیخشک يکرده بود شاخه 

تخت به پهلو دراز  يحال رو یب...و تب دار بود   دهیخشک شیلب ها! ؟...کرد و دوستش نداشت   یم محبت

عالمش کرده  يرسوا یتب لعنت...  دیکوب یگوشش م ریانگار ز... کرد  یضربان تند قلبش را حس م...  دیشک

 ...بود  

  ... 

 

 ...  دیدهنتون و باز کن:  ستادیسرش ا ياورژانس باال کیکش دکتر

از فکر لمس لبش با ...  ندیچانه اش بگذارد و دهانش را بب ریشود و دست ز کیآنقدر نزد یخواست کس ینم

 یحس بد نم نیبه ا یدستش هم کمک يدست کش رو یحت... خواست تهوع کند  یدکتر هم م يدست ها

 ...کرد  

...  نجامیمن ا: تخت نشست و دستش را گذاشت پشت کمرش و کنار بناگوشش لب زد  يکنارش لبه  ایک

 ...  ستین يطور

 ؟...  دیشد ضیهر دوتون مر: کرد  یمتعجب نگاهشان م دکتر

 ...ام   یکم وسواس هی... من :  دیگز لب

 !؟... ات کنم  نهیمعا يخوا ینم: با دقت نگاهش کرد  نباریا دکتر

با  یاما االن حت... تبش از صبح شروع شده و سر شب کم شد : زودتر به حرف آمد  ایاما ک...  شدیم کاش

 ...  ومدین نیهم پائ هیپاشو

 !؟...  نیاالن که تب برمصرف نکرد ـ

 ...ساعت دوازده بود   شیآخر: داد  یبود که جواب م ایهم ک باز

 ...دماسنج برات بذارم   هیبذار ... باشه ...  میچهارو ن ـ

 ...زبونت   ریبذار ز...استفاده نشده  ...  هیآك و بسته بند نیا... خانم  نیبب:  زشیسمت م رفت

کنارش نشسته بود و دستش را پشت کمرش گذاشته بود و با  ایاما ک...  یوسواس لعنت نیاز ا دیکش یم خجالت

 ...توانست نوازش انگشتش را حس کند   یکه به تن داشت م یوجود ضخامت بافت
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 دیفهم یچه م یکس...  ستیآرامش و انگشتان ن نیجز ا يزیآرامش خواهان چ يدانست که برا یچه م یکس

 ...بگذارد   رونیمحال بود پا ب گریآمد د یعشق که م

به ...نرم  ... نرم ...  یسر انگشت ينوازش ها نیدلش را با ا يداند که آنطور جوانه  یهم نم ایکرد البد ک فکر

 ...دانست   یکاش م...کند   یمبدل م يگلزار

 : و نگاهش کرد  دیکش رونیزبانش ب ریدماسنج را از ز دکتر

کم شده   یلیآب بدنتون خ...بهتره   نیریسرم بگ هیجا  نیهم...  زکردمیبرات تجوتب بر  هی....و نه درجه   یس

... 

 ؟...  میبر میتون یبعدش م ـ

و نه درجه داشته باشه   یکه تب س ستین دیانقدر شد یعالئم سرماخوردگ...  سمینو یخون هم م شیآزما هی ـ

 !؟...  نینشد یروزها عصب نیا...

دوست داشته شدن همه ترحم  يکرد به جا یحس م یدل شکانده بود و غم داشت و کم... نشده بود  یعصب

 !؟...بود  ...که مهم نبود   یلیخ...کنند   یم

 ...کم   هی ـ

 ...بوده   ادیز یلیخانمتون خ يکم از نظر شما احتماال برا هی:  شد  اینگاه پر حرف دکتر به ک متوجه

سر درد و ضعفش ...  ندیاش بب رهیت شیپوست روشن و ته ر ریرا ز ایک يفشرده هم  يتوانست فک رو یم

 ...  شدیم شتریداشت ب

 ...بخوابد   یگذاشتند کم یم کاش

 !؟...  دیستیباردار که ن...خانم   ـ

 ... نه  ـ

 !؟... خانوم ...  دیندون دیشما شا...آقا   دمیاز خانمتون پرس ـ

 ...  ستمین... نه :  دینال

 يباردار...را داشتن که نبود   يبار یبه همان معن قایدق...  يباردار...خواست   یبود که م يزیچ نیآخر يباردار

بود   شیها یوانگیموها و د دیشد زشیر يباردار...  زدیبود که عق م یوحشتناك وخون سرخ يتهوع ها

 ایدانست دوستش داشته باشد  یروزها نم بود که آن يبچه ا...  شیشانه ها ریفرداد بود ز يدست ها يباردار...

 ...شناخت   یبود که نم يمرد...متنفر باشد  
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سرش  يباال...تخت دراز بکشد   يکمکش کرد رو ایک...لرز هم به تب داغش اضافه شده بود   یکم حاال

 ...  شدیبود و نگاهش هر لحظه سرخ تر و خسته تر م ستادهیا

 ...کردم  ...خسته ات  :  دیلرز شتریآرنجش را حس کرد و ب يالکل رو يسرد

سر خم ...  دیبا...  ینذاشتم استراحت کن...خوام   یمعذرت م: بغض کرد  شتریب دیبه هم فشردنش را که د لب

 ...درشت تر بود   کیچشمانش از نزد...دهانش نگه داشت   انیصورتش حرف را م يرو ایک يشده 

 ...  رمیحرفا رو بگ نیا يلوخودم ج ای یکیبس م ـ

 ...  ـ

 !؟...خواست ساکتش کند   یم...آمد   شیپ شیلب ها يتا رو شیچشم ها رد

 !؟....  يدیبازم ادامه م...  هینظرت چ... هوم  ـ

زودتر ... خدا کنه :  هم فشرد  يدستش را حس کرد و پلک رو يفرو رفتن سوزن رو... آخ ...نه  : تکان داد  سر

 ...  ترسهیبشه و من نباشم م داریب شایم...  شایم... خونه  میبر

 ؟...خانم   هیمشکل چ ـ

اگه رگ پاره شد مجبورم از ... اصال دستشون و تکون ندن ...ممکنه پاره شه  ...  فهینازك و ظر یلیرگشون خ ـ

 ...  رمیمچ دست بگ

 ...کرد   یرگ حس م انیفرو رفتن قطرات سرد سرم را م یشد وقت شتریب لرزش

 ...  نیتو ماش زمیریخونه لباسات و م میرفت...بندازم   زیچ هیبذار روت  ـ

 ...ننداز روم  ...  کنهیحالم و بد م...نه  : بسته سر تکان داد  چشم

 ...دستت و تکون نده  ... آروم باش ...خوب   یلیخ ـ

نبود چشم باز کند  يازین... رد تنش حس ک يرا رو يزیچ ینیسنگ یهم فشرد وقت يرا محکم تر رو چشمانش

 ...کرد   یرا حس م شیعطر و گرما...  ندیرا بب ایک يو پالتو

 

 *** 
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سرم  يجا... داد  يفشار نیماش یصندل یسرش را به پشت... انگار  دادیخوشش را نشان م يکم کم رو آفتاب

ساکت بود   ایک...  دادندیخودشان را نشان م ریشده بود تاث قیکه تزر ییداروها... کبود شده بود ...  کردیدرد م

سر  ییچه بال داندیدکتر گفته نم...  دیشا بود يادیاش ز یو قلب يفکر انیآن همه هذ نیدکتر در ب يگفته ها...

 ... ... دکتر   هیبهتون  تونمیوسواس داره م...  هیعصب...  ترسهیزن م نیهمسرتون اومده اما ا

بود دکتر  دهیاز اشک و تبش د سیچشمان خ نیاز ب...ترنج تحت درمان است   بود که دهیوسط حرفش پر ایک

 ... داده بود و رفته بود  یبه نشانه تاسف سرش را تکان

 ؟یترنج خواب -

 ...بود   دهیبود که تا به حال شن ییداغون تر از هر صدا شیصدا

  يشد تیببخش اذ...مونم تا خونه   یم داریب... نه :  بود   بهیخودش هم غر يگرفته و خش دارش برا يصدا

... 

 ... بس کن ... بس کن ترنج  -

 ...از اندازه ملتمس بود   شیاش ب یدوم... بود  یعصب ایچه قدر بس کن اول ک هر

 ...انداخت   يبه چه روز نیبچه رو بب نیا یسرماخوردگ هی -

 ...نداشت   ادیبود؟؟ اصال درست به  دهیبود؟؟ نخواب دهیخواب...  دیشنیرا در اتاق م ایو ک سایپچ پر پچ

 ...اتاق دور نگه دار   نیاز ا یونیرو تا م شایم -

 فقط سرما خورده؟؟ -

 ...  دونمینم -

 ...  یدونینم یچیوقته ه یلیتو خ -

...  دیچیدر اتاق پ يآمد و بعد بخار خوش عطر يهم گذاشت صدا ها يخشک و سوزانش را دوباره رو چشمان

آشنا  یلیروزها خ نیکه ا ایک يکف دستها...  در سکوت گذشت  هیچند ثان...بخور روشن کرده بود   شیبرا ایک

 يجا يکه رو یو دوباره دست دیو گونه اش احساس کرد و بعد نفسش را نفس کش یشانیپ يشده بودند را رو

 ... سرم را نوازش کرد 

 رید داریصبح ب... فقط چون بهم آرام بخش زدن ...مونه   یم یمدت هی شیکبود...عادت دارم  :  لب گفت   ریز

 ...  دیشدم نترس داریب
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... کشاند  سیبدن درد ناکش را تا سرو... اتاق آمده بود  يها انهیآفتاب تا م...بهتر بدون شک   یلیخ... بود  بهتر

بلوز شلوار ساتن  يرو... عوض کرده بود  انیرا در همان خواب و هذ شیلباسها... رنگش را آب زد  یصورت ب

 ...  رفتیدخترکش ضعف م يرادلش ب... آمد  نییو از پله ها پا دیبنفشش رب دشامبر پوش

 ...آمد   یم ییبوها...  دیآشپز خانه سرك کش داخل

 بود  ستادهیا نکیکنار س سایپر

 ...جون   سایپر -

 ...بود   بهیخوش هم غر يبرا شیصدا

 ... داشت  یرسناکت يبه قرمز شیچشمها...  دیچرخ سایپر

 ...من کو   يشایشده؟ م یتو رو خدا چ... جون  سایپر:  نفسش گرفت  ...  ختیدلش ر... برداشت  یقدم

 ...ماما   شایم...  شااایم:  به سمت سالن برداشت   یقدم ترسان

تو رو خدا ترنج :  که گفت   دیدر صورتش چه د سایپر دانستینم.بود سایپر دیچرخ... گرفته شد  شیپشت بازو از

 ...نفس بکش   کمی... به خدا خوابه ... هم خوابه  شایم...  ستین یچیبه خدا ه...  ستین یچیه... 

که در  ینفس مرگ... تختش خواب بود  يدخترکش رو... کرد  تیهدا يبعد با دست او را به سمت اتاق باز و

 ...داد   رونیکرده بود را ب ریگ شیها هیر

 ...شما چرا انقدر  ...  دیببخش...  دمیتر س:  خورد و نشست   زیدر ل کنار

 ...  ایک ریام:  کنارش نشست   سایپر

 !!ا؟؟یک:    دیپرس هراسان

 ...فشارش رفت باال خون دماغ شد   شبید -

 ...االن کجاست  :  جمع شد   یاز درد صورتش کم ستادیجانش ا یب يپاها يرو

 ... نترس بهتره ...تو اتاقشه   -

 ...  نمشیبب رمیمن م... من :  به سمت پله ها رفت   کالفه

به اندازه ... بود  دهیترس ایک ریام يبرا... را پوشانده بود  شیچشمها يساعدش رو... اتاق را آرام باز کرد  در

 ...بود   دهیدرست اما باز هم ترس.نبود شیشایم

 ...  کردندیم تیمرد را اذ نیا... عذاب وجدان داشت ...  شدیباورش نم...بود   خواب

 ...تو ترنج   ایب -
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 ... وارد شد و در را پشت سرش بست ...خورد    جا

 ...  یفکر کردم خواب -

 ...صدات بامزه شده  ...  دارمینه ب -

...  کردندیم تیاذ...رد  دستانش را قفل ک... را جمع کرد  شیپاها... نشست  ایلبه تخت ک... شد  کینزد ترنج

 ...  زدیقلبش تند م...  خوردندیسر م یه

 ...؟   ایک...  يگفت خوب نبود سایپر -

-   ... 

 ... باعث شد که  نیا... کردم  تتیاذ یلیخ شبید -

... تو نکردم  يبرا يکار چینکردم؟؟ من ه...  یخواهش کردم بس کن:  چشمانش برداشت   يدستش را رو ایک

 ...ترنج  

 ...  دیببخش:  را در دست گرفت   شانشیپر يانداخت و گوشه مو نییرا پا سرش

دست ترنج را لمس  يو رو دیخز یرو تخت یرگیآن ت يدستش آرام از رو... جا به جا شد  شیسر جا یکم ایک

 ...  کنهیجاش هنوز درد م...  ؟يبهتر:  گره داشت   شیصدا... کرد 

 ...  ستمین یانقدر ها هم نازك نارنج...نگام نکن   يجور نیا...  بهترم -

 ...  زمیعز...  دونمیم:  آمد   رونیپر فشار ب ایک نفس

 ... بهتر از تمام آرام بخش ها بود  ییجورها کی دیچسب زمشیعز...  

 ؟؟یشینم داریب -

آرام فقط  ایک...نگاهش کرد   رانیترنج ح...  دیخودش را عقب کش یو بعد کم دیآرام دست ترنج را کش ایک

 يبه چشمها....تخت دراز کرد   يرا رو شیپاها... را در آورد  شیترنج نا خود آگاه صندلها...  کردینگاهش م

 ...  دیکرد و آرم دراز کش ایک دهیقرمز و رنگ پر

 ...  زدیشار مقلبش پر ف...بود   ایک يگلو بکیس ياش رو ینیبار ب نیا... دورش حلقه شد  ایک يدستها

 ...ناهار  ... جون منتظره  سایپر -

 ...بمون   کمی -

 ...  یبغض لعنت نیلعنت به ا... لعنت ...  دادندینظمش را داشتند از دست م شیها نفس

 کجاست؟ شایم -
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 ...رو سپردم بهش و خودم   شایمن همش م...  میکرد تیچند وقت اذ نیجون رو ا سایپر یلیخ... خوابه  -

 ...زود خوب شو  ...استراحت کن   کمیخودت  -

 زود خوب شم؟؟ یکنیبهم محبت م يدار -

 ... خودش تعجب کرد  طانیخودش هم از لحن ش...  

 ...نه   -

 ... کرد  ایتک دکمه بلوز ک ریدستش را آرام بلند کرد و انگشتش را گ ترنج

 ...خوام حال خودم بهتر بشه   یم:    دیکش یقینفس عم ایک

  *** 

 سایانگار پر...آورده بود   رونیرا به زحمت از اتاق ب شایاستراحت کند و م یرا فرستاده بود تا ساعت سایاصرار پر با

 ...کرد   یداشت عادت م شایهم به بودن م

کردند   یعادت ها رشد م نیبا ا یکردند و گاه یآدم ها به هم عادت م...بد نبود   یلیعادت کردن که خ خوب

 ...گرفتند   یپا م...  شدندیبزرگ م...

 ...  امیمن نم... من :  ستادیا نهیدست به س شایم

 ...  ایشیبزرگ نم...  یشیخسته م یاگه بعد از ظهرها استراحت نکن...  میبخواب دیبا...چرا ماما  : باال داد  ابرو

 ...  میکن يباز...نه  ...خوام   ینم: کرده نق زد  لج

 !؟...  يدوست دار... خوام برات قصه بگم  یم...  شایم: خم شد و نشست  شیهاپا يرو

 ... نه ... ن : شانه اش تاب خورد  يخوشرنگ و نرمش رو يباال داد و موها سر

 ...!!ترنج   ـ

 !؟... شده  یچ: کرد  یبود و نگاهشان م ستادهیپله ها ا يباال ایک... برگرداند  سر

 انیم یقلبش جائ...ابر داشت و بار باران داشت   یامروز که آسمان کم نیهم... چند ساعت قبل  نیهم از

 ...با آرامشش خواب رفته بود   ایآنطور آرام کنارش ماند و ک یوقت... جا مانده بود  ایک یروتخت

 ...  ایک... ك : راه افتاد سمت پله ها  شایم

نانوشته آماده بود  یطبق قانون شیدست ها...گرفت   ایت منتظر کسرش قدم برداشت و نگاهش را از صور پشت

 ...  ردشیپله بگ ياز رو شایتا با هر لغزش م
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:  شاینگاهش را داده بود به م ایک دندیپله که رس يباال...نداشتند   یمادرانه که انگار تمام يتمام نانوشته ها مثل

 !؟...  یخواب باش دیشما االن نبا

 ...  کنهیم يباز يعمه پر... ع ... نه : شانه باال داد  يجد یلیخ دخترکش

 ؟...کرد   یاستفاده م سایداشت از پر...  یوجب میدخترك ن... لب مهار کرد  انیرا م لبخندش

 !؟...اتاق من   يایب يدوست دار: کرد  ینگاهش م يهم جد ایک

شان  یو زندگ شدیخانه شان م نجایا دیشا...  دیشا...  رفتیپذ یرا م يدیجد يماند و رابطه ها یمنتظر م دیبا

 ...  شدیهم م

... درد شد ...قلبش به دست و پا افتاد   انیم يزیچ ردیدر آغوشش بگ ایرا باز کرد تا ک شیدست ها شایم یوقت

 ...لبخند شد  

 !؟...بود که ادعا کند وجودش ناپاك است   یکس... داد  یم ادشانیمحبت کردن را  شایم

 ایب: را تکان داد  شیاما دست ها شایم... مات نگاهش کرد  ينبود که لحظه ا یواکنش نیر منتظر همچانگا ایک

 ...بغلم  

 ...خواد   یدخترم بغل م: نگاه کرد  ایدندان فشرد و لبخند زد و به ک ریز لب

 ...داشت   مانیاش ا یکه به راست قامت دیرا د يخم شدن مرد...زانو زد و بغلش کرد   شایم يپا کنار

امروز که سرش را گذاشته بود  نیاز هم... ممنوعه نبود  يمنطقه  گریسرشان راه افتاد داخل اتاق و انگار د پشت

 ...ترساندش و آشنا بود   یکه نبض داشت و نم یگلوئ بکیس يرو

 ؟...لپ تاپت کجاست  ... لپ :  با دقت به اطرافش نگاه کرد  شایم

 ...!!  ستیهم ن يدونه باز هیتو  نیا...نخند  ... ترنج :  زمزمه کرد  ایک یلبش پررنگ شد وقت يرو خنده

 ...  ایک... ك  ـ

البته با :  انداخت و لبخندش عمق گرفت  ایبه ک ینگاه مین...  یکن يباهاش باز ارمیو ب یشلب يخوا یماما م ـ

 ...  ایعمو ک

 ...  دیخند یو م دیپر یم نیفنر تخت باال و پائ يرو... آره ...آره  :  دیخند شایم

 ...به تنش   دیمحکم شد و از پشت چسب ایک يپنجه  انیاما دستش م دیایب رونیاول را برداشت که ب قدم

 !!؟...  ایک ـ

 !؟...  هینسبت تو با من چ ـ
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 ؟...  يد یچرا جواب نم: دستش را پس بزند  ایرا بدهد  ایدانست جواب ک ینم

 ؟...  يشد وونهید... د  ـ

شم   ینم شایم يمن عمو...  میبا هم ازدواج کرد...  يمتوجه ا...  یتو زن من:  گردنش بود  کیاش نزد زمزمه

... 

 ...اما  :  شکمش محکم شده بود  يکه رو ایک يپنجه  يرا گذاشت رو دستش

 !؟...  ایک... ك  ـ

باشه ... هم قانعم   ایمن به گفتن ک:  داد  رونیب دهیکلمات را جو یگردنش نشسته بود وقت يبا شدت رو نفسش

 !؟...  زمیعز

 ادآوریرا  یخواست با گفتن عمو،نسبت ینم...خواست ناراحتش کند   ینم...سراند   ایک يپنجه  نیرا ب انگشتانش

 ...شود  

 ...باشه   ـ

اطرافش را  يهوا که قیآنقدر عم...شد   یقیخوش آمده بود که نفسش دم عم ایبه مزاج ک شیعطر موها انگار

 ...  اندازدیکم کند و قلبش را به تقال ب

به پهلو دراز ...داشت   يهنوز رد ایک ينفس ها...گردنش گذاشت   يتخت اتاقش نشست و دستش را رو يرو

 ...جمع کرد   نهیس انیرا م شیو پاها دیکش

 یکه با قلبش حس م شیرا نه با گوش ها شیبود که صدا یسکوت ایاما ک دیشن یرا م شایم يخنده ها يصدا

 ...کرد  

 !؟... خواست پدر دخترکش باشد  یم ایک

بود پدرت را  دهیپرس ایک...هم سخت نبود   یلیپدر بودن خ...نگاه کرد   يسمت پنجره و به آسمان ابر دیچرخ

 ؟...  یدوست داشت

گفت و کم  یم ریو شب بخ ستادیا یاتاقش م یدرگاه يسر و صدا جلو یکه ب یشب هائ...داشت   دوستش

 ...امد که ببوسدش   یم شیپ

 ؟...گفت   یم ریشب بخ شیشایبعدها به م ایک

و  شدیبد اخالق م یپدرش گاه...را سرگرم کند   شایخواست م یم ایبا بچه ها را دوست نداشت و ک يباز پدرش

 ...بود   زانیگر يرا به همراه نداشت و انگار رانیاز ا یکرد و قاب عکس یدود م يگاریتخت اتاقش س انیم
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لبخندش عمق ... داشت   بشیدر ج لیپاست يبسته ا شهیو هم دیخر یم یرنگ يبادکنک ها شایم يبرا ایک

 ...شد   عیگرفت و وس

 ... !! لیپاست يو بسته ها یفرجام مهندس

 *** 

 

 ...باشه   يانقد...ا   -

که دلش  یکیکه ک دادیارد م ایاز هم باز کرده بود و داشت به ک توانستیکه م ییکوچکش را تا جا يدستها شایم

 يخم شد و کف دستها... تپل دخترکش ضعف رفت  يکف دستها يترنج دلش برا...باشد   يچه قدر خواهدیم

 ...  دیرا در هوا گرفت و بوس شایم

 ...ماما   -

- i love you sweety 

  I love you:   دیصورت مادرش را بوس شایم

نگاه خواهش بود   نیته ا...ترنج فاصله داشت   يبا چشم ها یپلک شیخم شد چشمها شیدو زانو يرو ایک

باز شد و سرش را  یکم شایاز دور کمر م شیدستها.خشک شده بود شیگلو....انقدر واضح که ترنج جا خورد  ...

 ...  دیعقب کش

 ؟...  يخوریم یتک ای يدیبه منم م يخوایم یگندگ نیبه ا کیتو که ک... خانوم  شایم:  کرد   يتک سرفه ا ایک

 ...  ایتو هم بخور ک...ت  :  کرد   يخنده پر از ناز شایم

 ...ستاره باران بود   ایک يچشمها...گذاشت   ایگونه ک يرو یو بوسه آرام دیهم صورتش را جلو کش بعد

 ...  يقناد يبه سو شیپس پ...  :  ستادیرا بلند کرد و سر پا ا شایانداخت و محکم م دست

بوس نرمت کرد  هیبا ...  ستیبراش خوب ن کیک...خامش نشو  ...  ایک:  را پشت گوشش زد   شیموها ترنج

 ...دختره   نیا

 ....  گهید ییمامانش تو:  به ترنج زد   يلبخند طنتیبا ش ایک

 ؟؟؟...کارا کردم   نیاز ا یچاره ک یمن ب:  زد   ایک يبا مشت آرام به بازو ترنج

و به صفحه بزرگ  دیکش یگردن ایک...ترنج توجهشان را جلب کرد   لیموبا يکه صدا... بدهد  یخواست جواب ایک

 ...انداخت   ینگاه شدیکه کنار آباژور خاموش و روشن م یگوش
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حاضرت کنه  يو عمه پربرو بگ:  گذاشت   نیزم يرا رو شاینگاه کرد که م ایترنج نا خود آگاه به ک...بود   فرداد

 ...   میبر

  ؟؟يداریچرا بر نم:  به ترنج نگاه کرد   نهیدست به س ایو ک...  دیدو يبه سمت اتاق باز شایم

 طور شده بود؟؟ نیا اینگاه ک قهیدودق نیچرا در عرض هم... چرا انقدر هول کرده  دانستیهم نم خودش

 ...  زنمیبهش بعدا زنگ م...  زهیچ -

 ...را برداشت و دکمه سبزش را زد و به سمت ترنج گرفت   یگوش یحرف چیه یب ایک

 ...ترنج  ...الو   -

 ... بردارد  يگریبه سمت د یو جرات نداشت قدم کردینگاهش م نهیهمچنان دست به س ایک

 ...فرداد  ... الو  -

 ...چرا صدات انقدر گرفته است   ؟؟یخوب -

 ...بهترم   یلیاالن خ شیسرما خورده بودم چند روز پ...  کمی -

 ای... ترنج  يمعرفت نبود یاما ب...قبول  ...باشه   تیبرم از زندگ یگفت:  داد   رونیب نینفسش را غمگ فرداد

 ...رو هم نداشتم   یاحوال پرس هیارزش 

 با ایکه ک یگوش يدستش رفت به سمتت کم کردن صدا...  شدیتر م یعصب ایهر لحظه ک... را بلند کرد  سرش

 ... کرد  دشیانگشت تهد

 ...  کمی... من  -

 ...قلبش گذاشت   يدستش را رو... فرداد قلبش را سوزاند  يافسوس صدا یداغ...داد   رونینفسش را ب فرداد

 ...عسل  ... ترنج  -

شد به شب  لیکه عاشقش بود تبد يبود که شب وصالش به مرد یعاشق فیظر يبایعسل نام دخترك ز...  

 ...  یصورت ياهایرفتن تمام آن رو ادیبر...ترنج   يمرگ تمام آرزوها

 افتاده؟؟ یعسل اتفاق يبرا... ب  -

 شمیبا مسعود اومدن پ يبا اشک و زار شبید...  یبرگشت...  ياومد دهیاز مامان شن...نه  :  کالفه بود   فرداد

 ....  نتتیبب خوادیم
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دختر ... نگفته بود  یدر تمام آن کابوسها عسل سخن...  کردیهم نم کردیاور مهم ب دیشنیرا که م يزیچ ترنج

به حال ... به حال ترنج ... کرده بود  هیاش که زن عشق همه عمرش شده بود فقط گر یعمه دوست داشتن

 ...  چیه...نگفته بود   چیو ه...  رمردیبه حال پ.خودش

 ...کس ندارم   چیبا ه یفرداد؟؟من حرف یچ يبرا!! نه؟؟یبب -

 زم؟یعز هینظرت چ...  یکه عسل رو انقدر دوست داشت ییاما به خاطر خودت به خاطر تو...  زمیعز...  دونمیم -

 ...  شدیدر هم تر م ایک ياخم ها... فرداد   زمیهرعز با

 چه طوره؟؟  شایم -

 ...فرداد آخه  ...خوبه   -

تا ... ژرف تا حسادت  یداشت از حسرت يادیز يحس ها...  دانستی؟؟ هنوز نم.تموم شد یک شانیحرفها...  

 ...انتظار هر چه بود اضطراب بود و انتظار  

 ...  دیاش کش یشانیبه پ یمبل و دست يرو نشست

 !!ترنج؟؟ -

 ...نگاه کرد   ایرا بلند کرد و به ک سرش

رو من انجام  شینامزد زیم ناتیتزئ تمام...که فراموش شدم   یمن...من  ...   ایمن؟؟ من ک دنید ادیب خوادیم -

 ...  نهیسفره عقدم رو اون بچ...قرار شد  ...دستام   نیبا هم... دادم 

 ...  دیگونه اش غلت يآرام رو اشک

 اد؟یکه ب يتو دوست ندار -

 دوست دارم؟ یمن چ دیکس از من نپرس چیاون وقت ها ه ایمن ک يدوست داشتن؟؟ خدا -

اش را از هم باز کرده بود اما هنوز اخم  نهیس يقالب شده رو يدستها...  کردیهنوز هم داشت نگاهش م ایک

 ...گفتن فرداد   زمیاز لحظه قبل شده بود با هر بار عز شتریکه غلظتش هر لحظه ب یاخم... داشت 

...  ك:    دیرا کش ایشلوار ک...بود    دهیقرمز رنگش را پوش یعروسک يپالتو...آمد   شایکوچک م يپاها يصدا

 م؟؟یبر ایک

 ...شما   يعروسک شد:  زانوش خم شد   يرو ایک

داشت  زیهمه چ...زد   يفراموش کرد و لبخند يترنج سردردش را لحظه ا...  دیخند ایبه ک ياریبا ناز بس شایم

شب او با  کینبافته بودند  ایمگر با عسل رو...  شدینم کینزد شیاهایمگر به رو...  گرفتیخودش قرار م يجا
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داشته باشد   یترنج دخترک...کنند   بتیغ نیمهدر آشپزخانه پشت سر عمه ...  ندیایب ایمسعود به خانه ترنج و ک

... 

ترنج ...سنگ الخ شده بود  ... آرزو چه قدر راهشان جدا شده بود  نیبه ا دنیرس يداشت برا یتیاهم چه

 ...داشت که پدرش که بود   یتیچه اهم... داشت  یدخترک

 ...  کردیهنوز هم پر سئوال نگاهش م ایک... بلند شد   شیجا از

 ...  ینکن تیرو اذ ایک... ماما  شایم -

 ...  کنمینم... ن  -

 ...  ایبرات ک ادیم يچه ناز:    کردیکه از چار چوب در نگاهشان م یکرد و در حال يخنده ا سایپر

مادرش   شیدرست مثل چند سال پ:  کرد   کیکرد و بعد سرش را آرام به ترنج نزد شایبه م یبا لبخند نگاه ایک

... 

بود   دهیرا د شیآن روزها يآن همه ناز صدا و رفتار یعنیبود؟؟  ادشی یعنی... با تعجب نگاهش کرد  ترنج

 حس کرده بود؟؟...

 ...  میگرد یتا ما بر م حالت بهتر شه ریدوش بگ هیبرو :  به تعجب ترنج زد   یلبخند کم رنگ ایک

 ...انداخت    ينظر کردیکه داشت با لخند نگاهشان م سایبه پر ترنج

 ...در ضمن ترنج   -

-   ... 

 ...  زمیانقدر به زن من نگه عز... به اون فرداد هم بگو  -

 

دوست نداشت و  سایکلفتش را پر يجوراب شلوار...  دیکش راهنشیبه پ یشانه اش بافت و دست يرا رو شیموها

سرما را بهانه کرده بود  ... جور بهتر بود  نیا شیشوهرت؟؟ اما بازهم برا ایاز من  ؟؟يریگ یرو م یاز ک گفتیم

... 

حاال که ... بخرد  شایم يبرا یرنگ کیک خواستیم ایک یمناسبت خاص چیحاال که به ه... کرد  شیآرا یکم

حاال که ...  دادیم يقرمه سبز يشام خانه بو يحاال که برا... در آمده بود  یاز آن خانه با او از در دوست یکس

گفته بود ...دلش تنگ عسل شده بود  ...نداشت   ییاشک و آه جا... اش بود  یزندگ... خانه  نیا ییجورها کی
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دوست  يآن دختر عمو رودیدانست م یم...  ریخ ای ندیاو را بب خواهدیکه م دهدیو جواب م کندیبه فرداد فکر م

 ...ترنج بود   هیاز نظر چشمها شب یاز هر کس شیکه ب ییاو...  ندیبیرا م یداشتن

 ...خوب شد که بختش مثل من نشد  :  به خودش نگاه کرد   نهیاش را زد و در آ یاز رژ گلبه یکم

 

 

 ؟؟...  ایک يدیخر وهیچه قدر م -

 ...  کردیم زانیداشت کتش را دم در او ایک

 ...  شهیالزم م -

 ...  میدیخوشقل خر کیک هیما ...ما  .م:  به سمت ترنج آمد   شایم

 ...   یتیخوشگل سوئ -

 ....اوهوم   -

 ...را بغل کند   شایخم شد تا م ترنج

 ...از لبخند داشتند   یطرح شیچشمها... دست ترنج گذاشت  يدستش را رو ایک

 ...تو آشپزخونه کارت دارم   ایب قهیدق هیببره لباسش رو عوض کنه تو  سایبدش به پر -

 

 

وخونسرد داشت کتابش را  يجد ایک...  دادیو زانوهاش را تند تند تکان م...ناخنش را به دهان گرفته بود   گوشه

 زیم يرو...آماده بود   وهیظرف م... داد  رونیب شتریبه ساعت نگاه کرد و نفس حبس شده اش را ب...  خواندیم

 ...  زدندیچشمک م ییلبالوآ يها ینیریش

ترنج را  يبازوها...ترنج اعتراض کرده بود  ...  دیایامشب عسل ب نیبود با فرداد تماس گرفته و گفته هم گفته

گفته ...دلخور شده بود  ...  ؟؟يندار یمگه تو خونه زندگ...  دمشیدیم رونیب یچ یعنیگرفته بود بود و گفته بود 

که او و عسل  ییها ینیریهمان ش... بود  دهیظرف چ رها را د ینیریفقط ش الیخ یب ایک... ندارم  یبود آمادگ

 ...مانده بود   ادشی ایکه ک یهمان... عاشقش بودند 

 ؟؟...  زمیعز يریآروم بگ کمی شهیم -

 ...  ادینکنه ب...نکنه  ...  خوادیم یچ دونمینم یحت... من ... گفتنش برات آسونه  -
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سکوت اون ... دوست تو بود و هست  نیعسل بهتر...تموم کن ترنج  :  گذاشت   یعسل يکتابش را رو ایک

 ...  کردیآدم حسابش نم یساله بود که کس 19دختر  هیبود که اونم  نیا يموقعش هم برا

 اد؟؟یشوهرش هم م -

 ...  يتو با مسعود هم خوب بود ادمهیاما ...  دونمینم -

 ... انداخت  نییسرش را پا...  ایبه ک گفتیچه م....خواهد زد   ونریب راهنشیقلبش از پ کردیم احساس

 ؟؟يدار یچته تو؟؟ با مسعود مشکل:  کرد   کیبلند خودش را به او نزد یبلند شد و با گام شیاز جا ایک

 ...  کشمیمن ازش خجالت م... من  -

 خجالت؟؟ -

 ...  یفهمیتو من رو نم -

 ؟؟یگیم یچ نمیدرست و کامل جمله ات رو تموم کن بب:  نگهش داشت   ایعقب تر برود که ک خواست

آبرو شدم   یب ياون جور یاون جا بود مسعود وقت...لباس خواب من رو نشون داد   ریام یاون جا بود وقت -

... باهاش رو به رو بشم  خوامینم... مشت و لگد گرفت من رو  ریز یوقت رهیرو بگ رمردیپ يخواست جلو...

 ...شده   انیهام جلوش ع نیتر یصخصو

 ... را گرفته بود  شیکه دور بازو ایسرد ک يبود با دستها یگرمش در تضاد وحشتناک بغض

 انیدر م یحرف چیه یب...محکم محکم  ... بعد  هیچند ثان...شد   رهیخ ایک یرا بلند کرد و به نگاه خال سرش

 ... شد  ریاس شیروزها نیمرد ا يبازوها

 

 ایک ي هیسا... امدند  یگذشتند و سمتشان م یم اطیعسل و مسعود از ح یبود وقت ستادهیشانه به شانه اش ا ایک

باز کرده بود  شیکه امشب برا یچند روز و آغوش نیبعد از ا... کرد  ینم ینیشانه اش و سنگ يافتاده بود رو

 ...  شدیم چیو ه شدیفاصله ها کم م انشانیانگار م

حاال با ... طرفه  کی... را تجربه کرده بود  یقبل فقط عاشق يسال ها يایبا ک... شناخت  ینو مرا از  ایک نیا

مرد   نیاما ا....شناخت   یکه فقط ظاهرش را م يطرفه داشت به مرد کی یگفت قبل ترها عشق یم نانیاطم

 ... بود  گرید یکس ایک نیا... و آرامش  ادد یم تیامن ایدن ایکه دستش را گذاشته بود پشت کمرش و دن يمرد...

 ... نلرز :  دیاش را شن زمزمه
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 ینم...دختر عمه اش بود  ...عسل دوستش بود  ! ؟...  دیلرز یم دیچرا با...حسش نکرده بود  ! ؟...  دیلرز یم

 ... سرد بود ...سردش بود   یفقط کم...  دیلرز

 ي نهیشد به س هیشانه اش تک... کرد  کشیش نزدبه خود شتریب یکمرش محکم شد و کم يرو ایک دست

 ...مردانه اش  

او  يتوانست دست ها یاما م...چشم در چشم شدن با او را نداشت   یهنوز آمادگ...  ندیخواست مسعود را بب ینم

 ...  دیشکم برجسته اش را د ینگاهش نم گرفت وقت...  ندیرا هم دور عسل بب

 ...ترنج  ... زد  شیصدا...  دیعسل را شن يکه شدند زمزمه  کینزد

 یچشمانش آشنائ... کرد  یآمده بود ونگاهش م شیگونه ها يرد اشک تا رو...بلند کرد و نگاهش کرد   سر

 ... چشمان فرداد بود 

... بود  دهیخشک نیزم يرو شیپاها! ؟...کرد   یرفت و بغلش م یم دیبا...آغوش باز کرده بود   شیحرف برا یب

 ...به جلو راندش   یکم ایک

آغوشش تابش  انیعسل م...شانه اش فشرد و اشکش راه گرفت   يسر رو... عسل بغضش را نرم کرد  آغوش

 ...  زمیعز...  زمیعز: داد  یم

شکمش را حس کند   یتوانست سفت یم یحت...و لطافت زنانه اش   مویعطر ل...  دیرا نفس کش شیآشنا يبو

 ... عسل آنجا بود  نیجن...

کرد به مسعود که پشت  یحسادت نم...نبود   یکس چیرا باردار بود و ه شایقبل ترها م یکم... قبل تر  یکم

کنار بنفشه ... اش  نهیس انیم يفقط خار...   ردیکرد تا ارام بگ یشانه اش را نوزش م يبود و رو ستادهیعسل ا

 ...  دیخشکیو م سوزاندیو م زدیم یزخم... کاشته بودسر برآورده بود  ایکه ک یهائ

 ... ترنجم  یگینم یچیچرا ه...  زمنیکردن عز کاریباهات چ:   زدیهق م عسل

 ؟...  یچ يبرا هیگر...  مینجائیحاال که ا...  شهینفست تنگ م...آروم عسل جان  : به حرف امد  مسعود

که دلت  یمثل وقت...خواست   یم دنیسرد شد و دلش عقب کش شیدست ها... را حس کرد  نشیجن حرکت

 ...  یندان...  ینینب...  يو بکشد عقب تا نرو ردیدستت را بگ یخواهد کس یم

 !؟...  زمیعز...داخل   دیبفرمائ: و دست پشت کمرش گذاشت  ستادیکنارش ا ایک

 ...و اشکش راه گرفت   ایک یشانیسرش را چسباند به پ...داد   یبغض هنوز آزارش م ینیسنگ

 ...ترنج خانوم  ! ؟... عسل جان ....  دیکن یم هیگر دیدوباره که دار...بابا   يا ـ
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 ...  يکردیو فقط بودنش را حس م شدینم دهیکه د یمثل لمس...  شیبازو يرو دیکش یآرام انگشت م ایک

سر پا موندن خسته ... داخل  دشونیآقا مسعود ببر...خدمتتون   میرسیداخل من و ترنج هم م دیشما بفرمائ ـ

 ...شدن  

 ؟...اش   یو خستگ ينگران باردار... نگران سر پا ماندن عسل بود  ایک

باشه  یخوب زبانیخواد م یفقط م...فقط  ...  ستینگران ن...فقط خفه شو  ... خفه شو ترنج : دندان فشرد  ریز لب

 ... مونده کنار تو  نیبب...  نیهم... 

 هیداخل  میبر...خانمم   ایب: کرد  تیاش شده بود که عسل را به جلو هدا يقرار یب يمتوجه هم انگار  مسعود

 ...  ادیتا ترنج هم ب نیکم بش

همه  نیا: و نگاهش کند  ردیوادارش کرد سر باال بگ ایک...بودند   وانیا يخانه که بسته شد هنوز رو يورود در

 !؟...ترنج   هیچ ياشک برا

 ... کنم  هیخواد گر یدلم م...  دونمینم: تکان داد  سر

 تتیمالقات اذ نیا جانیکم ه هی...  ستین يطور: و گردنش را نوازش کرد  شیرا سراند پشت موها دستش

 ...  ستین يطور...کرده  

...  یوقت...  خوردیشکمش تکون م يتو...بچه اش  :  شودیم دهیکش نیبه پائ شیلب ها يکرد گوشه  یم حس

 ...کرد و    یکم حرکت م یلیخ...  شایم... من ...بغلش کردم   یوقت

 ...شک نداشت  ...شده بود   وانهید! ؟...گفت   یم ایک ياش برا يداشت از باردار... ماند  یخفه نم چرا

 ... ! ایک...  دیببخش...  گمیم یفهمم چ یمن اصال نم: هم  يتار اشک شد و لب فشرد رو نگاهش

 ...نکن   هیگر...جانم  : گردنش چنگ شد  يرو ایک دست

 ...کاش برن  ...  ستیحالم خوب ن: تکان داد  سر

! ؟... در انگشتانش داشت  يمرد چه سر نیا... چرخ خورد  شیموها نیکه ب یو انگشتان دیآرامش را شن شیه

به ...وقت   چیه...اشت  به او ند يلحظه ا يبرا یحس ها را حت نیاز ا یکیوقت  چیسالها فرداد کنارش بود و ه

 ...کرد   یخواند و آرامش م یم يردو...کرد   یم يانگار با سر انگشتانش معجزه ا ایاما ک...کس   چیه

 ...  ستیدرست ن... تنها موندن  یلیخ! ؟... تو  میبر! ؟...  يبهتر ـ

 ...  میبر: تکان داد  سر

 ...  یشیدختر کوچولوها م هیشب یکن یم هیگر یوقت:  دیپلکش کش يانگشت پا ایک
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 ...وقته بزرگ شدم   یلیخ: بغض شد  لبخندش

باالتر از  یکم...  شیتا لب ها... چانه اش  يتا رو شیچشم ها ياز رو...صورتش خورد   يرو یچرخ ایک نگاه

 !؟...  يبزرگ شد یمطمئن: رفت و آمد  یه...  یشانیگونه اش گذشت تا پ يرو

... بود  یحس کردن زهایچ یبعض...  یتا بفهم ینبود تجربه اش کن يازین...داشت  ن دنیبه د ازین یزهائیچ کی

 !؟...  یاز چ...از  : داد   ایمنتظر ک ينگاهش را به چشم ها

 ...از موج داشت   یطرح شیلب ها يانحنا...  ندیبب شیلب ها يکمرنگ را رو يتوانست طرح لبخند یم

 ...تو   میبر...  میزنیبعدا راجع بهش حرف م...  یچیه ـ

 ... داد و کنارش قدم برداشت  رونیرا ب نفسش

مردانه  يپنجه  انیانگشتانش را سراند م...کرده بود   خیدستانش !؟... دارد  یمرد چه لذت کی دنیکرد بوس فکر

 ...محکم  ... اش 

کرد   یشدن ها حالش را خوب م کینزد نیهم... روزها  نیاز هم یکی دیشا...  ازداشتیوقت ن یبه کم دیشا

 ...  دیشا...  دیشا...  دیشا...شده بود   ایمیسالها ک نیبود که ا یمرهم ایک دیشا...

 

 

گاه  يهمراه با حسرت عسل و نشستن و نگاهها ينگاهها... کاناپه که توسط مسعود و عسل اشغال شده بود  آن

 ... پر از تناقض در احساس ...  یپر از سر در گم ظیبود غل یدر مه یهمگ ایک گاهیو ب

ش  اهیبود س یچند سال...بودند آن روزها   دیبازهم سف ایو  دیکه سف یاحساسات شهیبا خودش فکر کرد هم ترنج

با شکم بر آمده اش با شوهر عاشقش با  شیها یاما امشب حضور عسل با تمام زنانگ...  رهیت یده بودند زغال

 ...ود  ب يخاکستر شیتمام آن عسل بودنها

 ....ترنج جان   -

 ...بله  :  چند ساعت انداخت   نیرا به سمت مرد نگران ا سرش

 ...عسل جان با شما هستند   -

بود جز  زیدر سرش همه چ...  شانیها هیبود و بعد گر شانیخنده ها يدر سرش فقط صدا...بود   دهینشن...  

  شیها یزنانگ...  ردیبود که از مسعود بگ نیو نگاه خودش که تمام تالشش ا...بودن عسل در آنجا   تیواقع
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شده بود   ختهیر رهیدا يمرد رو نیا يمهااز حد در مقابل چش شیبر باد رفته اش ب يدخترانه ها قتیدر حق ای...

... 

 ...  يخوشگل شد -

 ؟؟یکنیمسخره م:  کرد   يخنده ا ترنج

 ...  يجا افتاده شد...  يالغر تر شد یکم...  ينه به خدا خوشگل تر شد ...نه  -

جمله عسل  نیبود که ا تیسالها انقدر کم اهم نیبودن ا بایو ز ییبایز...  دیکش شیبه گونه ها یترنج دست...  

 ...  تیتعارف بود تا واقع هی هیشب شتریب

 ...  دیحرف کش شدیزبون فرداد که نم ریاز ز...  یمامان گفت بر گشت -

 ...فرداد زخم بود   نام

 ...لطف داشت   یلیهمه سال به من خ نیفرداد ا -

 غامیبه فرداد پ یلیخ...  میریباهاتون ارتباط بگ...  میکن داتونیپ میکرد یسع یلیما خ...ترنج خانوم  :    مسعود

 ...  میپسغام فرستاد

 ...کس بشنوم   چیاز ه يزیچ چیه خواستمیمن انقدر بد حال بودم که نم -

 ... عسل برات  رهیبم... دلم  زهیعز دونمیم:  که هنوز بغض داشت   عسل

کالفه ...  دیبه گردنش کش یدست... نوع حرف زدن توام با ترحم رو دوست نداشت  نیا... دوست نداشت ...  

 ...فرار کند   خواستیم... شده بود 

 ... از گذشته صحبت کرد  دیهم نبا ادیز دیشا:  اش شد که گفت   یمتوجه کالفگ ایک

 ...  میهم خوشحال شد میما واقعا هم تعجب کرد دیخانوم گفتن ازدواج کرد نیمه یوقت:    مسعود

 پسر؟؟ ایدختره :    خواستیبحث ها را نم نیا ترنج

در شکم  نیبه جننسبت  یبود پدرها چه عکس العمل دهیاو که ند...به نظر ترنج پدرانه  ... زد  يلبخند مسعود

:  از حد پدرانه آمد   شیعسل را محکم فشرد ب يکه دستها ینگاه و لبخند با دست نیا یول... همسرانشان دارند 

 ...پسره  

 ...همه خوشحال شدن بدون شک  ...مبارکه  :  خوشحال بود حتما   رمردیپ... شد  شتریب شیگلو بغض

مثل سابق  يزیچ چیه یعنی... عوض شد  زایچ یلیخ...رفتنت  بعد از :  روان بود   شیکه هنوز اشک ها عسل

حالش خوب  ادیمدت ز نیا...  میکن یخونه پدر جون رفت و آمد نم ادیز دیما هم راستش رو بخوا...نشد  
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مسئله   نیسر و صدا کرد سر ا یلیفرداد خ...اومده در خونه شما   نکهیمثل ا...  رشدهیگ نیزم ییجورا هی.ستین

 ...کرد   یقاط یلیمامان که خ يبرا...

 ... زانوانش قفل کرد  يرا رو شیشده بود دستها یعصب شدینام فرداد که همش تکرار م دنیکه انگار از شن ایک

 ...ماما  ... ما  -

نا خواسته و طلب کار ...  دیایب رونینه قرار نبود از اتاق ب... به سمت دخترکش ...  دیترنج با شتاب چرخ سر

عکس العمل از سمت آنها بود تا از دخترکش با  نیانگار منتظر کوچکتر دیمت مسعود و عسل چرخسرش به س

 ... دفاع کند  ستشدر د یآشفته فرش و شلب يو موها شیرنگ با خرس رو یآب یآن لباس سرهم

 ...  يچه دختر خانوم ناز -

عرق ر ا بر  ينگاه کرد که دانه ها یبه ترنج يو از اتاق خارج شد با شرمسار دیکش شیبه موها یدست سایپر

نداشت   یبه کس ینانینبود اما ترنج اطم يزیچ دیابراز احساسات عسل شا نیدر پس ا...  کردیپشتش احساس م

... 

 ...بغل  ...من  ... م :  گرفت   راهنشیبه سمت ترنج آمد و از گوشه پ عیو سر دیها لب برچ بهیغر دنیاز د شایم

 ...زانوانش گذاشت    يرا روخم شد و دخترکش  ترنج

 فرشته خانوم؟ یکن یسالم نم:    مسعود

بود سرش را به نشانه  دهیاش را محکم چسب یکه شلب یمادرش فرو کرد و در حال نهیسرش را در س شایم

 ... داد   یمخالفت تکان

 ...بغل خاله   ياینم -

 ...  یشیم تینه عسل جان شما اذ -

 نیچرا چهره خوشبخت بهتر... باشد  ریبا شکم عسل امکان پذ شایم دنیمطمئن نبود در آغوش کش ترنج

تا آخر نه ماه  یعنیکابوس؟؟  یعنی یحاملگ نکهیمگر نه ا... بود  بیانقدر عج شیبرا يدوستش با وجود باردار

 به خوردن گچ؟ لیباال آوردن؟؟ توهم داشتن؟؟ تما

 ... فرداد گفت ... ست نه؟  شایاسمش م...خوشگله   یلیخ -

 ست؟؟یفرداد ن...ف  :  زد   ياسم فرداد لبخند دنیبا شن شایم
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 هی:  اسم فرداد خوشحال شده بود با نشاط گفت   دنیو احساس نشاطش از شن شایچهره م دنیکه از د عسل

عروسک  نیبه خاطر ا ستیفهمم چرا دل تو دل فرداد ن یتازه م... تو تنگ شده  ياونم دلش برا نشیبب ایروز ب

 ...کوچولو  

 ...  دیشنیرا م ایک یعصب یکم ينفسها ترنج

 جان؟؟ شایم -

 ...بغلم   ایب... ب  ایک... ك :    دیخودش را به سمتش کش ایک دنیو با د دیچرخ ایبه سمت ک شایم

 ...  دیرا در آغوش کش شایشد و م زیخ مین شیاز جا دیباریم يروزیکه از نگاهش پ ایک

 ...ترنج   یستیچه قدر خوبه که تنها ن -

هر کدام که منظور عسل ... کمرنگ؟  ایک ایرا پر کرده بود  شیها ییتنها شایم...  ستیمنظور عسل به ک دینفهم

 ...خوب بود که تنها نبود  ... محض بود  تینداشت در هر صورت حرفش واقع یبود فرق

 

و ...  زیچ چیاز ه...  زیاز همه چ... و غصه  ییاز تنها...از فرشته  ...  نیاز مادرش مه... گفته بود  رمردیاز پ عسل

 ...نبود   یبودند که شمردن ادیدل ز يهم انقدر دردها دیشا ای... نداشت  یدرد دل... ترنج فقط گوش کرده بود 

 ...شده بودند   يرا برده بود ساعتها سپر شایم سایپر

با عشق دست همسرش را ... مسعود آمد  يلبها يرو يلبخند...زد   یتعارفها اشاره کرد و  وهیبا دست به م ایک

چاره کرده بود من رو انقدر که با  یب...  خوردیقرمز نم بیاز س ریبه غ یچیعسل ه...  يباردار لیاوا:  گرفت  

 مینیب یقرمز م بیاز بعد از اون ماه ها هر وقت س... کباب و قاشق غذا دنبالش کرده بودم و ناز کرده بود  خیس

 ...  میخندیم

 ...  مشهیآقا مفت که ن نهیپدر شدن هم -

... منت  یب... مفت بود انگار  يادیز شایپدر م... پدر شدن ... قرارش گذاشت  یقلب ب يترنج دستش را رو...  

بود که دسته مبل مشت شده  يدستش رو... آب دهانش را قورت داد ...انتظار   یو ب ارانهیو یب... ناز  یب

و  کردیمسعود گوش م يبه حرفها يکه هنوز جد ایک... سر چرخاند ...مشت دلش را باز کرد   یو ارامش ییگرما

 ... از حد معمول  شتریب یکم دیشا...  دادیدست ترنج گذاشته بود و فشار م يدستش را رو... نگاهش به او بود 
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 ینم یگذشته کمک يبایز يتکرار روزها... آمد  یم یالبته اگر خواب...خواب بود   يمرطوب کننده اش بو يبو

انتخاب تخت  يگفته بود قبل تر ها ترنج قول داده برا نندیهم را بب گریعسل قول گرفته بود دو روز د...کرد  

 ...  کردیعمل م دیترنج بود و قولش با... نوزادش کمکش کند 

 ...آشپزخانه رفت تشنه اش شده بود   به

 ؟؟يداریهنوز ب -

خونسرد و از خود مطمئن  يایکجا بود آن ک... آشفته شده بود  یکه کم ییدرهم و موها يا افهیبا ق دیرا د ایک

 ساعتها؟؟ نیتمام ا

 ...کرد ته دل ترنج را لرزاند   یسر بلند کرد و نگاه ایک

 ؟؟يکردیهوس م یتو چ -

 بله؟؟:  جا خورد   ترنج

 ؟؟يردکیهوس م یچ يرو باردار بود شایم یتو وقت -

فرداد  یگاه...هوس کنم   يزیبود که چ نیحال من خراب تر از ا:  را پشت گوشش زد   شیکالفه موها ترنج

 ...هوس محبت و آغوش داشتم   شتریب...من  ... خاص اما  يها وهیم ای دیخریم یبستن

 اش صحبت کنند؟؟ يبود از باردار يچه اصرار دیفهمیترنج نم... بود  رهیخ زیبود و به م نییسرش پا ایک

 ؟؟يشده بود یشکل نیهم...که   نهیمنظورم ا ؟؟يمثل عسل شده بود -

 يو مملو از عطر چا زیآشپزخانه تم انیم... رنگ دردناك  يکلمات خاکستر نیا نیدر ب نجا؟؟یچه خبر بود ا...  

پرسشها و پاسخ ها درد چه  نیا...  شانیزندگ يها و حسرتها دیها و نبا دیتمام با انیم...  يمانده در قور یباق

 کرد؟؟یرا دوا م یکس

 چیه...  ایک رینبودم ام یکس چیبه ه هیشب يمن موقع باردار:  آبش را برداشت و به سمت در رفت   وانیل ترنج

 ...کس  

 

چرا  ستیحرف ها برام آسون ن نیگفتن ا...  ایک ریچت شده ام:  ستادیو ا دیرا پشت سرش شن شیقدم ها يصدا

 ...  یکنیوادارم م

 ...  شهیم داریب شایم...  شیه: نشست  شیرو بازو ایک دست
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آنهمه فشار حاال داشت از پا ...داشت   يچند ساعت استرس بد نیتمام ا...را باال برده   شینبود که صدا متوجه

 ...انداختش   یم

 !؟...  یخوب...ترنج   ـ

 ...نه  : اش  یشانیپ يرا گذاشت رو دستش

 ... بوم ... بوم ...  دیکوب یم یطبل يسرش رو انیم یکی

 ...  کنهیحالت و بهتر م! ؟...  ارمیسبز ب يبرات چا: دست دور کمرش گذاشت  اطیبا احت ایک

... من ...  دیببخش...دارم   يسر درد بد...آرامبخش بخورم   دیبا... نه :  تکان داد و از آغوشش فاصله گرفت  سر

 ...خوام برم تو اتاقم   یم

 ...را پشت در بسته گذاشت   ایپله ها گذشت و وارد اتاقش شد و ک از

 يها از جلو یلعنت...  دیرا مال شیها قهیسر و شق يدستش را گذاشت رو...پشت در سر خورد و نشست   همانجا

 ... رفتند  یچشمش نم

 ...و پر از استرس   یآن نه ماه لعنت تمام

 یفرداد کنارش م یوقت...کرد   یدکتر خبر م شیبرا ایو ماها زدیم غیو ج شدیم یعصب یوقت...  بچه يها تکان

 ...  دیرس یوقت نم چیآرامش ه نیو انگار ا ردیماند تا آرام بگ

 یم یکی یکی...  نیمرد و عمه مه ریعسل و مسعود و پ...و خودش را تاب داد   شیزانو يرا گذاشت رو سرش

را هم تمام و کمال نداشت و انگار داشت  شایم یحاال حت...  ختیر یبه هم م شتریآمدند و اعصابش هر روز ب

 ...دندان گرفت   ریانگشت شصتش را ز...موجود اضافه   شدیم

دوباره داشت ... داد  رونینفسش را ب...کنار هم  ...  گرید يجا کی...کرد که بروند   یرا قانع م ایک کاش

درد  شتریب یوابستگ نیحاال ا...پشت پا زده بود   شیبه تمام باورها کباری ایک... کرد  یرا تجربه م یگوابست

 ...داشت  

 ...ترنج  : به در زده شد  يا تقه

 ...در و ساکت ماند   يرا گذاشت رو سرش

 ...آرومت کرد   دیشا...نداره   يامتحانش که ضرر... آوردم  يچا وانیل هیبرات  ـ

 ...  شدیآرام نم يزیامشب با چ کی... هم کم بود  ایدن يآرام بخش ها تمام
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 يزیتونم چ یمن نم:  دیچیپیسکوت اتاق م انیو م شدیو بم م ریآنقدر ز شیبه در که صدا دهیهم چسب ایک انگار

 ...به بعد باشم   نیبذار از ا...و جبران کنم   يکه از دست داد

 ...بارها و بارها  ...دو بار  ... بار  کی... در  يرو دیرا آرام کوب سرش

 ...ترنج  : زد  شیصدا ایک

 يهمانجا رو...را هم نداشت   دنیتخت دراز کش يحس برخواستن و رو یحت...نداشت   یرا جواب کباری نیا

 ...  دیکف اتاق به پهلو دراز کش يسرد

  ... 

 

 

خواهد برود   یمهربانش م يانگار حس کرده بود که عمه پر شایمشغول جمع کردن چمدانش بود و م سایپر

 ...و بغ کرده بود   شیخودش را چسبانده بود به پاها...

 !؟...  ارمیب یبرات بستن يخوا یم... ماما ...  شایم:  دینرمش کش يموها يرا رو دستش

 ...نره  ...  يعمه پر... ع ...نه  : تکان داد  سر

 !؟...هم رفتن سخت بود   سایپر يبرا...  دیپلکش کش يدست پا سایوجه بود که پرمت...شد و بغلش کرد   خم

 ؟... باشه ...  شمونیپ ادیبازم ب دهیاما قول م... کار داره  يماما عمه پر ـ

 ...نه  ...نه  : زد  یکرده بود و داد م لج

 ...  زمیعز شایم: سمتشان آمد  سایپر

 ...شانه اش گذاشت   يبغض کرد و سر رو دخترکش

 یدنیم...من   دنید ارهیتو رو ب يقول داده زود ایک:  سراند  شایم يموها يو دستش را رو ستادیکنارشان ا سایپر

 !؟...مگه نه   یهست یشما دختر خوب...عالمه پرنده دارم   هیخونم  اطیتو ح

 !؟...دلبسته   ایشده بود دخترکش وابسته ...  کردینگاهش م یاشک يو چشم ها دهیبا لب برچ شایم

 !؟...باشه  ... مال خودت ...  دمیبهت دو تا جوجه م يکه اومد ایبا مامان و ک ـ

سرش را ...با آن ها نداشت   یکه نسبت يدور شدن از بچه ا يبرا...بغض داشت  ... هم گرفته بود  سایپر يصدا

 ...  يعمه پر شتیپ ادیزود م شایم:  دیرا بوس شیگذاشت و موها شایسر م يرو

 !؟...  يحاضر سایپر ـ
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 ...زمزمه کرد   شیآغوشش تاب داد و برا انیرا م شایم...برنگرداند تا نگاهش کند   سر

 ...ندارن   يکه کار نجایا...  انیباهام ب توننیو ترنج م شایم... فقط مانتوم و بپوشم   ـ

 ایبزند ک یقبل از آنکه حرف...رفت   یو م بست یم یاالن چمدان نیهم دیبا...دور شود   یآمد کم ینم بدش

 ...  میو برگرد میایکنم با هم ب یم فیبرنامه ام و رد... من تنهام  : جواب داد 

 ...  سایزل زده بود به پر يکرد و جد یبود که نگاهش نم ایحاال ک... را بلند کرد و نگاهش کرد  سرش

 

 *** 

 

 دیحاضر کند و مدام با تزایپ شایم يخواست برا یم...  ستادیگاز ا يخورد و پا یآشپزخانه چرخ انیحوصله م یب

 ...الزم دارد   یزهائیچه چ دیایب ادشیکرد تا  یفکر م

 ...  دیخند یکه همراهش م شایآمد و م یم یباب اسفنج يصدا

فل دوست فل شایاصال م...سبز و قرمز را   يبعد هم فلفل ها...تخته گذاشت و خردشان کرد   يها را رو قارچ

 !؟...نه   ایداشت 

 ... و گوشت نگاه کرد  ازیبه تابه داد و به جلز و ولز پ یتکان

فقط خودشان نبودند که ... را عقب داد  شیو موها دیاش کش یشانیپ يرو ی؟ دست...گفته بود که تنهاست   ایک

 دیشا...  دیشا...بود   دهیکش شیرا پ اشیکردکه بحث تنهائ یهم داشت تجربه اش م ایک... دلبسته شده بودند 

 ...فقط  

دختر عمارت  گهید...  ستینوزده سالت ن گهید...انقدر داستان نساز  ... بسه ترنج :  دیهم فشرد و غر يرو لب

عسل گفته بود ... کرده  رییظاهرت هم تغ...  نیبب...  يشد گهید یکی...  یستیاون ترنج ن گهید...  یستین رمردیپ

 !؟...  شدیافتاده م ااش ج یو چند سالگ ستیدر ب یچه کس...  يجا افتاده تر شد

 ...به تابه و سوزاندش   دیکنار انگشتش چسب...  ختیبه تابه داد و قارچ ها را هم داخلش ر یچرخ

 ...ماما  ... ماما ... ماما :  زدیم شیصدا شایم

 ...اومدم  : همان جا صدا بلند کرد  از

 رونیآن ب ریرا از ز يزیکرد چ یم یبود و سع ستادهیا زیکنار م شایم...رفت   رونیبندش را باز کرد و ب شیپ

 ...بکشد  
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 !؟...جانم ماما  : خم شد  کنارش

 ؟...  نیبب... ب  ـ

 یسع...  دیکش یدخترك فضول به همه جا سر م... مانده بود  رشیز یانداخت که عکس زیم يبه لبه  ینگاه

 ...مات ماند   ریتصو يرو نگاهش...بکشد   رونیکرد عکس را ب

*** 

و  دیاتاقش د يرا از پنجره  ایک نیتوقف ماش...جمع کرد   نهیرا داخل س شیوپاها دیچیرا به هم پ دستانش

 ای رانیشش ماه قبل آمدنش به ا! ؟... اش شده بود  یوارد زندگ یاز ک ایک...  ایک...زانو  گذاشت   يسرش را رو

 !؟...قبل تر   یلیخ ای... 

  یشلب يآقا... آن  يباال زیآو يبا عروسک ها...اش   یو نارنج یموئیداخل کاالسکه ل...  شایم یسالگ دو

 ...خودش  ...

 ...رفت   رونیو ب دیتنش را باالتر کش يرو يپتو...انداخت که غرق خواب بود   شایونگاهش به م ستادیا

انگار ...کانتر کرده   يبه رو هیرا تک شیو دست ها ستادهیآشپزخانه ا يکه پشت پنجره  دیرا د ایپله ها ک يرو از

 ...  شدیهم خسته تر م دیشا...کرد   یدر م یگرفت و خستگ یم یدم

 !؟...قهر کرده بود  ! ؟...گشت تا نگاهش کند   یو بر نم دیشن یرا م شیقدم ها يصدا

 رونیراب هیداخل آشپزخانه شد و ظرف الو...مرموز   یدوست داشتن يمرد گنده ...رنگ گرفت   يبه لبخند لبش

 ...هست   شبید ي هیالو... غذا درست نکردم : آورد 

 ...غذا خوردم   رونیب ـ

را  رینان برداشت و ظرف پن يلقمه ا...به جهنم  ...غذا خورده بود   رونیب... برگرداند  خچالیظرف را به  دوباره

 ... گذاشت  زیم يرو

 !؟... کجاست  شایم ـ

 ...  دهیخواب: شانه خم کرد  يو سر رو دیاش را جو لقمه

اش  دهیکرده بود و ناد یتوجه یاز صبح ب...بهتر بود   یلیخ نیخوب ا... هم برگشت و باالخره نگاهش کرد  ایک

 !؟...بود   يچا وانیل کی يرفتارها فقط برا نیا يگرفته بود و همه 

درد  یانگار کم...گردنش   ياش را باز کرده بود و دستش را گذاشته بود رو يسورمه ا راهنیاول پ يدکمه  دو

مانده در  ينگاهش را داد به لقمه ...آورد اما امروز   یآب گرم م ي سهیک شیبود برا شبیاگر ترنج د...داشت  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٢٥١ 

ما ... هه ...  میاومد ما هم هست ادتی هوی؟ اصال چطور شد که ...  يکرد دایرو پ شایمن و م يتو چطور: دستش 

 ؟...  يمن کرد ادیچطور شد ...من  ...که نه  

 !؟...  یگیم يدار یچ: درهم بود  ایک اخم

 !؟...  هیچ نیا:  دیکش رونیعکس را ب يزیروم ریو از ز رونیرا داد ب نفسش

اونم تو اتاق خودم تو ... دونه دارم  هیعکس فقط  نیمن از ا! ؟...  کنهیتو چکار م شیپ شایم یدو سالگ عکس

 ...  نجاینه ا... خودمه  يخونه 

 ...  یلعنت... دستش را مشت کرد ...  دیلرز یم یبود که کم شیدست ها يرو ایک نگاه

 نیا...  ایرکیام يدیچرا بهم جواب نم:  ختیبه همشان ر شتریاز نظم خارج شده و ب يموها نیب دیرا کش دستش

 ...عکس  

 ...برام فرستاد   میک ـ

 !؟...  شایم يپرستار مهربان و جد! ؟...  میک...ماند   شیدر گلو صدا

 ...شناختش   یکه م شدیچطور م...  یعنی...از کجا   اصال

 !؟...چرا  ....  یشناسیو م میتو ک...تو   ـ

 یتو م:  دیلرز شتریدستانش ب انیم ریتصو...  دیعقب رفتن لرز يقدمش برا دیرا که د ایشدن ک کیقدم نزد کی

 !؟...  یدونست یتو از قبل م... تو ! ؟...من کجام   یدونست

 ...  دمیم حیبرات توض...ترنج   ـ

 یجائ کی...کرد   یسرش درد م یفقط کم...  شدیحل م زیداد و همه چ یم حیتوض... خوب بود ...تکان داد   سر

 ...کرد   یم تشیو اذ شدیدم کم نور و پر نور مدر حال سوختن مدا يها یمثل مهتاب...از سرش  

 !؟...  نشمیبش ایب...  گمیمن برات م...  یهست ینگران چ ـ

 !؟...  یچ یعنیرفته بود که مرد  ادشیچرا ...  دیترس یچرا نم... بود  ایدست ک انیم دستش

من و  نیبب...  ستین يطور: انگشتانش را نوازش کرد  يرو ایک ردیدستش بگ دنیکش يبرا یمیآنکه تصم قبل

 ...ترنجم  ...ترنج  ... 

 ...  ندیکاناپه ببردش و آنجا کنارش بنش يتا رو ایک گذاشت
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 یکم... خواست . یم حیتوض یکم...گرفت و به انگشتانش زل زد   ایچشم از نگاه ک...گرفت   یآرام م دیبا

 ...  ردیرا محکم بگ شایخواست دست م یو دلش م دیترس یم یکم...  نانیاطم

 ... ترنج  ـ

 کیخواست  یم...گذشت   یچشمانش م يهمه از جلو...  يدوران باردار...بعد رفتنش  ... آن سه سال  خاطرات

 ...نبود   دیکه با یجائ ای...  ای... و بود  بودیم دینبا ایانگار ک...  شدیاما نم... را جا دهد  ایکند و ک دایپ یخال يجا

 ...من و نگاه کن ترنج  ...  نیبب...  ستین یبیعج زیچ چیه ـ

از ...که من کجام   یدونست یتو از کجا م...تو  : انگشتش فشرد  يدهانش و دندان رو يرا گذاشت جلو دستش

 !؟...که کجام   یدونست یاز همون موقع م... آره ! ؟... که رفتم  یاز همون وقت!؟...  یکجا خبر داشت

 ...تونم حرف بزنم   ینم یاگه آروم نباش... من و  نیبب...دونستم   ینم... نه  ـ

 ... آرومم ...  نیبب...من آرومم  :  چاندیهم پ انیدستانش را م... بود  ارام

 ...!!  يلرزیم يدار...من   زیعز یستین ـ

 !؟.. . شتریچند ر... تکان خورده بود  شیایدن یکم...زلزله   یکم... سرما  یکم...  دیلرز ینم...  دیلرز ینم

 ...دانست   ینم

! ؟...  یخبر داشت یبهم بگو از ک... لرزم  ینم نیبب...  شمیمن آروم م یحرف که بزن...کم سردمه   هی... من  ـ

 !؟...اومد   یپشت سرم م ایو ماها رونیب زدمینصف شب از خونه م یوقت!؟...  يدیمن و د يسخت  باردار يروزا

 !؟...  یرو چ شایم! ؟...  يدید...و فرداد کنارم بود   شدمیم وونهید یوقت

  يتو بود...گلدون پر الله فرستاده بود   هیبرام  یکی! ؟...  ایآره ک...  يهم بود مارستانینکنه تو ب يوا...  يواا

 !؟...

و بچه رو دونستم ت یمن نم شایبه جون م...ترنج به جون خودت  ... من نبودم : گذاشت  شیبازو يدست رو ایک

تموم  گهیکردم د الیمن خ...  یبا فرداد رفت یوقت...تموم شد   زیهمه چ یرفت یکردم وقت یفکر م...  ینگه داشت

 ...شده  

را نگه  شایم ینداشت و عکس دوسالگ يخبر ایک... شناخت  یرا م میدانست و ک یانمیک! ؟...کرد   یباور م دیبا

 !؟... داشت  یم

 ریتو من و ز ایک...  شیشناختیم دیتو چرا با... من بود  يپرستار بچه  میک:  دیکاناپه خودش را عقب کش يرو

 ...!!  ینظر داشت
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 ...  شدیو باز نم خوردیو گره م دیچیپ یشان م یو کالف زندگ شدیکه مرد مقابلش کالفه و کالفه تر م دید یم

دونم از کجا متوجه شده بود که بچه رو نگه  ینم...از تو گفت   فرداد يبار بابا هی...نظرت نداشتم   ریمن ز ـ

 ...تا مطمئن شم  ...  نمیمن فقط اومدم تا بب...من   یداشت

 !؟...  يزدیتو با پدر فرداد حرف م: دستانش گرفت  انیبرد و محکم م شیموها انیرا م دستانش

 ...!!ترنج  ...  یکنیموهات و م يدار... دستات و بردار ... ترنج : مچ اش محکم شد  يرو ایک دست

 ...  یلعنت زنمیدارم با تو حرف م...  ایبا توام ک ـ

 ...  دمیم حیو برات توض زیمن همه چ... باشه ...  نیپائ اریفقط دستات و ب...  گمیخوب بهت م یلیخ ـ

 ...  ایزد به کجمع کرد و زل  نهیس انیرا م شیپاها

شرکت   ادیاومد که ب یم شیپ یاما به هر حال گاه میدیرو م گهیکم همد...  میسهام مشترك داشت ریمن و ام ـ

سوال شده  ریام يبرا... مونه   یاون طرف م ادیم یچند ماه نکهیبار که اومده بود صحبت از فرداد شد و ا هی...

 ...  دیرو د شایم...  دیشمارو د واومد ...  رانیا ادیداره که کم تر م یبود که فرداد اونجا چ

 !!؟...  ایآره ک... فقط به خاطر اقامت ... فقط ...چرا برات مهم بود  : تکه تکه شد  نفسش

 ....   ـ

اقامت ! ؟...من برات برگ برنده بودم  ... زخم داره ...است   دهید بیبهتر از ترنج که آس یک یگفت: کرد  زمزمه

 !؟...االرث   سهم! ؟... 

 ...!!! بس کن   ـ

هم داد  یتمام نشدن یلعنت يآن روزها... آن روزها  یحت...  شدیهم نم ادیفر...  شدیوقت بلند نم چیه ایک يصدا

 ...نزده بود  

اون روزها هم  یمن احمق حت...من دوست داشتم  ! ؟....  ایک ریام یهست یتو چجور آدم:  دیلرز یاش م چانه

 !؟...دوست داشتم  

 ...گرفت   یشدت م دنشیکرد لرز یمقاومت م شتریاما انگار هر چه ب زدیخواست بغض کند و اشک بر ینم

 ...  يکرد یباورم نم... ترنج ... جلو  امیب دمتیتونستم همون موقع که د یمن نم ـ

 !؟...شناخت   یهم تو رو م میک:  دیسمتش خم شد اما خودش را عقب تر کش ایک

  شیدیچقدر خر: سر تکان داد ...  ردیگ ینبض م شیها قهیاندازد و شق یم شیچنگ به موها ایکه ک دید یم

 !؟... کنه  یمن و برات جاسوس يتو خونه  ادیکه ب يدیو چند خر میک! ؟...
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و بهت  یفقط کس... من برات جاسوس نفرستادم ...ترنج   یگیم یبفهم چ: از خشم داشت  یرنگ چشمانش

 !؟...  یفهم یم...کردم که بتونه کمکت کنه   یمعرف

باهام مثل احمق ها حرف نزن  ... احمقم  یکنیاگه حس م یحت...  ایبا من مثل احمق ها رفتار نکن ک: زد  داد

!!... 

 ...   ـ

 یلعنت به همه شان که خاطره م... تهوع آور  میمال يانه لعنت به هر چه عطر مرد...   ستادیگرفت وا ینفس

 ...رفتند   یساختند و نم

جواب !! ؟...من و بهت برسونه   يخونه  يکه حرفا يکرد دایپرستار پ هیبرام  يچطور...  بیکشور غر هیتو  ـ

  ایبهم نگاه کن ک! ؟... ارزشش و داشتم ! ؟...  يچقدر برام پول خرج کرد...  يبهش داد یچ...  ایمن و بده ک

 !؟...  يجلو بردن نقشه هات چقدر ضرر کرد يبرا نمیخوام بب یم...

...  یفهم یم...  دمشیگرون خر یلیخ...  یخرج کردم لعنت یلیخ: هم مثل خودش باال رفته بود  ایک يصدا

 يکه بخوام هر کار يزیچ يمن برا...کنم ترنج   یوقت ضرر نم چیمن ه...اما ارزشش و داشت  ... گرون  یلیخ

 !!؟...  یکنیدرك م...  یفهم یم...خواستم   یرو م شایم... خواستم  یکه م يبود يزیتو چ... کنم  یم

 شیو دروغ ها یجاسوس يشده بود که برا وانهیشک د یب...  ستیخرج محبت را بلد ن ایک ریگفته بود ام سایپر

 ...شده بود   وانهید...گرفت   یو دلش آرام م شدیکم م دنشیبود و لرز ستادهیآنجا ا

 ... !! یگیدروغ م يدار: برق اشک گرفت  نگاهش

آمده بود و رفته بود  یو انگار طوفان شدیبلند و صدا دار م شیکمر گذاشته بود و نفس ها يبود که دست رو ایک

 ...داشت   یآبادان یخراب يو به جا

چون او  دهیرا گران خر میک دیدوباره بگو ایخواست ک یدلش م نکهیا...نبود   بیعج یلیکه خ یوانگید...  خوب

 ... را  شایم...خواسته   یرا م

 *** 

آمده بود  ایکه تازه به دن یمثل وقت هائ...اش   نهیو سرش را چسبانده بود به س شیپاها ينشسته بود رو شایم

 ...بدهد   رشیتا بغلش کند و ش...چسباند   یاش م نهیماند و بچ را به س یکنارش م ایو ماها
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 دیکه با...به بودن و نبودن بود   هیشب يزیکه داشت چ یحس...خواست بداند که کجاست   یرفته بود و نم ایک

 شیگرفت و حرف ها یرا محکم م شیدست ها دیبا دیشا... کرد  یمطمئنش م... گفت  یم شتریب...ماند   یم

 ...  کردیرا زمزمه م

 یگفته بود که او را م ایک...محکم شد   فشیدور تن ظر شیدست ها...  شایم يموها انیسر خورد م اشکش

 !؟...خواستشان   یم...خواهد   یرا م شایم...خواهد  

محبت شده   يکرد پر عقده ها یحس م... بود  دهیند... خواست  یان ها را نم یسال بود که کس چند

دوستش ... بود که دوستش داشت   يمرد ماریبگوشه از قلبش  کی...خرج نکرده   شیبرا یکه کس یزهائیچ...

 !؟...داشت  

انگشت ... مرطوبش  يکنجکاو بود و زل زده بود به مردمک ها شیچشم ها...  دیاش چرخ نهیس انیم شایم

 !؟...  یکنیم هیگ... گ : اشاره اش را گذاشت کنار لبش 

 ...نه مامانم  ...نه قربونت برم  ...  زمینه عز:  دشیتند و تند بوس... لرزاند  یدل نازکش چانه م دخترك

 !؟...  يدوست دار! ؟....  يآب باز میبر يخوا یم:  دیاش باال کش نهیس انیرا م شایو م ستادیا

بود  يا هیهد نیاول نیا...عروسک ماند   ينگاهش رو...را به دستش داد   یوان کوچک نشاندش و شلب انیم

 ي هیهد دیشا...فکر کرد  ... فکر کرد ...  دیتک شاخ کش يرا رودستش ...گرفته بود   شایم يبرا میکه ک

 ...بودش   دهیخر ایک دیشا...  استیک

 ...سرده  : نق زد  شایم...زد   شیبه موها یچنگ کالفه

 : گرفت  شیشانه ها يدوش آب گرم را باز کرد و رو... را حس کرد   شیرا داخل آب برد و سرما دستش

 !؟...  يگرم شد...خوبه ماما   االن

 ...آره  ... آ  ـ

 ...  رونیب میریو م شهیاالن تموم م: را گرفت  شیموها يرو کف

 ...لباس دختر خوشگلم و بپوشم  : تخت گذاشت  يو رو دشیچیحوله پ انیم

کم موهات و خشک  هی: سشوار را به برق زد ...و تنش کرد   دیکش رونیاش را ب یموئیو شلوار مخمل ل بلوز

 ؟...باشه خوشگلم  ...  يغذا بخور میریبعد م...کنم مامان  

که مدت ها بود  یاز آن عادت هائ... و انگشت شصتش را به دهان گرفت  دیتخت دراز کش يبه پشت رو شایم

 ...ترکش کرده بود  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 !؟...ماما   ارمیب ریبرات ش: سمتش خم شد  یحمام فرستاد و کم يحوله  ریرا ز شیموها

 ...اوهوم  : کرد  یبود و ناز م دهیبرچ لب

 ...  ارهیم ریاالن ماما برات ش... چشم ...اوهوم نه و بله  :  دیانگشتان تپلش را بوس يرو

گاز گذاشت   يکرد و رو یخال یرا داخل ظرف ریپاکت ش...و وارد آشپزخانه شد   نیپائ دیپله ها دو يرو از

نثار حواس پرت  یدندان فشرد و لعنت ریلب ز...گرفت   یم ریش شایشب م يبرا دید و بابو وانیل کیکمتر از ...

 ...خودش کرد  

کنارش ...بود   دهیتخت به پهلو دراز کش يرو شایم...و از پله ها باال رفت   ختیر شهیولرم را داخل ش ریش

 ...نوش جونت  ...ماما   ایب: را لمس کرد  شینشست و موها

هم  يرا با لذت رو شیچشمانش خمار شد و پلک ها... قانون نانوشته  کیرا به دهانش گرفت و طبق  شهیش

 ...گذاشت  

 ریش يخواست عق بزند حاال تماشا یدلش م زدیمک م ریخوردن ش يبرا شایم یها که وقت يخالف نوزاد بر

 ...داشت   یخوردنش لذت

 ...نفس من  ...ون من  ج: و لب زد  دیکش شاینرم م يموها انیرا م دستش

 ...نفس من  ... ن :  دیخند شایم

 ...خانوم من  ...من   زیعز: آمد اما لبخندش غلطظ تر شد  شیتا پشت پلک ها اشک

 ...مامانم  ... م :  دیخند یهم م شایم

انگار خدا ...شد   ینبود و نم یکس چیه يشرمنده  شایداشتن م يبرا...کرد   ینم هیبغض شد اما گر نفسش

که مرهم باشد و زخم ها را ... اش  یو تنهائ ینیغمگ يلحظه ها يبرا... داده بود  شیروز ها نیا يرا برا شایم

 ....کند و عشق بدهد   میترم

عشق  ایک يخانه  انیم نجایداشت ا روزشید يدخترك آرام و منزو... گرفت  یدلش آرام م دیخند یکه م شایم

 ...آموخت   ین را مدادن و عشق گرفت

 !؟...  شدیهم م نیاز ا باتریز ایدن

 ...را از آغوشش جدا کرد   یخال ي شهیو ش دیخوابالود دخترك کش يپلک ها يرو یدست

اش  قهیبه نوار دور  یتخت پهن کرد و دست يرا رو دشیو سف یمشک راهنیپ...از کمد برداشت   یو لباس ستادیا

 ...  دیکش
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که هنوز  يدیفکرش رفت کنار ساك خر...و زرد   یو صورت یآب...  خواستیها بود که دلش رنگ ها را م مدت

 ... ته کمدش بود 

 ...بود   دهیخر یخوشرنگ یروزانوئ راهنیپ شیبرا سایپر

 ایبه در خورد و ک يتقه ا ردیبگ یمیقبل آنکه تصم...تخت تا کمد رفت و برگشت   يرو راهنیاز پ نگاهش

 ...شد   داخل

 دیبا...  دیبا...  زدیحرف م دیبا... ماند  یم دیبا...رفته بود  ...گذاشته بود   شیتنها...و نگاهش کرد   ستادیا

 ...کرد   یآرامش م

توانست وارد حمام شود  یم...را برداشت   راهنشیمشتش چنگ کرد و سر برگرداند و پ انیحوله اش را م کمربند

 ...  ندشیتوانست اصال نب یم...و لباسش را عوض کند  

پارکت  يرو اهشیو س دیسف يشاخه ها... از دستش رها شد  راهنیکه دور کمرش حلقه شد پ ایک يها دست

 ...کف اتاق پژمرده شدند  

بغلش کرده بود و سرش را گذاشته بود  یحرف و کالم چیه یب...دورش حلقه بود   ایک ياما دست ها...اما  .

 ... شانه اش  يرو

 يها یآشفتگ یکم...  نشیعطر تن غمگ یکم...  گاریدود س یکم...  دادیم یتنهائ يبو شیروزها نیا دمر

 يگره خورده  يبود تا بندها یو کاش کش دیبندها کش يدستش را رو...بند انگشتانش محکم بود  ...مردانه  

 ...اش را باز کند   یزندگ

 ...مردانه اش و لمسشان کرد   يپنجه  انیرا سراند م انگشتانش

 یگاه نم هیمگر مردها تک... خوب ...  ایک ي نهیس يتنش رو ینیشانه اش بود و سنگ يرو ایسر ک ینیسنگ

 !؟...شدند   یمگر زن ها پناه نم! ؟...شدند  

مغزش  ي دهیپوس يسلول ها انیم یکس...خواند   یدر سرش م...  یکی...  یکی...گاه   هیپناه بودند و تک حاال

 ...نواخت   یم یآهنگ

... ترنج ...  زدیگوشش لب م ریز یکی... پر بهار نارنج وا کرده بود  یباغ يتمام پنجره ها را به رو یکی...  یکی

 ...ترنج  ...ترنج  
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 يکهایکه درست نزد یقلب... بودند  دهیرس شایم يکه کمرش را گذشته بودند و به بازو يمردانه ا يدستها

   کردندیترنج را وادار به اعتراف م یکیدر تار کردندیکه پوست گردنش را نوازش م یینفسها...  زدیکتفش آرام م

بود  دهید رمردیکه او را خانه پ يخود را به مرد پشت سرش چسباند و اعتراف کرد که از همان روز شتریب یکم...

دو  یانقدر که آن فراموش...حبس شده بود  ...شده بود   ریمرد اس نیدر ا....  ایعکسش را در آن سر دن دیشا ایو 

و حاال  ایدن يها یزشت دنیند يچند سال بود برا يبرا شیبسته شدن چشمها...نبود   یهم فراموش مهیساله و ن

ها چه قدر دور به  یکیآن تار دیکشیحاال که باز عطر بودنش را نفس م... را باز کرده بود  شیهاکه دوباره چشم

 ....آمد   ینظر م

خش دارش  یبم و کم يخورد که صدا یبازهم تکان....نبودند   شیب یکابوس ایو  یالیخ زهایچ یلیانگار خ حاال

 ...قرارند   یخودش انقدر ب يچرا لبها دانستیو نم دیرا از پشت سرش شن

 زم؟؟یعز برهیخوابت نم -

:  را تر کرد   نشییلب پا...  کردندیم قیشش تزرسر ک يرا به لبها یکه گرم نیریانقدر ش... بود  نیریش زمشیعز

 خورم؟؟یتکون م یه کنمیم تتیاذ

 ؟؟يدار یاجیشده؟؟ به قرصات احت يزیفقط چ...نه   -

خودش ذهنش ...  ایکند از بودن ک تیدخترکش انقدر احساس امن.حالت باشد نیدر ا شدیچه طور م... نداشت ...  

 ...داشته باشد   یاجیسالها پرواز کنند و او به قرص احت نیممنوعه همه ا يبه جاها

 ....نه خوبم   -

 ...خوب بود   یلیخ زیالاقل امشب همه چ... خوب بود ...  

*** 

اما ناراحت کننده تمام  نیا... اما ...داشت   یبا خودش اعتراف کرده بود حس خوب...کرده بودند   دیخر باعسل

 ...مدتش را خراش داده بود   نیا مسعود ذهن آرام نیمدت در ماش

که در  یکودک يبرا لیصحبتش از ذوق فام...عسل   يآرامش دوران باردار...مسعود    غیدر یب يها محبت

 ...رنج بود  ... درد بود  ییجورها کیترنج  يحد و حصرش همه و همه برا یکردن ب دیخر... بطنش داشت 

 شایم يبرا... بود  دهیکوتاه به رنگ سبز خر نیسبک و آست یراهنیبه زور عسل پ... درد گرفته بود  یکم سرش

آمدنش شاد  يکس برا چیدخترکش که ه يبرا... که عسل قربان صدقه اش رفته بود   یهم شلوار قرمز رنگ

 ....مادرش   یحت... نبود 
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 کی...متفاوت بود   زیخانه هم چ نیدر ا...  اطیباز کردن در ح يبرا کردیدل دل م... خانه که شد  کینزد

بود که به قول خواهرش محبت کردن بلد نبود  یمرد کم حرف شایدر آن به جز م...خانه خودش بود   ییجورها

 ...  شدیتنگ م شیدلش برا نجشده بود که تر يبه مرد لیتبد... مدت محبت خرج زنش کرده بود  نیاما ا

اش را نوازش کرد   ینیب يچا يبو...قرمز شده بود   ینوك دماغش کم رونیب ياز سرما...را که باز کرد    در

 ...  دادیذهن و دلش را قلقلک م رونیب يهوا شیگرگ و م...

 ست؟؟یخونه ن یکس:  پارچه کنار در گذاشت و وارد شد   يرا رو سهیک

 يبه دست از اتاق باز یشلب... و بعد با آن سر همه زرد رنگ مخملش   دیماما گفتن دخترکش را شن يصدا

 ...پشت سرش   ایخارج شد و ک

 ؟؟ياومد...ماما  ... م  -

 ا؟؟یمن با ک یخوش گذشت ب...اومدم دختر مامان  ... اومدم عروسکم  -

 ....رو دوست دارم   ایک... ك  -

اش را  یاحساس کالم نیبشورد و بتواند دخترکش را که اول عیبرداشت تا برود سر شیرا از زانوها شیدستها

 دهیترس...  کردیرا بر انداز م شایداشت م... لبخند به لب  دیرا د ایکه ک ردیکرده بود در آغوش بگخرج  ایک يبرا

 ...باشد   امدهیخوش ن ایبه مذاق ک شایاعتراف م نیبود ا

 خوش گذشت؟...سالم   -

 ...خوب بود مطمئنا  ...  گذاشتیآن حسرت ها و قصه ها را که کنار م تمام

 

 يچا نیاز ا تواندینم شایکه چرا م ایقانع کننده ک يگوشش را سپرد به حرفها.  دیس کشرا نف یزعفران يچا يبو

دو  نیا ییبه تنها...بود   شیسرش هنوز منگ تمام فکر ها...بخورد و بهتر است به آب پرتقالش قانع باشد  

 است؟؟ یچه کس شایپدر م نکهیا دهیسالش به آن فکر پوس

 ؟؟یتو خوب -

 ...خوبم   -

 ...  یرسیخسته به نظر م -

  دونمینم...  کمی...امروز  ...  دونمینم:  کرد   ینگاه شیبا نگاه پر سئوال رو به رو نهیدست به س يایک به

 ...ولش کن  ...
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 ایاش باز کند  یآدم زندگ نیکم حرفتر يذهنش را برا يها تیتمام عصب توانستیهنوز مطمئن نبود که م...  

 نه؟؟

 ...  یرسیخسته به نظر م:  را دور فنجانش حلقه کرده بود   شیدستها ایک

 ...طور امشب بازم فشارت به نظر باالست   نیتو هم هم -

 ...دوستم داره   شایکه م ینیبیم... نه خوبم  -

اما ذوق ...  کردیمرد ذوق م کیمثل ...  کردیهمان طور که مسعود ذوق م...  کردیپسر بچه ها ذوق نم هیشب...  

 ...بود و نبود   بیعج...کرده بود  

 ...امروز زنگ زد   سایپر -

 جانم حالشون خوب بود؟؟ يا -

 میبر يسه روز هی...  میتونیم یاگر که تو هم دوست داشته باش... اگر ...هست   یلیهفته دو روز تعط نیآخر ا -

 ...  ششیپ

جالب بود  ...خانه خواهر شوهرش  ...و دخترش   ایبا ک... تن مسافرت رف...غنج رفت   ییجورها کیته دلش ...  

 ...  شدیعوض م کمی شانیآب و هوا...

 شه؟؟یسرد نم کمیاون جا  -

 ...  میزیبر گهیبرنامه د هی میتونیم یاگه دوست نداشته باش...سرد تر از تهران هستش اما   کمیخوب چرا  -

 ...وقت اونجا نرفتم   چیاتفاقا من ه...خوبه  ... نه  -

 ....خودش هم سخت بود   يخانواده؟؟ باورش برا شدندیداشتند م...  

 

*** 

  خواندیخودش آواز م يکودکش نشسته بود و برا یصندل يرو شایم... را جا به جا کرد  شیپا ریز يچا فالسک

 ....  شیهم چشم دوخته بود به جاده نسبتا شلوغ رو به رو ایک...

 ....دوست داره   یلیشعر رو خ نیا شایم -

 ...گرفته   ادی میاز ک -

رخش که  میبه ن....در هم رفت   ایاخم ک یکند اما نتوانسته بود که کم یکرده بود طعنه کالمش را مخف یسع

قرار تر  یبه قلب خودش هم که ب...به دخترکش گوش سپرد  ...انداخت   یبه اخم بود نگاه نیهم مز یحاال کم
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 شیها یزنانه گ...  کردیدستش را به زور کنترل م... شد  رهیخ شیچشمها ایو محکم ک زیبه چانه ت...شده بود  

از ...  خواستندیم... سوختند   یم کردندیرا حس م ایکه نفس ک يهر بار شیلبها...  کردندیم یمدت سر کش نیا

 یحت... بود  دهیبه ذهنش نرس يلحظه ا یبعد از آن اتفاق حت... مدت  نیدر تمام ا...  دیکش یخودش خجالت م

زن  انیعص نیخودش ا يبود برا بیاما عج...خواسته شدن  ... نوازش شدن ...  دنش دهیبوس...  الشیبه خ

 ...بودنش  

 ...کرده بود   ریجمله ذهنش را بد جور در گ نیا... آمد؟   ینم ایچشم ک به

 ؟؟يتو فکر...  زمیعز... ترنج خانوم  -

از  دیبا...  خواندیذهنش را نم ایچه قدر خوب بود که ک...  دیکالفه شالش کش یدست...  دیباال پر شیسر جا یکم

 ؟...  دادیکه داشت به او و دخترش آرامش م ياز مرد کردیچه طلب م...  دیکش یخودش خجالت م

 ؟؟یگفت يزیچ -

 ...پرت شده ها   یلیحواست خ -

 ا؟یحسود شده بود ک...تا خنده اش را کنترل کند  ...  دیرا گز لبش

 

 

 ؟؟يعمه پر... ع  -

را محکم در آغوش  شایآن ها را فراموش کرده بود و م ياما هر دو... با لبخند آمده بود استقبالشان  سایپر

 ...قهقهه زده بود   رشیز يهم با آن صدا یقلقلک شایبود و م دهیو بوس...بود   دهیکش

و خنک را نفس  زیتم ينگاه کرد و هوا ساینسبتا بزرگ خانه پر اطیبه ح... کرد  ییدستش را جا به جا فیک ترنج

مثل هر زن ...عروس آرام   کیمثل ...کرد   یرو بوس سایگوش سپرد و با پر سایپر يپرنده ها يو به صدا دیکش

 ...در ذهنش پژواك شد   يا گهیمثل هر زن د...  يا گهید

پله ها گذاشته بود و خم شده بود  يشان را رو يساك سفر ایک...به داخل شدن کرد   یرا به زحمت راض شایم

 ...را باز کند   شایم یتا بند کتان

 ....  یاز تنهائ کردمیداشتم دق م....  نیکرد یچه کار خوب: انداخت  شیبا لبخند دست دور بازو سایپر

موندن بسه  بیغر نجایا...ما   شیپ دیایب دیکن فیکاراتون و رد دیاب: پنجه اش گذاشت و فشرد  يرا رو دستش

 ... جون  سایپر گهید
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 ...حرف و تا حاال چند دفعه به خانوم گفتم   نیا: از پشتشان رد شد  شایبا م ایک

 ...حاال شدن دو نفر  ...خوبه توام  :  دیخند سایپر

 ؟...جون   سایکجا بذارم پر نارویا ـ

 ...  نیبردار نیهر کدوم ودوست دار...شما   اریهر دوتاش در اخت: کنار هم اشاره کرد  يدست به اتاق ها با

 ایک...را کرده بود   زهایچ نیخوب بود که از قبل فکر ا... جداست  شانیچرا اتاق ها دیپرس یبود که نم خوب

  شهیباز م اطیپنجره اش هم رو به ح...گتره  بزر نجایا:  ستادیساك لباس ها را کنار کمد گذاشت و پشت پنجره ا

... 

خانه  نیدخترك مثل خودش از ا...بود   سایرفتن به آشپزخانه و نزد پر يبرا شایپر شتاب م يبه قدم ها نگاهش

 ...خوشش آمده بود  

 ...ترنج   ـ

 يباال آمد و رو ياراده ا چیه یدستش ب....  دیتاب یم شیشانه ها يبود کنارش و نور آفتاب از رو ستادهیا

 شیته ر...اش   یاستخوان يگونه ها يرو دیسر انگشتانش را کش... تر  نیپائ یکم... اش را لمس کرد  یشانیپ

نه که ...  دید یصورتش م انیرا م يریپمگر چند سال داشت که آنهمه گرد ...سر انگشتانش را سر کرده بود  

رو به  یبود که در جوان یبه کس هیفقط شب...نبود  ...نه  ...باشد   ادیز دشیسف ينه که تارها... باش  یچروک

 ...رفته بود   يریپ

 !؟...  یحرف بزن يخوا یم:  دیاش را شن زمزمه

 ...  گهیوقت د هی:  تکان داد  سر

 !؟....  یآروم:   دیانگشتانش کش انیپنجه م ایک

 ....  میو نر میبمون نجایکاش ا...ارومم  : خم کرد و لبخند زد  یشانه کم يرا رو سرش

  یمون یم:  شدیکه با سرانگشتانش آشنا م يبند بند... دستانش حس کند  ریتوانست لمس انگشتانش را ز یم

 !؟....

 يخانه  انیم...  سایجا کنار پر نیهم...  شدندیچهار نفره م يخانواده  کی...خواست که بمانند   یم... ماند  ینم

 ....و بزرگش   یمیقد

 ...عصرونه حاضره ها  ...  ایک.. .ترنج  ـ

 ...  میبخور يزیچ هی میبر: رنگ گرفت  شیبه لبش آمد و گونه ها يلبخند سایو سرحال پر طانیلحن ش از
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 ...  میبر: گذاشت  ادگاریرا آنجا به  شیدستش خم شد و بوسه ها يرو ایک

  

 

 ...  رمشیبگ... ب ...ماما  ... م :  دیدو یدنبال مرغ ها م شایم

 ...  نیآفر...  شایبدو م:  کردیم قشیتشو سایپر

 ...  ستیسطح باغچه ات صاف ن...  نیزم خورهیم: اخم کرده بود  ایک

 ؟...  شهیم یچ نیحاال بخوره زم...  ستیمعلومه که صاف ن...چه حرفا  : خندان نگاهشان کرد  سایپر

گونه ...  دیدو یم...دخترکش خوشحال بود  ...بود   شایداد و نگاهش با م یکل کل خواهر و برادر گوش م به

 ...گل انداخته بود   شیها

از قلب و تنش  یجائ کی شایم يهر خنده ...لذت بخش بود   شیبرا نیبود و ا دهیپوستش دو ریز یزندگ حس

 ...  شدیرا مرهم م

 ...  ریو بگ یاون حنائ...  شایبدو م: زده بود  غیج سایپر...  واشتریقربونت برم  ـ

 ...  نیزم خورهیاالن م....نکن   قشیانقدر تشو:  دیکالفه توپ ایک

 !؟...  يتا حاال غرغرو شد یتو از ک: اخم کرده بود  سایپر

 !؟...  سایپر یچ یعنیغرغر :  کردینگاهش م يجد ایک...اش گرفته بود   خنده

 ...و بذار جمعمون خانمانه بشه   بلند شو برو تو ایو حرف نزن  نیبش ای یعنی:  دیهم با صدا خند سایپر نباریا

 

 

 ؟...  شهیجوجه م... جو ... بذارم تو حوله ... رو  نایا... ا : تخم مرغ ها  يرا گذاشته بود رو شیدست ها شایم

 یمامان مرغ دیبا...شن   یکه جوجه نم ينطوریا... نه قربون شکلت برم :  دیپشت دستش را بوس سامحکمیپر

 ...بغلشون کنه تا جوجه بشن  

 یم یکرد و وقت یم دیتقل ایاز ک یعادت را به تازگ نیانگار ا...دخترکش افتاد   یشانیاخم پ يرو نگاهش

 ...  شدیدر هم م شیفکر کند اخم ها يجد یخواست به موضوع

 

 ؟...کجاست   یمامان مرغ... م ... م ...  يعمه پر... ع  ـ
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 !؟...  مشینیبب میشد بر داریصبح که ب...  دهیخواب گهیاالن د...ت  تو لونه اس یمامان مرغ ـ

 !؟...  شهیصبح م یک... ك ...ماما  : تکان داد و نگاهش کرد  سر

 ...وروجک  :  دیخند سایپر

 ...صبح شده   یش داریو ب یکم که بخواب هی:  دیرا بوس شیموها يرو

 !؟...  میبخواب میبر... ب  ـ

 ...بدو  ...  یبرات قصه بگه بخواب ایک شیبدو برو پ: بلندش کرد  یصندل ياز رو سایپر

 !؟...  ایک ریام...  یکه براش قصه بگ ادیداره م شایم: را بلند کرد  شیصدا

 ... !!! سایپر...  ستمیمن قصه بلد ن: هم بلند شد  ایک غرغر

 ...  يریگیم ادیکن  نیتمر: را داد  جوابش

 ...  مینیتو بالکن بش میبر ایب:   دیچرخ سمتش

 ...  میبر: زد  لبخند

 ...کم سرده   هی نجایا يشبا...بذار رو شونه ات  : سمتش گرفت  یشال بافت سایدر پر يجلو

جا افتادن ... شدن  رفتهیحس پذ... داشت  یاحساس خوب...  شدیداشت پررنگ و پررنگ تر م سایپر يها محبت

 ...کردن   شهیر... ماندن ... 

 ...کرد   یتر م کیداشت همه را به هم نزد...وجودش  ...  شایم حضور

 ...  نجایا ارتتونیب يزود نیبه ا ایکردم ک یفکر نم ـ

 ...زد   يلبخند سایلحن مهربان پر به

 ...  زدیکم بهم سر م یلیخ ایک...  نینجائیخوشحالم که هر سه تون ا ـ

 ...را نداشتند   یهم کس ریکه به غ ایو ک سایپر! ؟...چه   يتنها ماندن برا... ماندن  نجایا....بود که بپرسد   دودل

 ...  شمیم ریجا هم پ نیکنم و هم یام و دارم تموم م یجا جون نیهم...خونه دل بستم   نیمن به ا ـ

و چشمان  دهیکش يبه ابروها...بلوندش انداخت   يبه موها ینگاه...  دیجوون هست یلیشما هنوز هم خ... ش  ـ

 یو زنانه اش زن يکرد پشت صورت جد یبود هرگز گمان نم دهیرا ند شایبا م شیاگر خنده ها...خوش حالتش  

 ...شاد و خوش رو باشد  

 ؟...  نینجائیچند ساله ا ـ
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سرش گرم  نجایا...کرد   یم یمامان دلتنگ... پدرم تازه فوت کرده بود ...  میده دوازده سالش بود که اومد ایک ـ

جا رفتم  نیبعد هم...بودم   رستانیمن تازه سال اخر دب...خورد   یو کمتر غصه م شدیباغچه و پرنده ها م

 ...دانشگاه  

 ...دانست   یرا از مردش نم زهایچ یلیکرد هنوز خ یفکر که م...آنجا بزرگ شده   ایدانست که ک ینم

 ...  زیتبر نیچند سال قبل اومد نیکردم هم یمن فکر م ـ

 ...جا فوت کرد   نیمامان هم...  شهیم یو چند سال ستیب...نه   ـ

فرصت کنارش موندن و  ادیمن ز....جوون بود که فوت کرد   یلیمامان من هم خ...خدا رحمتشون کنه   ـ

 ...نداشتم  

 !؟...  یپدرت چ ـ

 ...  شیها بودن ها و نبودن...اش   یبه تنهائ... کرد  یبه پدرش فکر م یلیروزها خ نیا

فرستاد و موندن تو خونه و  یپدربزرگم م...که   یپوالئ...آروم کنار هم   یزندگ هی...  میمن و پدرم تنها بود ـ

 ...آخر هفته ها تا ساحل رفتن و برگشتن   یگاه

 ...بود   یپس پدر خوب ـ

روال  هی...آروم بود   زیکنارش همه چ...و نداشتم   یپدرم کس ریمن به غ: گردنش گذاشت  يرا رو دستش

اما فکر کنم شما کنار هم ...  مینداشت یخاص یزندگ...بابت رفت و آمد با دوستام   ریکم سخت گ هی...  یعیطب

 ...  نیخوش بخت بود

خودش و  يرفتنا نیما هم باال و پائ یزندگ...  دیشا...دونم   ینم! ؟... خوش بخت : کمرنگ شد  سایپر لبخند

 ...بد بودن و   یلیخ...که   یقاتاتفا هی...داشت  

 ...!!  سایپر ـ

را  شایسرش را خم کرد و م...کرد   یبود و نگاهشان م ستادهیا يورود يجلو نهیدست به س ایک...برگرداند   سر

 ...  دیند

 ؟...کجاست   شایم ـ

 ...  دهیخواب: قدم جلوتر آمد  کی

چسبه   یهوا م نیتو ا يچا هی:  را بست  شیبرداشت و موها زیم يگل سر کوچکش را از رو...  ستادیا سایپر

 ...  ارمیب رمیم...
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 ... نگاه کرد  سایپر شتاب پر يقدم ها به

 ...  يکرد خی:  دیشانه اش کش يرا رو شیو پنجه ها ستادیاش ا یپشت صندل ایک

گردنش و آرام  یدگیانگشتانش را رساند به کش...شد   یسرما حس نم...  شیدست ها ریز شدینرم م عضالتش

 : نوازشش کرد 

 ؟...  نیگفت یم یچ سایپر با

و چند ساله  ستیدونستم ب یمن نم...  زیراجع به اومدنتون به تبر: چسباند  ایرا به عقب خم کرد و به ک سرش

 ...  نینجائیکه ا

 ...و چهارسال و هشت ماه   ستیب...اوهوم  : انداخت  یگردنش رد م يرو ایانگشتان ک فشار

 ...  ندیتوانست برق چشمانش را بب یم...صورتش زل زد   يرو ایک يرا باال گرفت و به سر خم شده  چشمانش

 ...دونم   یاز تو نم زایچ یلیمن خ ـ

 ...  يکه دوست دار یهر چ...بپرس تا بهت بگم  : کمرنگ بود  ایک لبخند

سر انگشتان  ریز شیگلو بکیحاال س... باال تر گرفت  یسرش را کم...خوب بودند   يادیاش ز یلعنت انگشتان

 ...  شدینوازش م ایک

کرد و شکوفه  یگل م... نشست  یو بم احساسش به جوانه م ریز انیم... تار و پود تنش  انیم يزیچ کی

 ...  زدیضربه م...محکم  ... آرام ...از قلبش تند   یجائ کی....  ستادیا یم دیرو به خورش شیها

انگار ! ؟...خواستشان   یچند سال بود که م... دست ها  نیا...خواست   یحضور را م نیا...نم گرفت   چشمانش

 !؟...آورد   یرا به خاطر م يزیزن شدن مگر چ یب یزن...همه را فراموش کرده بود  

 ...  میکلوچه هم دار: مد آ شیو تق وتق صندل ها سایپر يصدا

 ...و کنارش نشست   دیدستانش را عقب کش...  ستادیصاف ا ایک

شال را  شتریب...تمام تنش   يسرما نشسته بود رو...  شیمثل شانه ها...کرده بود   خی شیدست ها یخال يجا

 ...  دیو لرز دیچیدورش پ

 !؟...سردت شده   ـ

 ؟...تو   میبر شهیم... م :  ستادیتکان داد و ا سر

 ...داخل   میبر...  زمیآره عز: بود  ستادهیبه دست ا ینیس سایپر
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 یم ادشیراه افتاد و کاش  سایکنار پر...فاصله گرفت   چدیبپ شیخواست دور بازو یکه م ایک يدست ها از

 ...خواست   یقبل چه م قهیچند دق نیرفت که هم

مرد  نیصورت ا يرو دنیلبخند د...زد   يلبخند ایک....کرد    ینگاه ایک ریو به ام دیرا نوش شیاز چا يجرعه ا 

 ....نبود   ایمیهم ک یلیروزها خ نیا

ترنج اما ...گفته بود بپرس  ...  دانستیکم م شیاز عشق همه روزها...  شیروزها نیاز مرد ا...  دانستیم کم

هم بلد نبود  یلینگرفته بود که خ یبود و جواب دهیانقدر از خودش پرس...بود   ادیسئواالت ذهنش انقدر ز

 ....کند   يکنجکاو

راحت  يبا مبل ها...کرم رنگش   زیتبر يها یبا قال...خانه بود  ...خانه اش ساده بود  ... سر حال بود  سایپر

 ...تنها بود   سایهمان قدر که پر...اما خانه تنها بود  ...حدش   یو نظم ب یبا مرتب...رنگش   یزرشک

 ؟گرمت شد؟ -

 ...سردتره   یلیشهر من خ...لوس شدم انگار  :  زد   يلبخند ترنج

 رو داره؟ یکه توش کس ییشهر آدم اونجا کردمیفکر م:  جا به جا شد   یکم شیسر جا ایک

باشه  يجور نیخب اگه ا:  کرد   طنتیش یزد و اندک يترنج لبخند... را هم تعجب زده کرد  سایپر ایک سئوال

 ...جون هست   سایشهره منه چون پر زیکه تبر

 ادیبه  یلیرا خ مشیقد يقهقهه ها... از ته دل نبود  یلیخ...  دیخودش هم خند...  دیبلند خند ایک افهیبه ق سایپر

اما باز هم ....  ندازدیسرش ب يرو دیرا نبا شیکه دختر صدا ستندیخوب ن گفتیکه فرشته م ییهمانها... نداشت 

 ...  گشتندیمها باز  نیتمر نیبا هم دیشا زهایچ یبعض... خنده بود 

 ؟؟يدیبه من م گهید ییچا هی -

 شیترنج از جا...اعالم حضور کند   خواستیطور انگار م نیا...  سایبود به سمت پر ایجمله محکم از جانب ک نیا

اما ... هوا   یب...چک  کو... خرده پا ... داشت  یطنتیهم ش اینگاه ک... گرفت  ایبلند شد و فنجان را از دست ک

 ... لبخند  یب...نگه داشته بود   يصورتش را جد

 ...  ارمیمن برات م -

 ...بگذارد   ایبه گونه ک يچه قدر دلش خواسته بود بوسه ا...سمت آشپزخانه رفت   به
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داشت آرام با  ایک...سرد   یلیگرم نه خ یلینه خ... اتاق مناسب بود  يهوا...زد   شیشایم یشانیبه پ يا بوسه

شال دورش  یکم... پچ پچ شان به اندازه نور سالن برنده نبود اما بود ... بود  کیاتاق تار...  کردیصحبت م سایپر

... امروز خوب بود ... خوب بود ...جمع کرد   دشرادر خو شیرختخواب نشست و پاها يرا محکم تر کرد و رو

 ؟....فردا هم خوب بود   ایاما آ...هم   روزید

بود کوفته  دهیپرس سایپر...داشت   انیدر اطرافش جر یبه نام زندگ يزیچ... شاد بود خودش هم  شیشایم

 يها یهمه سرکش نیخودش از ا....شهرش جا خورده بود   دنیاز شن ایک...درست کند   شیبرا... دوست دارد 

 ...زنانه اش  

 یم یزندگ ایک ریبا ام نشستیو م کردیفراموش م دیبا ؟؟یتا ک ؟یآخرش که چ... تر شد  ادیو ز ادیز ترسش

 یپوست ریز يزن و شوهر؟ دوستانه؟؟ محتاج آغوشش؟؟ محتاج محبت ها کی؟؟ مثل ...  یچه زندگ...کرد؟؟  

 اش؟؟ یکالم ریغ

 قیعم... آرام بود ...شاد   یلیخ... شاد بود  شایم...  دیو دوباره دخترکش را بوس...  دیکش شیبه موها یدست

را دوست  سایپر...بود   سایخانه پر....اش   یعروسک دوست داشتن... باز مانده بود  یدهنش کم...بود   دهیخواب

 ...انگار   خواستیرا م ایک ينفسها بیغر ییدلش آشنا...  کردیم یبیغر یخانه کم نیاما در ا... داشت 

 ؟؟يداریب... :  بود   ایباز شدن در سرش را با ال آورد ک با

 ...بله   -

 رو به راهه؟؟ زیهمه چ...  :  کرد   شیپ یوارد شد و در را کم ایک

هوا را جذب  یاز خنک یکم... رنگ براقش   اهیبلوز شلوار خواب ساتن س...را جمع کرد   شیپاها یکم ترنج

 ...  کردندیم

 م؟؟یبزن يدور هیاطراف  میفردا بر يدوست دار:  نشست   نیزم يکنارش رو ایک

 ... دوست داشته باشه  دیهم با شایم...خوبه   یلیآره خ -

در  ایگردن ک ریزنج...  کردیم يقرار یکه قلبش ب یتر شد به ترنج کینزد...  ندیرا بب شایم دیگردن کش ایک

 ...زد   یبرق یکیتار

 ...  دهیخواب قیعم -

 و جاش هم خوبه...خسته است   یلیخ -

 ؟؟یستیتو ن -
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 یو حت...قلبش  ... بدنش ... خوب نبود  شیاما جا...خسته بود  ...  یخستگ ایبود  شیمنظورش جا دینفهم...  

 ....  ایآرام قلب ک يمند صدا ازین...آن انگشتها بودند   ازمندینفسش ن

اتاق هم که بود باز هم برق داشتند  یکیبه تار شیچشمها... سرش را بلند کرد ...را صاف کرد   شیصدا ایک

 ....  دندیخشدریم

از خودش ...اش هم تند شده بود و نا منظم   قهینبض شق...هم   شیموها دیشا...  کردیدرد م شیاستخوانها

 ...  دیخجالت کش

 ...حلقه کرد   شیرا دور زانوها شیدستها

 اجیاحت يزیبه چ نمیمن اومدم بب یعنی... بخواب ... :  بم شده بود   یکم شیپا و آن پا کرد صدا نیا یکم ایک

 ...  خوابمیتو سالن م رمیبالشتم رو بردارم م...  ینداشته باش

 یخواهش نیدل ترنج از ا...  نانهیهر چه قدر هم خوش ب... خواهش  هی دیشا ایاعتراض داشت  يبو شیصدا...  

 ...  دیکه حسش کرده بود لرز

 نیهم... سالن سرده  یعنی...اگه  ...  اگه...  زهیچ:  گذاشت   شیدستها يخواست بلند شود که دستش را رو ایک

 ...جا بخواب  

از خودش ....  امدین ییصدا...مخمل قرمز رنگ پنهان شد   نیسنگ يپتو ریو ز دیدراز کش عیرا گفت و سر نیا

 ...رفته بود انگار   ایک...بود   دهیخجالت کش

 ...حضورش را حس کرد   ...  کردیم هیلحظه بعد که داشت خودش را تنب چند

 ...لبش آمد   يرو قیعم يلبخند

 ؟؟يریترنج خانوم حاال چرا اون ز -

مردانه اش جا کند   نهیس يبلند شود و خودش را رو توانستیکاش م... نداد  یتر شدو جواب قیعم لبخندش

کرد  یاحساس م...  دیکشاو را به سمت خودش  یو کم دیچیپتو جلو آمد و کامل دورش پ ریآرام از ز یدست...

انگار  شدیراحت تر جا به جا م شیگهاخون در ر...  یقلبش هم حت...  روندیم نیتمام انقباضات بدنش کم کم از ب

 حالت خوبه ترنج؟؟:  کرد   شیپتو ریسرش را کامل ز ایک... 

تر   قیعم شیخوابها... ند کم تر شده بود شیکابوس ها... حالش خوب بود ... را  ایبفهمد سئوال ک توانستیم...  

جوابش  ایاحساس کرد ک... چسباند  شتریب ایک نهیسرش را به س یکم...داشت   يشتریب تیخودش احساس امن...

 ... اش زد  قهیآرام به شق يرا گرفته که بوسه ا
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 ...  زمیبخواب عز -

 

 يصداها...اما   ...  یکابوس چیبدون ه...آنقدر آرام و بدون تنش   یخواب... به خواب داشت  لیم شیها چشم

 ...  دیشن یم یدرهم

عقب داده بود گذشت  شیپاها يکه پتو را از رو شایم ينگاهش از رو...که وادارش کرد پلک باز کند   یصداهائ

 ...  دیباز اتاق رس مهیو به در ن

... کرد  یعمل م یدستانش بهتر از هر مسکن يحلقه ... بود  دهیشب قبل کنارش دراز کش ایک ریام...  ایک

به همراه داشت که  یخوب یحس یآنقدر ب...نوازش گونه بود   یسردش کند مثل الالئ ایآنکه داغ  ینفسش ب

 شیسرشانه ها دنینه چسب...  تنش يدست ها بود نه عطر مردانه  یبگینه فکر غر...راحت به خواب رفته بود  

 ...گاه شده بود   هیکه تک يا نهیبه س

 بیس يبو...بود   دهینفس کش شیتمام موها يالبه ال ایک...را عقب داد   شیرخت خوابش نشست و موها يرو

 ...زنده بود  ...جان داشت  ...عطر داشت   شیها یبود و حاال تار به تار مشک دهیرا بلع شیموها

...   کباری...  ستادیدلش به شور افتاد و ا...از کلمات را بشنود   یتوانست بعض یم... گرفته بود  سایپر يصدا

و  شدیتکرار م خیتار نیبود و انگار دوباره ا دهیشن یحرف هائ شایم يپشت در اتاق باز... چند وقت قبل  نیهم

 ...  شدیتکرار م

 یب ياون حرومزاده ...کشمش   یم:  زدیگردنش م يرو یو چنگ ستادیا یم...داشت   یبرم یکالفه قدم ایک

 ...کشم   یپدر و م

 ...ترنج  : کرد  شیخفه صدا... دهانش گرفت  يدست جلو دنشیبه د سایپر...وحشت زده شد   نگاهش

 !؟...شده   یچ...  یچ: اش قرمز شده بود  یشانیشده بود که آشفته بود و پ ایک خیم نگاهش

 ...  ـ

 !؟...شده   یچ...  ایک ـ

 ...دنبالتون   امیتا خودم ب سایپر شیپ نیبمون...  ستین يطور ـ

 یکجا م: اش گذاشت  یشانیپ يدستش را رو...آشفته برخواسته   یکرد از خواب یبود و هنوز احساس م جیگ

 !؟...چه خبر شده  ... جون  سایپر....ساعت چنده  ! ؟...  يبر يخوا

 ...گرده   یاومده داره بر م شیپ يکار ایک ي؟ برا...  يدیچرا ترس...  زمینشده عز یچیه ـ
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 !؟...کرد   یرا باور م ایک یآنهمه آشفتگ دیبا! ؟... کرد  یقبول م دیبا

 ...  ایک: سمتش برداشت  یقدم

 ...خوام حرف بزنم   یاالن نم...االن نه ترنج   ـ

 ...  امیپس من هم باهات م... حرف نزن ... باشه ...باشه  : هم فشرد  يرو لب

 !؟...  يایکجا ب...ترنج   یگیم یچ ـ

 سایپر: دور خودش خورد  یکالفه چرخ...و بماند   ردیمحال بود دلش آرام بگ...گذاشت با آن حالش برود   ینم

 !؟...من کجاست   يجون ساك لباسا

 ...اومده   شیتو شرکت پ یمشکل هی... نشده  یچیه...   زمینترس عز...  نیبش ایب...ترنج جان   ـ

 ... !! سایپر: صدا بلند کرد  ایک

 !؟...خواست که بداند   ینم! ؟...گفت   ینم

 ...رو بغل کن تا من هم لباس بپوشم   شایم:  چاندیرا به هم پ شیها دست

 ...دنبالت   امیتا ب یمون یم...  يایب یجائ ستیتو قرار ن ـ

 ...پوشم   یاالن لباس م: داشت  جهیسرگ...تا به تا شد   شیو قدم ها ستادیا... نداد  یتیاهم

 !!!؟...ترنج  : نشست و محکم فشردش  شیبازو يرو ایک دست

 یچرا به من نم...  يو برگرد يتا بر شمیم وونهیمن د...  یلرزن لعنت یدارن م: هر دو دستش را باال گرفت  کف

  يبر يخوا یافتاده که م یاون شرکت کوفت يبرا یچه اتفاق... دور از خونه ... وقت شب  نیا... شده  یچ یگ

 !؟...

 ...از اخمش کم کرد و نه خودش توانست   ایاما نه ک... شان را آرام کند  انهیکرد م یم یسع سایپر

 !؟...  یبکش يخوا یو م یک! ؟... شده  یچ: لرزاند  چانه

 ...اومده   شیبرام پ یمشکل مال هی: هم فشرده شد  يرا بست و چانه اش رو چشمانش

 !؟...  ایک...به من نگاه کن  :  ایک يبازو يگذاشت رو را دستش

 ....  ـ

 !؟... آره ...کرده   يکار...پدربزرگم  ... پ : نم برداشت  چشمانش

 *** 
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 ترنج جان؟؟ يخوریچرا نم -

 ...اجازه دهد همراهش شود   نکهیبدون ا...رفته بود   ایک... قلبش هم ... بود  ریدر گ ذهنش

بزند که  يکرد لبخند یو مهربانش گرفت و سع بایبه سمتش گرفته بود را به خاطر لبخند ز سایکه پر يا لقمه

...   گرفتیصورت م ایاز سمت ک دیبا ییدلجو نیا...شود   ییمجبور به دلجو ساینباشد تا پر يپسش دلخور

 ...راحت نخواسته بود  ترنج همراهش باشد   یلیخ

 نیا شهیباعث م هیخوشمزه و موقو...  :  تازه کرد   ریبه سرش يشاره اا...شعله سماور را کم کرد   یکم سایپر

 ...ات درست بشه   دهیرنگ پر

 ...جون   سایممنونم پر -

 یرفتیم...کار رو کرد ترنج    نیبهتر ایک:    دیکش یقیچرخاند و نفس عم شیقاشق را در استکان چا سایپر

 ...  میگردیم میریم...  دیخر میریباهم م...  يتازه اومد یتهران که چ

 ...نباشه بهتر   م؟؟یکار دار یچ ایبه ک:  ادامه داد   يخم کرد و با لحن بامزه ا یهم سرش را کم بعد

  یچیه...  نکهیجز ا...شده؟؟ من به نظرتون حالم بهتره   یکه چ نیجون با نگفتن ا سایپر:  نگاهش کرد   ترنج

 ...سر بزنم   شایبه م رمیاصال من م... 

 باشه؟؟...  میصحبت کن یبا هم کم... خوابه  شایم نیترنج بش:  مچ اش گذاشت   يدستش را رو سایپر

را  ایک يدستها... همان لحاف مخمل قرمز دراز بکشد  ریز... برود در اتاقش  دادیم حیترج... دوست نداشت ...  

همان ...بازهم حس کند  ... زده از خاك خشک قلبش را حس کند  رونیهنوز آن جوانه کوچک ب.حس کند

اندك  ستندیاگر ن ایخانواده هستند ...   دهایها و نبا دیبا تمام با...ها   یکه به او گفته بود با تمام تلخ یحس

اش  که خانوده یترنج رفتنیدر پذ تشیبا تمام صمصم... با آن نگاه  سایاما پر...شدنشان   يهست برا يدیام

 ...  کردیبودش نشسته بود و نگاهش م رفتهینپذ

 ...رو قبال هم بهت گفته بودم   نیتنهاست ا ایک...رو ترنج   زهایچ یلیخ... عادت نداره ...  ایک -

دردسر درست  ایک يبرا میبه پدربزرگم نداره نه؟؟ اگر دار یربط:  چشمش را پنهان کند   یسیکرد خ یسع ترنج

 ...  میریم ینعی...  رمیم میکنیم

 يچرا دار...  کنمیخواهش م...  زمیترنج عز:    کردیکالفه اش م...  لرزاندیدلش را م سایپر يچشمها یسیخ برق

 ...به تو نداره   یربط...  يلرزیم

 ...ساکم رو بردارم   تونمیاالن هم م نیمن هم -
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 ...  ستنین نهیبب ادیکله ام رو بکنه؟؟ زنش رو سپرده دستم ب ایک يخوایم:    دیحرفش پر انیم سایپر

راست  کردیم جادیکه در دلش ا يحرف با تمام رقص مستانه ا نیا خواستیواقعا دلش م...  خواستیدلش م...  

 ...بود   بایداشت ز قتیهم اگر حق یاندک...  یاندک یحت...باشد  

 ...  رفتمیکاش باهاش م -

هر چند بچه ...  ستیبچه که ن ایک....شرکتش رو درست کنه   يبسپار بذار خودش کارها... بسپار بهش ترنج  -

 ....هم بود  

 بچه بود؟؟ -

 ریام یول...آروم   یزندگ هیو  میداشت یپدرم که فوت کرد ما حقوق...هم   یخستگ...  دهیکش ادیز ییتنها ایک -

مامان ثبت ....داشته باشه   یکینزد ایکنه و  یبتونه باهاش درد دل اینبود تا کتو خونه  يمرد... تنها موند  ایک

که خونه با دوتا زن بزرگ  نینه ا...با پسر ها  ... باشه  دهاتا با مر... بسکتبال  يباز يباشگاه برا هینامش کرد 

کرد   دایپ ییاونجا دوستا...انگار   میما ازش غافل بود... بهتره  يطور نیا کردیفکر م گهیشه مامانم بود د

 خوب بود یلیکه از نظر ما خ یروابط...

 ....  فشردینان را در دستش م يکرد که داشت تکه ها ینگاه سایپر يبه دستها... کنجکاو بود   ترنج

 !!خب؟؟ -

... عادت نداره مشکالتش رو   ایک...  گمیدارم بهت م... دختر جون  یچیه:  داد   یسرش را تکان سایپر

 ...قسمت کنه   شیزندگ يدردهاش رو با زنها

 ؟؟...  شمیزندگ ياالن منم جز زن ها -

 ...  یشیتو تنها زن زندگ:  بلند شد   شیزد و قطعه نان دستش را رها کرد و از جا يلخند سایپر

 

*** 

 

 ...  رونیب انیجوجو ها عجله دارن ب...  گهید نهیبگو بش... ب  یبه اون مامان مرغ... ب ...  يعمه پر... ع  -

 نیا... کجاست  ایبود ک دهیپرس زیهمان اول سر م...   کردیرا گز م اطیشده بود و ح داریاز خواب ب دخترکش

دخترکش وابسته بود و خودش ...آمد حاال خطر ناك بود انگار   یم بایکه تا امروز صبح به نظرش ز یوابستگ

 ...دلتنگ   یکم دیو حاال شا... دلبسته  بیعج
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 ...  زدیم شایبا م يو سر و کله ا دیخندیبلند م سایپر

به خودش فرستاد که  یلعنت...بود   یشگیهم يایهمان ک...   ایک...نبود   يدر آورد خبر بشیاش را از ج یگوش

صفحه  يال توقع داشت اسمش را روکه حا ایدر ذهنش چه ساخته بود از ک...آدمها همانند   کردیزود فراموش م

 ند؟؟یاش بب یگوش

 امروز هوا خوبه؟؟ میکن دیخر کمی میبر -

 ...بروند اطراف بگردند   ایقرار بود با ک... کرد  یبغل نگاه شایم يسایبه پر ترنج

 

*** 

 

فرستاده و خبر داده  یاس ام اس گفتیم سایپر... نبود  يخبر ایو از ک شدیم کیشب نزد ازدهیبه  ساعت

را باور کند   سایدوست داشت جمله صبح پر....کرده و شامش را خورده بود   سایبه پر یترنج نگاه... را  دنشیرس

 ...  ردیدوست داشت بپذ...

اما ذهنش ... مدت  نیگرفته بود در ا شیابن قرصها را برا يجا ایک ينفس ها...  دیآب نوش یرا با کم قرصش

از ...اش   یو کم حرف ییتا تنها...  ایکرد ک ياز بسکتبال باز...چند روز   نیا کردیرا گز م يشتریب يهزار توها

محتاج محبت است و همان  یمثل کودک ایبود ک گفته...به آنها کرده بود   ییاشاره ها سایکه پر شیازهایتمام ن

 ... دارد  انیپا یب یچون محبت استیحس کرده او مکمل ک دهیاول که ترنج را د

رفته بود و  يداخل صندوقچه ا کردیاز آن صحبت م سایکه پر یانیپا یمحبت ب... نگاهش کرده بود  ترنج

و به دست آوردن و از نو ...کشف کردن   يسخت تر از قله قاف برا یبود حت ییجا...گم شده بود   دشیکل

 ...ساختن  

کرد بخوابد   یبالشت گذاشت و سع يش را روسر...آمد   یتر هم م بیرختخواب به نظرش غر نیا امشب

 ... الو ...   :  کرد  ینا خود آگاه بغض... بود  ایک... کرد  ینگاه...از جا پراندش   یلرزش گوش يکه صدا....

 ...سالم  ... ترنج  :  خش داشت   یکم... خسته بود  ایک يصدا

 ...سالم   -

و  دادیحق ها را به خودش نم نیکدام از ا چیو خودش ه... بود  دلتنگ... دلخور بود ... بود  یتک خط شیجوابها

 ...از فاش شدندش   دیترسیم
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 خوبه؟ شایم -

 ...  رهیگیخوبه سراغت رو م -

 ... مراقب باش سرما نخوره :  باز شد   ایک يصدا یکرد کم احساس

 ...عنوان قرار نبود به دخترك خودش حسادت کند   چیبه ه... نه  ... اش را فشار داد  قهیشق یکم ترنج

 ...حواسم هست   -

 ... زدن  ينداشتند انگار برا یحرف...  کردیچرا قطع نم ایک...  

 ؟؟يذاریجعبه قرصها رو کجا م نیترنج تو ا -

 لیردن وساک دایپ يکرده بود برا یسالها تنها زندگ نیکه تمام ا ينبود مرد یشده بود زن آن خانه که وقت...  

 زد؟؟یبه او زنگ م دیخانه با

 ... گاز  کینزد نتیتو کاب -

 ...آمد   ییصداها

 ؟؟یستیحاال قرص چرا خوب ن -

 ...  کنهیسرم درد م یکم -

 فشارت رفته باال؟؟ -

 ...نگران نباش  ... ترنج جان ... نه  -

 یدردسرت ربط نیبه من که ا... کالم  هیفقط ...  شمینگران هم نم...به من ربط نداره   یوقت...  شمیباشه نم -

 نداره؟

 ؟یکار کن یچ يخوایم...اصال داشته باشه  ... ترنج  يبچه شد:  خشن شده بود   یکم ایک لحن

 ...  شهیتر م ادیو ز ادیداره دردسر هام داره ز ؟یچ یعنی -

 ...  يبس کن ترنج آخه تو چرا انقدر ساده ا:  آمد   زیبه م وانیبرخورد ل يصدا

 ؟....داشت   یچه ربط... را قورت داد  بغضش

 ....آرام تر   یتند و حاال کم یابتدا کم...  شدیرد و بدل م شانینفسها يصدا...شد   یطوالن نشانیب سکوت

 ...   رمیمن م -

 ...جمله را گفته بود   نینا خود آگاه ا.

 گه؟ید یبخواب يریم -
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 ...هم بود   يدستور و...داشت   یخستگ...داشت   دیتهد لحنش

 ...بود امشب انگار   يقرار یقلبش گذاشت که قرارش ب يدستش را رو ترنج

 ...ترنج با شمام   -

 ...آره   -

 امیچند وقت بگردونتت تا من ب نیسپردم ا سایبه پر...دختر گل   نیآفر:  زد   يلبخند ایلحن کودکانه ترنج ک به

چند  يبرا یتنهاش نذار حت...باشه   شایحواست به م...   يبخر یخواست يزیچ زنیبه کارتت گفتم پول بر... 

 باشه؟... لحظه 

حضورش را  شبیکه د يمرد يبرا...نه   رمردیخانه پ یمبل سلطنت يرو ياخمو يایک يبرا...  دیلب برچ ترنج

 ...بچه ام رو بزرگ کنم   ستمیانگار من بلد ن... باشه :  لمس کرده بود  

 ...  يودت بچه اآخه هنوز خ -

 ...  ایک ریام... ااا  -

 ...وقت ترنج بخواب   رید ؟؟یشیم یچرا عصبان...خب حاال  :  شد   شتریب ایک خنده

 ...سبز دم کن   يخودت چا يقبلش برا... خوب تو هم برو بخواب  -

 ....در خونه رو باز کردم   یاز وقت....خسته ام   یلیخ -

 !!خب؟؟ -

 ...  ریشبت بخ...  یچیه:  تر شد   دهیکش ایک نفس

باشد از  یشینما یچیآن ه... واقعا آرزو کرده بود ... خواسته بود ...بود هنوز   رهیاش خ یبه صفحه گوش...  

 ....همان طور که خودش دلتنگ بودنش شده بود  ...نبودنشان در خانه   یدلتنگ

  *** 

 

درست و  يداند چه کار یکه نم یمثل کس...بزند   ایبه ک یرا بردارد و زنگ لشیموبا یکرد گوش یدل م دل

 ...نادرست است  

رفته بود  ایکه ک یاصال از همان شب...کرد   یم تشیاذ یخانه کم یتنهائ...رفته بود   رونیب يکار يبرا سایپر

 ...بود   بهیشهر غر نیا... خانه  نیا

 ...  رونیب میبر... ب : نق زد  شایم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

از خانه شان دور بودند  لومترهایک...  شدیدلتنگ م شتریبرف ببارد و ب دیگفت شا یم سایپر... سردتر شده بود  هوا

کارتون  ایماما ب شایم: اش  یشانیپ يدستش را گذاشت رو...که با هم بودند   یبرف زمستان نیاول...  ایبدون ک... 

 ...  مینیبب

 ...  نیتو هم بب... ت  ـ

رد کرد و به  شیبازو ریدخترك سرش را به زور از ز.دیکش شانیپاها يرا رو یمسافرت يپتونشست و  کنارش

 دیاش چسب نهیس

 ...باب مهربون  ... ب  ـ

اش  یتماشا کردن کارتون راض نیهم... حضور کمرنگ  نیهم... اش زد  یبراق و راض يبه چشم ها يلبخند

 ...کرد   یم

تا ...  دیخواب یکه آنهمه نم ایک... بود  ازدهیبه  کیساعت نزد...پنجه اش گرفت   انیرا م لیموبا یگوش دوباره

 !؟... گرفت  یپس چرا تماس نم... پس  ... شده بود  داریساعت ب نیا

 شایگفته بود مراقب م ایک...کاناپه خواباندش   يو رو دیعقب کش یکم...شد   نیاش سنگ نهیس يرو شایم سر

 ...نگذارد   شیلحظه هم تنها کیگفته بود ... باشد 

ممکن بود ...بد   يفکرش هزار بار رفت سمت اتفاق ها...راه رفت   یدهانش گرفت و چند قدم يرا جلو دستش

 ؟؟...را   شایم... کرده باشد  دیرا تهد ایک یکس

از عسل ... از فرداد ... گرفت  یم يخبر دیبا...  دیفرداد انگشت کش يشماره  يرا برداشت و رو لیموبا یگوش

 ...  یاز هر کس... 

 ...ترنج  ... الو  ـ

 ...سالم فرداد   ـ

 !؟... خوبه  شای؟م...  یخوب... سالم  ـ

کرد  یجان نثارش م شهیکه هم يفرداد يصدا... حس  یب... لحن گرفته  نیا... شناخت نبود  یکه م يفرداد

 ...نبود  

 !؟... خبرم  یشده که من ب یچ... افتاده  یچه اتفاق... تو رو خدا ... داد فر: فشرد  شیگلو يرا رو دستش

 !!؟...  یچ ـ
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دونم  ینم... بهش زنگ زده بود  یکی...نصف شب برگشت تهران   ایک...  ستمیمن تهران ن: مبل نشست  ي لبه

 !؟...شده   یچ یدون یو مت...  شمیم وونهیمن دارم د... من ... نگفت  يزیبه من هم چ... افتاده  یچه اتفاق

 !؟... تو  یکجائ! ؟... ترنج  یگیم یچ ـ

 ؟...نه   ایبود  یعیطب... نگران بود  شیصدا

 ...  زمیمن تبر: راه رفت  یو قدم ستادیا

 !؟...  یکن یم کاریچ زیتبر...  زیتبر ـ

 ؟... شده فرداد  یچ یگینم...  ایخواهر ک...  سامیپر يخونه : دندان فشرد  ریتکان داد و لبش را ز سر

 ...  یزنیحرف م یراجع به چ يدونم دار یمن اصال نم...  زمیبگم عز یچ ـ

 ؟...نکرده   يپدربزگ کار... پ  ـ

 !؟... مثال  يچه کار ـ

 ...  ارهیب شیبراش پ یمشکل ای... برسونه  ایبه ک يمثال ضرر... دونم  ینم ـ

راجع به اون  يپدربزرگ چه نظر میدون یندونه من و تو خوب م یهر ک گهید...  یزنیکه م هیچه حرف نیا ـ

 ...کنه که بهش ضرر برسونه   ینم يکار چیه یعنیکه سهم االرث تو رو داده دستش  نیهم... مردك داره 

 ؟...افتاده   یبهم نگفت چه اتفاق ایچرا ک! ؟... شده  یپس چ ـ

 !!؟...  یپرسیچرا از من م ـ

 ...پر حرص  ...  ریدلگ... دلخور ... داد  یطور جوابش را م نیبود که ا فرداد

 ...فراموشش کن  ...  زدمیبهت زنگ م دیمن اصال نبا: نم گرفت  چشمانش

 ینیآدم شک و بدب نیذره نسبت به ا کیاما چرا ...خوام ناراحتت کنم   یمن نم...  زمیعز... ترنج ... هووف  ـ

  یکنیم یکجا زندگ يدار نهیکه بب ومدیبار هم ن هیاصال ... که راحت ازت گذشت  هیهمون مرد نیا!؟...  يندار

... 

 ...بوده   کشینزد...پرستار گرفته   شیبرا...آمده   ایدانست که ک ینم فرداد

 !؟...  يدیبهم گوش م...ترنج جان   ـ

 ...!!  یحرف بزن نطوریراجع بهش ا دینبا ـ

 !!؟... آره ترنج ! ؟...  يزیریاشک م یاون لعنت يبرا يتو دار ـ

 ...  میزن یبعدا با هم حرف م! ؟...باشه فرداد  ... خوام قطع کنم  یم... ام  یکم عصب هیمن : را فرو داد  بغضش
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 !؟... بعدا  ـ

 ...   ـ

... دل خودم خواست ... دونم  یم یتو نخواست... کردم  يبرات هر کار...من تو تمام اون سال ها کنارت بودم   ـ

 ...خواستم   میخود لعنت

 یتنهائ نیا...  زدیبود تا حرف م داریب شایکاش م...دور   يجا کیرا پرت کند  لشیموبا یخواست گوش یم دلش

 ... خواست  یرا نم

 !!؟... ترنج  ـ

 ...من متاسفم فرداد  ...  دیببخش ـ

...  یکن یشاد زندگ...   يبخند...  یخوام خوشحال باش یم. ..خوام  یمن تاسف تو رو نم: نرم شد  شیصدا

 !؟...کجاست   يدار اجیاالن که بهش احت!؟...پس کجاست  ...  یکنارش آروم یگفت...  يدوسش دار یگفت

 ...پنجه اش سر خورد   انیاز م لیموبا یگوش... حس بود  یب انگشتانش

 

 *** 

 ؟... تماس نگرفت  ایک: را به دستش داد  يچا وانیل سایپر

 ...نه  : تکان داد  سر

 ... کرد  یو توپ کوچکش را به هر طرف شوت م دیدو یبود که داخل اتاق م شایم يرو نگاهش

کنه   یخاموش م...  يزیچ يجلسه ا... داره  یکه کار مهم یوقت...خاموش بود  ...من بهش زنگ زدم   ـ

 ...نگرانش نباش  ...

 یم... کرد  یم يباز... دخترکش نترس شده بود ... از مبل ها و برگشت سمتش  یکیتوپش را کوباند به  شایم

 ...  دیدو

 ...  ستمینگرانش ن ـ

 ... کرد  شایبا نگاهش دنبال م...حرکت   یب... دستش ماند  يرو سایپر دست

 یمن و درك نم ینگران یوقت...شده   یبهم نگفت چ یحت...  یحت... رو سپرده دست شما و رفته  شایمن و م ـ

 ...نگرانش باشم   دیچرا با...براش ارزش نداره   یوقت...کنه  
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تو خونه  شای؟م...  رونیب میشام بر يخوایم...بگم   یدونم چ ینم: داد  هیمبل تک یو به پشت دیعقب کش سایپر

 ...حوصله اش سر رفته  

 شدیهر بار که فکرش آرام م...داد   یم رییخودش را هم تغ يحال و هوا دیساعت دور از خانه ماندن شا چند

 ... کرد  یو آشفته اش م شدیمرور م ایفرداد و نبودن ک يحرف ها

تا دلت  یتونیاومد م یوقت...بد نکن   يبرو حاضر شو و انقدر فکرا: و دستش را گرفت تا بلند شود  ستادیا سایپر

 ...  یخواست دعواش کن

 ...دعواش کرد   شهیچقدر هم که م: حس بود  یب لبخندش

که ته جمله  یچشمک... اش کرد   هیتنب شهیم يچطور گهید نیخوب فکر کن بب: بلند شد  سایپر ي خنده

 ...لبش آورد و به خنده انداختش   ينثارش کرد لبخند رو

...  میلباس بپوش میبر ایب... عمه قربونت  ایب...  شایم...بخند تا ساعت ها زودتر بگذرن  ...دختر خوب   نیآفر ـ

 رونیب میبر میخوایم

 ... کنم  يمن باز... م ...  میپارك بر... پ : سمتشان  دیدو شایم

 !؟...  يو ماچ کرد يامروز عمه پر... هووم : خم شد و بغلش کرد  سایپر

 ؟...  میبر... ب :  دیصورتش خم شد و گونه اش را بوس يو رو دیخند شایم

 ؟...بپوشه   یخانوم چ شایم... ان ترنج مام...  يزیچ هیحاال شد  ـ

 ... دامن قرمز ... د :  زودتر از او به حرف آمد  شایم

 ؟...  یبرات بپوش ارمیشلوار قرمز ب... سرده ماما  رونیب:  دیشد و پشت دستش را بوس خم

 ...!!دامن  ... نه ... ن  ـ

 یمرد کاف نیا يبرا دنیانتظار کش...گرفت   یتماس م دیبا...کرد   ایک ادیدوباره  دیرا که د شیابرو يرو اخم

را  شایرفت سمت اتاق تا از لباس م...ماند و منتظر   یحرکت م یهم ب ایداشت ک یبر نم یانگار قدم...بود  

خواهند شلوار گرم بپوشند   یکه همه م نیو ا فتگ یهوا م ياز سرد شایم يبرا سایکه پر دیشن یم... آماده کند 

... 

 ...ها بود   يخاکستر نیبه غلظت هم ایک يبرا یدلتنگ...بود   يو خاکستر رهیآسمان ت...  ستادیپنجره ا کنار

 ... ترنج ... الو : آزادش را شمرد  يرا کنار گوشش نگه داشت و بوق ها یگوش

 ...   ـ
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 !؟...الو  ...  يشنو یصدام و م...ترنج جان   ـ

 ...اش رها شد   نهیس انیکه انگار حبس شده بود م ینفس...داده بود   جواب

 !!؟... ترنج  ـ

 ...بله   ـ

 ...  سایو پر شای؟م...  یخوب...نگران شدم  ...  زمیعز یزنیچرا حرف نم ـ

 ؟....شده بود   یاالتیخ ایداشت  یدلتنگ شیصدا

 !؟...با شمام  ...  یخانوم فرجام ـ

 نیا يآشنا ایک نیا...نرم بود و نوازش داشت   شیصدا...نش نشست  ت يرو شهیش يداد به پنجره و سرما هیتک

 ...بود   شیروزها

 ؟...خانوم   يشما دلخور...  رمیاز صبح نشد که تماس بگ ـ

 ...خواد برف بباره   یم نجایا:  شهیداد به ش هیرا تک سرش

 ...  ـ

 ...  ادیبهش بگو ب... خوام   یمن نم...بخره   لیرفت برام پاست ایک دیامروز پرس...دلتنگت شده   شایم ـ

 ...ترنج   ـ

 ؟... نپرسم  يزیبمونم و چ دیبا گهیچقدر د: پاك کرد  يچشمانش را با لبخند نم

 ...گردم   یمن فردا برم ـ

 ...   ـ

 ...  هیخال یلیخ... ام ...  نیستین یوقت... خونه  یعنی...  نجایا ـ

 ؟...سر دردت بهتر شد  : کرد  زمزمه

 !؟... حرف بزنم  شایبا م تونمیم...من خوبم   ـ

 ...بهش   دمیو م یاالن گوش: دور شانه اش را لمس کرد  يگردنش و موها يرا گذاشت رو دستش

 ؟...ترنج   ـ

 ...بله  :  رونیرا داد ب نفسش

 ...  ستیخوب ن يزیچ چیه...  یستین یوقت ـ
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 یچیهم ه نجایا: و زمزمه اش نرم شد  دیکش یگونه اش را به گوش...اش شکفت   نهیس انیم یجائ لبخندش

 ...  ایک ستیخوب ن

 شیبرگشت به اتاق و لباس ها...  ایگرفت و گفت ک شایرا سمت م یگوش یکرد وقت یبا لبخند نگاهش م سایپر

 ...را درآورد  

 یمرد م کیکه فقط دستان  يخانه ا...بود  پوست تنش خانه ساخته  ریز شیها یمهربان يزن با همه  کی

 ...کند   شیرها یتوانست از تنهائ

 یزن حس زندگ نیا...  دیورز یمثل چند سال قبل کوکورانه عشق نم...پوستش فقط عاشق نبود   ریزن ز انگار

... شانه اش را لمس کرد  کیانگشتانش استخوان بار...  شیشانه ها يرو دیدستش را کش...  شدیرا آبستن م

 ... باشد  يتوانست بستر آرامش مرد یآنجا م

 

 

 

 یم يداره باز:  ستادیکنارش ا سایپر...  دیپر یم نیباال و پائ يقصر باد يکرد که از رو ینگاه م شایبه م نگران

 ...  نیبش میبر ایب!؟...  یهست یکنه نگران چ

 ...  زیسرم دیشما بر...بشه  اش تموم  يمونم تا باز یجا م نیهم...نه   ـ

 ؟... نه ...  يو وسواسش کم بود تو هم اضافه شد ایک...  يوا يا ـ

 ... کم  هی: زد  لبخند

 ...کم گذشته ها   هیاز  یول ـ

 ...خانم دکتر   ـ

 سایبه پر ينگاهش از مرد کت و شلوار...هر دو برگشتند   شدیم کشانیکه نزد يمرد يمودبانه  يصدا با

 ... دکتر  يسالم آقا: داشت  یشد که اخم کمرنگ دهیکش

 ...  داریمشتاق د...سالم از بنده است خانم   ـ

 ...نه   ایداره  يباهام کار شایم نمیبب رمیمن م:  دیچرخ سایگفت و سمت پر یسالم کوتاه معذب

 ...  میریبا هم م یکم صبر کن هی: نشست  شیبازو يرو سایپر دست
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هستم   ياحمد بهار: مرد نگاهش کرد  یوقت دیخجالت کش شتریب... گرفته بود  دهیمرد لبخند به لب را ند عمال

... 

 ...من هم ترنج  ... خوشبختم ... بله  ـ

 ...   استیک ریخانم ام: کالمش آمد  انیم سایپر

 ... خوش بختم  یلیخ دنتونیاز د...  یعال اریبس ـ

 ...جان   سایپر:  گشت  یم فشیداخل ک يزیکرد و دنبال چ یانداخت که نگاهشان نم سایبه پر ینگاه

 ... جانم : گفت که اصال فکرش آنجا نبوده  یم نگاهش

 ...دکتر با شمان   يآقا ـ

 ... متوجه نبودم  يدکتر بهار دیببخش ـ

 ...ها تموم بشه   بچه يالبته تا باز...  رمیچند لحظه وقتتون و بگ شهیم... مشخصه ... بله  ـ

بچه ها نگاه  يگوشه و به باز کیبود  ستادهیشد که ا يپسر بچه ا يرد نگاه مرد را گرفت و متوجه  کنجکاو

 ... کرد  یم

لبش  يرو یلبخند کمرنگ...نداشت   دنیبه د ازیکه ن یحس کی... بود  سایو پر يدکتر بهار نیب يزیچ کی

 ...  شایسمت م رمیجان من م سایپر: نشست 

 ...  زمیعز میریگفتم با هم م ـ

  زمیباشه عز: خنده اش گرفته بود  يو لبخند مهربان و مصمم دکتر بهار سایپر اخم پر يفرار کردن ها نیا از

 ...  نیایمونم که ب یمن اون جا منتظر م...

 یدخترکش م...دست تکان داد   شایم يو برا يبا نیکنار زم ستادیا... بلند شد و فاصله گرفت  شیها قدم

...  زیناچ یلیخ... خنده ها را تجربه کرده بود  نیکم ا یلیخودش خ...شاد بچه ها   يایدن...  دیدو یو م دیخند

 یمهم نبود که چه رنگ...مردم را دوست داشته باشد   يگرفته بود همه  ادی...آمد   ینم ادشیآنقدر کمرنگ که 

 ...زبانشان چه بود  ...  چند ساله بودند... داشتند 

 ...ماما  ... م : سمتش  دیدو شایم

 ؟...ماما  :  دیعرق کرده اش کش يموها يرو یزانو و دست يشد رو خم

 ...  نیبب... ب ... ب ...اون جا   میبر... ب  ـ
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اون خطرناکه  ...  یمامان: لبخند زد  یرنگ یصورت يشارژ نیماش دنیبا د... را دنبال کرد  شایم ياشاره  انگشت

 ؟... باشه ... و سوار شو  يعمه پر نیماش میریم...

 ...نه  ... نه ... ن  ـ

 ...کنن   یدختر کوچولوها رو سوارش نم... خطرناکه ... ماما  شهینم: تکان داد  سر

 !؟...  يدوست دار...  رمیبرات پاپ کورن بگ میبر:  نیریش یدخترك دوست داشتن... کرد  یکرده نگاهش م اخم

 ...خوام   ینم... ن : باال داد  شانه

 ...دستات و بشورم   میبر: دراز کرد  شایو دستش را سمت م ستادیا

 ...نه  : قدم عقب رفت  کی

خواسته  يرو شتریب شدیهر چقدر که بزرگتر م...  شدیهر روز لج باز تر م...نگاه کرد   دنشیو به دو ستادیا کالفه

 ...کرد   یم يپافشار شیها

 ؟... ترنج  میبر ـ

 ؟... شده  يطور: اخمش درهم بود و نگاهش نم داشت ...بود   ستادهیکنارش ا سایپر

 ... پووف ...  شهیجلوت سبز م قایاون آدم دق ینیو بب یخواد کس یدلت نم یدونم چرا وقت ینم... نه  ـ

که مرد و  یمثل پدرهائ...  زدیخم شده بود و حرف م یپسرک يماند که جلو يدکتر احمد بهار يرو نگاهش

هزار قدم  یعنیشدند  یکردند و هم قد بچه ها م یکه کمر خم م نیهم...کنند   یمردانه با بچه شان صحبت م

بعد ...را زده بود   شیبود و حرف ها ستادهیا شهیهم... کرده بود  شیکه پدرش کم برا يکار...رو به جلو  

 ...  نطوریهم هم رانیبعد از آمدنش به ا... زدن نداشتند  يبرا يادیمادرش حرف ز

 لیاز وسا یکیبود که سمت  سایبلند پر يقدم ها ينگاهش رو...تنش را لرزاند   سایپر يخدا ای غیج يصدا

 ...  دیدو یم يباز

 ...  دیلرز یم شیپلک ها...شده اش   نیسنگ يدست و پا...کرد   یحس م شیخون را داخل رگ ها پمپاژ

را  يکه خم شد و بچه ا يمرد...  دیدو سایزد و سمت پر يتنه ا یکس...  دیشن یرا م سایپر غیج يصدا هنوز

 ... سرخ  يدختر کوچولو با شلوار سرخ و موها کی...اش گرفته بود   نهیس انیم

 ...  شایم. م... م : زد  لب

 *** 
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 ایانگار دن...خورد   یو تاب م چیپ... بخش اورژانس  يها یشلوغ انیم... ته راهرو ...  مارستانیب مکتین يرو

 ... ترنج جان ... ترنج ... نشده  شیبه خدا طور: محکم نگهش داشته بود  سایپر...سرش آوار شده بود   يرو

 ...  شایم...  شایم...  يواا: لبش  يرا کوباند رو دستش

به چشمش  یبیدکتر گفت آس...  ایبه جان ک... به جان خودت ... به خدا ... نگام کن ... من و  نیبب...ترنج   ـ

 ...  دهینرس

 ...بچه ام   سایپر...بچه ام  ...آخ خدا  : از خون داشت  یهنوز رنگ سایدست پر پشت

 ...!!  سایپر ـ

 يحد یب لیم... گذاشت به حال خودش باشد  یم سایکاش پر...  ندیرا بب یخواست سر برگرداند و کس ینم

 ...  ندیداشت کف سالن بنش

 ...توانست متوقفش کند   یو نم شدیداشت تندتر م شیست هاد لرزش

 !؟...شده   یچ ـ

 ...  ایشما ب ـ

 !؟...شده آقا   یچ...شده   یچ... چ :  دیلرز شتریب

 ...  نهیدخترتون و بب ادیچشم پزشک ب میمنتظر...  یخانم فرجام ستین يطور ـ

 !؟...  یچ يچشم پزشک برا:  دینال سایپر

به  دهینرس يخوان مطمئن شن صدمه ا یم...داشته   یپلکش پارگ يباال...  نانیاطم يفقط برا... جان  سایپر ـ

 ...  نیهم... چشمش 

 ...بچه ام   شیخوام برم پ یمن م... من :  شیها قهیرا گذاشت دو طرف شق دستانش

 ...  دیایبا من ب ـ

اش را داده بود به  ینیاو بود که سنگ ایداده  هیتک سایدانست خودش به پر ینم...را گرفت   شیبازو ریز سایپر

 ...  شیشانه ها

 ...احمد   ـ

 ... بله   ـ

 ...  ترسهیبچه م...  یآرش و کجا گذاشت ـ
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 ... عادت داره ... مونه  یم نینگران نباش تو ماش ـ

خواست بداند چرا  ینم...داشت   یبود چه عادت هائ دهید يپارك باز انیکه م يخواست بداند پسر بچه ا ینم

ها پر درد بودند   یلعنت...  شیگلو يدستش را گذاشت رو...زنند   یرا صدا م گریکدی یمیصم سایاحمد و پر

 ...کرده بودند   هآنجا خان ایدن يدردها يانگار همه ... داشت  يبد ینیحنجره اش سنگ...

بگم   یبهش چ...هووف  ...  استیک:  دیکش رونیب فیرا از از ک لشیموبا یو گوش مکتین ينشاندش رو سایپر

 ؟...

 ...  مارستانیب ادیخوب بگو ب! ؟...   یچ یعنی ـ

 ...جاده و هوا   نیاونم تو ا...  ادیبا سرعت ب خوادیم شهینگران م...  ادیب ستیکه ن زیتبر... تهران ...نه احمد   ـ

داد دخترش را  یآمد و اجازه م یم يدکترکاش ... کرد اما سر بلند نکرد  یرا حس م ينگاه احمد بهار ینیسنگ

 ...  ندیبب

 !؟... ترنج ...  میستینه خونه ن...  ایسالم ک... الو  ـ

 ...  ردیرا بگ یگرفت تا گوش سایاما سمت پر دیلرز یم دستانش

 ...الو  : شد  سیچشمانش خ دیرا که شن ایک يالو گفتن ها الو

 ... جواب نداد  یبا خونه تماس گرفتم کس... شما  نیکجائ...  زمیعز... ترنج   ـ

 ؟...  یتو کجائ... تو ...  میرونیب ـ

 ؟...حالت خوبه  ...  هینطوریصدات چرا ا... تو راهم  ـ

 ...  میمارستانیب: پلکش  يپا دیرا کش دستش

 !؟... شده  یچ...  یچ يبرا مارستانیب ـ

 ...دارم  درد ... خورده  چیمچ پام پ...  نیخوردم زم ـ

 ؟...  يچرا مواظب نبود! ؟...  نیزم يکه خورد يکجا بود! ؟...  یگیم يدار یچ... ترنج  ـ

 ...  میکرد یم يباز شایبا م اطیتو ح: دندان فشرد  ریز لب

 ...   ـ

 ...!!  ایک ـ

 !؟...  مارستانیب نشیآورد...کجاست   شایم ـ

 ...  نیرفت تو ماش سایبا پر... آره  ـ
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 ؟... آره ترنج ... نکنه پات شکسته ! ؟...  يدرد دار ـ

 ...  شمیبهتر هم م يایتو که ب...خوبم  ... نه ... نه  ـ

 ...  شتیپ امیم...باشه ترنج  ...  رسمیم گهیمن تا سه چهار ساعت د ـ

 ...  ایب... خوبه ... اوهوم : تکان داد  سر

 !؟... حالت خوبه ...شده   یفقط پات زخم...افتاده   يا گهیدنکنه اتفاق ...  گهید یراستش و گفت... ترنج  ـ

 ...  زمیخوبم عز ـ

 ...  دیخوبه گفتم مواظب باش...  سایخوبه سپردمتون دست پر... هووف  ـ

 ...داده بود   هیتک واریکنار احمد به د سایپر...  دیکش شیگونه ها يرو یگرفت و دست ینفس

 ؟... برنگشته  سایپر ـ

 ...  ستین نجایا...نه   ـ

 !؟...هان ترنج  ... که  یترس ینم...تو   ـ

 ...نه   ـ

 ...دختر خوب   نیآفر ـ

 

کرد   یتنش را حس م يگرما...دستش داشت   انیدستش را م... نشسته بود  شایکه کنار تخت م نیهم...   

 ...  ایدن زیچ چیه... نداشت  تیاهم يزیاز آن چ شتریب...

 ...کم بخواب   هی ریتو هم بگ:  بود  یپچ پچ آرام شیآن طرف تخت نشسته بود و صدا سایپر

چشمش قلبش درد  يبانداژ باال يافتاد رو ینگاهش که م...را با سر انگشت نوازش کرد   شایدست م پشت

 يو تو توانست چند سانت باالتر یم... تر باشد  نیسانت پائ میتوانست ن یپشت پلک م یآن پارگ...  شدیم

 ...باشد   نیاتفاق بدتر نیتوانست ا یم... باشد  جگاهشیگ

شکرت   ایخدا... اتفاق بدتر نبوده  نیخدا نگهدارش بوده که ا: که زمزمه کرد  خواندیهم انگار فکرش را م سایپر

... 

 ریکرد که پ یرا م يدیچادر نماز سف يدلش هوا...  دیتخت و دست دخترکش را بوس يرا گذاشت لبه  سرش

 ...  یمادرجون يادگاریگفت  یم...اش داده بود   هیمرد هد
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اما بعد ها انگار فراموشش کرده بود و امشب ...بود   دهیکه ند یبود از مادربزرگ يا هیفقط هد شیوقت ها برا آن

 ...تخت آن خانه مانده بود   ریز شیها يادگاریاما چادر هم کنار ...آن را داشت   يدلش هوا...  نجایا... 

 ؟...ترنج   ـ

 ...جانم  : بلند کرد و پلک زد تا رطوبت اشک را پس بزند  سر

هم  دهیند...دندان فشرده بود   ریلب ز... فقط بغض کرده بود  ...هم نزده بود   غیج...خش داشت   شیصدا

 ...  دهیرا جو شیداد که ناخن ها یسوزش سر انگشتانش نشان م

 ...  رسهیم گهیاالنا د ایک ـ

 ...  شهیخونه نگران م ادیم...  میریباهاش تماس بگ دیبا: لبش را سوزاند  ياشک رو يشور

 ...  نجایا ادیم... هنوز  میمارستانیبهش گفتم ب ـ

همان چند ساعت پر ...تمام تنش درد بود  .شیموها نیدستانش را سراند ب...حضورش  ...  ایآمدن ک...بود   خوب

 ...تمام حس و جانش را برده بود  ...  شایم يها یتاب یب... استرس 

 ؟...  امیتا ب یهست ششیشما پ... به دست و صورتم بزنم  یآب هی رمیمن م:  ستادیا

 ...  نمیشیجا کنار تختش م نیمن هم...  زمیبرو عز: را لمس کرد  شیو بازو ستادیکنارش ا سایپر

چشمان ... اش  یدگیرنگ پر...افتاد   نهینگاهش به زن درون آ...  دیو لرز دیآب سرد به صورتش پاش یمشت

 ...سرخ و نم دارش  

آب به  گرید یو مشت دیکش شیپلک ها يدستش را دوباره رو...که پوست پوست و خون مرده بود   یهائ لب

 ...  دیصورتش پاش

 !؟...کنارشان بود   يا يجد بیآس چیبدون ه شایرحمش که حاال م ایخدا بود  لطف

 يکه هوا یمهربان يخدا...  ستیگر یخون م دیآرامش با نیا يسانت تفاوت حاال به جا میکرد با ن فکر

به  یخواند ساعت یمرد هر بار که نماز م ریپ...شد   یاما جدا نم شدیبند م یبه موئ...را هم داشت   مترهایسانت

 ...  قیدانه درشت عق حیتسب...مخمل سبز سجاده اش را هم به خاطر داشت  ...نشست   یم دعا

 ...  اوردیب ادیخواست به  یکه هرگز نم یخاطرات... آن خاطرات تنگ شده بود  يهمه  يدلش برا انگار

را  يزنانه ا يها هیو گر غیج يصدا...حلقه کرد   نهیدستانش را دور س...موها و صورت باعث شد بلرزد   یسیخ

 ...  دیشن

 ...نداشت اما ترساندش   سایپر يبه صدا یشباهت چیصدا ه...   دیداد و دو شیبه قدم ها یسرعت
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 ...  ستادیا دیکوب یاش م نهیو محکم به س شدیسالن خم و راست م انیکه م یزن دنید با

 ...تو   میبر ایب:  دیاز ته راهرو سمتش دو سایپر

 !؟...شده   یچ... چ  ـ

 ...  شایم: کرد  یحس م شیبازو يرا رو سایدست پر لرزش

 ...تو اتاق   میبرگرد ایب...خوابه   ـ

 ...صورتش   يرو دیکوب یمحکم م...خدااااا   يا...خدا   يا: بلند شد  شیها غیج انیزن م يصدا

 ...  يکرد کاریمن چ يبا بچه ...  يکرد کاریبا من چ ـ

 ...  دیترس...به شدت رنگ باخته بود   سایپر

 !؟...  شیشناسیم... چت شده ... جون  سایپر ـ

 ...  شینه اشک ها شدیاش تمام م ينه زار...شد   یکرد زن را آرام کند اما نم یم یسع يپرستار...نه  ...نه   ـ

 ...طفل معصوم من  ...پسر من   ـ

 ...  نیکم آروم باش هی... خانم  ـ

 ... خدااا  يا... من  يپسر هشت ساله ... سرم و بلند کنم  يچطور! ؟...آروم باشم   يچطور! ؟... آروم باشم  ـ

 !؟...چرا خانمه تنهاست  ! ؟...بچه اش تصادف کرده  : را محکم گرفت  سایپر دست

 ...پسرش و بردن اتاق عمل   ـ

 !؟... شده  یچ... چرا  ـ

 ...داشته   یداخل يزیخونر....به پسرش تجاوز شده   ـ

 ...   ـ

 !؟...  یوونیکدوم ح... هشت ساله تجاوز کنه  يپسر بچه  هیبه  تونهیم یوونیکدوم ح ـ

دهانش   يدستش را گذاشت رو...هشت ساله تجاوز کرده بودند   يبچه  کیبه ...اش ماند   نهیس انیم نفسش

... 

به سرم  یمن چه خاک...و بزنم   یک يمن در خونه ...کنم خدا   کاریمن چ: رزاند ل یزن تنش را م يها زجه

 ...  زمیبر

 ...  مارستانهیب نجایا... آروم خانم  ـ
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من  يبچه ... تخت اتاق عمل افتاده  يمن رو يبچه : آمد  یاش فرود م نهیس يزن تند و تند رو يها مشت

 ...پرپر شده  

 ...و هق و هق خفه اش   سایلرزان پر يحواسش رفت به شانه ...  شدیم یچشمانش تند و تند پر و خال ي کاسه

بچه  هی یکه به کودک یلعنت به اون... که اسم خودش و گذاشته آدم  یوونیلعنت به ح...لعنت به همه شون   ـ

 ...کنه   یهم رحم نم

 ...بود   شایمآرام بخش،بودن  نیحاال بهتر... شد  شاینگران م دل

 يپسر بچه  کی...دندان فشرد   ریلب ز...بزرگترها  ...تجاوز به بچه ها  ... بود  شیشانه ها يرو يدرد ینیسنگ

 !!؟... هشت ساله 

  ... 

 

 

 ... جون  سایپر:   سایپر يشانه  يرا گذاشت رو دستش

 ...کارو بکنن   نیبا جسمش ا... بچه  هیتونن با روح  یچطور م ـ

 کیحاال ...را حس کند تجربه کرده بود   یلمس کس...  ندیرا بب یآنکه کس یب...  یسالگ ستیدر ب...  دیفهم یم

 ...از تجاوز  ...  یداخل يزیهشت ساله از خونر يپسر بچه 

 ...اورد   یباال م دیتمام دردها را با...خورد   یبه هم م حالش

 ینبود تا کم یکس چیه! ؟...چرا آنقدر تنها بود  ...  شیزانوها ينشسته بود رو...نداشت   یزن انگار تمام يزار

 ...مثل خودش  ...نبود تا مرهم شود   یکس...آرامش کند  

 ... انگار حسش را خوانده بود که سمت زن رفت و کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت  سایپر

 ... از تاسف تکان داد  يبود سر ستادهیسرشان ا يکه باال يپرستار

خدا من و لعنت کنه  : هق هق شود  شیو اشک ها ردیشانه که آرام بگ کی... خواست  یرا م نیانگار هم زن

 !!؟...زنده ام   یچ يمن برا... خدا من و بکشه ...

سرش گرم ...  رهیبگ ادی يزیچ هیگفتم ...خبر مرگم فرستادمش کالس ورزش  :  شیپاها يرو دیکوب محکم

 ...خدا  ...چهل روزه شد هشت ساله  ... پدر بزرگ کردم  یبچه رو ب نیمن ا...آخ خدا  ... بشه 

 ... !!!ترنج  ـ
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 ...نگران  ... خسته ... آنطور آشفته ...آمده بود   ایک...باال امد   سرش

 ...سالم  :  دیکش سشیپلک خ يپا یدست

 !!؟...  سایپر...چه خبره   نجایا ـ

 ... بهش نداشته باش  يکار:  ایک يبازو يرا گذاشت رو ستشد

 !؟...  رنیخوان پات گچ بگ یم ینگفت...  یتو چرا سر پائ ـ

 ...که تنها مانده بود   شدیم يا قهیچند دق...تنها  ... تخت مانده بود  يرو شایم... ضربان گرفت  قلبش

 !؟...کجاست   شایم! ؟... شده  یچ... ترنج  ـ

 ...  یلعنت ياشک ها...  دیچانه اش کش يش را رودست پشت

 ...شد   یچ دمیاصال نفهم...  دهیسر پوش يپارکا نیاز ا...پارك   مشیجون برد سایبا پر ـ

 !؟...کجاست  ...چش شده  : انداخت  شیچنگ به بازو ایک

آغوشش  انیرا م چارهیهنوز زن ب سایپر...از مقابلش گذشت   ایک يقدم ها... راهرو اشاره کرد  يدست به انتها با

 ...کرد   یداشت و نگاهش م

 ...برو تو هم   ـ

 واریبه د شایتخت م يآنطور خم شده رو ایک دنیبا د...ها خشک شده بودند   یلعنت...داد   شیبه پاها یتکان

 ...داد   هیتک

 !!؟...اتفاق افتاد   نیو ا نیدو تا آدم بزرگ اونجا بود: پر خشم بود  شیصدا

 ...چشمام بود   يجلو ـ

 !؟...  ينطوریا! ؟...چشمات بود   يجلو:  دیکف دستش کوب یمحکم مشت

 ...!!  ایک ـ

 !؟... شده  یچشمش چ! ؟... چش شده االن ! ؟...  یچ ایک ـ

 ...را دوست نداشت   یمرد عصبان نیا... را فرو داد  بغضش

 مارستانیب هیتو ! ؟...اصال   نجایا ینگهش داشت یچ يبرا! ؟...  یچرا پشت تلفن بهم نگفت... ترنج با توام  ـ

 !؟...آره  ! ؟...  یدولت

 ...دونم   یمن نم ـ

 !!؟...  یدونیم یپس تو چ ـ
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 يبرجسته  يتوانست رگ ها یم...گردنش از شدت حرص و خشم ورم کرده بود   يزد اما رگ رو ینم داد

 ...  ندیاش را بب یشانیپ يرو

 ...اون آقا ما رو رسوند  ...جا بود   نیتر کینزد: ود را زد اشکش

 !؟... کدوم آقا  ـ

 ... احمد هم اونجا بود  ـ

 ...فشرد   ینگاه کرد که شالش را دور گردنش انداخته بود و سرش را م سایو به پر برگشت

 !؟...  يمن و برد يزن و بچه  یچ يبرا یباهاش قرار داشت! ؟...  سایکرد پر یم کاریاحمد اونجا چ ـ

 ...  میدیرو د گهیهمد یاتفاق...  هیقرار چ ـ

 !؟...بچه آورد   نیسر ا یبالئ نیبود که همچ ياون کدوم خراب شده ا...دستت امانت سپردم   نارویمن ا ـ

 ...به هم بخورد   انشانیخواست احترام م ینم...نبود   سایپر ریتقص... خواست دعوا کنند  ینم

 ... اتفاق بود  هی...نبود   یکس ریتقص ایک ـ

 یدهم ب يآجر از طبقه  کهیت هیافته که  یم یاتفاق وقت!؟...  یکنیقانع م ينطوریخودت و ا! ؟... اتفاق  هی ـ

  يان نه فلز یکیپالست لشیوسا شتریکه ب دهیپارك سرپوش هیتو  يبریبچه رو م هی ینه وقت... سرت  يافته رو

... 

 ...اش شد   یفیو کث يزیتم الیخ ینشست و ب یچرم یصندل يحس رو یب...کرد   یدرد م سرش

 ...  دهیبه چشمش نرس یبیپلک باالش پاره شده اما آس...  دشیچشم پزشک اومد د ـ

 يهنوز تو چارهیزن ب يها هیگر يصدا...  ندیمنطق مقابلش را بب یو ب یخواست سر بلند کند و مرد عصبان ینم

 ... گوشش بود 

 !؟... خورده  هیبخ ـ

 ...آره  :  زدیاو حرف م يبه جا سایپر ـ

 ...  یهست يتو چطور مادر! ؟...  یاگه جاش بمونه چ:   دیشن یپر حرصش را م يها نفس

... سرش اومده  یچه بالئ نیبب...و اون زن و نگاه کن   رونیبرو ب...بس کن  ...  ایبس کن ک:  بلند شد  شیصدا

 یم...چون بهش تجاوز شده  ...چرا   یدون یم...ممکنه زنده نمونه  ... اق عمله پسر هشت ساله اش تو ات! ؟

 !؟...  يشنو

 ...ترنج   سیه:  ستادیکنارش ا سایپر
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 ...کنارش بودم  ... من چشم ازش برنداشتم ...سوال نبر   ریمن و ز: توانست خفه کند  یرا نم شیدردها

 !؟...  نیو شد ا يکنارش بود -

 !!؟...  ایک...  نیبش ایب: را گرفت  ایک يبازو نباریا سایپر

 ...بوده مث   یالیخ یب هیمادر اون بچه هم !؟...  يخوریاون بچه رو م يغصه  ـ

 ...!!  ایک: داد زد  سایپر

 !؟... مثل من : رفت  یم نیاش باال و پائ نهیس

شه  داریبچه االن ب نیا! ؟...حرفاست   نیا يجا نجایا! ؟...به جون هم   دیچرا شما دو نفر افتاد...  دیبس کن ـ

 ...چشمش بسته است   هیترسه که  یم...درد داره  

 مارستانیاز ب ریبه غ یهر جائ...رابغل کند و برود   شایخواست م یدلش م... ها بود که آنقدر خشم نداشت  مدت

 ...  ایو ک

 ....داشت که درکش مشکل بود   ینشان از خشم ایک يبلند نفس ها يصدا

 

 

 یمانده بود که دلش م شیگلو خیب يادیبغض و خشم ز...داد   هیتک واریبه د ایکنارش نشسته بود و ک سایپر

 ...کند   ادشیخواست فر

 ...ترکه   یسرم داره م: فشرد  یاش را م یشانیپ سایپر

 !؟...  یتیمسئول یبه ب...  یعرضگ یکرد به ب یمتهم اش م ایک...قلبش به درد آمده بود  ... درد نبود  سرش

 ...  ینسبت چیه... هم نداشت  ینسبت یحت...هم نبود   شایپدرم یکه حت یائیک

 يها نیصورت خسته و چ...که چشمانش را بسته بود نگاه کرد   سایو به پر دیچیهم پ انیرا محکم م دستانش

 ... دور چشمش  زیر

 یحت... که کرده بود  یکمک... اش  يصبور...  ياحمد بهار...در هم بود   یکه کم یخوش حالت يابروها

 ...تشکر کند   ینتوانست درست و حساب

زد   ینم یبود و حرف ستادهیمهم نبود که همچنان ا...  ندشیسر بلند نکرد تا بب یستاد،حتیکه مقابلش ا ایک

 ...شکاند   یا مر شیاصال مهم نبود که عطر مردانه و حضورش داشت بغض گلو...

 ...ماند   یو همان جا م سایپر يگشت خانه  یبرم شدیم داریکه ب شایم
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 ...ترنج   ـ

صورت و شانه  کینزد...نشست   شیپاها يرو ایک... در خودش فرو رفت  شتریو ب دیپلکش کش يپا یدست

 !؟...  مشیببر میتونیم یک... گفت  یدکترش چ...  شهیداره تموم م شایسرم م:  شیها

 !!؟...  شیکجا ببر: دندان فشرد  ریز لب

 ردیرا بست تا اشکش راه نگ شیسر برگرداند و پلک ها...چشمانش   یکرد و سرخ یم ایک يصورت خسته  نگاه

 ... 

 ... خوام خودم باهاش حرف بزنم  ی؟ م...  ادیم یدکترش ک ـ

 ...دونم   ینم: باال داد  شانه

 ...!ترنج    -

 ...آخه   هیچه طرز منت کش نیا...  یستیبلد ن یچیه ایک ریام: به خنده بود  ختهیمآ سایپر يصدا

 یکاش کم...نشسته بود   شیهنوز زانو به زانو ایک...را بست   شیداد و چشم ها هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 ...گذاشت   یم شیرفت و تنها یعقب ترم

 ...  يشما خسته ا رمیمن م: چشم باز کرد ...  ادیم یدکترشون ک نمیبب رمیمن م:  دیرا شن سایپر ي زمزمه

 ...بمون  : مچش حلقه شد و نگذاشت بلند شود  يرو ایک دست

 ... ولم کن : کرد دستش را عقب بکشد اما نتوانست  یسع

 ...!!ترنج   ـ

 یب یبهم گفت... رف بزنم ح یمگه گذاشت...  يمگه تو بهم اجازه داد... به حرفات گوش بدم و بمونم  خوامینم ـ

 ...  تیمسئول

 ...  يکرد یتوجه یقبول کن که ب ـ

من  يبچه ...  يدیشن... خودمه  يبچه ... کردم  یتوجه یب... من  زیآره عز! ؟...  یتوجه یب...هه  : زد  پوزحند

 ... کنم  یبخوام م يهرکار... 

 ...  ستیتو ن يفقط بچه  گهید: شد  شتریمچ دستش ب يرو ایک فشار

 ...  خی يمثل تکه ا...کرد   یسرانگشتانش را حس م يرا حس کند سرد ایاز انکه فشار دستان ک شتریب

 ...  نهیبب بیآس شهیهم يممکن بود چشمش برا! ؟...  یمتوجه... تونست بدتر باشه  یم ـ
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...  یو بهم بگ يایتو ب منتظر بودم! ؟... فکر نکردم  زهایچ نیاون وقت من به ا... آهان : پررنگ شد  پوزخندش

... مونه  یهم م شهیتا هم... که نطفه اش بسته شد مال من بود  ياز همون روز شایم...  یفرجام يآقا نیبب!؟

 !؟...  يدیشن...  یکندختر من خرج ن يخرج نشده ات و برا يقلمبه  يبهتره محبت ها

 ...!!بس کن   ـ

 يخودم هم نکردم و برا يکه برا يکار... گذرم  یم زمیوسط باشه من از همه چ شایم يپا... کنم  یبس نم ـ

 ...که چطور مواظب دخترم باشم   یتو بهم بگ ستین يازین...  دمیانجام م شایم

رابطه  کی... را دوست داشت  شایم... بد نبود  ایک... نفسش به شماره افتاده بود ...  ستادیرا پس زد و ا ایک دست

 ...کرد   یسر گرفته بود که هر دو را آرام م شایاو و م انیم یکمرنگ یعاطف ي

 ینفس...بود   شیموها يالبال دهیخون خشک یکم... اش را نوازش کرد  یشانیخم شد و پ شایتخت م يرو

 گرفت و بغضش را پس زد

 ...داد   یم ایو بسته شدن در اتاق نشان از رفتن ک باز

 *** 

 ...چشمم  ... چ ...  یییااا: کرد  یهق هق م شایم

 ...  ستین يچشمات طور...مامان   ستین يزیچ: اغوش نگه اش دارد  انیکرد م یسع

 ...برش دار  ....و بردار ماما   نیا...  يا ـ

 ...چند روز باشه   دیبا...ماما   شهینم: را پشت کمر دخترکش گذاشت و نوازشش کرد  دستش

تخت نشاند اما  يرا لبه  شایم...  يهم رفته بود حسابدار ایک... نبود  سایپر...در هم شده بود   شیها غیو ج هیگر

 ...سوزاند   یگردنش را م يرو شایرد ناخن م...دخترك چنگ دور گردنش انداخته بود و قصد جدا شدن نداشت  

 ...  یشیخوب م...ماما   یشیخوب م:  دیرا بوس شیموها يرو

 ...نه  ... نه ... ن : اش  نهیس انیم زدیو پا م دست

نگه  نهیس انیدخترکش را م...را آرام کند   شایتوانست م یو نه م شدینه خودش آرام م...شد   ریسراز اشکش

 .زمیعز...  زمیعز: داشت 

 ...  شایم: کنارشان بود  ایبعد ک يلحظه ا...  دیشدن در اتاق را شن باز

... ك : زد  هیگر رینگاهش کرد و دوباره ز یکم...آرام گرفت   بود که شیها هیگر يبرا یشک ایک يصدا انگار

 ...  ایک... ك 
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خونه  میریاالن م! ؟...  یکنیم هیشما چرا گر...جانم  : را در آغوش گرفت  شایبود که آهسته کنارش زد و م ایک

 ...  دیو سف اهیسه تا هم س.زرد يسه تا جوجه ...چند تا جوجه اورده   یمرغ حنائ ینیتا بب

 ... و ضعف داشت  دیلرز یم شیدست و پا... کرد آرام شود  یرا مقابل دهانش گرفت و سع دستش

 !؟...  يدوست دار...خواد دو تا از جوجه ها رو بده به شما   یم يعمه پر ـ

کمرش و زمزمه اش  يکشد رو یدست م...کند   یچطور نرم و آرام دخترکش را نوازش م ایکه ک دید یم

 ...  افتادهین یاتفاق مهم چیو ه دهید يخواب بد شایانگار که م...هربان است  محکم و م

 !؟... جوجه ... ج  ـ

 !؟...  يبهشون دونه بد يدوست دار...  یخوشگل و تپل يجوجه ها... بله  ـ

 ...  میبر... ب ... ب ...دوست دارم  ... د  ـ

 ...لقه کرد  و دستانش را دور گردنش ح ایک يشانه  يرا گذاشت رو سرش

   یزمان چیه... توانست  ینم! ؟...  ردیرا بگ شایتوانست آرامش م ی؟ م... محبتشان را پاره کند  وندیتوانست پ یم

 ... هرگز ...

 

 

 ...مونم   یم شایم شیمن پ...  یسبک ش ریدوش بگ هیبرو تو هم :  دیکش شیموها يحوله رو سایپر

تکان داد و سمت اتاقش رفت تا حوله اش  يسر...دردش آنقدر شدت گرفته بود که به تهوع انداخته بودش   سر

 ... را بردارد 

ترسم  یو بخور و بعد برو م نیا:  دیاز راه رس وهیآب م یوانیبا ل سایپر... اتاق پهن بود  انیم شایخواب م رخت

 ... رنگ به صورتت نمونده ...  یضعف کن

قلبش به  دیدیچشمش را که م يبانداژ رو... نگاه کرد که دوباره به خواب رفته بود  یشائیا برداشت و به مر وانیل

 ...آمد   یدرد م

 ...شن   ینشن که بزرگ نم ینخورن و زخم نیبچه ها تا زم...  زمیعز شهیخوب م ـ

 ...بودم   ستادهیکنارش ا... من مواظبش بودم ...من نبود   ریاما تقص... اما ...دونم   یم ـ

 ...بود   یکم عصب هی ایک...ترنج جان   دونمیم ـ

 !؟... کنه  یمنطق رفتار م یب ينطوریا شهیم یهر بار که عصبان: پنجه اش فشرد  انیرا م وانیل
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 !؟...نه  ...احمق با اون اخالق مزخرفش   يناراحتت کرده پسره : زد  یلبخند مهربان سایپر

اش  یوخنک ینیریش...  دیرا نوش وانشیل ياز محتو گرید یکم...داده بود خنده اش گرفت   سایکه پر ینسبت از

 ...  دیخواست متوجه بش يزیشد و چ داریکه اگه ب دینیپس کنارش بش: جان به تنش داد  یکم

 ...جا خوابم برد کنارش   نیمن هم هم يدید...راحت باشه   التیبرو خ... باشه  ـ

 ...  دیخسته شد یلیشما هم خ...  نیکنارش دراز بکش... آره  ـ

 ...!!ترنج   ـ

 ...  رمیباشه باشه دارم م:  دیخند

 

  ... 

 نیا...کالهش جا داد   ریرا ز سشیخ يکمربندش را محکم کرد و موها... کوتاه بود  یاش کم یلباس حوله

... برده بود  ادیرا از  زهایچ یلیشده بود که خ شیروزانه ها انقدر سرگرم سایپر...  ایچند وقت کنار ک نیا... روزها 

 ... نه اتفاق گذشته ... کرد  یم رمردیپ ادینه 

کاش سرش را از تمام خاطرات بد ...هم بد نبود   یلیخ...کرد   یخودش را تجربه م يروزمره  یزندگ داشت

 کی... کرد  یچند سال قبل را از ذهنش پاك م يتمام غم ها یلعنت يکه حافظه  شدیکاش م... کرد  یم یخال

 ...و تمام   یفراموش

قبل ...  سایبود و نه پر شاینه م...متوقف شد   شیبود پاها دهیکه دراز کش ایک دنیبا د... اتاق خواب شد  داخل

 ...بردتش بهش غذا بده   سایپر:  سر بلند کرد  ایک ردیقرار بگ رهیدستگ يآنکه دستش رو

 ...  نمیمن برم بب... باشه :  دیکمربند حوله اش کش يرو یدست معذب

 ...و تمام قد   نهیدست به س...  ستادیمقابلش ا ایجمله اش تمام نشده بود که ک هنوز

 ...باهات حرف بزنم   خوامیم ـ

 ...لباس بپوشم  ...خوام لباس    یم: را لمس کرد  شیموها يگردنش و دنباله  يرا گذاشت رو دستش

 ...با لباست ندارم   يکار... خوام حرف بزنم ترنج  یم:  دیرا د ایتکان دادن ک سر

... را همان سه سال قبل  نیا...شدن نبود   کیآدم نزد ایک...  شدیمضطرب م...  دیترس یآنقدر م دینبا خوب

 ...کنارش نشان داده بود   یکیچند ماه نزد نیهم
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را  شیدست ها...باال رفته بود   شیزانو يحوله رو... نشست  توالت زیکوچک م مکتین يبرداشت و رو یقدم

 ... همان جا نگه داشت 

دندان  ریانگشتش را ز...دلش به شور افتاد  ...نگاه کرد که متفکر و خسته بود   یائیرا بلند کرد و به ک سرش

 !؟...  یزنیچرا حرف نم... تهران چه خبر بود ...  ایشده ک یچ: گرفت 

 !؟...  یچ ـ

  یبهم نگفت يزیچرا چ... تهران چه خبر بود  گمیم: شد  کشیو نزد ستادیا...حواسش آنجا نبود   انگار

 !؟... کردن  يکار...  ریام...پدربزرگم  ...

 ... به اونا نداشت  یربط... نه : سر بلند کرد و به صورتش نگاه کرد  باالخره

 !؟... بود  یخوب پس چ ـ

 ...کنم   یمشکالتم و خودم حل م...  یکه بابتش نگران باش ستین يزیچ ـ

! ؟...  یبزن یحرف نیکه آخرش همچ یدو روزه من و تو استرس نگه داشت... آهان : را مشت کرد  دستش

 !؟...مشکالتت مال خودت  

 !؟... بمونم و به حرفت گوش بدم  نجایداره که من ا یچه لزوم...  یگیدرست م...  باشه

... همه اش بغض ... بزند  هیبغض و گر یتوانست چند کلمه حرف ب یچرا نم... ها  یلعنت...  دیلرز یم اش چانه

 ...اشک  ... بغض 

 !؟...ترنج  ...  يمنظورم و بد متوجه شد ـ

من  یاالن مشکل بد فهم: دانست  ینم... رطوبت موها  ایعرق بود  يدانه ها...  دیاش کش یشانیپ يرو یدست

 !؟...شده  

افتاد  شایم يکه برا یراجع به اون و اتفاق... و تموم کن  مارستانیب يحرفا:  عقب رفت  یکرد و قدم یهووف

 ...  میزن یبعدا مفصل حرف م

 ...  یحرف بزن ينطوریا یحق نداشت يهم که بود شایم یپدر واقع...هه  : دندان گرفت  ریز لب

باشه  يپدر قیکنه که از نظر تو ال کاریچ دیپدر با هی؟ ...!  شایپدر م: گذاشت  حرفش را نا تمام يادامه  ایک اخم

هستم  يپدر قیحاال ال...فکر کن من کاشتمش  ... باشه ! ؟...  هیاون بچه رو بکاره کاف يکه نطفه  نیهم! ؟... 

 !؟...  یکن یچرا تمومش نم! ؟... 
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 یوقت...تخت خوابم   يتو... شب  هیافته که  یم ادمیم هر وقت نگاش کن...  یفهم یم...  شهیچون تموم نم ـ

 ؟!؟...بره   ادمی دیچرا با...کرده   کاریباهام چ وونیح هی... هوش بودم  یب

و دست  مکتین ينشست رو... باعث شد ساکت بماند  شیآنطور نفس زدن ها...  شیموها انیم ایک چنگ

 ...را در هم گره کرد   شیها

و  دیپلکش کش يپا یدست...  یشگیماند و هم یتازه م...  افتی ینم امیوقت الت چیانگار ه یزخم لعنت نیا

 ...رطوبت اشک را گرفت  

 ...  شدیسر دردش خوب نم...  ختیدور شانه ر شیحوله را عقب داد و موها کاله

کنار هم  شانیپاها... و به دفترش رفته بود  رانیکه بعد از عقد آمده بود ا يبار نیمثل اول...  ستادیکنارش ا ایک

 ...بود  

... به حرکت درآمد  شیموها يسرد يانگشتانش رو...نشست   شیموها يرو يمقدمه ا چیه یب ایک دست

 !؟... کرد  یزده را نوازش م خی يتارها

 ینم:  دیکش شیگونه ها يدست رو ایک یوقت شدیاشک م شیدردها...معتاد نوازش آرام گرفت   يآدم ها مثل

 ! ؟...  یکن یچرا درك نم... خوام  ینم... کنم  تتیخوام اذ

 !؟...  ستین...دونستنش حقمه   ـ

 ...  شدیآشنا م یو پر درد گاه نیغمگ يچشم ها نیا... کند  یچطور نگاهش م ایکه ک دید یم

 !؟...کنم   یم تتیدارم اذ...  يکنار من بودن و دوست ندار ـ

 یو انگشتانش را نوازش م ستادیا یآرام کنارش م یوقت...چند کلمه   نیاما هم... خرج محبت را بلد نبود  ایک

بعد جر و  یحت... گرفت  یمرد م نیکه از ا یآرامش ریغ يزیچ! ؟... ها بود  نیاز ا ریغ يزیمگر محبت چ...کرد  

 !؟...که داشتند   یبحث

 !؟... ترنج  ـ

 ...هم فشرد   يرا بست و لب رو شیچشم ها...  ایکف دست کاش را چسباند به  گونه

 ...ها   یخون مردگ يرو... کنده شده  يتمام پوست ها يرو... حس کرد  نشیلب پائ يانگشتانش را رو سر

 ...  شدیسر انگشتانش مرهم م... به حرف نبود  يازین
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کنار هم  ...  دمیرو د شایکه تو و م ياما از روز...وقت   چیه... نبودم ...  ستمین یهم آدم خوب یلیمن خ ـ

من ...عوض شدم   یلیخ... من همون روزها عوض شدم ... و فرستادم به خونه ات  میکه ک یهمون روزهائ...

 ...  دیکنار من آرامش داشته باش شایخوام تو و م یم

 ...  ایک: بلند کرد و نگاهش کرد  سر

 ...کرد   یحسش م... بود  مردش آغشته به بغض لبخند

 ياتاق خانه  انیم... آنجا ...  ستدیدستش را گرفت و وادارش کرد با ایک...انداخت   نینگاهش سر پائ یداغ از

 ...بودند   ستادهیهم ا ي نهیبه س نهیدورتر از خانه س لومترهایک...  سایپر

 ...رفت   یم ایبه آغوش ک یوقت شایدرست مثل م... حلقه کرد  ایاما بلندشان کرد و دور گردن ک دیلرز دستانش

گرفت   دنیتپ نهیس انیقلبش م...ثابت ماند   شیچشم ها يخورد و رو یصورتش چرخ انیم ایک ي رهیت نگاه

 ...خودش   يکرده  خیتن  يرو ایانگشتان ک ياز گرما...از ضربان قلب مرد مقابلش   دیدلش لرز...

 یحال خوب دنشیبوس...به بوسه   دنیرس يانگار هزار سال راه داشتند برا شیورد و لب هاباال آ یرا کم سرش

 ...  فیلط... نرم ... صدا  یب... مثل پرواز هزاران قاصدك ... بود 

خواست و نداشت   یچند سال بود که م...  یهمراه نیا...  دنیبوس نیا...دور کمرش محکم شد   ایک دست

 ...گمان هزار سال   یب...

 

  دادینم صیتشخ ایک ایمال خودش بود  دیکشیکه نفس م ینفس...  دیکوبیم واریخودش را به در و د قلبش

زن بود ...لذت بود و ترس بود و اضطراب  ... سکوت بود و سکوت ...را نداشت   شیجسارت باز کردن چمشها...

 یقدم...از خودش بدش آمد   يلحظه ا...لذت برده بود  ...بار لذت بوسه داشت   نیاول يبرا دیمادر بود و شا... 

 ...را ناگهان باز کرد   شیچشمها...خارج شد   ایک يدستها نیبه عقب برداشت و از ب

 ... دیرسیوا مانده و در خالء به نظر م... هنوز در همان حالت بودند  شیدستها...مبهوت بود  ... بود  ستادهیا ایک

مشتش را محکم به قلب خودش بزند  خواستیدلش م...به هم نگاه کردند   يا هیثان... قرمز بود  شیچشمها

  شدیهر لحظه قرمز و قرمز تر م ایک يچشمها... لبش را به دهان گرفت ... آرام کند  یتپش را کم نیبلکه ا

دوست نداشت  ...  دیچانه اش لرز... ترنج بغض کرد ...  گفتینم یچیچرا ه...  مشت شد  ایدست چپ ک...

 ... هم که شده لذت برده باشد  یاندک یلمس ای یبودن ای ینبود که از حس يمرد هیاصال شب شیروبه رو يایک...

 ...خودش حق داشت  ... حق داشت  ایک...  خوردیآمد حالش بهم م یبدش نم گریخودش د از
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زار  خواستیدلش م...  یصندل ينشست رو...بلند بسته شدن در آمد   يبعد صدا يا هیثان... را بست  شیچشمها

 ...  شیاز همه لبها شتریهم قلبش و ب... خواب رفته بود انگار هم ذهنش ...لمس بود  ...  شدیبزند نم

 چیپهمه خاطرات به ذهنش هجوم آورده بودند و دلش  یسرش را بلند هم نکرد حت...در باز شد   يال یاندک

 بله؟؟؟ دیشا ایو ...نه  ... شده بود  دهیطور بوس نیهمان شب هم هم... آن شب  یعنی کردیفکر م یو حت خوردیم

 چتون شده؟؟ -

 ... بود  دهیرا پرس نیا یبود که با نگران سایپر.را بلند کرد سرش

-   ... 

پاشو ....  دهیرنگ پر نیا يخودت درست کرد يبرا هیا افهیو ق ختیچه ر نیا...هم گذاشت از خونه رفت   ایک -

 ترنج جان؟؟... لباس بپوش  

 ...دخترکش   شایم...  م

 سایحرکت تندش پر...اش گذاشت   یشانیپ يرفت دستش را رو یاهیچشمانش س...  بلند شد  شیاز جا عیسر

 ...  نمیبب نیبش : فشار داد   یخودش را به ترنج رساند و شانه اش را اندک يرا ترساند با قدم بلند

  ...  شایم شیبرم پ دیبا...  شایم -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ....چتونه شما دو تا آخه  ...  مارستانیب يبر دیتو االن فکر کنم با... خوبه  شایم...  دهیغذاش رو دادم خواب -

 ...  گفتیم دیچه با... انداخت  نییرا پا سرش

باشه ...  ارمیب يچا وانیل هیرو بپوش تا من برات  نایا:  را در آورد   شیاز چمدان لباسها... کرد  یحرکت سایپر

 ...  يکرد خیترنج؟؟ بلند شو 

 

 

 ینم یچیدلش ه...  خوردینم...هم کنارش گذاشته بود   یتست کوچک سایپر...  دیرا نفس کش يچا يبو

انقدر از همه ...شده بودند   يعاد يبه آدمها هیشب یکه اندک يبار نیدر اول... او را رها کرده بود  ایک...خواست  

 ...تست کوچک و ترد را نخواهد بخورد   نیو همه کس خورده بود که ا زیچ
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حرف زد باهات ؟  ا؟؟یبهت گفته ک يزیچ:  و آن ها رو پشت گوشش داد   دیخودش کش يبه موها یدست سایپر

 زد؟؟؟ یاصال حرف

 ...نه   -

 ...انقدر خش داشت که خودش هم جا خورد   شیصدا

 ...کن   یسع کمیفقط  کمی...ترنج  :  داد   رونیکالفه نفسش را ب سایپر

 ... از همه  شتریرو ب ایک...  کنمیمن همه رو درك م... جان  سایپر کنمی؟؟ م....درکش کنم   -

 قهیکه چند دق یکجا رفته بود آن قاصدك نرم لذت...سبکش کرد   یاش کم یرا خورد داغ ياز چا يا جرعه

که محبت بلد نبود حس کرده بود؟؟ حاال چرا همه حس  يقبل از مرد يروزها ایچند ساعت قبل و  دیاش ایقبل 

 خار بودند تا قاصدك؟؟ شتریب شیها

من خودم باهاش  ...بذار برگرده  ...  ایاز ک يننشستم بابت طرفدار نجایبه خدا که من ا...اشتباه برداشت نکن   -

... 

ما ...شما   یحت دیشا ای....توقع من از باالست انگار  ...  دیبهش نگ یچیه... نه :  دستش را آرام باال آورد   ترنج

 ....که   میازش انتظار دار

که هست ازش به جاست   یتوقعت هر چ:  گذاشت   شیزانو يدست مشت شده ترنج رو يدستش را رو سایپر

من و  یزندگ یعنی... ما ...  ستین يعاد ایاما ک ؟یشینظورم رو متوجه مم...  يکه دار یداشته باش دیحتما با...

 ...داشت   نییباال و پا یلیخ ایک

آن دکتر خوش برخورد و  ایداشت؟؟  یها ترنج هم نقش نییباال و پا نیدر ا یعنی...را نگاه کرد   سایسئوال پر پر

 ....آمد   ینم ادشیاسمش را هم درست ...  مارستانیپارك و ب يرو دیسف

 ... بده  حیرو برات توض مارستانشیصحبت کنه برخورد ب ادیمثال قرار بود ب -

 سایهستم پر ي؟؟ من خودم از خودم فرار...بده   حیتوض یرو به ک یچ:  دوست داشت سکوت کند اما   شتریب

اومدم  يمن بابت کار...است   دهیفا یتالش ب ییجورا هی... به همون حالت اول  میبهتره اصال برگرد...جون  

 ... و   یقانون...هم کاراش درست شده   ایکه بودم ک ییهمون جا گردمیتموم که شد بر م

 نتونیکه ب يزیچ نیهمه ا يخوایچرا م ؟؟یزنیحرف رفتن م شهیم یچرا هر چ:  وسط حرفش   دیپر سایپر

 ؟؟یستیبا ؟؟؟ینیبب یکنینم ی؟؟ چرا سع...  یرو تموم کن نمیبیکه من هم م انیساخته شده و انقدر ع

 ...  خوادیهم نم ایک:  گذاشت   ینیس يرا رو وانشیل
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 ایک يها یختگیهمه اضطراب ها و بهم ر یکنیترنج؟؟ تو فکر م یدونیم یچ ایتو اصال از ک ؟؟یدونیاز کجا م -

 ...ترسه اما   یهم م بود هنوز دهیترس شایم ي؟؟ آره برا.بود شایمختص به م مارستانیامروز تو ب

 ...  کنهیفکر م دهیمادرش رو د ایخوب ک... نداشتم  يمادر يچون الگو...  ستمین یمن مادر خوب گهیراست م -

همون مادر  دیدردش شا ایک...  ایبهتر از مادر من و ک...  یهست یخوب یلیتو مادر خ:  شده بود   یعصب سایپر

 ...خودش باشه  

ترس  یلیها داشتند خ تیحکا یلیخ سایپر سیخ يچشمها...   توانستیکرد تعجبش را پنهان کند اما نم یسع

 ...ها   

که هنوز کابوس  ییایک يبرا... ترنج  رهیناپذ انیها گذشته اما دردش پا زیاز چ یلیاز خ يادیز يسالها -

بهتر از تو شرم و  ایاطراف ک يایکس تو دن چیه دیشا...کس   چیه...  کشهیهنوز درد م...  نهیبیرو م شیکودک

 ...رو درك نکنه   ایک یسر خوردگ یگاه

خودخواه  یمرد محکم و گاه... شد  ایقرمز و دست مشت شده ک يهمه ذهنش پر از چشمها... جا خورد  ترنج

 ؟؟یشرم؟؟؟ بابت چ ؟؟یاش و سرخوردگ یجوان يتمام سالها

به من  یآخه چرا درست کس...شما   ياز حرفها نمیا... تهران رفتنش اون از  فهمم؟؟یمن نم ؟؟یآخه بابت چ -

 ...  گهینم

خود ش ...  میشام آماده کن يبرا يزیچ هیباهم  میپاشو بر...  يتستت رو هم که نخورد... پاشو ترنج جان  -

 ...داشته  ن یآرام یاصال کودک ایک... فقط بهت بگم ...حرفها داره باهات بزنه   یلیمطمئنم خ...  ادیم

هم  سایپر سیخ ياز چشمها....عوض کردن بحث ها متنفر بود   کهوی نیاز ا... نصفه حرف زدنها  نیاز ا...  

 ...خودش نبود   يبه نظر جا زیچ چیه....  دیترسیم

 

نگران  یهم کم سایپر...بود   امدهیهنوز ن ایشده بود و ک ازدهیساعت ....  کردیم يبشقابش باز يتو يبرنجها با

 ...  دیرسیبه نظر م

 ...  ينخورد يزیچ:  برد   نکیرا به سمت س بشقابش

 ...  دیشما هم نخورد -

 ...انگار   گذرهیمردهامون م يتمام عمر ما زنها تو انتظار برا:  زد   يکرد و لبخند یبه بشقابش نگاه سایپر

 ؟؟؟....  دیکشیانتظار م مردش بود؟؟ او هم ایک...بشقابها باز کرد    يآب را رو ریش ترنج
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 ...خوابونم   یخودم م شیرو امشب پ شایم -

 ...  مونهیمن م شیاصال پ... نه  -

رو  شایمن م... باهاش حرف بزن ...که اومد   یهر ساعت ایک:  ترنج گذاشت   یکف يدستها يدستش را رو سایپر

اونم ...باشه   ایامشب حواست به ک خوامیفقط ازت م...حواسم باشه   دمیبهت قول م...  دارمیخودم نگه م شیپ

 ....کرده   ریاش گ یکودک يقسمتها یلیهنوز تو خ... بچه است 

 

بود حالش را بد  شایم شیکه پ یدل...  ایک امدنین ياش برا ینگران...  سایپر يحرفها...زد   یرختخوابش غلت در

را  شیو کالفه موها یعصب...  دیکش یتنش دست دیقرصش را با آب فرو داد و به بلوز ساتن سف...  کردیو بدتر م

رمزها ... داد  رونیو نفسش را ب دیبه لبش کش یدست... آمد  یاتاق م نیبه ا ایاصال از کجا معلوم ک دیکش یکم

 ....حسابها داشتند   یلیو انگار هر کدامشان خ شدیم شتریو ب شتریب شانیزندگ يو رازها

بود از نور اندك  ایک... شد  شتریقلبش تپشش ب.را رها کرد شیدست حلقه شده دور زانوها...در باز شد   يال

 ... بالخره آمده بود ...  دادیم صشیقامتش تشخ يسالن و بلند

 کردم؟؟ دارتیب -

 ...  یاز خستگ... از حرف ...از بغض  ... پر بود  شیصدا

 ...بودم   داریب -

 یکاش حرف...کاش توانش را داشت  ...کاش دلش را داشت  ... راهش ندهد  توانستیکاش م... داخل آمد  ایک

 ...  کردیحسش م...نشست درست کنارش   نیزم يرو ایک...نداشتند  

 کردم؟؟؟ تتیاذ -

 !!ا؟؟یک...  :  کرده است   تیاذ شتریب کردیاما احساس م...شده بود    تیاذ... را نچرخاند  سرش

 ...بودنت  ...   یکیتار نیا دیشا... نگام نکن ... ترنج  -

 ...  خواستمیباور کن نم...  دونمیخودم م...کردم   تتیمن امروز اذ:    دیبه صورت خودش کش یدست ایک

 ...  یخواستینم دونمیم -

 ؟؟...  خواستمیرو نم یچ:  اخم داشت  ...به سمت صورت ترنج خم شد   ایک

 ....برات    دونمیم...  دونمیمن م ایک نیبب -
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:  دوتا آدم بالغ صحبت کنند   نیع توانستندیم دیهم که شده با کباری... را قورت دهد  یبغض لعنت نیکرد ا یسع

 ...با اون گذشته سخت  ... من  رفتنیبرات پذ دونمیم

 تمیاذ يات بردار دار یسادگ نیدست از ا...بس کن  ... خودم رو از دستت بکشم ترنج  خوادیدلم م یگاه -

 ...  یکنیم

 ....قفس شد  ...نفسش حبس بود  ... تلخ تر شد  زیبود همه چ تلخ

 ....  دیببخش -

سرش ...ترنج نشست   يچهار زانو رو به رو... بلند شد  شیاز جا...کالفه تر شود   ایمظلومانه گفت که ک انقدر

که با وجود  يسر نی؟؟ با ا... راست نشستنش  نیمت؟؟ با اقا نیا ای... مرد سرخورده بود  نیا... بود   نییپا

 آمد؟؟ یبودن بازهم بر افراشته به نظر م نییپا

 ؟؟يحرف زد سایبا پر...ترنج   -

 ... اون ... بابت ...  ایتو چته ک ه؟؟یبه چ یچ فهممیحرفها زد اما من نم یلیجون خ سایپر -

 ...منم اتفاق افتاده   يبرا...  یعنی... منم ...  :  تر شد   دهیخم یاندک ایک شانه

... نه امکان نداشت دستش خشک شده بود  د؟؟یشنیداشت م یچ...شد   لیچاله تبد اهینفسش به س قفس

 ...تکانش دهد   توانستینم

 ....  دمیرو کش مارستانیاون پسر بچه تو ب يمنم تمام زجرها... ترنج  -

 ... بود  يادیز... بود  ادیز گریانقدرش د...اما نه انقدر  ...بود   رهیت.بود اهیس ایدن

 

 

تر  نییتر و پا نییداد پا یبغضش را فرو م... زدن و نزدن  نیهم ب شیحرفها...آمدند    یو م رفتندیم شیدستها

بود   نییهنوز پا ایسر ک...که حبس شده بودند   یینفس ها يجا باز کند برا یو فقط اندک یبتواند اندک دیتا شا

تر شد   دهیخم یپشتش اندک...سکوتش درد بود  ...  گفتیم يزیچ دیبا دانستیم...  کردیفرش را نگاه م يگلها...

هم اضافه شده بود   يگرید ییحاال دردها شیو زجرها شیها ینیبد ب... خودش  ياز دردها يکوله بار يرو...

و زن  کردیم هیترنج کوچک درونش خون گر...دانسته   یمبوده اند و ن نیمردش چه قدر سنگ يشانه ها...

 یساله بلکه طفل 35بود که حاال نه  ياتاق نشسته بود فقط به فکر مرد نیداخل ا هک يو پنج ساله ا ستیب

 ... نا خواسته   دندیلرزیم شیدستها...  دیخودش رو جلو کش یکم...دوازده ساله محتاج محبت بود  
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گذاشت   ایگونه ک يکف دستش را رو...  دیجلوتر کش یتنش را اندک...رفت   ایآرام به سمت ک شیدستها

 قهیشق يرا رو گرشیدست د...منقطع بود   اینفس ک... رها شد  یدستش کم ریاحساس کرد صورت منقبض ز...

 ماندن ندارد  يبرا ییاگم شده که ج یتند مانند اسب...را حس کرد   رشیگذاشت و نبض تند ز ایسمت چپ ک

داده بودند؟؟   رییشان را تغ یزندگ ریکه مس ینیاز مجان زدندیاز که حرف م...زدن   يحرفها داشتند برا یلیخ...

 يها هیهمان سا ایو  دانست؟؟یکم حرف و تو دار ساخه بودند که محبت نم يمرد ایکه از ک ینیهمان مجان....

 ؟؟...کردن را فراموش کرده بود   یکه زندگ ییبند خورده ترسو کستهش شهیکه از ترنج ش یکیگم شده در تار

 ....بلوزش افتاد   يگونه اش سر خورد و از چانه اش رد شد و رو يآرام از رو یاشک

 ....نکن ترنج   هیگر -

بود که در قلبش  يخود درد دیشا ایو ...بود   يهم درد: اشکش اشک ترحم نبود  : توانست   یاما نم خواستیم

که  ییپتو...  دیدیپتو م يرا رو ایمشت شده ک يو دستها دادیبهم فشار م شتریرا ب شیهاپا....  کردیاحساس م

 مانده بود؟ یباق بایرحم ز یب يایدن نیهم در ا ییبایز زیمگر چ....نداشت   ییبایز يبه نظرش قرمز گرید

انگشتش ...د  را گرفت و بازش کر ایبرداشت و با هر دو دست ؛دست مشت شده ک ایصورت ک يرا از رو دستش

  دانستیکاش فال م... خط بخت ... خط عمر ...کف دستش   يتک تک خطها يرو دیرا آرام کف دستش کش

را کف دستش گذاشت و نفسش را  شیرا باال آورد و لبها ایکردکف دست ک سیچانه اش را خ گرید یاشک....

بعد از آن همه سر  کردینگاهش م ایک... سرش را بلند کرد  ...را احساس کرد   ایلرزش ک...  دیداد بوس رونیب

 ...  کردیآزار دهنده نگاهش م یدر سکوت نییپا

 ....که   دونستمیمن نشون داده نم یخودش رو فقط به زندگ یاهیس کردمیفکر م -

 ... جلوه کنم  فیضع شتیخواستم پ ینم...  یبدون خواستمینم -

بود اما االن وقتش  دنیحلقه کرد از درون در حال پاش ایهر دو دستش را دور گردن ک...تر آمد  جلو یکم ترنج

 ....اتاق نه   نیاما امشب در ا ییفرداها ای ییفردا دیشا ای توانستیم دیبعدها شا...نبود  

که پدر تر از هر  ينه مرد...نه مرد من  ... کردم  هیکه من بهش تک يپست تره نه مرد وونیاون از ح فیضع -

 ....دختر منه   يبرا يپدر

 دیبا دانستینم...  شودیدارد کم م ایبدن ک ياز آن سرد کردیاحساس م...آرام دور کمرش حلقه شد   ایک يدستها

که سه  یهمان...در قلبش بود پر از مهر    یاما ترنج... همسر بودن را هم نه ...زن بودن را بلد نبود  ... چه کند 
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امشب گرد و خاکش را  نیاز هم...  دیکشیم رونیچه ب قاز گوشه صندو دیآن را با... سال بود پنهان شده بود 

 ....بود   ستادهیکه پشت سرش ا ستدیبا يایدر کنار ک یتا بتواند اندک...  گرفتیم

هر دو به ... بالشت گذاشت  يابتدا سرش را رو ایک...  دیکش یرا هم همراه خودش اندک ایک...  دیدراز کش آرام

  دیبگو دیچه با دانستیکاش م يا کردندیسقف نگاه م

 ...  ایک يزیعز یلیتو برام خ -

سرش را در  دیترسیم یوقت شایکه م ییهمان جا...اش گذاشت    نهیس ينگفت فقط آرام سرش را رو يزیچ ایک

 ادیرا  يبلد نبود اما مادر دیزن بودن را شا...داد   رونینفسش را ب... درست همان نقطه ...  کردیآن پنهان م

آرام تا گردنش جلو ...  کردیم شایم ياکه بر يبرد درست همان کار ایک يموها نیدستش را ب...گرفته بود  

 ....  رفتیم

تنها ...  دونستینم يادیز زیچ یاز زندگ...بود   ییدست و پا یمادرم زن ساده و ب...بگم   یبه کس تونستمینم -

بسکتبالم   یمن رو سپرد به مرب....هم گرفته بود من هم   یافسردگ چهینم هیمادرم ...بعد از پدرم   میمونده بود

... 

 ....تر کرد   قیرا عم شیترنج نوازش ها...را که گفت بدنش دوباره منقبض شد   نیا

 ...  دهیکه اون چه قدر ترس مفهمیمن م... من   يخدا...بد بود ترنج نه؟؟؟   یلیحال اون بچه خ -

 ....بود   شتریب شهیاش از هم یچارگ یب...مرد   یخودش داشت م...  کردینم هیگر ایچرا ک...  

 ...نبودم   یوقت آدم خوب چیبعد از اون من ه...  گهید يایک هیبعدش من شدم  -

 ...  میدار اجیبهت احت شایمن و م...  یتو مرد من....  ایک یهست یتو مرد خوب -

خواب و  نیب دیرسیکه به نظر م يایک...  ایک يخواند آرام زمزمه کرد برا یرا م شایم يبرا شهیکه هم ییالال

 ...است   یانیهذ يداریب

 ... ... ترنج   يتو مادر -
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 یمآرا ياما از داخل سالن صدا...بود مطمئن بود   دهیساعت نخواب کیاز  شتریب... سوزانش را باز کرد  يچشمها

اضطراب ...جمع شده بود   يپسر بچه ا نیع... بود  دهیاش بود و آرام خواب نهیس يهنوز رو ایسر ک...  دیشن یم

 ...  ستیخوب ن شیشایکرد م یداشت احساس م

در را  يرا گرفت و ال واریرفت د جیگ یسرش اندک... و بلند شد ...بالشت گذاشت   يآرام رو یلیرا خ ایک سر

 ...  کردیم نییرا در آغوشش باال و پا شایم سایآرام باز کرد پر

 ...جون   سایشده پر يزیچ -

 ...  کردیم یتاب یب کمی... نه نترس :    دیبه سمتش چرخ سایپر

 بود؟؟ دهیرفت دخترکش ترس سایسمت پر به

 ماما... م  -

 ...  نجامیمن ا ستین يزیشششش چ... ماما قربونت بره  -

به نظرش  زی؟؟ امشب همه چ فیخودش ضع ایشده بود  نیسنگ...اش گذاشت  شانه  يرا سرش را رو شایم

 ...هم سختش بود   دنینفس کش یحت...آمد   یم نیسنگ

 ...  نجامیبخواب دخترکم من ا -

 ...کرد   ینگاهش م سیخ يبا چشمها سایپر...  خوردیو حالش داشت بهم م رفتیم جیگ سرش

 ...کرده   تیشما رو هم اذ دیببخش... داره  ادیها ز یبدخلق نیمن عادت دارم از ا دیبخواب دیجون بر سایپر -

 ....رفت   ختیریو همان طور که اشک م دیشد و گونه اش را بوس کیبه او نزد سایپر

بغض فرو .داد  هیکاناپه تک یبه پشت...را دور شکم مادرش حلقه کرده بود   شیپاها شایکاناپه نشست م يرو

انگشت  شایم.دیخودشان کش يکاناپه را رو يرو يپتو...قلبش چند پارچه شده بود  ...را رها کرد   خورده اش

 ...بسته شد   شیچشمها یآمد ک ینم ادشیخودش هم ...شصتش به دهان خوابش برد  

 

 

 

 ایک...  دیاش د يمتر یرا در چندد سانت ایصورت ک....را باز کرد   شیو آرامش چشمها یپر از نرم یاحساس با

 ...  شایم:  بلند شد   شیاز جا عیدستش را باال آورد و سر...زد   شیدوباره به چشمها يخم شد و بوسه ا

 ....  زمیبلند نشو عز ينجوریا...ست داره    سایپر شیپ -
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 ...  شمیاالن بلند م دمیخواب یلیخ: بود   11و به ساعت نگاه کرد ساعت ...   دیبه گردن درد ناکش کش یدست

 هیچند ثان...گرفت و فقط نگاهش کرد   شیدستها نینشست و صورت ترنج را ب شیدو زانو يکنار کاناپه رو ایک

 یصورت ترنج را کم... شده اند   سیخ شیترنج احساس کرد چشمها...همان طور فقط ترنح را نگاه کرد   يا

ها و  یتلخ هیکه اصال شب یصبح...بود انگار   ییبایصبح ز....ترنج زد   یشانیبه پ قیعم يخم کرد و بوسه ا

 ...نبود   ششیغوطه ور در شب پ يها یزشت

 

 

 

 شیداشت خودش هم چشمها یخواب یشب ب کینشان از  سایقرمز پر يبه دهانش گذاشت چشمها يا لقمه

از  شایم و ایصحبت کردن ک يصدا.را مزه مزه کرد شیاز چا یکم...   شیمانند دلش و البته نفسها سوختندیم

 ...  داشتندیچاره بر نم یدست از سر آن مرغ ب...از بحثشان به لبش نشست   يآمد لبخند یم اطیح

 ...هم بچه شده انگار   ایک:  گذاشت و لحنش خنده اش داشت   زیم يرا رو شیهم فنجان چا سایپر

همش محکم  ایخوادتش و ک یم شایم نیبس که ا شهیچاره آخرش همه پرهاش کنده م یمرغ ب نیا:    ترنج

 ...  شایبه خاطر م دارهینگهش م

 ...سرش   يفدا -

 کرد؟؟ تتونیاذ شبید -

 ؟؟يشد تیتو اذ شبید -

هر  کردیو حس کرده بود اما ترنج بد جور احساس م دانستیم سایپر... را جلو بکشد  یبحث مخواستین دلش

چه  يبه پا سایسکوتش را پر...  ایخودش و ک نیاست ب یو اتفاق افتاده خصوص دهیو شن دهید شبیآنچه د

 ...   دانستیگذاشت نم

 شایکه نشسته و م دید يو اون جور رونیاز اتاق اومد ب یوقت... بود  يا گهیامروز صبح بهتر از هر روز د ایک -

 یبود گذاشته باش دهیاولش فکر کنم ترس... طور   نیمنم هم... مبهوت بود  يا قهیچند دق هی يدیبه بغل خواب

 ...  یرفته باش

سخت من باعث شده بچه  یحاملگ... داشته و داره  یخواب یب يشبها نیاز ا یلیخ شایم:  زد   يلبخند ترنج

 ...دست من نبود   زهایچ یلینباشه اما خ خواستیدلم م... باشه  یمضطرب
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 يرینظ یتو مادر ب...  زمیعز دونمیم:  گرفت   شیدستش را دراز کرد ومشت کوچک ترنج را در دستها سایپر

 ...  یهست

 ... مادرم  یلیهم گفت من خ ایک...انگار که فقط مادرم   -

 ...منم آرزوم بود مادر باشم   ه؟؟یکم زهیچ -

 ...  دیش یم -

 ...از من گذشت   گهید:  زد   یلبخند تلخ سایپر

ها  یلیمطمئنم خ. چرا گذشته باشه... :  افتاد با پسرك بامزه و الغر اندامش   يقد بلند يرو دیمرد سف ادی ترنج

 ...شما رو دارند   يآرزو

 هی خواستیدلم م یلیخ ییروزها هی:  کرد   يخنده ا شایبلند خنده م يداد و به صدا هیتک یبه صندل سایپر

 ...  یشمیفر ابر يموها نیبا هم شایبه م هیشب یلیخ دیدختر بچه داشتم شا

 ...حرفها داشت انگار   یلیامروز خ سایپر دیبلوزش کش قهیبه  یدست ترنج

افتاده دور خودش  یچه اتفاق میدیبعد تر ها فهم یلیتو خودش بود و بعد از تموم اون اتفاق ها که ما هم خ ایک -

 ...کرد   رییتغ زهایچ یلیخ میاومد نجایما به ا...مادرم بد بود بدتر شد  ...  دیکش وارید هی

نکنم  هیگر کنمیدارم خودم رو کنترل م شبیجون از د سایببخش پر:  را پاك کرد   سشیخ يچشمها ترنج

 ياهتریکدوممون روزگار س نکهیا میتو تصم...بده   یلیخ.حالم بده...  کنمیفکرکنه بهش ترحم م ایک خوامینم

 ...موندم   میداشت

 ...  يدینکش یتو هم کم سخت -

 ...خودم    ياز رنج ها شتریب یحت...   کنمیدارم حسش م شبیبگم از د تونمیکه م يتنها کلمه ا....درد    -

 ؟يدیم ییچا هی سایپر:  آمد   ایبند ک يباز شد و صدا در

که به زور کاشته بود به سمت شوهر و دخترش  يمانده اشکش را خشک کرد و با لبخند یباق عیسر ترنج

 ...  دیچرخ

ماما خانوم ... م :    دیبه آغوش مادرش پر شایم... را در آورد  شایبا تامل نگاهش کرد و کاپشن م یکم ایک

 ...خونمون   میرو ببر ییحنا

 ؟؟...  دانستیآنجا را خانه خودشان م شایم یعنیشده بود خانه شان؟؟ ...  

 ...  شهیم ضیمر مایتو هواپ یخانو م مرغ شایدوره م یلیخونمون خ -
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 ...  ایبا ک...خونمون  ... خو ... نه ... اونجا ... ا :  اخم کرد  شایم

 دیرا بشو شیدر آغوشش گرفت تا دستها سایاش کاشت پر یشانیبه پ يبه دخترکش زد و بوسه ا يلبخند ترنج

 ... 

 ...و نگاهش کرد   دیاخم آلود بود چرخ یکه کم ایسمت ک به

 کجاست؟؟ شایخونه تو کجاست ترنج؟؟ خونه تو و م -

بود  دهیپرس شایمنظور م دنیفهم يدلخور است خودش هم فقط برا يزیاز چه چ ایبود ک دهیکه فهم ترنج

 ....  یکه تو هست ییاونجا:  گذاشت   ایدست ک يدستش را رو

 ...بود   دهید ایبود که تا بحال از ک ییتر از تمام لبخندها قیکه عم يلبخند... زد  یلبخند پهن ایک

 

 

 

 دیبود اما بازهم با رفتهیپذ یچشم بندش را اندک...اش مشغول بود   یهم با شلب شایو م خواندیداشت کتاب م ایک

 ...بود تا دست نزند   یمدام مراقبش م

اونم بدون  ستیاومدن من ن يبرا یلیاصال دل یستیچرا متوجه ن:    دیشنیرا م یبا گوش سایپچ پچ آرام پر يصدا

 ...  ایک

-   .... 

 ...ازت نداره   یهم دل خوش ایکه ک یدونیگذشته احمد از اون روزها م یلیخ -

-   .... 

 آرش خوبه؟؟؟...  رفتمیمنم پذ -

خودشان  يرو بایز ي سایخوش رو و پر يدکتر بهار نیبود انگار ب یبیگوش گرفت از صحبتشان رابطه عج ترنج

 ...کرد   دایپ ينمود شیپ يسالها طانیآمد ترنج ش شیلبها يرو يلبخند... 

 ...گرفته بود و در فکر بود   شیدستها نیرا قطع کرده بود سرش را ب یانگار گوش سایپر

و عوض کردن  شایم يها هیچک کرد بخ يبرا گهیم يترنج جان دکتر احمد:  آمدن ترنج سرش را بلند کرد   با

 ...دکترش   شیپ میبر دیپانسمانش با

 ... به خودشون زحمت دادن؟  يا دکتر احمدحاال چر:  زد   يزیآم طنتیش لبخند
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 ...  یچیه:  رنگ گرفت   یبه آن سایپر يها گونه

 ا؟یبدون ک...  میبر شایمن و شماو م يخوا یم -

 ...اصال   ای ایتو و ک...  امیخوب اصال چرا من ب یعنی...  ستین يازین... نه  -

رو از  بایز يفرصت ها دیچرا دار... من به شما  گنیهمه به من م:  نشست   سایپر يرو به رو یصندل يرو

 ...  دیریگیخودتون م

 ...با لبخند نگاهش کرد   سایپر

 ...  دونمینم یچیه دونمیم... دخالت کنم  دینبا دونمیم -

 کردنیم یزندگ ابونمونیسر خ...ساله   14از  شتریب...  شناسمیسال م یلیاحمد رو خ:    دیحرفش پر انیم سایپر

بود اون موقع ها درس خون و چشم و  یپزشک يدانشجو... بودن و هستن  یو پولدار و به نام یخانواده مذهب

 ... منم ...چراغ محل و خانواده  

 ...  دیخوشگل هست -

لرزش صداش رو   ...   دمیدینگاهش رو روخودم م...شد   یخوشگل نیگرفتار هم دیاولش شا:    دیخند سایپر

 ... دورم شلوغ بود  کمیمنم ...جلب توجهم   يتمام تالشش رو برا...

 ...   کلیخوش پوش و خوش ه... بود  دهیبود که تا به حال د یزن نیباتریز ساینکرد پر یتعجب ترنج

جلب کنه  یه توجهک مینداشت يزیما چ...خانواده اش مخالف بودن  ...اما  ...بعد کم کم منم متوجهش شدم   -

 یلیخ...  دونمینکرد رو نم ایکرد  يبرام مبارزه ا... بود  بیخانواده اش عج يبرا دنمیمنم نوع لباس پوش... 

چند مدت بعدش هم با ... قطع شد  هویاون همه عالقه و رفتن ها و اومدن ها و اون عشق نگاه ... شد  ییهوی

 ... ازدواج کرد   شناختمشیکه نم یدختر خانوم هی

 ...متاسفم  ... :  قلبش گرفت    ترنج

طور  نیا...بعد از اون من رو انقدر دوست نداشت   يمرد چیه...متاسف شدم   یلیمنم خ:  زد   يلبخند سایپر

  دیتو بانک من رو د...  شینداشتم تا دوسال پ يازش خبر...ازدواج نکنم   گهیدادم د حیمنم ترج... نگاهم نکرد 

بوده  ضیفوت شده مر شیهمسرش سه سال پ... همون احمد اون سالها ... با همون نگاه اومده بود سراغم ...

 یاالنم دوسال م...جلو   ادیکنه ب دایسال تالش کرده بوده تا جسارت پ هی گهیم... خواد از اول بسازه  یم...  ایگو

 ...  کنهیو به قول خودش تالش م زنهیو حرف م ادیره و م

 ...  کنهیکه تالش م نیهم...خوبه   یلیخ نکهیا -
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نه حسرت ها و غصه هام  گردونهیکه صورت گرفت نه عمر رفته من رو بر م یجبران اشتباه يتالش اون برا -

 ...بچه دار شدن   يندارم برا گهیکه د یرو نه شانس

 ...نگاهم کنه   ياونجور یکیآرزوم بود  کنهیخوشگل نگاتون م یلیخ... اما :  نگاهش کرد   ترنج

اما ...   ستیبلد ن دیشا ای ذارهیبرات کم م زهایچ یلیخ ایک دونمیم:  دستش گرفت   نیترنج را ب يدستها سایپر

 ...به زنش داشته باشه   یبودم کس دهیبود که د یتر از هر نگاه بایز دمیکه من امروز ازش د ینگاه

 

*** 

را داخل  شایم يبه صورتش زد و لباس ها يلبخند...کرد   یم بود کنار در اتاق و نگاهشان ستادهیا سایپر 

 ...  دیچمدان چ

 ...  نیموند یم شتریکم ب هی ـ

ببرم دکتر  دیرو هم با شایم... کارام مونده : آورد و دستش داد تا داخل چمدان بگذارد  رونیب ياز کمد بلوز ایک

 ...  نهیبب

 !؟... خوب نبودن  نجایا يدکترا یعنی...آهان   ـ

 !؟...  ایمگه نه ک...جون   سایپر کنهیم یباهاتون شوخ ایک: خنده اش گرفت  سایلحن پر حرص پر از

 ؟؟...!هووم  : جوابش  يو اصرار داشت برا ایزل زد به ک دهیلب برچ با

 ...فکر کنم   دیبا...؟؟ اووم  ...  یشوخ: کرد  یرا تنگ کرده بود و نگاهش م شیها اچشمیک

...  يبر دیبا... ب ... زد  یپ یپ...  نیبب...  ایک... ك : پنجه اش محکم گرفته بود  انیاز جوجه ها را م یکی شایم

 ...جوجو   یدستشوئ... دس 

 ...  شهیدلم برات تنگ م...تو چه کنم خانومم   یآخه من ب: خم شد و بغلش کرد  سایپر

 ...  ادیقلقلکم م... ق :  دیگردنش خند يرو سایپر ياز برخورد نفس ها شایم

 ...خوشمزه خانوم  ... جانم  يا ـ

 ...ترنج   ـ

 ...جانم  : داد  ایرفتند گرفت و به  یکه سمت حال م شایو م سایرا از پر نگاهش

 !؟...  یبمون شتریب یدوست داشت ـ
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توانست خوب راجع به شان  ینم یکه حت عیآنقدر سر... کرد  یم رییتغ انشانیبه سرعت داشت م یزهائیچ کی

 ...فکر کند  

 ... بود ... نوازش هم ...لبخند بود  ... جانم بود  کی ایجواب هر سوال ک حاال

 ...!!خانوم با شمام   ـ

مونم   یکجا نم چیه گهیبدون تو د: را مرتب کند  لشیو دوباره خم شد تا وسا ایک يبازو يرو دیرا کش دستش

... 

 ...  یکنیبد عادتم م يـ دار...  دیرا شن ایک ي زمزمه

 !؟...چرا بد عادت  :  دیرا متفکر د ایبرگشت و ک یلبش بود وقت يرو لبخند

 ...  ياریبزرگ و برام بوجود م یوابستگ هی يدار... بودنت ...با حرفات  :   رونیرا محکم فوت رده بود ب نفسش

 ؟... ! يتا االن وابسته نبود:  ستادیا نهیبه س دست

 ...دونم   ینم: سرش را باالتر گرفت و نگاهش کرد  ایک

  يدل بسته هم شد...  يتو وابسته شد... هستن  یحس کردن...  دید شهیرو نم زهایچ یبعض: تکان داد  سر

 ...  يفقط هنوز باورش نکرد...  شایم... مثل من ...

 ...   ـ

 ...من حاضرم  : شانه اش گذاشت  يو شال بافت را رو دیرا پوش شیپالتو...هم بد نبود   یلیخ ایک سکوت

 !؟...  يایباهام ب يتا کجا حاضر...تا کجا  ...  يحاضر: سمتش آمد  یقدم ایک

 !؟...  تونمیم...تا ته قلبت  : فشرد  ایک ي نهیس ياشاره اش را بلند کرد و رو انگشت

دستانش فرو  يحلقه  انیبرد و م ایک يزودستش را سمت با...از محبت داشت   یاش رنگ رهیچشمان ت نگاه

 !؟...  میبر: کرد 

  ... 

 ...پشت به خواب رفته بود   یصندل يرو شایم...  یصندل یداده بود به پشت هیرا تک سرش

 ...  بارهیداره برف م ـ

گرفته بود   دنیو درشت برف بار زیر يدانه ها... نگاه کرد  نیاز ماش رونیصاف نشست وبه ب ایک يصدا با

 برف  نیاول...

 ... آنجا ...  زمستان
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 ...خوشگلن   یخل ـ

 !؟... برف  يدونه ها ـ

 ...و نرم و پاك   دیسف... برف  يدونه ها...بله  :  دیخند ایسوال پر تعجب ک به

 ... زده  خی يها ابونیخ... سرما  یعنیبرف : ضرب گرفته بود  نیفرمان ماش يانگشت رو با

 ...!!تر نگاش کن لطفا   یکم احساسات هی: انداخت  ایبه ک یونگاه برگشت

 ...منطق  ...خانوم   تیواقع:   دیباال دادنش را د شانه

 ...احساس بودن   یب گمیمن بهش م: هم داشت  يحس بهتر ایخوب بود و سر به سر گذاشتن با ک حالش

 خی...سرما   یعنیبرف ... چهار  شهیدو با دو م...  گمیو م تیدارم واقع...احساس   یچرا ب: در هم شد  ایک اخم

 ...درختا  ... زدن جاده ها 

 کینزد یعنی...  زیتموم شدن پائ یعنیبرف : بخار گرفته  ي شهیش يرو دیتکان داد و انگشتانش را کش سر

 ...و واشدنش   خیگل  یعنیبرف ...کوچ پرستوها   یعنی...  نیبارور شدن زم یعنی... شدن به بهار 

 ....  ـ

 !؟...  ایک ـ

 ...بله  :  تان داده بود  سر

 ...  ستمیبرف با ریکم ز هیخوام  یم! ؟...  يگوشه نگه دار هی شهیم ـ

 ...  يخوریسرما م...   شهینم...نه   ـ

 ...  هیسرماخوردگ هیاز  شتریب یلیتنم خ يلذت لمس برف رو ـ

 ...!!ترنج   ـ

 ....خواستم   يزیچ هیبار ازت  هی ـ

 ...!!بچه   نینه تو جون توتنت هست نه ا...  يبه حالت اگه سرما بخور يوا:  ستادیو ا دیکش يجلوتر کنار یکم

 ...من   شیپ مونهیهم م نیا...خوش اخالق باش  :  دیکش رونیرا از دور گردنش ب ایشد و شال گردن ک خم

نه که قلبش درد ... نه که دردها فراموشش شده باشد  ...باال گرفت  یو سرش را کم نیداد به در ماش هیتک

...  شدیزنده م یکم دیاما با...اش   یدوازده سالگ... اش  یده سالگ يدردها يبرا...  ایزخم ک ينشده باشد برا

 ...کرد   یفراموش م دیرا با شیها یدلمردگ
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مثل بنفشه ها وقت بهار سر از ...نشست   یکه به گل م يدور نبود روز یلیخ...  زدیو جوانه م شدیزن م دیبا

 ...  دیکش یم رونیخاك ب

داغش  يبرف پشت پلک ها يچشمانش را بست و گذاشت دانه ها...  دیرا شن نیو بسته شدن در ماش باز

 ...  ندیبنش

 !؟...  يلذت برد...  یخانم احساسات ـ

 ...هووم   ـ

 ...  يکرد خی: شتانش را گرفت و انگ دشیسف يپالتو بیسر خورد داخل ج ایک انگشتان

 نیبود و ا دهیخودش متجاوزش را ند کردیفکر که م...دندان فشرد تا بغضش اشک نشود   ریلبش را ز ي گوشه

چه کرده بود ... با زجر هر روزه اش ... آن مرد  دنیبا د...  ایحاال ک... سالها زجرش را هر لحظه حس کرده بود 

 !؟... مردش چطور تحمل کرده بود ... 

 ...بذار کمکت کنم  :  دیتنش را نفس کش يو عطر پالتو ایک يرا چسباند به بازو سرش

 ....   ـ

 ... !! ایک ـ

 ...فراموشش کن   ـ

 ...اما  : بغض شد  شیصدا

 ... تقاص کاراشون و پس دادن ... خانواده اش ...آدم    اون...ترنج   یبهش فکر کن خوامینم ـ

 !؟...  يآروم شد: مردش  يبه غم نشسته  ياز سرما و بغض و صدا...  دیاش لرز چانه

آروم بشم   ستیوقت قرار ن چیانگار ه...نه  : کرد  یحسش م... دور انگشتانش محکم شده بود  ایک يها پنجه

... 

اگه بره ...بذار بره  : گذاشت و وادارش کرد تا نگاهش کند  ایک يگونه  يرا رو و دست آزادش دیجلوتر کش یکم

 ...  شهیتموم م

 !؟...  شهیم...تو هم بذار بره  : بود  شیچشم ها يرو ایک نگاه

 ...  شایم... بچه مونده وسط  هی يپا...تونم   یمن نم: تان داد  سر

 ...و خانواده ام و دادم   یمن هم زندگ: زل زده ود به صورتش  ایک

 !؟...درد   ایالتماس بود  ایک ي رهیت يمردمک ها انیم
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 ...  ایتونم ک ینم:  هم فشرد  يرو لب

 ...بره و تموم بشه   ذارمیمنم م...  یبذار بره تا آروم ش ـ

 

  *** 

 

نگاهش را داد ... نبود  يزیداشت و آرامش کم چ تیروزها امن نیکه ا يخانه ا...  ایک يخانه  يشدن برا دلتنگ

 ...کردند   یصدها فصل را تجربه م...درخت ها  ...کرد   یرا تجربه م یبرگ یکه ب اطیح ریپ يبه خرمالو

 نیمثل هم...دار   شهیر... استوار ... درخت  کیمثل  شدیم يکاش قو... و برگ و خزان و برف  شکوفه

 ... سرما زده  يخرمالو

 ؟... تو  ياینم ـ

بشم  نجایکردم دلتنگ ا یفکر نم: بود نگاه کرد  ستادهیا يورود يکه جلو ایو به ک دیچیپ نهیرا دور س دستانش

 ... 

 ... خوبه  ـ

 !؟...من   یدلتنگ ـ

 ...خونمون   يتو برا یدلتنگ ـ

 بالش يکاناپه  يرو...خانه شان   يورود...بود   يکنار ورود شانیچمدان ها... تا داخل شود  دیعقب کش یکم

 ...!  دیخواب یآنجا م ایک... مچاله شده بود  یو پتوئ

 ... بشه  داریب گهیدو ساعت د یکیتختش،فکر نکنم تا  يرو گذاشتم تو شایم ـ

 ...  تهیبانداژچشمش اذ يبرا: از پله ها باال رفت  همراهش

 ...  مشیبریفردا م... خوب نوبت گرفتم  یلیچشم پزشک خ هیبراش از  ـ

 يها زهیبه خرده ر یبود و نگاه ستادهیا نهیآ يجلو ایک... توالتش گذاشت  زیم مکتین يرا درآورد و رو شیپالتو

 ...انداخت   یم شیرو

... تصور کند  شیها یمرد محکم را در ده سالگ نیتوانست ا ینم...مردا نه اش باال رفت   يتا سرشانه  نگاهش

 ...آن همه رنج و درد و حقارت را  

 !؟...  رونیب يریم:   دیردنش کشبه گ یدست
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 ؟...  يخوایم رونیاز ب يزیچ...  امیتا شرکت و م رمیم ـ

 ...  ریبگ ریش شایم يبرا: تکان داد  سر

 !؟...  یکنیو استفاده م نیا:  دشیبرداشت و بوئ...  دیکش یعطرش م ي شهیش يانگشت رو ایبود که ک متوجه

 ...  یوقتائ هی:   دیچیپ نهیرا دور س دستانش

 ...داره   یخوب يبو ـ

 یهم در خاطرش م شهیتا هم... مال خودش بود  یزهائیچ کی...فرداد است   ي هیهد دینبود که بگو يازین

 ...بود   یخصوص یلیخ یزهائیچ کی...ماند  

 ... !ترنج  ـ

 ...جانم  : کرد  نگاهش

 ...  میسر فرصت راجع بهش با هم حرف بزن دیهست که با یزائیچ هی ـ

 !؟...  هیراجع به چ: شد  نگران

 ...راجع به خودمون  : و نگاهش کرد  شیعطر را گذاشت سر جا ي شهیش

 !؟...خودمون  : ماند  رهیو پر حرفش خ رهیت يها لهیت انیم نگاهش

 ...راجع به من و تو  : دستش گذاشت و انگشتانش را فشرد  يدست رو ایک

 !؟...که هنوز نگفته بود   یزهائیراجع به چ...به خودشان   راجع

 ...ترنج   ـ

 !؟...بدونم   دیهست که من با يزیچ ـ

 يداشت دلدار یجورهائ کی...سرد   یلیعاشقانه و نه خ یلینه خ...اش فشرد   نهیو به س دشیجلو کش یکم ایک

 ...  میراجع به اونها حرف بزن دیهست که با زهایچ یلیخ:  دادیاش م

تمام  يمرد رو نیا... و نه کند  شدینه تند م...  دیشن یرا م کنواختشیآرام و  تمیر... به قلبش بود  کینزد سرش

گذاشته بود  شیپا يسر رو سایپر ينبود که در اتاق خانه  يانگار همان مرد... و بم وجودش کنترل داشت  ریز

که  یکس... بود  گرید یکی...نبود   یکیآن  گارمرد ان نیا...  دیرس یپناه به نظر م یو بغض کرده بود و ب

مثل حاال که ...توانست با سرانگشتانش معجزه کند   یم...  اندازدشیبه بغض و اشک ب...آرامش کند   توانستیم

 ...کرد   یرا نوازش م شیپشت موها

 ...ماما  ... م :  رندیباعث شد از هم فاصله بگ شایم يصدا
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 ...جان ماما  :  دیدخترك لب گزصورت پر اخم  دنیبرگرداند و با د سر

 ...من بغل  ... من :  ایاخم زل زده بود به ک پر

 هیمن برم  نیپائ اریرو ب شایشما م ایک: لبخندش را پشت دست پنهان کرد ... بود  ایطلبکار آغوش ک دخترك

 ...آماده کنم   يزیچ

اش را لمس کرد   يزیو روم دیکشآشپزخانه  زیم يرو یدست...سمت آشپزخانه و دلتنگ آنجا هم بود   رفت

 ...و قرمزها   دیسف يرو...

 

 

 

 ؟...خوبه   ین ین:  شانه و گوشش نگه داشت  نیتلفن را ب یگوش

 ...تونم راه برم   ینم گهیمنه بد بخت د... اون مثل مسعود خوبه حالش :   دیخند یم عسل

 ...روزها   نیا شهیتموم م: مشغول بود  لشیپاست يانداخت که با بسته  شایبه م یزد و نگاه يلبخند

 ...ترنج   ترسمیم... برم اتاق عمل  دیبا گهیدو هفته د ـ

 ...کردم بهش   یمن هم فکر م...من  ...  هیعیطب: گرفت  ینفس

 ...  يتو سخت تر بود و چقدر متاسفم که تنها بود يبرا: عسل هم از شوق افتاده بود  يصدا

 !؟... ؟ هر لحظه ...  گفت که فرداد بود یم دیبا

 ...  شهیسخت من هم باالخره تموم م يروزا: داد  اتیبه محتو یداخل تابه و چرخ ختیها را ر قارچ

 !؟...  یخوشبخت ایبا ک ـ

 ...دوستش دارم  : اش را گرفت  یشانیرا با دست آزادش گرفت و با پشت دست رطوبت پ یگوش

 ...  شهیم نیکه غمگ دمیدیم يسالها هم که نبود نیتموم ا...  پرسهیمامان اون ازت م...برات خوشحالم ترنج   ـ

 ... من نبود  يبرا ـ

  ینداشته باش دنشونیبه د یلیم گهیفهمم اگه د یم...  شهیکه بگم جبران نم یهر چ... دونم  یم... دونم  یم ـ

... 

 ریفقط ام... بود  ایفقط ک...همون روزها  ... من از همون اول که اومدم  یدونست یتو که م: را پس زد  بغضش

 !؟... من ...فرداد تور انداختم   يمن برا کنهیبعد مادرت فکر م...  ایک
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 ...   ـ

 ...خوام راجع بهش حرف بزنم   ینم...ولش کن  :  ردیدندان بگ ریعسل باعث شد لب ز سکوت

 ...فرداد دوست داشت   ـ

 زهیعز یلیبرام خ... وقت دوسش نداشتم  چیمن ه...  یدونست یتو که م... عسل  يدیگوش م...اشتم  من ند ـ

 یمن وقت...  ستیکه تو فکر مادرت بوجود اومده ن یاون...  ستین...اما عشق و دوست داشتن نه   زیعز یلیخ... 

...  نجاستیا ایحاال که ک... که ازدواج کردم  حاال...بود هم نخواستم که باشه   کمیرو نداشتم و فرداد نزد ایک

 ...دخترم  ... شوهرم 

 ...فهمم   یمن م...ترنج   یگیم یفهمم چ یم ـ

  کنهیام م وونهیفکر کردن به حرفا د... ولش کن : برداشت  خچالیسمت  یگاز را کم کرد و کالفه قدم ریز

 ...  زمیعز...  شهیم یمثل خودت زمستون...ماه   يد لیاوا شهیم! ؟...  یکنیم مانیزا گهید يدو هفته  یگفت...

 ...کردند   یهمان بهتر که دوباره و صد باره مرور نم...بحث را نگرفت   يادامه  گریهم د عسل

 ...ماما  ...ماما  : زد  شیصدا شایم

قطع  گهیچکارت داره منم د نیبب رویب...وروجک خانوم تنگ شده   يدلم برا: رفت  یقربان صدقه اش م عسل

 ...کنم  

 ...از تماست   یمرس ـ

 ...  کنمیخواهش م ـ

 ...بهم خبر بده  ... بهم ...  مارستانیب یرفت ـ

 ...  دهیبودنت بهم قوت قلب م...من که خواهر ندارم  ...  گمیحتما م ـ

 ...  یمرس ـ

 ...تموم شد  ... ت : را دستش داد  یخال يکاسه  شایم

انگشت حلقه اش را لمس کرد  ...  دیرسیموقع م نیا شهیهم... کرده بود  رید ایک...ساعت انداخت   به نگاهش

 !!؟...ماند   یم یخال دیبا یتا ک...

 ...!!!ماما  ... م  ـ

 !؟...باشه ماما  ...  شهیات آماده م یاالن ماکاران... جانم  ـ

 ...!!نه   یماکاران... خوام  یم لیپاست ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٣٢١ 

 يخم شد و کنترل دستگاه را برداشت و شبکه ... را برداشت و شماره گرفت  لشیموبا یگرفت و گوش ینفس

 ... کارتون را گذاشت 

 ...  ایالو ک ـ

 ... سالم  ـ

 ؟... خونه  يایم يدار...سالم   ـ

 ...  دیشامتون و بخور...  رسمیم ریکم د هی... کار دارم  یجائ ـ

 ... خداحافظ ... باشه : چه تماس گرفته  يکه برا دینپرس یتح... را پشت گوش داد  شیموها

 !؟...ترنج   ـ

 ...  ـ

 !؟...  نیخوب ـ

 ....خداحافظ  ...  میآره خوب: گرفت  شایرا از اخم درهم م نگاهش

رفت   ینم شیپ یآنطور که دوست داشت یزندگ یگاه...کاناپه و به آشپزخانه برگشت   يرا انداخت رو یگوش

 !؟...بود  ... مهم نبود  یلیخ...

 *** 

 

 

بود   یزندگ يآشپزخانه صدا يپنجره  بانیسا يباران رو يبرخورد دانه ها...را دوست داشت   یباران يهوا

 ...  خرهیانقد بادکنک م... گفته برام دا  ایک... ك : سمتش  دیدو شایم...

 ...  ادیز... ز : تپلش را از هم باز کرد و هر دو دستش را نشان داد  يها انگشت

دوست ...ماما   هیعال یلیخ:  دیرا بوس شایم ینیخم شد و ب... کرد اما نگاهش نکرد   یرا حس م اینگاه ک ینیسنگ

 !؟...  يبه من هم بادکنک بد يدار

 ...  دمیم یکی...  ي...  ي:  کردینگاهش م يشاجدیم

 ... بده  یکی...باشه  :  دیخند

ماما  يبرا یکی...  ي: نشست  ایک يپا يو رو دیمبل باال کش يخودش را از رو...  ایسمت ک نباریو ا دیدو دوباره

 ...بزرگ باشه  ... ب ... باد کن 
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 ... مال مادر شما  نمیا -

 ...برات بادش کرد   ایک... ك  -

و  و هل در حال پخته شدن بودند درآورد نیخوش دارچ يکه در آن به ها با بو يرا از داخل قابلمه ا سرش

 بود  ستادهیا شیروبه رو....  شیخاص رو يکرد که با بادکنک قرمز رنگ با جمله  شیشایبه م ینگاه

 ...گقت مال تو باشه   ایک... ك  -

   کردینگاهشان م نهیداده بود به چارچوب در آشپزخانه و دست به س هیکه تک ایچرخاند به سمت ک سر

به هم  یکه فکر کرده بود قدم يشده بود هر بار یاما عصب...   ردیبگ افهیق خواستینگاهش را گرفت نم...

 ...  کردیم شتریفاصله شان را ب يگریبلند د ایبا قدم کوتاه  قایدق ایشده اند ک کینزد

 ...داره   یخوب يبو -

اش را  یشانیبا انگشت اشاره اش پ...آن طرف تر تا خنک شود   یگاز برداشت و گذاشت کم يرا از رو قابلمه

 ...بدم بهش   خوامیبهم سر بزنه م ادیب خوادیمال عسل فردا م:  خاراند  

 ...نگفت   يزیباال رفت و چ ایک يابرو تک

 ...  ستیمهم ن شیهم برا یلیخ کردیتعجبش احساس م نیکه بود ا يزیهر چ بابت

 ادیهم محبت کردن  ایک دیکنند با یاگر قرار بود مانند خانواده زندگ دادیحق را م نیبود به خودش ا دلخور

 ....  گرفتیم

 

خودش  يزد و برا شیبایز یشانیبه پ يبوسه ا...بود    دهیمشغول شده بود تا خواب شیانقدر با بادکنکها شایم

مبل  ينشسته بود رو ایخواب باشد اما ک کردیفکر م دید ییرایرا گوشه پذ ایبا ورودش ک...   ختیر اسمنی يچا

 ...ود  ب رهیخ ییو انگار که به جا

اش را در آورد و شروع کرد به بافتن دو تا  یبافتن لیبا فاصله نشست و از سبد کنار دستش م شیرو به رو يرو

 رو کیو  ریز

 ایکه ک دیچیپیدر ذهنش م سایو حرف پر...ته دلش زد   يو نا خودآگاه لبخند کردینگاهش را احساس م ینیسنگ

 ...محبت بلد نبود  

 ...را   یتیاهم یو ب يسرد...را خوب بلد بود   یاما بد اخالق...  درست
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 کرد شیجا به جا شیبا پا یکم...بود   شیپا نییپا شایقرمز م بادکنک

 ؟یبافیجوراب م -

 ... مال بچه عسل :    چاندیدور انگشتش پ شتریسبز رنگ ب يبلند کردن سرش کاموا بدون

 ...مهم شده   ریچه قدر نوه ام -

... مهم هستن  ایمن همه بچه ها دن يبرا:  را در هم کرد   شیاخم ها یترنج کم... داشت انگار  هیکنا لحنش

 ؟یبخواب يریچرا نم

 ؟یکنیتو چرا من رو نگاه نم -

حال ترنج را  توانستیم شیهم متوجه نشده بود که کارها يمرد ذره ا نیا... را محکم تر بافت   ریبار ز نیا...  

 بد تر کند؟

گذاشت و بلند  شیحوصله اش را نداشت کاموا را سر جا... بار محکم تر زد   نیرا ا شیپا ریهم باد کنک ز باز

 چته؟:  بار نگاهش پر از سئوال بود  نیسرش را بلند کرد ا ستادیا شیرو به رو...هم انگار بلند شد   ایک... شد 

 ...  ادیخوابم م -

 ؟یبادکنکت رو دوست نداشت -

حاال هم برو ...نده   یدست کس يندار مانیرو که خودت هم بهش ا يزیوقت چ چیه:  اشت د طنتیش لحنش

 ...برم بخوابم   خوامیکنار م

 ... مدت  نیترنج من سرم شلوغ ا -

 ...  یبرام بکن يمنم که نخواستم کار دونمیم -

 ...  ياون بادکنک رو اشاره کرد يتو جمله رو -

 اخترا به پشت سرش اند شیموها کالفه

 ...  کنهیمن ذهن شما زنها کجا کار م يخدا... ترنج  -

   ینه به حرکت ینه به حرف میکنیفکر م ينه به جمله ا...  کنهیجا کار نم چیذهن ما قلب ما ه...  ایجا ک چیه -

 ...هم ندارم   یمن از تو توقع...

 چرا ؟ یبگ یتونیاون وقت م:  آمد   یم یعصبان یهم به نظر کم ایبار ک نیا

 یتو چ فهممیجاست که نه من م نیا...و من به منطق دو دو تا چهارتا  ...  يندار يتو که به عشق اعتقاد -

 ...ندارم   يوقته به معجزه اعتقاد یلیمن هم خ...نه تو   یگیم
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به  ازش فاصله گرفت و یقدم... و نگاهش پر از سئوال شده بود ...دو طرف بدنش افتاده بودند   ایک يدستها

 ...سمت اتاقش رفت  

داشت ... به عشقش ...به محبتش   ...  ایداشت به آغوش ک ازین...تحمل هم   ...هم صبرش کم شده بود   واقعا

 ...که به آن محتاج بود   کردیرا طلب م یمحبت ییجورها کی

 

 

 دنیاز د... تا اواسط اتاقش آمده بود  یآفتاب کم رنگ... را باز کرد  شیچشمها نیب...ماما  ...شو   داریب... ب  -

چهار تا شد از حالت دراز کش خارج  شیتخت بود چشمها يکه دست و صورت شسته با لباس مرتب رو شایم

 ... ساعت هشت بود :  شد و به ساعت نگاه کرد  

 شد عروسک؟؟  داریب یتو ک -

 ...  خوامیم ریش... من ش ...  گهید ایب... ب ... صورتم رو شست  ایک... ك  -

از خودش  یکم... را حاضر کرده بود  شایم... خانه بود  ایپس ک...شکم خودش نشاند   يرا بغل کرد و رو شایم

از او  دینبا...حواسش به او بود   دیرسیبه او م... بود  زیعز ایک يبرا شایم... توقعش باال رفته بود ...  دیخجالت کش

نبود که به خاطر  نیمگر ا... بود  شایم زیهمه چ... ج وجود نداشت  وقت بود ترن یلیخ...  داشتیم یتوقع

...  کردیم يپدر شایم يبرا ایکه ک نیپس هم...و رو کرده بود با نگه داشتنش   ریاش را ز یدخترکش همه زندگ

 ...بود   یکاف

عطر  یکم...بود   شیزانو ریز ینداشت کم يبه جوراب شلوار يازین...رنگش را بست   دیسف راهنیآخر پ دکمه

 ... کرد  شتریرا ب شیموها اسیروغن ...  زد 

 را بغل کرد  شایم

 ...  يد یبو خوب م... ب : گفت   شایم

 به گونه دخترکش زد یمحکم بوسه

اش مشغول باشد و به سمت گاز  یگذاشت تا با شلب نیزم يرا رو شایم...  دید یرا نم ایآمد اما ک یم يچا يبو

 ... صبحانه حاضر بود ... رفت 

 ...  بود  دهیاز خودش خجالت کش یکم. مرباهاش را دوست داشت ایدر ظرف گذاشت ک روزیبه د ياز مربا یکم

 کجا بود رفته بود بدون صبحانه؟ ایپس ک... سمت پنجره آشپزخانه رفت  به
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را باور نداشت  دیدیکه م يزیچسباند چ شهیرا به ش شیدستها...ت  انداخ یپنجره نگاه نییباغچه کوچک پا به

 ...زبانش گرفت  ... 

 متوقفش کرد شیسر جا ییصدا دیبه بالکن که رس شایرفت م اطیسمت ح به

 ... ترنج  يخوریسرما م رونیب این يصد بار گفتم اون جور -

 يبلند يبا قدمها ایک...  کردیبا تعجب نگاهش مزبانش گرفته بود و ... بود کنار باغچه   ستادهیا... بود  ایک

 ریز مشیعطر گرم مردانه مال...بود   شینگاهش کرد رو به رو...  ستادیکنارش ا... خودش را به ترنج رساند 

 ...  اشتند يسرش را بلند کرد نفسش هاشان فاصله ا...  دیچیاش پ ینیب

 ...  نایا...  ایک -

 ...  دادینم یو جواب کردینگاهش م ایک

غم  شیاخم ها...  شناختیصورت را م نیا يجا يجا... دستش را بلند کرد و گونه اش را آرام نوازش کرد  ترنج

 ...بشناسد   توانستیوقت نم چیمرد را ه نیا ایپنهانش اما گو يها يو شاد شیها

 ...  ایقشنگن ک یلیخ یلیخ -

پنجره آشپزخانه کاشته شده بودند درست رو به  ریباغچه زکه در  ییبایز خیگل  دنیشگفت زده شده بود از د...  

 ...خانه   ریپ ریدرخت انج يرو

 هیبعد از چند ثان...  کردیگونه خودش فقط نگاهش م يرو...دست ترنج گذاشت    يآرام دستش را رو ایک

 : سکوت گفت  

 ...افته   یحتما اتفاق م یاعتقاد داشته باش يتو اگر به معجزه ا -

 یها ذهن یمردش که پشت کمرش حلقه شد تمام خستگ يدستها...انداخت   ایحرف خودش را در آغوش ک یب

 ...   دیجوشیمثل چشمه آرام م ایمحبت ک...  دندیاش پر کش

 ...عطر موهات را داشته باشه   يبو اطیکه ح میکنیم يتابستون هم کار -

 ...کوتاه به گونه اش زد   يهاش آرام بلند شد و بوسه اپا يرو... جدا کرد و نگاهش کرد  ایک نهیرا از س سرش

 ؟...  يخوایهنوز هم بادکنکت رو نم:  را از صورتش کنار زد   شیبا هر دو دستش موها ایک

 ...  يریپسش بگ يحق ندار يدیرو که به من م يزیچ:  زد   يلبخند

 ...دختر خوب   يکرد خی:    دیاش را محکم بوس یشانیزد و خم شد و پ يلبخند ایک

 ... اما  دیارز یم -
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 از پشت سرشان آمد  ییکه صدا دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ ایک

 ... بغلم  ایب ایک... ك  -

 ... حسود شده بود  ایبه ک دنسبتیدخترکش شد...  دیرا د شایدرهم م ياخمها یاش گرفت وقت خنده

 ...را بغل کرد    شیخم شد و عروسک کنار پا ایک

 ...مادرها باور نداشتم   يدختر هوو گنیم:  کرد   یاخم شوخ رنجت

 ...کرد   تیرا به دست راستش داد با دست چپش ترنج را به آغوشش هدا شایم ایک

... نداشت  يلحظه به معجزه اعتقاد نیبه اندازه ا یزمان چیگذاشت با خودش گفت ه ایقلب ک يسرش را رو...  

و  یپنجره آشپزخانه ؛زندگ ریکاشته شده ز خیگل  یبوته کوچک ایباشد  یمعجزه ضربان آرام قلب نیاگر ا یحت

 .... *** بودند   یسادگ نیبه هم شیمعجزه ها

کنم   یرانندگ دینبا گهیکرد د یفکر کنم مسعود حق داشت که فکر م:  شدیبه زحمت پشت فرمان جا م عسل

... 

 !؟... نه  يدیهنوز هم مثل اون وقتها حرف گوش نم: تکان داد  سر

 ؟...حرف گوش ندادم   یمن ک... ترنج ... ا  ـ

 ...ها محکمن اما بازم حواست باشه   شهیدر ش:  زدیجابجا کرد تا نر گریمربا را بار د يها شهیش

 ...  يدیزحمت کش یلیخ... ترنج  یمرس ـ

 ... رسونم  یجوراباش هم تموم شد بهت م... نوش جونت ...  زمیعز یچه زحمت ـ

 ؟...  رونیب امیمن ب ای نجایا يایلحظه م هی ـ

 !؟...شده   یچ: به شکم برآمده اش زد  يشد سمتش و لبخند خم

 ...نکردم   يوقت برات کار چیمن ه:  دست دور شانه اش انداخت  عسل

 ...که   نیهم...بود   یکردند کاف یورش مکه با نیهم... کند  یجبران یخواست کس ینم

 ...ترنج   ـ

 ... مطمئن باش ...عسل   یکه دنبال جبران ينکرد يتو کار ـ

برو ... عسل  یهنوز هم لوس:  دیلبخند زد و گونه اش را بوس... اش نم برداشته بود  یچشمان عسل مردمک

 ...  شهیم رتید گهید

 ...ببوسش از طرف من  ...  دمیرو که ند شایم...  رمیم... باشه  ـ
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 ...حتما   ـ

 ...رو هم ببوس   ایک ـ

 ؟... اما از طرف تو ...باشه  : بافت را دور شانه اش محکم کرد  شال

 ... از طرف خودت ببوسش ... من و با مسعود ننداز ... نه قربونت : عسل بلند شد  يخنده  يصدا

کرد و  یرفتنش نگاه م ریهنوز به مس...خانه   رونیود بب ستادهیرفت هنوز ا رونیعسل که از کوچه ب نیماش

 ...بود   ایک کینزد یامروز خانه اش جائ

 چیه...نشست   شیشاخه ها يدستش به نوازش رو...  ستادیا خیگل  يجلوتر کنار بوته  یشد و کم اطیح داخل

 ...بوته نبود   نیا یبه باارزش يا هیهد

 اطیکوتاه ح يو از دو پله  چاندیپ نهیدستانش را دور س...افتد   یاتفاق م یگفته بود اگر معجزه را باور کن ایک

 ...گذشت و باال رفت  

 ...بانداژ چشمش را برداشته بودند  ...هنوز خواب بود   شایم

 ...حواس پرت   يدختره : کرد  یعسل پووف لیموبا یگوش دنیکاناپه نشست و با د يرو

 ...در خواب   ينوزاد ریتصو...زد   يلبخند ریتصو نیاز د...  دیصفحه اش کش يرو یرا برداشت و دست یگوش

 ...توانست به فرداد زنگ بزند   یمسعود را نداشت اما م ي شماره

 یتماس گریحرف زده بودند د زیکه در تبر يدفعه ا نیاز آخر...را برداشت و شماره گرفت   لشیموبا یگوش

 ...نداشت  

 ...الو  : ا برداشت ر یبوق گوش نیسوم يرو

 ...سالم فرداد  : را حس کرد  شیصدا یگرفتگ

 ...سالم   ـ

 !؟...  یخوب... ام : دندان فشرد  ریناخنش را ز ي گوشه

 ؟... حالت خوبه ... شده ترنج  يطور ـ

  يبهش خبر بد یتونیم... و جا گذاشت  لشیموبا.بود نجایعسل ا... خوبم :  دشید یانگار که م... تکان داد  سر

 ...ممکنه الزمش بشه  ...

 ...  ـ

 ...فرداد   ـ
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وسط فقط من اضافه بودم مثل  نیا...  يموند ایبا ک...خونه ات   يدیمسعود و راه م...  یزنیبا عسل حرف م ـ

 ...  نکهیا

 ... !! یزنیحرف و م نیچرا ا...وقت   چیه...  يتو اضافه نبود ـ

 ...  یکه کار داشت یفقط وقت...  بهم يخودت زنگ زد لیبا م یک ـ

 ...  ستیگرفتنت ن دهیکردن و ناد تیبه خدا قصدم اذ...فرداد   ستین نطوریا: کرد  بغض

اون  امینتونم ب یکه حت يکرد يکار... نشست  یمن م يپاها يرو... نصف عمرش و تو بغل من بود  شایم ـ

 ...  نمیبچه رو بب

 ...لرزش تار و پود حنجره اش   نیا...پر بغض مردانه   يصدا نیا

 ...  یدنبال گوش امیم...  رهیم ادمیکه فراموشش کنم و انگار  گمیهر بار به خودم م... ولش کن  ـ

 ...مث دلش  ...سوخت   یانگشتش م ي گوشه

 ...ماما  ....ماما  :  زدیم شیصدا شایم

 ...سمت اتاق خواب   دیدو... بودش  دهیشده بود و ند داریب

 

 !؟...ماما   ادیداره م یک: خورد  یو تاب م چیکنارش پ اشیم

 ...بدم بهش   شمیخاله عسل مونده پ یگوش...ماما   ادیفرداد م: ژاکتش فرو برد  بیرا داخل ج دستش

 ...هوراا  ... هورا ... ه :  دیپر نیفرداد باال و پائ يبه نام عسل نکرد اما برا یتوجه

توانست  یهم م شهیاز همان پشت ش...فرداد   نیو ورود ماش شایم يزهایجست و خ يرفت رو حواسش

 ...تماشا کند   شایم دنیلبخندش را بابت د

 ...  ایب...  ایب... ب :  دیکش یدستش را م شایم

 !؟...تو   يشد یچ: و زخم پشت پلکش خم شد  شایم دنیبا د... زودتر خودش را رساند  فرداد

 !؟...چش شده  بچه  نیترنج ا: را بغل کرد  شایم

 ...  نیخورده زم:  دیشالش کش يبه لبه  یدست

 !؟...کجا   ـ

 ...  دهیپارك سرپوش هیتو ...  زیتبر: کند که سفت فرداد را بغل کرده  یم شایبه م ینگاه

 ...خوبه  ...خوبه  !!؟...  زیتبر ـ
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 ...  نیزم خورنیبچه ها تا بزرگ بشن هزار دفعه م:  کند  یم اخم

 ...  يخونسرد بود نطوریکاش قبل تر ها هم هم...  یگیراست م: صورتش شده  خیفرداد م نگاه

 ...اشاره اش را هم  ... فهمد  یرا م شیحرف ها يهم معنا نگفته

 ؟... ! شایم يچرا مواظب خودت نبود...دلم برات تنگ شده بود وروجک  ... عشق من چطوره ... هوووم  ـ

کند   یخرج فرداد م شایکه م یبوسه هائ يبرا...  شایدستان فرداد دور م يحلقه  يبرا...  ردیگیچشمانش را م نم

... 

 ...خواهد ادامه دهد   یفرداد نم...  کند  یمحکم م بیرا داخل ج دستانش

 دیشا... بهش برسون : را سمتش گرفت  لیموبا یگوش...  شیو خنده ها غیو ج شودیم شایمشغول م دوباره

 ... الزمش داشته باشه 

باشه  ... نرو ... ن : شود  یدستانش تنگ تر م يحلقه ... بماند  ستیکند که فرداد قرار ن یانگار حس م شایم

 ؟...!

 ...کرده   خیخوشمزه ات  يکه لپا نیتو ماش میبر...تونم بمونم خوشگلم   یمن که نم ـ

 ؟... نشه  رتید:   ردیگیقدم م همراهشان

 يمن برا...نگران نباش  :  دهدینشانش م یتوجه یرا با نگاه نکردن و ب نیاست و ا نیسر سنگ هنوز فرداد

 ... راحت باشه  التیخ...  شاستیالبته منظورم م...وقت دارم   شهیکه دوسش دارم هم یکس

 ...حرف نزن   ينطوریباهام ا: فشارد  یدندان م ریلبش راز يگوشه  یعصب

: به پشت خم شده  انشانیاز م شایم...  ندینش یم یصندل يکنارش رو...کند   یحس م...  ندیب یرا نم پوزخندش

 ؟...!مال منه   نیا... ا ... ا 

 شترینصف ب...  دیایب دنشیبه د یمحال بود فرداد دست خال...گرفته   یکادوئ شیداند که فرداد برا یهم م دهیند

 یاز همه دوست داشت را نم شتریرا ب یشلب شایبود که م ياما چه سر... فرداد بود  ي هیهد شیعروسک ها

 ...دانست  

 ...  نیبب... ماما  نیبب... ب ... ب  ـ

 ...خوشگله ماما   یلیخ: ماند  یعروسک مو بلوند م يرو نگاهش

 ؟.!يدوسش دار ـ

 ...آره  ...آ  ... آ ... آ  ـ
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لکنتش ....  شهیبچه داره روز به روز بدتر م نیچرا ا: شنود  یپر حرصش را هم م يو زمزمه  ندیبیفرداد را م اخم

 ...کم شده بود  

 يرو کنهیم ریگ شتریب نیبرا هم... است  جانزدهیه...  نجایا میکن یشکنجه اش نم: کند  یحرص نگاهش م پر

 ...کلمات  

 ...کند   یرا لمس م ششیته ر یماند که آنطور عصب یدست فرداد م يرو نگاهش

 ...کجاست   شایتو و م یتو زندگ گاهمیجا رهیم ادمی یمن لعنت...  کردمیاصال دخالت م دینبا ـ

 ... !!!فرداد  ـ

حاال نگاهش هم  کردیکه درکش م يفرداد...  گذردیو م زندیمهربان حاال زخم م شهیفرداد هم...  ردیگیم دلش

 ... کند  ینم

 ...  يمرد حساب باز کرد نیا يرو ادیز...  یخوام بدون یو م زیچ هیمن فقط  ـ

 ...  یحرف بزن ينطوریا دینبا ایدر مورد ک ـ

 ...خوام راجع به اون حرف بزنم   ینفر حق دارم هر جور که م هیمن ...  زنمیم ـ

 ...  يذاریاون سالها رو سرم م يمنت همه  يدار: کرده لب زد  بغض

 ....ماما  ... ما ...ما   ؟...  نیکنیچرا دعبا م... چ ... چ : کرد  ینگاهشان م شایم

 !؟...  خندمیدارم م...  نیبب...مامانم   میکن یدعوا نم: کند  یرا با پشت دست پاك م اشکش

و با  نیپشت بش یصندل يبرو رو...خوشگل خانوم   هیدعوا چ:  دیبگو يزیکند تا چ یبه فرداد م يا اشاره

 ... کن تا با مامان حرف بزنم  يعروسکت باز

 ...نه  ...نه  ...ن   ـ

 ...مامان جان   ستین يزیچ...  شیه:  چدیپیم شایرا دور م دستش

 ...  میریم گهیما د:  ردیگیفرداد م نیدرهم و غمگ يرا از چهره  نگاهش

 ...  میحرف بزن دیبا ـ

 ...باشه  ...باشه   ـ

 ...االن   نیهم ـ

 ...  یداد بزن...  یبش یعصب يخوا یتو هم م... ترسه  یبچه م نیا... فرداد  ـ

 !؟... چند دفعه ...د آخه تا حاال چند دفعه سرت داد زدم   ـ
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 ....وقت   چیه: کرده سر تکان داد  بغض

همون  يخونه  نیا...  شمیهنوز نگرانت م... من خر ... من احمق ...من نگرانتم  ...  یگیم یخوب پس چ ـ

 ...که هنوز   هیمرد نیا...که نگات هم نکرد بعد اون اتفاق   هیمرد

شده بود و دست به کمر  ادهیپ...بود   ایک...فرداد را نشنود   يحرف ها گریکنارشان باعث شد د ینیماش توقف

 ...کرد   ینگاهشان م

 ...جناب مهندس  :  هم رد نگاهش را گرفت که پوزخند زد  فرداد

 ...برو  ...فرداد  : فرداد گذاشت  يبازو يا رودستش ر...وسواس به فرداد   يایک...  یفرداد عصب نیا...  دیترس

 ...بپرسم   یمهندس فرجام نیو از ا يزیچ هیاتفاقا اومدم !؟... چرا  ـ

: گرفت  ینفس دینگاه پر اخمش را که د...برداشت   ایسمت ک یقدم.شد ادهیفشرد و پ نهیرا محکم به س شایم ـ

 ...  میزدیحرف م میداشت

 ...  یجناب مهندس فرجام ـ

 ...  ایک... تو  میبر ایب... ب : نشست  ایک يبازو يرو نباریا...  دیلرز یم دستانش

 ؟...  يشد نشیسوار ماش یچ يبرا: به گوشش   دیچسب ایک سر

 ...  دمیم حیتو برات توض میبر ایب ـ

 ... ترنج  ـ

 !؟...  يدیچرا ترس: بود  ستادهیمقابلشان ا فرداد

 !؟... نگفتم ...  يمن نذار يزن و بچه  کیه پات و نزدقبال بهت هشدار دادم ک ـ

 ...باورت شده   يادی؟ ز...!زن و بچه ات   ـ

 ...جا بمون مامان   نیهم:  اطیرا فرستاد داخل ح شایم

 ...نه  ... ن ... ن  ـ

ماند و دست به کمر  ایک ينگاهش رو... شوند  زیگالو ایبا ک دیترس یم... متوجه فرداد بود  شایم يها غیج ایم

 ...از فرداد بلندتر بود  ... شدنش 

 !؟...چرا باورم نشه   ـ

 ... کنه  یو باور م یگیکه م یاز حماقت ترنج که هر چ...  ستیتو ن یخوب از زرنگ ـ

 ...  ایک...  دیبس کن:  دیلرز یم شیصدا ته
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 ...االن   نیهم...برگرد تو خونه  :  دیآنکه نگاهش کند غر یب

اصال ...اش هم بلند بود   هیگر يبود و صدا دهیچسب شیبه پا شایم...بگذارد   شانیمحال بود تنها... رفت  ینم

 ...آمدند   یکوتاه م شایم يها هیبا گر دیشا... بهتر 

... من  یزندگ... من  يبهونه دم خونه  یب... دوست ندارم با بهونه ...پسر جون   گمیم یدارم بهت چ نیبب ـ

 !؟...  يمتوجه شد...  يایزن من ب یحت

 ...!!نه   ـ

 هیچه کار نیا...  ایک ریام...تو رو خدا  ...  دیبس کن: سمتشان  دیفرداد حلقه شد دو ي قهیکه دور  ایک ي پنجه

 ...ولش کن  ... 

 ...!!دخالت نکن   ـ

 ...  ایک... ترسم  یمن م...  میتو با هم حرف بزن میبر ایب...  زمیعز...  ایک: گذاشت  ایک يبازو يرا رو دستش

تا ...گورت و گم کن  : شده بود  دیسر انگشتانش سف... کت فرداد را فشرد  ي قهیمحکم تر ... هم نکرد  نگاهش

 ... کارو نکردم  نیخودم ا

 ریعت قبل با امسا هی نیهم...مهندس   يپریم یبا از ما بهترون:  کرد  یهنوز پوزخند به لب نگاهش م فرداد

 ... خوش و خندان ...  دمتید

 ...هم محکم شده بود   ياستخوان فک و چانه اش رو...برگشت   ایاز صورت فرداد سمت ک نگاهش

کار اون  یگفت یمگه نم! ؟...  يبا پدر من دار يچه سر و سر: مچ هر دو دستش را گرفت وتکانش داد  فرداد

 ...  میدون یکه نم دیبا هم دار يوسط چه قرار نیا...  دنشید يریم یچ يپس برا...بوده  

 ایک ریکه ام...  ایکه ک شدیاصال مگر م... فرداد را رد کند  يتا ادعا...که دروغ است   دیبگو ایتا ک زدیدل م دلش

 ...بافتن جوراب متلک بارش کرده بود   يبرا شبید نیهم... برود  ریام دنیبه د یفرجام

 ...  ایک... ك ... ك ... ك : بلند شد  شایهق م هق

 !!؟...!  يدیشن...کنم   یبشم به خودم هم رحم نم وونهیمن د...من نذار   یپات و تو زندگ ـ

ماند که به  يفرداد ينگاهش رو...بود که بلرزاندش   ياش آنقدر ياما سرد... اش را داد هم نزده بود  يدیشن

به ...  اطیکه محکم مچ دستش را گرفته بود و کشانده بودش سمت ح یائیک ریبه ام... عقب هل داده شده بود 

 ...  زدیزانو نشسته بود و هق م يکه رو شایم

 !؟... رفته بود  ریام دنیبه د ایک...کرد   یم ینیاش سنگ نهیس يرو يزیاما انگار هنوز چ... گرفت  ینفس
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 ... کرد  یانگشتانش را حس م يسرد...پنجه اش بود   انیمچ دستش هنوز م... را بغل کرده بود  شایم ایک

 ؟... ! گهیم یفرداد چ... ف ...  ایک ـ

 ...خوام حرف بزنم   یاالن نم...ساکت ترنج   ـ

 ...خوام حرف بزنم   یمن م... من : اش گذاشت  یشانیپ يدستش را رو! ؟... خواست  ینم

 !!؟...با توام  ...  نجایا ادیکه ب یلندهور خواست نیاز ا یچ يبرا:  بلند شد  ایک يصدا

 ...و جا گذاشته بود   لشیموبا یگوش... عسل  : دهانش  يرا گذاشت جلو دستش

 ...!!!به جهنم  ...به درك   ـ

 !؟...  زدندیبچه سر هم داد م يداشتند جلو...کرد   ینگاهشان م شایم

 !!؟؟...  شینیبیم!!!؟...  ریام دنید يریتو م...  ایک يبد حیبهم توض دیبا: گرفت  ینفس

 ...  ستین ينطوریا: انداخت  شیچنگ به موها ایکه ک دید

 ...  دنشید يریکه م يچه کار...  يدار یتو با اون کثافت چه حرف ـ

 ...  ـ

 !؟...  ایک ریام يدیشن ـ

 کارشیساعت قبل چ هی... ساعت قبل  هی...  ریام دنید یرفت... خوش و خرم  یچ يبرا...  يبهم جواب بد دیبا

 !؟...  یداشت

 !!؟... آره ... سال ها  نیتو تمام ا... تا حاال  یاز ک:  دیکوب یمحکم م شیها قهیشق

 یگفتم نم... بهت گفتم تمومش کن : کرد  یبود و نگاهش م دهیسرش را جلو کش...شد   شیبند بازو ایک دست

 ...ترنج   يدیمبه حرفام گوش ن...خونه باز بشه   نیبه ا یکس يخوام پا

 ...گفت   ینم ایمانده بود که ک يزیچه چ گرید...  ندیبیرا م ریگفت که ام یم... کرد  ینگاهش م ناباور

 ... ما ... م ... ما ... م ... م ... م : به هق هق افتاد  شایم

 ...رفت و محکم بغلش کرد و از پله ها باال رفت   شایسمت م...را پس زد   ایلرزاند و دست ک چانه

 *** 

از اتاق ... عرق شده بودند   سیها خ یلعنت... دستان لرزانش را محکم گره کرد ...  زدیخواب دل م انیم شایم

 ... رفت  رونیب
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 یکیاز همان  ...بود  دهیلباس خانه نپوش...مبل   یداده بود به پشت هیکاناپه و سرش را تک ينشسته بود رو ایک

 ؟...!باال رفته بودند آنجا نشسته بود   شایدو ساعت قبل که با م

 ...رفته   ریام دنیچه د يگفت که برا یم دیبا...  زدندیحرف م دیبا

 ...  ندشیمجبور شود سر بلند کند و بب ایکه ک يطور...  ستادیا مقابلش

 !؟...  دیخواب شایم ـ

 : چشمان خسته اش زل زد  به

گفتم ...تو خونه   يایبهت گفتم ب...  يچرا نگران نشد يکردیدعوا م یتو کوچه داشت یوقت! ؟...  یشائیم نگران

 !؟...  يرفتار و دار نیکرده بودم که ا یچه کار اشتباه...  میحرف بزن ایب

 ... رفتارات  نیبا ا یکنیخسته ام م يترنج دار:  زد  شیبه موها یحوصله بود که چنگ یب انگار

 !!؟...؟ چرا  ...!کنم   یدارم خسته ات م: تلخ بود  لبخندش

ما رو  ي ونهیکاراش م نیخواد با ا یکه اون پسره م يمتوجه نشد: نگاهش کرد  نیبه جلو خم شد و از پائ یکم

 ...به هم بزنه  

 !؟...  رسهیبه اون م یما به هم بخوره چ ي ونهیم ـ

 ...اون دوست   ـ

 یک! ؟...که من قبولش نکنم   شدیمانع م یسه سال چ نیاما ا... آره ! ؟...  یو بگ نیا يخوایم...دوستم داره   ـ

...  نجاینبود برگردم ا يازین! ؟...  یفهم یم... موندم  یخواستم کنارش م ی؟ من اگه م...تونست مانع بشه   یم

 ...کنار تو  

 ...سرش را سمت سقف گرفت و تند و تند پلک زد  ...خواست   یرا نم نینم برداشته بود و ا شیها مردمک

 !؟...  شینیبیکه م يدار کاریچ ریبا ام...  ایک ـ

 ....   ـ

 ؟... ! يدیشن...  یبه اون لعنت زنمیزنگ م...  ریبه خود ام زنمیباشه زنگ م! ؟... فرداد دروغ گفته  ـ

 انیم یکس...بود   ختهیتنش را به دار آو یرگ و پ تمام یکس...خواست داد بزند اما دست خودش نبود   ینم

 ... درها را ...درها را   يهمه ...  دیکوب یسرش م

 ریام يچرا نوه  یبهم گفت شبید نیهم...  نیهم...   شیدید یهمه مدت م نیا:  دیاش کش یشانیبه پ یدست

 !؟... چرا ... شده  زیعز
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مثل او زل نزده ...کرد   یکه نگاهش نم یبه چشم هائ... زل زده بود به صورتش ...  ایرا داده بود به ک نگاهش

 ...کرد   یفرار م دنشیو از د شیپا يسر خم کرده بود جلو...بود  

 ...ترنج   هیموضوع کار ـ

 ...  ستمیمن احمق ن: صدا داشت  پوزخندش

 ؟... !!ترنج  ـ

باعث ...  يبود دهیدروغ هاش و شن... کرده  کاریباهام چ ریام یدونست یتو م...  ایمن و نخندون ک! ؟... کار  ـ

 !؟...چطور  ...  یچطور تونست...اون تو گوش پدربزرگم خوند  ... شد من آواره بشم 

 ؟...!  یکن یچرا درك نم...  هیموضوع کار گمیدارم بهت م:  را گرفت  شیو بازو ستادیاش ا نهیبه س نهیس ایک

و  ینیشیدروغ ها رو سر هم کرد م نیکه تمام ا یبا کس...خنده داره  ...کنم چون مسخره است   یدرك نم ـ

 !؟...  يکار شهیبعد موضوع م...  يخندیم

؟ ... !؟ کدوم بگو و بخند ...  یکن یکه فرداد گفته رو باور م يزیچرا هر چ: شده بود  شتریب ایانگشتان ک فشار

 !؟...بهم بخنده   یکیام که بذارم  یمن آدم! ؟...  رهیازم آتو بگبخواد  یام که کس یآدم هیمن شب

 یسال با بدبخت نهمهیمن ا:   ندیگاهش را بب جیگ يرو يتوانست رگ برجسته  یم...باال رفته بود   شیصدا

 !؟... ترنج  يدیشن...به هم   زهیمن و بر یالف بچه بخواد با دو تا حرف زندگ هیکه اون  دمیخودم و باال نکش

 !؟...چند ساعت قبل   نیهم...  يدروغ گفته و تونبود یبگ يخوا یم ـ

 ...بتونه ازم سواستفاده کنه   یکیکه  ستمین یمن آدم... : اضطراب داشت  ... زل زده بود به صورتش  ایک

 ...کرد   یلرزش انگشتان مردانه اش را حس م...مانده بود   ایچشمان ک یسرخ يرو نگاهش

 شمیآدم ها رد م يالزم باشه از رو...ترنج   یتو هنوز خوب من و نشناخت...کنم   ین خودم از همه استفاده مم ـ

 ...اما به وقتش  ...  نطوریهم هم ریام ياز رو... راحت  یلیخ... 

شناخت  ید را ممر نیا....  نجایا... اما امروز  ...بارها  ... بارها تجربه اش کرده بود ... نبود  بیغر يواژه  ترس

 !؟... 

 ...  ایک یکنیم کاریچ تیبا زندگ يدار! ؟...  یمتیبه چه ق! ؟...  یشیآدم ها رد م ياز رو:  لرزاند  چانه

 ...وقته شروعش کردم   یلیکه خ يکار ـ

خودش ...کرده اش   خیانگشتان لرزان و ...نفس نفس زدنش را هم   نطوریا... بود  دهیرا ند یعصب يایک نیا

 ...  زدیدلش دل م... ترساندش   یم ایک نیاما ا...  دیفهم یم... داشت  یعصب يحمله 
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 ...  شایم شیخوام برم پ یم... م : دهانش را فرو داد  آب

فقط چند پله ...باال   دیپله ها دو يو رو دیچیدستان عرق کرده اش را در هم پ یسیخ...  دیرا عقب کش خودش

 شیبه پاها یشتاب... خواست برگردد و نگاهش کند  ینم...  دیرا شن ایک يقدم ها ینیکرده بود که سنگ یرا ط

 ...  دیرس ایبه اتاق،ک دنیاما قبل رس... داد 

 ...ولم کن  ... و :  دیاش حلقه شد نال نهیکه دور س ایک دستان

 !؟...آره ترنج  ... ؟ از من ...  یکنیفرار م يدار ـ

 !؟... سر و ته اون پسره  یب يحرف ها يبرا:  شیبود به بن موها دهیچسب ایسر ک...کرد   تقال

 ...بود   دهیند... شناخت  یرا نم ایاز ک يرفتار نطوریاما ا... بهتر بود  دیشا... گرفت  یآرام م یکم اگر

 ...  یلعنت يمن و با حرفات ترسوند:  دینال

 ...  یخواستم بترس ینم ـ

داد  هیسرش را تک...محکم بود   یکرده اش حساب خیدستان ... شد  یاما نم...را باز کند   ایک يکرد پنجه  یسع

 ...  دیکش یگوشش نفس م ریکه ز یائیبه ک

 ...فقط تو  ...ترنج   یآرومم کن یتونیفقط تو م:  شیتار موها انیم...  کردیاش را حس م زمزمه

عمق داشت و  شیرا حس کرد که زخم ها یائیامروز ک! ؟ ... دید یکه نم یزخم هائ يرو شدیم یمرهم دیبا

 ...  ایک یذهنش رفت تا دوازده سالگ...حسش کرده بود  ... بود  دهیند... عفونت 

 !؟...اون کارو باهات کرد   یک...  یک... ك : زد  لب

 ...  ایک: انداختش  هیبه گر ایک ي رعشه

 *** 

 

دو ساعت خودش  یکی نیتمام ا...  ندشیتوانست بب یآشپزخانه م یاز درگاه...کرد   یم يباز شیبا لگوها شایم

  واریبه د شدیمات م يفکر چیه یب یو گاه دیکش یپنجره م يلبه  يرو یدستمال یگاه...را مشغول کرده بود  

... 

 نیا یکه چه کس بود دهیپرس... آغوشش فشرده بودش  انیکه محکم م یهمان وقت... رفته بود به اتاقش  ایک

 ...و بستن در اتاقش بود   ایاما جوابش رفتن ک... کار را کرده 
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 یکوتاه و تپلش خانه م يبا انگشت ها...  دیچیهم م يدخترکش لگوها را رو... نشست  شایم کینزد یمبل يرو

 ...ساخت  

 ...!!کرد خانه   زمزمه

 ...  دیفهم یربطشان را نم...فرداد  ...  ایک...  ریام...هم گره کرد و تاب خورد   انیرا م دستانش

 !؟... کرد  یباور م دیرا با يکار موضوع

 ...رگ برجسته اش  ...پر دردش   ينفس ها...را   ایک یشانیپر

 ... ماما ... م ...  هتیترب یب...  یب... ب : نق زد  شایم...  ختیهم ر يرو لگوها

 ...صدا را هم  ...ه ها را گم کرده بود  دو ساعت قبل واژ یکیاز همان ...تکان داد   سر

 ...  میبا هم بساز... با   ایب... ب :  کردیدرشت نگاهش م يبا چشم ها دخترك

 يگذاشت رو یها را م لیمستط...  دیخند یم شایم...  دیهم چ يزانو کنارش نشست و سبزها و قرمزها را رو دو

که  يبه حال روز يوا... شوند  یمصالح هم محکم نم نیدانست که خانه ها با بهتر یاستوانه ها و کاش م

 ... نباشد  هیشب شیآجرها

لگوها  شایم... سر برنگرداند ... پله ها  يرا رو نشیسنگ يقدم ها...  دیرا شن ایباز و بسته شدن در اتاق ک يصدا

 ...اومد   ایک... ك ... ك : را به دستش داد 

به آغوشش  شایکنارش خم شده و م ایکرد که ک یهم حس م دهیند...  دیبرهنه سمتش دو يو با پاها ستادیا

 ... رفته است 

 ...  نیبب... ب ...  میسازیخونه م میماما دار... م ... من و م ... م : چسبانده بود  ایک ي نهیسر به س دخترکش

 ...  ستادیکنارش ا ایک یشده بودند وقت نیلگوها پخش زم...  ختیو ر دیخانه اش لرز ستون

 ...  ختیباز ر... ب ... ب ... ب : نق زد  شایم

آنطور ... بسته اش  يچشم ها... فرو رفته بود  شایم يموها انیم ایسر ک....بلند کرد و نگاهشان کرد   سر

 !؟... دخترش را دوست داشت ... مالکانه بغل کردنش  

 ...کرد   یم هیگر شایم...چند ساعت قبل داد زده بود   نیهم

 !؟...  ایک...  نیبب... ب ... ب : نشسته بود  ایک شیته ر يرو شایدست م...دندان فشرد تا بغض نکند   ریز لب

 ... جانم  ـ
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چند قدم آن ... فاصله گرفت ...  ستادیا...خم شدند کنار لگوها  ...آنطور آرام و صبور  ...  کردیرا خرج م جانش

 ...  دیژاکتش را برداشت و پوش ياز کنار ورود...داشت تا قدم بزند   یبیعج لیم...طرف تر  

 ...اما برنگشت   کردیرا حس م اینگاه ک ینیسنگ

 خیگل  يبوته  شیقدم ها ریمس...محکم کرد   نهیدستانش را دور س...لرزاندش   ئزیپا يروزها نیآخر يسرما

داده بود که  نانیگفته بود که فروشنده اطم...  دهیبود و گفته بود که بوته را از کجا خر ستادهیکنارش ا ایک... بود 

 ...کند   یوقت برف گل م

 !؟...  ردیرا بگ دیام نیتوانست ا یم یکس...داشت به گل کردن در برف   دیام

 ...فرداد  ... پدربزرگش ...  ریام

 دیشا...  دیاش... خوب نشناخته بود  دیرا شا ایک...و نوازشش کرد   یبرگ یب يشاخه ها يرو دیرا کش دستش

 يخم شد پا... دستانش با مالطفت شاخه ها را نوازش کرد ...کورکورانه تر از اول عاشق شده بود   نباریدوباره و ا

 یکم... عشق  یکم...نخواسته بود   يادیز زیاش چ یدر زندگ...پنجه اش گرفت   انیخاك را م یبوته و مشت

 ...  ایعشق و ک

 ...را   ایک ایعشق دارد  شتریب... دانست از هر کدام چقدر سهم دارد  ینم حاال

و نگاهش به پنجره  ستادیا... کرد  یم ینیسرش سنگ يرو يا هیسا...تر است   نیدانست کدام وزنه سنگ ینم

 ...کرد   یبود و نگاهش م ستادهیا ایک... آشپزخانه افتاد  ي

*** 

 

 

اتاق هاشان  نیماب دهیپوش يها واریاز در بسته و د... بود   چاندهیتخت نشسته بود و دستانش را دور زانو پ يرو

 ...اش   یگرفت از تلخ ینفس... را حس کند  گاریس يتوانست بو یم

 يمرد... آن طرف تر  یفقط کم...آن طرف تر   یکم...به خواب رفته بود ، آرام   شایم...آن طرف تر   یکم

آنجا تنها مانده بود   يمرد...  دیکش یم دكیکه نام همسر را  يمرد...کرد   یرا دود م شیها و دردها یدلتنگ

 !؟...نداشت   وستشمگر عاشقانه د... نبسته بود  شیتمام خوب و بدها يمگر چشم رو...
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مرهم ...گرفتند   یم آرام مکنار ه... تنها نباشند  گریکه د شدیم...   شدیم... شکست  شدیرا م وارید نیا يسرد

اما هر بار عفونت زده و پر چرك سر باز ...  شهیتا هم...ماند   یاثر آن م...  شدیم میزخم هاشان ترم...  شدندیم

 ...کرد   ینم

چند قدم بر  دیبا...زده اش ها کرد   خی يرا کف دست ها شیدهانش و هرم نفس ها يرا گرفت جلو دستش

 ؟... کند  رونشیتوانست ب یم یکدام دست...پشت در اتاقش   دیرسیم...داشت   یم

خواستن و نخواستن   نیاز ا...رفتن و نرفتن به درد آمده بود   نیاز ا شیها چهیتمام ماه...به خودش داد   یتاب

 ...دانست که چطور آرامش کند   یانداختش و نم یم هیکه به گر یکشمکش لعنت نیاز ا...

 ی؟ چطور م... بود  دهیخواب... آمد  یهم نم گارشیعطر س گرید... اش و فشرد  یشانیپ يرا گذاشت رو دستش

 ...توانست   یچطور م...توانست  

کرده بود  ياریزنبقش را آب يانگار گل ها...روپوش خوابش تر شد   نیآست...  دیپلکش کش يپا یو دست ستادیا

 ...  شدندیباز شدن پژمرده م يغنچه ها انگار به جا...  ختیاش ر نهیس شیپ يرو يبعد يقطره ها... 

  دیرا کوب ایکند در اتاق ک مانشیپش يزیقبل آنکه چ...و سمت در اتاق رفت   دیلرزانش کش يچانه  يرو یدست

 ...کم جان  ...   کباری...

 ...  دیپلکش کش يتر پا محکم

 یاما م... ترساندش  یکه نم یاز آن هائ...داشت   ندیخوشا یتیاتاقش مسموم يهوا...بود   ستادهیمقابلش ا ایک

 ...لرزاند  

 ...تو   امیب خوامیم: گرفت  ینفس

 دیشا...نداشت   یبرگشتن دیآمدن شا نیا...وداخل شد   چاندیپ نهیدستانش را دور س...  دیعقب کش یکم ایک

 ...  شدیدردها تمام م يگرفت و همه  یدوباره جان م یزندگ ایاتاق ک انیم... جا  نیهم

سرش را باال ...  یپاتخت يرو يو عکس ها يگاریس ریو ز يکتان خاکستر یروتخت يرو...  زدیدو دو م نگاهش

 ...  ایباهام حرف بزن ک...  یخوام داد بزن ینم... کنم  تتیخوام اذ ینم...بدونم   دیمن با... م : گرفت 

 !؟...  يداریچرا ب... وقته  رید ـ

را دور  شیتخت و دست ها ينشست لبه ...داد   یاجازه نم! ؟...  ردیبگ دهیرا نشن شیت حرف هاخواس یم

 ...  چاندیپ شیزانو

 ...خوام گوش بدم   یم ـ
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 ...  شهیم داریب شایم ـ

 ...  یشیآروم م یاگه بگ: تکان داد  سر

 ... !!ترنج  ـ

 ...من دوست دارم  :  به درد آمد  شیآنقدر محکم که مردمک ها...هم فشرد   يرا رو شیها پلک

 ...کنه   یسرم درد م...خوام بخوابم ترنج   یم ـ

 یمثل وقت هائ...  شدیمقابل چشمانش تار م ایک ریتصو...چانه اش سر خورد   ياشک تا رو...آمد   ینم کوتاه

 ... کرد  ینگاهش م یباران يها شهیکه از پشت ش

 !؟...باهات اون کارو کرد   یک... ك  ـ

 ...  ـ

تفاوت باشد   یبهتر از آن بود که ب شدیهم که م یعصبان... خوب بود ...  ندیتوانست مشت شدن دستش را بب یم

 ...بهتر   یلیخ...

 ...بذار آرومت کنم  :   ستادیا

 !؟...  یآرومم کن يخوا یم يچطور: واضح بود  ایک پوزخند

 ...که بتونم   يهر طور: را باال گرفت  سرش

چند ساله ...تکرار نشد  ...   يحس نکرد...  يدیتو اون لحظه ها رو ند:   دیصورتش چرخ ياجزا يرو ایک نگاه

 !؟...  یکنیمرورش م يکه دار

 ...گفت   یرا م شیآن وقت راحت تر حرف ها... کرد  یبغض نم...  ستادیا یاش از لرزش م یلعنت يچانه  اگر

 !؟...  يدید...  يدیو ند یت کساتاق یکیتو تار: بند چانه اش شد  ایک دست

 ...نم گرفت   شیها چشم

 !؟...  یفهم یم...من لمسش کردم  ...  يحس نکرد...  يدیند یچیه:   شیلب ها يرو دیانگشت کش ایک

و نوازشش کند   ردیاش بگ نهیس انیرا محکم م ایخواست سر ک یدلش م...  دیایجان نداشت تا باال ب دستانش

 ....جان داده  ...شده   ریتحق...  دهیکه ترس دیدیرا م يده دوازده ساله ا يپسر بچه ...

 ...دوبار ه  ... دوباره ...آرام  ...  دشیکرد و بوس یمکث... را جلو برد  سرش

 دهیناد دیرا با ایدستان ک یخال يجا...نوازششان کرد  ...  دیکش ایک يموها يحسش را باال آورد و رو یب دستان

 ...گرفت   یم
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 ...فهمم   یمن درد تو رو م:  دندان گرفت و رها کرد  ریمرطوبش را ز يلب ها...  دیعقب کش یکم

 !؟...  هیعاشق شدن چطور یدونیم:  مردانه اش  يها قهیشق يرو دیرا کش دستانش

تحملشون  یتون یتو باز هم م... دردها هر چقدر بزرگ تر باشن :  شیگونه ها يانگشتانش را سراند رو نوك

 ...  یکن

 !؟...مسخره است نه  :  و وادارش کرد نگاهش کند  ایانگشتانش را گذاشت دو طرف صورت ک سر

 ...  میرو درمان کن گهیهمد میتون یم:  نشاند  شیلب ها يرو يلبخند

ام از کد چیانگار به ه...   کردیفقط نگاهش م...  یحرف و عکس العمل چیه یب... زل زده بود به صورتش  ایک

 ...زده بودند   خی نشیغمگ يانگار مردمک ها...گوش نداده بود   شیحرف ها

 !؟...  يباز هم صبور...  شدیاش آوار م نهیس انیم يزیچ

 ...را خشک کرد   شیو اشک ها دیچانه اش کش يدستش را پا پشت

اصال انگار ...ضعف داشتند   شیپاها...باز اتاق   مهیبود کنار در ن دهیرس...دو قدم  ...قدم   کی...  دیکش عقب

 ...حس و جان از تنش رفته بود  

 : را چنگ کرد  شیگرفت و موها ینفس

 یکه م یچون اون ترنج! ؟...بچه دارم   هیچون ... چون ...  شهیم ينطوریکه ا هیدفعه ا نیدوم نیا...  نیا

 ! ؟...  ستین گهید... اون دختر ...  یشناخت

رفت   یاتاق م نیاز ا دیفقط با...کرد   یبغض داشت خفه اش م...گرفت   یرا بست و نفس شیها چشم

 ...گرفت   یداشت جانش را م ندشیخوشا تیمسموم...

خونه  نیتو ا امیقبول کردم ب کهیهمون وقت...و   دنیند نیا...نخواستن و   نیا...کنم   یدرك م... باشه ... ب  ـ

 ...دونستم   یم

 یسرش خفه م ریبالش ز انیرا م شیبوسه ها...کرد   یو بغلش م شایگشت کنار م یبر م...برگرداند تا برود   سر

 ... کشت  یکرد و م

 نیدرد شد از ا... عضالتش منقبض شد  ...دور تنش حلقه شد   ایک ينشست و دست ها رهیدستگ يرو دستش

 ...نخواستن و دل سوزاندن  

 ...اومدم   یم دیاصال نبا... اصال ... خوام برم  یم ـ

 ...  شیتار به تار موها يرو...  شیتار موها يرو...  کردیرا حس م شیفقط بوسه ها...  دیشن ینم ایاز ک یصدائ
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 ...ولم کن  : زد  هق

آرام آرام مثل خوره جانش را  یلعنت يبوسه ها...زانو خم شد   يرو...  کردیو نرم ترش م شدیها تندتر م بوسه

 ...  :  گرفت  یم

 ...بذار برم   ـ

نوازش  شیو جا شدندیخشک م شیاشک ها...هم بوسه   شیها هیجواب گر... بوسه بود  شیحرف ها جواب

 ...  شدیحس م...  شدیم

 ...نبود   يازیناز و ن...لمس شدن  ... شدن  دهیبوس نطوریا...  دید یو نم دیدیم

 ...که هر دو را آبستن کرده بود   یعشق...نشست   یآنجا به بار م یعشق انگار

 *** 

 

که نوازشش  يدستان مردانه ا انیو کوچکش م کیبار يانگشت ها...انگشتانشان در هم شده بود   ي پنجه

 ...کرده بود  

اما سکوت ...که آرامش کند   يزیاز هر چ...خواست حرف بزند   یدلش م...  ایک يبه بازو دیاش را سائ یشانیپ

انگشتانش محکم کرد و سرش را  انیپنجه اش را م...گذاشت   یآرام و شمرده اش نم ينفس ها يصدا...  ایک

 ...باال گرفت تا نگاهش کند  

هم  يرا رو شیکرد تا پلک ها یکاش جرات م...مطمئنش کرد که به خواب رفته است   ایک يبسته  يها پلک

 ...  زدیم شایبه م يسر دیبا...شد   یاما نم... بگذارد و بخوابد 

خم شد تا برش  یکم...بنفش آرام گرفته بودند   يزنبق ها...تخت انداخت   ریبه ز یدندان فشرد ونگاه ریز لب

 یراحت تر م نطوریا... بود  دهیخواب ایبهتر بود که ک یلیاصالخ...رفت   یو م دیپوش یلباسش را م دیبا... دارد 

 ... توانست به اتاقش برگردد 

 ... کجا : خواب آلود و گرفته بود  شیصدا...دور شکمش حلقه شد   ایک دست

 !؟...  يداریب: خودش را جمع کرد ...عرق کرده بود   دستانش

 ... اوهوم : نشست پشت گردنش  یم شیها نفس

 ...شه   داریب شایم ترسمیم...  یم ـ
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بهش  رمیمن م:  زدیهمانجا و لب م انگار سرش را چسبانده بود... شانه اش حس کرد  يکوتاهش را رو ي بوسه

 ...  زنمیسر م

 ... بالش فرو برد  انیرا بست و سرش را م شیچشم ها دیرا که د ایشدن ک زیخ مین... تکان داد  سر

 !؟... ترنج  ـ

 !؟...  نمتیبب:  خواست چشم در چشم نگاهش کند  ینم... کرد و منتظر ماند  یهوم

 ... از عطر بالش برداشت و پلک باز کرد  ینفس...شت  آرام و نوازش گرش را دوست دا يصدا

 !؟...  دیکش یهم خجالت م ایک... هم فشرد  يلب رو...کرد   ینگاهش نم...تخت   ينشسته بود لبه  ایک

 

 !؟...  يریدوش بگ هی امیتا ب يخوا یم...  يخوا یم ـ

 ... آره  ـ

 ...  زهیتم...  ذارمیبرات حوله م ـ

 ...شد و لباس خوابش را برداشت و داخل حمام شد   زیخ مین...رفت   رونیاز اتاق ب ایچشمانش ک مقابل

 

 يو آرام رو فینوك انگشتانش را ظر...اش فرو داد   نهیو عطر زن بودن را تا اعماق س دیکش یقیعم نفس

رنگ  دیحوله سف...زن بودنش شکفته بودند   يکه شکوفه ها ییجا يجا يگردنش رو يرو دیپوست تنش کش

جا مانده از انگشتانش  بهخطوط  نیاز ب... بخار گرفته حمام را با دست پاك کرد  نهیو آ دیچیرا دور تنش پ

 دهینفس مردش را نفس کش یحوال نیجا و در هم نیهم... که درست امشب  یزن...  دیرا د یصورت زن جوان

کرده بود نوازش شده بود و  انیطغ شیقلبش به دور از تمام درد ها و ترسها يو تپش ها جاناتیبا ه...بود  

در ...بود   دهیکرده بود گل داده بود نفس کش شهیر... شده بود  دهیبود و بوس دهیبوس...نوازش کرده بود   انهیناش

 ...بود   دهیچیتختش عطر زنبق پ انیم

آرامش گرفته بود و آرامش داده بود  ...  یلمس کردن باینرم و ز... است  یپوست تنش مخمل کردیم احساس

تخت  نیبه ا دیبه او که رس... ختم شد  ایاش را دنبال کرد به ک ییتنها يدر تمام شبها... لبه وان نشست ...

و در آخر  دندیشدند و بار لیکردند س انیطغ شیها یرفتند زنانگ شیترسها... کرد  رییتغ زیرنگ همه چ یطوس

 ...شدند   لیآرام تبد يبا کوبش قلب مرد آرام گرفته در کنارش به برکه ا
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که از شب به  ییتمام تصورها...زند   يشده در ذهنش را به کنار دهیچیکرده بود تمام احساسات متناقض پ یسع

 یبود و منتظر شب ایکه نامزد ک ندیبب یکرد خودش را همان دخترک یسع...از  خودش داشت   شایوجود آمدن م

 ... خانه شود  نیکه با لباس عروس وارد هم

 ...لبش آمد   يرو يو نا خود آگاه لبخند دیرا شن ایک يبه در خورد و صدا يا تقه

 ؟؟ياینم رونیچرا ب ؟؟یخوب زمیترنج عز -

 ...  امیدارم م -

عاشق  اریو در آخر بس دهیترس یکم...آرام   یکم... خجل  یو کم دیخواب بنفش رنگش ساتنش را پوش راهنیپ

 ...بس شگرف تر و کشف نشده تر از آن داشت   یشد که حاال خاطرات یوارد اتاق

در تمام طول رابطه شان ... تعجب کرد  یکم...گذاشته بود   شیچشمها يدستش را رو... بود  دهیدراز کش ایک

 ...بود   دهیرا نه حس کرده بود و نه د یعشق داده بود عشق گرفته بود اما نگاه... نگاهش نکرده بود  ایهم ک

 ستادهیا دیرا بشو ایکه بازهم نتوانسته بود عطر تن ک یبرهنه و عطر صابون يبا پاها... چه کند  دیبا دانستینم

 ...بود   

 ...  نمیبب نجایا ایب...  زمیعز ییچرا اونجا -

باز  شیپنهان کنند آغوشش را برا توانستندیکه غم نگاهشان را نم ییبا چشمها ایرفت که ک یبه سمت تخت مآرا

حلقه شد دور  ایدست ک...داد   هیگذاشت و پشتش را کامل به او تک ایک يبازو يسرش را رو...کرده بود   

 ...گرفته بود   يبازنفسش الله گوشش را به ....شانه اش گذاشت    يشکمش و چانه اش را رو

 حالت خوبه خانومم؟؟ -

آور  ادیکه اعت ییاز نفسها ای...داشت   تیمالک میکه م یاز خانوم... لبهاش آمد  يبه رو یآرامش بخش لبخند

 ...اما سرخوش شده بود   دانستیبودند نم

 ...اوهوم   -

 ؟؟یآروم -

 ؟؟ینیغمگ -

 ...   یتو هست...آرومم  ...نه  :  قلقلکش داد   ایفوت شده از دهان ک نفس

 بودنم مهمه؟؟ -

 ...مهمه   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 ا؟؟یک:  فکر کرد   یکم....  

 ...جانم   -

 ...  کمی...من   -

 ؟؟؟يتو چرا پشتت رو به من کرد -

 !!نه... :  به چرخاند که ترنج مقاومت کرد   یکرد که ترنج را اندک یسع و

 چرا؟؟ -

 ...  کشمیجالت مخ یعنی...  کمی -

ترنج جا ...  دیسکوت کرد و بعد دستش را برداشت و طاق باز دراز کش یکم...دور شکمش شل شد   ایک دست

 ؟؟يناراحت شد... :  را پوشانده بود   شیچشمها يکه دوباره رو دیبه سمتش چرخ...خورد  

-   .... 

 ...  فکر کردم که ... من ...  مینبود یعنی...  يمجبور نبود ایک -

بسته و دوباره  يآرام و پر نوازش با چشمها شیدوساعت پ ای یکی دیشا نیآمد هم يمرد شیچشمها يجلو...  

 ...ها   دیاز شک ها و ترد یمیحجم عظ

و محکم در آغوشش ...   دیدستش را دور آرنجش حلقه کرد و به سمت خودش کش ایکرد بلند شود که ک قصد

شب  نیاول نیبعد از سالها ا... بخواب ترنج :  نگهش دارد   خواستیم ایانگار ترنج قصد فرار داشت و ک...  دیکش

 ...آرامش من بود  

 مهین شیخسته بود و چشمها... حاال آرام شده است  دیکوبیمهابا م یاش ب نهیاحساس کرد قلبش که در س ترنج

 ...  شایم:  باز  

 ...اونم خوبه و خواب  :  د  اش ز قهیبه شق يبوسه ا ایک

 ...  ستمین یببخش اگر برات کاف ایک -

من با تو ...  کنمیترنج خواهش م:    دیشن يداریخواب وب نیرا احساس کرد و ب شیموها يرو ایمحکم ک بوسه

 کار کنم؟ یچ

 

 يپلکش را باز کرد هوا ابر نیب... بود   یخال... قوس داد و دستش را دراز کرد  يتمام آن خاکستر نیرو ب تنش

 ...نبود   ایک... دانست  یهنوز کامل روشن نشده بود را نم ایبود 
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دستش را به تاج ... رفت  جیسرش گ...تنها مانده بود   شبیدخترکش د...بلند شد   عیافتاد سر شایم ادی ناگهان

 ...را بست    شیچشمها يا هیتخت گرفت و چند ثان

 ؟یخوب -

 ... خوبم :    کردینم داشت و حوله اش دور گردنش بود و نگاهش م شیموها دیرا د اید کرا بلند کر سرش

 ...  شایم... :  کرد به خودش مسلط شود   یو سع دیکش شیبه موها یدست

 ...بودم   ششیاالن پ 7هنوز خوابه تازه ساعت  -

 دهیمرد خواب نیآغوش هم انیهر چه قدر هم که تا صبح در م...  دیکش یهنوز هم خجالت م...گرفته بود   نگاه

 ...آمد   یپوستش م ریز یشرم شانیآور ادیبودند که با  یقیساعتها و دقا... باشد 

 ...  نمینگام کن بب:  را گرفت   شیتر شد و بازوها کیبه او نزد یقدم ایک

 ... اااا  -

 يدیکشیخجالت نم يکردیکه خر و پف م شبید:  خنده داشت   یکم لحنش

 ...  کنمیمن خر و پف نم:  گفت   یدر هم رفت و سرش را بلند کرد و شاک شیاخمها

 هی شبید... نه :  زد   يکرد و لبخند یشده بود نگاه ریبهانه گ يدختر بچه ها هیبه صورت ترنج که شب ایک

 بود نجایخانوم خوشگل و آروم ا

مطلق  یاهیو س دیدیرا م ایبلند ک يمژه ها... نفس بود  کی دیزد فاصله نگاهشان شا ینیلبخند شرمگ ترنج

 ... نگاهش را 

 ...منتظرتم   نییپا...صبحانه رو آماده کردم   زیم:  اش زد   یشانیبه پ يخم شد و بوسه ا ایک

بست و باز  يا قهیرا چند دق شیو ارامش همه وجودش را گرفت چشمها...  دیرا نفس کش نیدارچ يچا يبو

 ...ترنج  :    چرخاندیاش را در فنجانش م يخوریقاشق چا ایک... کرد 

 ...جانم   -

 ...که خرجش کرد از ته دل بود   یجانم

 ...  دیخر میبر امیزود م کمیامروز  -

 !!د؟؟یخر:  زد   یدستش را گاز کوچک لقمه

 ...  یدوست داشته باش يخاکستر یفکر نکنم روتخت -

 !!؟؟يخاکستر:  اس متوجه نشد   هیرا چند ثان منظورش
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 د؟؟یبنفش شا...  يدوست ندار يکه خاکستر دونمیم -

 ... هنوز ...من  ...  زهیچ... :  را نداشت   دنیپرس میقدر مستق نیا انتظار

اون کردم  یفکر م:  خم شد   یاندک زیم يرا در هم گره زد و رو شیدستها... گذاشت  زیم يفنجانش را رو ایک

 ...هاش رو کنار گذاشته   دیکرد تمام ترد يبراق بنفشش ازم دلبر يکه با با زنبقها یخانوم

 شناسم؟؟یاون خانومه رو م:  گفت   یخاص یطنتیش با

 ...  ستیآسون ن يزیچ چیه!! ترنج؟؟:  زد   يلبخند ایک

 ...  دونمیرو نم زهایچ یلیمن هنوز خ: بود   انیتا امروزش نما شبید ينبودنش از تک تک رفتارها آسان

 مثال؟ -

 ...هنوز پدر  ...  ؟يرابطه دار ریچرا تو با ام -

رو  یکه حت يتو خونت تو آشپزخونه ا...اطرافت رو نگاه کن  ...ترنج  :    دیکالمش پر انیصبرانه م یب ایک

 شبیکه د يهرشو...که روبه روته شوهرت   يمرد...  ینشست يکرد يخودت گلدوز يهاش رو با دستها يزیم

 بایز یکه دنبالش هست يزیچ....  دهیدخترت تو اتاقش خواب... ...   دهیموهات رو نفس کش اسیتا صبح عطر 

 ...  ستین

  -...  ستین بایز یقتیحق چیه

 ست؟ین بایجا هم ز نیبودنت ا قتیحق -

 ...بهت گفتم دوستت دارم   شبیمن د -

بذار ...بمون خونه و منتظرم باش  :  صورت ترنج را کنار زد   يآشفته آمده رو ياز ته دل زد و مو يلبخند ایک

 ...بهم فرصت بده  ...درست کنم   دیکه با يرو اون طور زهایچ یلیخ

... خارج شد  اطیدنده عقب از ح ایک...آمدند   یکوچک برف از آسمان م يدانه ها...   دیچیرا دور بدنش پ شالش

را  خیبرف کوچک هم گل  نیهم... بود  یم دواریام دیبا... کرد  یپنجره نگاه ریبوته زو به  دیکش یقینفس عم

 ...شکوفا کند  

 يبو رونیب يکه در سرما يخانه ا...  گفتیراست م دیشا ایک... اش را تمام کند  یسمت خانه رفت تا بافتن به

صبرانه منتظر شوهرش است تا رنگ اتاق  یکه ب یبا زن... خنده کودك داشته باشد  يو صدا يعطر چا

که  ییها قتیهمان حق...  کندتلخ  يها قتیهم خودش را بنده حق یلیخ دینبا دیخوابشان را انتخاب کنند شا

 ...  رندیهستند وانکار ناپذ
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داد  یرا براق تر نشان م شیکه چشم ها يلبخند... صورتش گل کرده بود  ياز صبح رو یلبخند محو و کمرنگ 

 یکه در نوزده سالگ یحس... بود  دهیپوستش دو ریز فیلط یحس...   شهیتر از هم یرا نرم تر و مخمل شیصدا و

بال  ریز يمثل جوجه ا... بود  شستهدامنش ن ریز شایم.گشت یبر م هیبه ال هیاش گم شده بود حاال داشت ال

 یرا م یچندتائ...مشغول بود   شیبود و با برچسب ها دهیسرش کش يدامن را تا باال يلبه ... مادرش  يها

داشت دستانش را از هم باز کند و تا افق  يادیز لیم... که ترنج متوجه نبود  الشیو به خ شیچسباند به ساق پا

 ... شده بود  داریب ایتخت خواب اتاق ک انیکه م یصبح نیهم ثلم... به تنش بدهد  یکش و قوس

که مهربان بود   یبا چشمان...دور گردن   ينم دار و حوله ا يبا موها... بود چشمانش  امقابلیک صورت

... ب ... ب ...ماما  ... م :  دیکش رونیدامنش ب ریسر از ز شایم...  کردیو نوازشش م دادیم نانینگاهش اطم...

 !؟...  نیبب

خوشگل شدم  ...خ  ... خ :  شیرا چسبانده بود پشت دست ها یباب اسفنج يبرچسب ها...  ندشیشد تا بب خم

 !؟...

بعله : اش چسباند  نهینشست و خودش را به س شیپاها يدخترك رو.دشیانداخت و باال کش شیبازو ریز دست

 ...  یائیدختر دن نیشما خوشگل تر...ماما  

 ...  دیمثل خورش... م : کرد  یو پر ناز نگاهش م دهیبرچ لب

 ... باغ گل  هیمثل ...بارون   يمثل قطره ها...ثل ستاره ها  م...  دیمثل خورش:  دیاش را بوس ینیب

 ...بادکنک  ... مثل باد ... م  ـ

 ...  یرنگ یرنگ يمثل بادکنک ها: فردارش فرو برد  يموها انیاش را م خنده

الو  : گرفت  یعسل نفس يشماره  دنیبا د.کاناپه گذاشت و برخواست يرا رو شایم دیرا که شن لشیموبا يملود

 ...عسل جان  ...

 ...سالم ترنج   ـ

 ؟...!  هینطوریصدات چرا ا....شده عسل   یچ:  پر بغض عسل ترساندش  يصدا

 ؟...!هم هست   ایک...  يخونه ا...  ستین يطور ـ

 !؟...برات افتاده   یاتفاق...شده   یچ...  ستین ایک: افتاد به جانش  دلشوره

 !؟...افتاد   ایاون و ک نیب یاتفاق رهیمن و بگ یوشکه فرداد اومد گ روزید ـ
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...  یچ...کم بحث کردن   هی:  واریداد به د هیتک...کرد   یکه دردش را حس م دیکوب یچنان محکم م قلبش

 !؟...؟ فرداد خوبه  ...شده   یچ

 !؟...شده   شیفرداد طور!؟...  عسل

 !؟...  مارستانیب يایب یتونیم ـ

*** 

 

 یچ... چ : حس شده بود  یب شیدست ها...  دیرا باالتر کش شایم... بودند  ستادهیا يورود يو مسعود جلو عسل

 ؟... فرداد چش شده ...شده عسل  

 ... ترنج جان  ياومد یم دینبا:  ردیرا بگ شایبود که دست دراز کرد تا م مسعود

 ... ت به آغوش مسعود برود خواس ینم...گردنش شد   زیآو شتریو ب دیخودش را پس کش شایم

 !؟...کجا تصادف کرده   ـ

شما اومد  ياز خونه  نکهیبعد ا: است  ستهیاو گر دنیداد تا قبل رس یپف کرده و سرخ عسل نشان م چشمان

داد و دعوا راه ... شده بود اصال  وونهید... بود  یعصبان یلیفرداد خ...بابا هم تازه اومده بود  ... برگشت خونه 

...   هیچ انیجر میدیاصال نفهم...  میدونست یما نم ابه خد...نشست و برخواست داره   ایت که چرا بابا با کانداخ

 ...  رمیبم یاله...شد زد تو صورت فرداد   یبابا عصبان

 ...  زمیعز ينطورینکن ا: عسل انداخته بود  يبازو ریدست ز مسعود

... کرد  یدعواش هم نم... نزده بود  یحرف چیهاش تا حاال به فرداد ه یبداخالق يبابا با همه ...ترنج   يوا ـ

 ... صورتش  يچه برسهکه بکوبه تو

 !؟... فرداد ...گفتن   یها چه م نیا...  شیشانه ها يکرد رو یم ینیسنگ شایم...چنگ شده بود   قلبش

 ؟...!حالش خوبه  ! ؟... کجاست ... ك  ـ

رفته ...  نیبا ماش...  رونیخونه فرداد زد ب دمیرس شبیمن د: انداخته بود و مسعود دست دورش  زدیهق م عسل

 ...  نجایا میمنتقلش کرد... دم صبح بهمون خبر دادن ...اونجا تصادف کرده  ... بود سمت جاده شمال 

 !؟... تصادف : تکه تکه شد  نفسش

 !؟...فرداد کجاست  ... ف : سفت گرفته بودش  شایم

 ...داداشم   يبرا رمیبم یاله: هق زد  عسل
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  ریکم آروم بگ هی... عسل جان ...بابا   يا: را گرفت  شیقبل سر خوردنش مسعود بازو... جان نداشت  شیپاها

 ...  دینیبش نجایا نیایب...

 ؟... !چش شده ... چش : اش  نهیس انیکز کرده بود م شایم...  دیلرز یم دستانش

 ...االن تو اتاق عمله  ... م پاره شده طحالش ه... داشت  یداخل يزیخونر ـ

... کرد   یو خفه اش م دیبر یرا م شیآنقدر سفت که داشت نفس ها... را بسته بود  شیسفت راه گلو يزیچ

 ؟... !ترنج ... ترنج ... چت شده : اش به خس خس افتاده بود عسل وحشتزده نگاهش کرد  نهیس

 ...خوبم  ... خ  ـ

 ؟... !ترنج ...  يکبود شد...شده  چت ! ؟... کجات خوبه  ـ

: به مسعود زد  ياشاره ا.بردارد بشیرا از ج یدستانش قدرت نداشت تا گوش...  خوردیاش زنگ م یلعنت لیموبا

 ...  استیفکر کنم ک...  نیجواب بد شهیم...  شهیم

 *** 

  

حالش را بد  مارستانیب يبو...  راحت باشد  شیتا جا دشیباالتر کش یکم...به خواب رفته بود   شیپا يرو شایم

بود و  دهیرنگ صورتش به شدت پر...نشستن عسل شد   يمتوجه ...خواست عق بزند   یدلش م...کرد   یم

 ... آخ : شکم برجسته اش  يدستش را گذاشته بود رو کی

 !؟...  يدرد دار: را لمس کرد  شیبازو نگران

 ...  يواا...بشه   شیاگه فرداد طور... ترنج  شمیم وونهیدارم د...عمل تموم شه   نیفقط ا... خوبم  ـ

کرد  یبه فرداد فکر م یقلبش درد بود وقت...اش داد   يدستش را گرفت و دلدار...  شیپا يانداخته بود رو چنگ

 ... بودنش ...اش   یبه آنهمه همراه... 

 ...  شهیکه خوب م دونمیمن م ـ

 ...من   شیاومد پ ينامزد شد ایبا ک یوقت... تو رو دوست داشت : از اشک داشت  یعسل موج چشمان

جنس دوست داشتن فرداد ... فرداد را از همان اول نخواسته بود  يعالقه .خواست بشنود ینم...تکان داد   سر

 ...هم نبود   هیشب یداشت حت ایکه امروز در قلبش به ک يبه عالقه ا یاما ربط... خاص بود 

 ... اومده  ایک:  سمتشان آمد  مسعود
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مسعود را  يعسل بازو...  ندشانیمسعود دستش را باال گرفت تا بب... داخل شده بود  ياز در ورود... برگرداند  سر

 ...  ستادیگذاشت و ا فشیک يرا رو شاینگران از واکنش عسل، سر م...  ستادیگرفت و ا

 ... سالم  ـ

 !؟... که اومد خونه و جهنم به پا کرد  یبه هم گفت یچ...  يبا فرداد دعوا کرد یچ يبرا ـ

 !؟...  ینجائیا یچ يبرا: را از عسل سمتش گرفت  نگاهش

 !؟...  هیزیچ نیهمچ دنیاالن وقت پرس! ؟...  نجاستیا یچ يبرا:  دیخودش را جلو کش یحرص عسل

 ...عسل جان   ـ

تاوان پس  دیکرده که با کاریمگه چ... جنگه  یزنده موندنش م يبرادرم داره برا... مسعود  یعسل جان و چ ـ

 !؟... تنها پسرش بلند کنه  يپدرم دست رو دیچرا با... بده 

 ... ترنج  میبر: را بغل کرد  شایتوجه خم شد و م یب ایک

 ... باشم  دیبا...تونم    ینم: اش  یشانیپ يدستش را گذاشت رو... کرد  یدرد م سرش

 !؟...  يبشنو نیتوه يخوا یم...  ینجائیو پدربزرگت خبر ندارن ا ری؟ هنوز ام...  ینتو یچرا نم ـ

تا مطمئن  نجامیمن ا...  ستیمهم ن: نشست  یصندل يلبه ... نداشت تا آرامش کند  یحس... بود  یعصب ایک

 ... گردم  یبعد برم...  رونیب ادیشم فرداد سالم از در اتاق عمل م

 ؟...!  يحرف بشنو! ؟...  یبش ریکه تحق ستیمهم ن: و تلخ بود  رهیت ایک نگاه

 .خونه رسونمشیمن م...  ستیکه حال عسل هم خوب ن ینیبیم... کم بمونه  هیبذار ...  ایک ـ

 ... بشه  تیاذ شهیموندنش فقط باعث م نجایا ـ

 ؟... ! يچرا با پدرم رفت و آمد دار:  شکمش  يخم شده بود رو یکم عسل

 ؟!؟... جواب پس بدم  یبه کس دیچرا با...  هیو آمد من کاررفت  ـ

 چیمربوط بودن انگار ه نیهر کدام تکه اش از پازل بودند که در ع... آورد  یسرش را به درد م شتریب ایک يتند

 ...به هم نداشتند   یربط

از کار بوده باشه   ریشما دو نفر با هم غ يبه روز که بدونم رابطه  يکه وا زدیفرداد وقت دعوا با پدرم داد م ـ

 ...  شیشناس یتو که م...بابا صداش و بلند کنه   ينبود که برا يفرداد پسر...ترنج  ...

 ... که باورش داشت  یتنها کس...خانه و خانواده اش را زده بود تا کمکش کند   دیکه ق يفرداد... دانست  یم

 ...  کنهیم تتیموندن فقط اذ نجایا...  میبر ایب:  ستادیکنارش ا ایک
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 ...خوام بمونم   یم:  کرد  یآمده بود که سوزش اشک را حس م شیتا چشم ها بغض

 !!؟... ترنج  ـ

 شایبا م...  دیرا شن ایک يرد شدن قدم ها...  دیمرطوبش کش يپلک ها يپا یهم گذاشت و دست يرو چشم

 ... ترنج براش دعا کن : عسل کنارش نشست و سر به شانه اش گذاشت ...رفته بود  

 

آرام  یو فقط کم یدردناکش را کم هیتا بتواند ر دیکشیم قیعم يناخنش را به دهان گرفته بود و نفس ها گوشه

فرداد هم نبود  شیداشت و قرص ها یعصب يخوب نبود و هر لحظه احتمال حمله ها شیاضطراب برا...کند  

 يفرداد کار يهم برا شینوه ها اگربود که  قیعم ینیهر چه بود د...بحث عشق نبود    دیفهمینم ایک... نبود 

بسته به انتظارش  يپشت در ها یوقت کردیتازه داشت حس و حال فرداد را درك م... کم بود   کردندیم

 ...بود   ستادهیپشت در اتاق عمل ا مانشیزا يبرا ای نشستیم

بود  یعصبان ایو آرامش عسل هم از دست ک یشیبه مثبت اند يدختر...   دیشنیآرام ذکر گفتن عسل را م ياصد

نگران مسعود  يسرش را بلند کرد چشمها... شانه اش قرار گرفت مسعود بود  يرو یدست... و خودش غرق بود 

من  شهینم يزیچ...  نهیریش دیررو بخو وهیآب م نیا دییبفرما:  به سمت عسل بود و دستش به سمت ترنج  

کار  نینکن با خودت ا...  کنهیدماغ ورم کردت مسخره ات م نیخود فرداد عسل جان دوباره بابت ا...مطمئنم  

 ...نکن   ... رو خانومم 

رفته بود  ایحلقه شده دور بدن عسل رفت و ک يرا از دستش گرفت و چشمش به سمت دستها وانیترنج ل...  

 ...خانه  

 يبو... رفت  نیاز ب يشد و آن تار شتریب دشید یرفت انگار کم نییو خنک پا نیریش عیاز آن ما يا جرعه

 ...  گذشتیم ریچه قدر زمان د...  دیهم شا یزندگ يبو...  کردیحالش را بد م مارستانیب

 یآور ناقوس بد بخت ادی شیآشنا بودند و برا بیکه عج ییپاها يصدا...  دیاز دور به گوشش رس ییپاها يصدا

برداشت و  یترک...  دینازك لرز يا شهیبار مصرف ش کی وانیدور ل شیدستها...بودند   شیها ياریها و بد ب

که  يبه وسعت همان لکه ا دیکرد شا جادیا يو لکه ا ختیر شیمانتو يچسبناك داخلش رو عیاز ما یکم

را  نیوسط باغ هم دیپرسیمسعود حال فرداد را م که داشت از ییصدا نیبه دامنش افتاده و صاحب هم گفتندیم

 ...زده بود   ادیفر
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گرفت و هر  ینم يمرد مهر نیداد و از ا یو مهر م کردیفقط ناله م شهیکه هم یآرام زن يناله ها يبعد صدا و

 ...کرد   یحفظ خانواده اش م يبه قول خودش برا يکار

استرسها و ... نفرتها  ... ها  نهینگاه کند همه ک ریکرد هر لحظه که به ام یاحساس م... را هم بلند نکرد  سرش

پنهان شود سرش را به سمت راستش چرخاند به  خواستیدلش م... باال خواهد آورد  شیها را به رو يماریب

 يرا به گوشه ا کردیگذشته حمل م يکه تن خسته و درد ناکش که هنوز هم درد ها گشتیم ییدنبال راهرو

و او فقط  شدندیحال و گذشته باهم ادغام م يصداها... بود  شیدستها يترك خورده هنوز تو وانیکشد لب

 ...پناه ببرد   ي، گوشه ا يبداند فرداد حالش خوب است و به نقطه ا خواستیم

 .؟...  یکن یکار م یچ نجایتو ا -

انعکاس داشت و تنش را بد جور  شیصدا...و سپس از دستش رها شد   ختیکامل ر. شد  شتریترکش ب وانیل

 ...  لرزاندیم

  یکشیجون من نم یدست از پسر ب ؟؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا یدختره عوض:  بلند به سمتش برداشت   قدم

 ستم؟؟؟ی؟؟با تو ن...

 /آمد؟ یو نفرت از کجا م نهیآن همه ک...شد   رهیخ اهشیس نیبه چشمان خشمگ...را بلند کرد   سرش

 ...ه   نینه؟؟ چه قدر گفتم با ا يتو کرد:  ت عسل  به سم برگشت

 ...  ستیعسل حالش خوب ن... خان  ریام:  به سمتشان رفت   مسعود

 ...   زدینم یو حرف زدیفقط هق م مارستانیب دیسف مکتین يبود و رو دهیسرش کش ياش چادرش را رو عمه

 ...دختره  ... حاال هم  ...  يپسرم رو تو آواره کرد...  يتو کرد... برو گمشو  ایب -

 شیرا رو شیها نهیهمه ک ییرو ایخودش را آماده کرده بود که به محض رو ...چرا زبانش گرفته   دانستینم

 خطا کار را داشت؟؟ ایو  یقربان کیکند و حاال چرا بازهم شکل  یخال

 ...تو و اون ح   فیپدر بزرگت تکل دیموقع با نیهم...  ستمیبا تو ن -

 ...خفه شو به بچه من حرف نزن  :    دیاش کوب نهیست محکم به سد به

 نه؟؟ يزبون در آورد -

 ...  کردیتکه تکه اش م خواستیم دلش

 حرفاست؟؟ نیا يجا جا نیا...بابا تو رو خدا   :    عسل

 ...   نیکه ا یتا زمان... آره   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٣٥٤ 

خودش بردارد   ياش را از رو دهیدر يمهاچش... خفه اش کند  خواستیدلش م دیلرزیبدنش م تیشدت عصبان از

... 

 ...مهندس   يسالم آقا:    دیمسعود را از پشت سرش شن يصدا

 ...و اخم آلود نگاه کرد   نهیرا دست به س ایک ریپشت سرش برگشت و ام به

 يکرد رابطه ا یانداخت و سع ریبه ام یو نگاه ایبه ک یترنج نگاه...نگفت   يزیانداخت و چ ایبه ک ینگاه ریام

 شدیم نیبه خودش و دخترکش توه...  شدیکند و نم دایدو نفر پ نیا انیم

 نجابت زن من باشه؟؟ ها؟؟؟ زانیمهم تر از سنجش م  هیمرگ و زندگ نیپسرت که ب کنمیفکر م  -

 ... جا ببر  نیزنت رو از ا نیبه جناب مهندس بردار ا -

 ... حواست به حرف زدنت باشه   -

 ینیعقب نش یاندک ریکند که ام يکالمش هم توانسته بود کار یذات يبلند نبود اما با آن خونسرد ایک يصدا

 کند

و دستش و ...  دیلرزیتمام بدنش م... نفرت را در بدنش کم نکرد  قیآن حس عم يازش هم ذره ا ایک تیحما

 ...نوچ بود   شیمانتو

جا  نیا...  دیحلقه کرد و به سمت خودش کش فشینح يبه سمتش آمد و انگشتانش را محکم دور باز ایک

 ... سرش را هم بلند نکرده بود  یکه هنوز حت يعمه ا...  ایدر مقابل ک ریبود سکوت ام ییخبرها

 ...جا نمون   نینگفتم ا:  و بعد به سمت راه پله ها برد   دیاو را به سمت خودش کش ایک

اش چه  یزندگ اهیس وید نیبا ا...که شوهرش بود    يکه مرد نیبشنود جز ا خواستیدلش نم يزیچ چیه

 ...داشت   یارتباط

 ...  چیه...نگفت   چیامده اش را به داخل شالش داد و نگاهش کرد و ه رونیآشفته از شال ب يموها

 ...  یعوض نیبهت گفتم ا:  گرفت   ینگاهش رنگ خاص ایک

 نکهیجز ا ستیمهم ن یچیاالن هم برام ه...  يدار يکار يکه تو باهاش صحبت ها یهمون یعوض نیهم -

 ...بدونم فرداد حالش خوبه  

  ستادیهم ا ایک...  ستادیا

... اشتباه کردم فرار کردم  شیدفعه پ یمگه نگفت...هم نکردم که بخوام برم   یگناه...  امینم ییمن جا -

 ...اشتباهم رو تکرار کنم   خوامینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٣٥٥ 

 ...  ستیجا جاش ن نیا...  :  نگار کالفه بود ا... خونسرد نبود  ایک

من به ...مونم تا مطمئن بشم حالش خوبه   یم نجایا:  که نشد   اوردیب رونیب ایرا از دست ک شیکرد بازو یسع

 ...  دارمیقدم هم از قدم بر نم...  ونمیروز افتاده مد نیکه به خاطر ما به ا یاون آدم

 ...  یبمون نجایمن هم امکان نداره بذارم ا -

 ...بچه ام کو  :  بود که بحث کند   نیکالفه تر از  دیکش یاعصابش نم واقعا

به زبان آورده بود راجع به دخترك معصومش قطرات اشک از گونه  ریکه ام يکلمه ا يآورد ادیرا گفت و با  نیا

 ...داشت   یپناه یاحساس ب...  ختیاش فرو ر

 ...  یزدانیخانوم  شیگذاشتمش پ -

 ...  کردیم غیدر ایبلد نبود  ای ایکه معلوم بود ک خواستیدلش م زهایچ یلیو ترنج خ...  کردینگاهش م فقط ایک

 ...  شهیبس کن ترنج حالت داره بد م.میمون یمنتظر م نیتو ماش میریم -

 

آشفته تر از درونش اطرافش پخش شده بود   شیموها... داده بود  هیتک نیماش یصندل یرا به پشت سرش

و خبر  دیایخشک شده بود تا مسعود ب مارستانیساعت و در ب يچشمش به عقربه ها...خسته بود و دل زده  ...

  نتشیبرد بب یرا م شایم...  شدیحالش خوب م...بود   شیرو يفرداد جلو یچهره دوست داشتن... خوب را بدهد 

 ... هم خشک شده بود انگار  اشکش...  شدیخوشحال م...

لبش گذاشته  يانگشتان مشت شده اش بود رو  نیب لشیداده بود و موبا هیصامت و آرام آرنجش را به در تک ایک

 ...  زدینم یبود و حرف

...  دیپر نییپا نینا خواسته از ماش...  دیدویکه به سمتشان م دیکه از دور مسعود را د...  دیکش شیبه موها یدست

 ...  رونیآوردنش ب...حالش خوبه ترنج  :    ستادیا شیمسعود کنار پا

 ....گفت   يو خدا رو شکر بلند دیبه صورتش کش یدست...بود   دهیاش را شن یخبر زندگ نیباتریز

 

 ... شلوغ اطرافشان  يابانهایسکوت بود و سکوت و خ...بود   يمانند گهواره ا نیآرام ماش حرکت

 ...   ایسر چرخاند به سمت ک...کرد   یتوقف نیماش

 ...بخور   يزیچ هی میبر يگرسنه ا -

 ...بچه ام   شیبرم پ خوامیم...  ایک خوامینم -
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 ...؟فرداد حالش خوبه  ...تو چته ترنج   -

 ستیهست که خوب ن زهایچ یلیخ -

 بهت گفتم نمون -

خانواده ام  نی؟؟ وجهه خودم ب...  کنهیم رییتغ زننیم شایکه به م یانگ کنه؟؟یم رییتغ يزیبا نموندن من چ -

 ره؟؟یم نیکه امروز رو تن فرداد افتاد از ب يا هیرد بخ شه؟؟یعوض م

 ...  شهیوقت پاك نم چیه... که افتاده رو مانتوم   يلکه ا نیمثل هم قایدق... نگاه کن ...  کنهینم رییتغ یچیه

 آروم باش کمیترنج جان  -

 شد رمیدستگ زایچ یلیمن امروز خ!! آروم ؟ -

 ...  کردیبا درد نگاهش م ایک

اما ...   دیوقت بابت خودم شا چیه...بخشمش   یو بهش بگم نم ایکنم ک دایپ دیبا... کنم  دایرا پ شایپدر م دیبا -

 شدم؟ یچ یمن قربون...بخشمش   یوقت نم چیه مارستانیب يبابت امروز تو

 

 ...اش فشار داد   یصندل یاش را فشار داد و سرش را به پشت قهیبا انگشتش شق...قرمز شده بود   ایک صورت

 یتو زندگ مدمیبده و کنارش بود فه يکرد به عسل دلدار یمسعود سع یامروز وقت:  شالش را مرتب کرد   ترنج

 ندارم   يزیچ چیه قتیحق دارم و در زیمن همه چ...  ستیباشه ن دیکه با ياون طور زیچ چیوقت ه چیمن ه

 *** 

 يپر لکه ها راهنشیپ یبود و دامن صورت دهیاش را پوش ینقاش یبند مخصوص شیپ... سمتش  دیدو شایم

جونم ... عمرم ...  زمیعز...  زمیعز: تابش داد  نهیس انیحرف در آغوشش گرفت و م یب.خم شد و ...  آبرنگ بود 

 ...نفسم  ... 

گوشش  ریز شایم... گرفت از عطر تنش  ینفس م.شدیگم م شایم يموها يصدا بود و البال یب شیها زمزمه

نم دار نگاه  یرا با چشمان زشیر يخنده ها... بکشه  ینقاش... نق ...  ستیبلد ن... خانمه  نیا... ا : پچ پچ کرد 

 ینیسنگ...  اوردیتوانست به زبان ب ینم یحت... ند یبگو...  ندیمثل او بگو يتوانستند به فرشته ا یچطور م... کرد 

 ... کمرش حس کرد  يرا رو ایدست ک

 ...  يتو خسته ا میبر...  يستادیا نجایچرا ا ـ
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کم بود ...نبود   یاما انگار کاف...  شدیم زینگران همه چ... اش هم بود  ینگران گرسنگ. اش بود یخستگ نگران

 یاز درگاه آشپزخانه نگاهشان م یزدانیخانم ...  شدیآمد و حس م یکم بود که به چشم نم انیم نیا يزیچ... 

 ... مرخص شم  دیبد هاگه اجاز.دمیو هم چ زیم... غذا حاضره ...  دیخوش اومد: کرد 

... پا ...  ایک... ك :  دیایب نیکرد از آغوشش پائ یسع شایم... از کنارشان رد شد و سمت آشپزخانه رفت  ایک

 ؟. ..من کجاست  لیپاست

دوش آب هزار بار  ریخودش را ز... گرفت  یدوش م... کرد  یرا عوض م شیلباس ها دیبا... سمت پله ها  رفت

اش را باز کرد  یباران يدکمه ها...  دیخواب یم یچند ساعت دیشا... خورد  یرا م شیو بعد داروها دیکش یم فیل

کرد  یم یاز شب قبل جا مانده بود و حاال دهان کج... سبد رخت چرك ها بود  انیم یبلوز و شلوار گل زنبق... 

 يو بلند یپست يرو... تنش  يها یبرجستگ يرو دیدستش را کش... نگاهش را گرفت و داخل حمام شد ... 

رفته بود بوسه داده بود و بوسه گ... لمسش کرده بود ...گذشته بود   شیاز زنانه ها...  شبید ایک.اش یزنانگ يها

آنجا  ... داد و امروز  یزن بود و آرامش م... بود  دهیچیپ... اش تاب خورده بود  يترخاکس یروتخت انیم... 

 ...  مارستانیداخل سالن ب....

کرده بود  شیرها ایک...  یعوض يگفته بود دختره  ریام! بود؟... هـ   .دلش به درد آمده بود.خم شد شیپاها يرو

 ... 

را  يگریرا داشت و د یکی شهیهم... و فرداد رفته بود  ایک شیبرگشته بود پ... دستش را گرفته بود  فرداد

. پدربزرگش را داشت و پدرش را نه... پدرش را داشت و مادر را نه ... مجبور به انتخاب شده بود  شهیهم.نداشت

 ... ترنج : به در حمام خورد  يضربه ا...  یلعنت ي رهیزنج کیمثل 

به در  گریراحت شده بود که د الشیانگار خ ایک... دوش را بست  ریصورت عقب راند و ش يرا از رو شیوهام

 یتخت و نگاهش م ينشسته بود لبه  ایک.رفت رونیو ب دیحوله را دور تنش پوش... نکرد  شیو صدا دینکوب

خواب راحت  کیداشت و دلش  يبدسر درد ...  دیکش رونیب یو لباس ستادیکنار کمد ا... از کنارش رد شد .کرد

 .خواست یم

 ... جر و بحث کنم  ریخواستم با ام ینم... بد بود  شونیروح تیوضع ـ

 ... کند  دایپ يو دوباره نگاه کرد تا شلوار دیکش رونیرا ب یموئیبلوز ل... تکان داد  سر

 ... خوام تنها باشم  یم ـ

 ... که آروم شن  يموند یمنتظر م دیبا ـ
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به طفل ... حرو ... من گفت  يبه بچه ...  یعوض ي... بهم گفت هر   :  از درد و بغض خش گرفت  شیصدا

 !؟... !معصوم من 

... بهت گفتم نمون : فشرد  یپنجه اش م انیبرهنه اش را محکم م يبود وبازو ستادهیاش ا نهیبه س نهیس ایک

 !نگفتم؟

 یو نم شدیتمام م دیبا یوسواس لعنت.داشت یبرم گرید یکی دیحاال با.و بلوزش کف اتاق افتاد دیلرز دستانش

 .شد

 رمیخواد بم یدفاع کنم دلم م شایتونم از م ینم یوقت: کرد  یبغضش را خفه م دیبا... دندان فشرد  ریرا ز لبش

 ... و نسبت بده  یحرف نیچشمام به دخترم همچ يجلو یکیکه  رمیخواد بم یدلم م...  یفهم یم... 

اونجا  دینبا يهر چقدر هم نگران بود...  يموند یم دینبا:  اخمش درهم بود  ... زل زده بود به صورتش  ایک

 ...  نیتو ماش يموند یم...  ینشست یکنارشون م

 !؟...  دینبا ـ

 ...  ـ

 !ام؟یم... به نظر تو هم هـ   : لرزاند  چانه

 !هووم؟... ام    یعوض ای:  گرفت  ایک يهم فشرده  يفک رو يرا از رو نگاهش

 ... !!خفه شو  ـ

 وانهیکه پدربزرگش د یمثل وقت دیبا! ؟...  دیترس یاخم و نگاه م نیاز ا دیبا...  رونیاش را تف کرده بود ب جمله

 !؟...  دیلرز یشده بود به خودش م

... کم وارونه شده  هی... کم  هیمن  یزندگ يماجرا... خوب ... تونم زن باشم  یهنوز هم م...  يدیکه د شبید ـ

 !؟... خنده داره نه ...اول مادر شدم و بعد زن  

 ؟... داروهات کجاست ...  ستیانگار حالت خوب ن: کم شده بود  شیبازو يرو ایانگشتان ک فشار

 !؟... کجاست  شایم... خوبم  یلیخ... خوبم :  دیخودش را عقب کش... گرفت  ینفس

 . ..کرده  خیتنت ...  یستیخوب ن ـ

 ؟... بچه ام کجاست ... ؟؟حالم خوبه ...  یفهم یم... خوبم  ـ

 ...  دینهارش و خورد و خواب: کرد  یبه کمر نگاهش م دست
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! ؟...  هیدونم پدرش ک یبهش بگم که نم دیبا یبه نظرت ک: برداشت  يگریخورد و لباس د یخودش چرخ دور

 ... دوازده ساله  ایده ساله بشه بگم ... دونم  ینم... صبر کنم تا بهش بگم  دیچند سال با

 یدستش را دور خودش حلقه کرد و تاب... اندخته بود ساکت شد  شیکه آنطور محکم چنگ به موها ایک نید با

 ... بدونه  دیبا...  شهیبزرگتر بشه سخت تر م یآخه هر چ... آخه : خورد 

 !!!؟...  یگیم يدار یچ... چت شده ترنج  ـ

تخت و  ينشست لبه ...  نیو غمگ نیخشمگ نطوریا...پر بغض و شکسته   نطوریا... خواست  یرا نم ایک نیا

 ؟... ! ارهیاگه بدونه طاقت م... اگه بدونه ! ؟... بهش بگم  يچطور... چ :  دیلرز

بهت بگه  تونهیم شایم...  ایک... کم باشه  يزیچ هی شهیمونه که هم یم نیمثل ا...  یوقت نفهمم چ چیاگه ه ـ

 !؟... بابا 

 ...!!ترنج   یگیم یچ: دهانش گرفته بود  يرا محکم جلو دستش

 !؟... نداره  یاشکال... بهت بگه بابا  دیبا...  شهیدخترم بزرگ م: دندان گرفت  دیانگشتش را ز ي گوشه

...  کشیبار برهنه و يشانه ها يرا گذاشته بود رو شیدست ها... ترساندش  ایک یشدن ناگهان کینزد آنطور

 ياز چانه تا رو...  شدند  ریسراز شیگرفت و اشک ها نیسرش را پائ... سوخت  یچشمانش از هجوم اشک م

 .شور اشک شد شیپاها

اشک  يرو دیکش یدست م ایک... درهم شده بود  شانیکه نفس ها کیآنقدر نزد... بند چانه اش شد  ایک دست

آنقدر که ...  دیبارها و بارها بوس... هر قطره را ...  شیلب ها يشور...  دیگونه اش را بوس يشور يرو...  شیها

 .بوسه گرفت... نوازش شد ... زده اش گرم شد  خیتن 

با هر  یوقت...  دشیبوس یم نیآنطور پرشور و غمگ یوقت...  کردیکه طعم بغض مردانه اش را حس م یهائ بوسه

تن خسته اش سر  انیم یگفت دوستش دارد و زن یم ایک.. .گوشش زمزمه کرده بود دوستش دارد  ریبوسه ز

آنقدر که ... فشردش  یم...   ودکه محکم ب یدست هائ انیم... نوازش دستان مردانه اش  انیم... آورد  یبرم

 ...نفر شده اند   کی يکرد یم الیخ

... برد  یرا م شیداشت تمام دردها ایآنطور خواسته شدن از طرف ک... که گذرانده بود  یفراتر از شب يزیچ

 ... داد به تن خسته اش  یکرد و جان م یآرامش م

 *** 
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سر  نطوریا... از روز است  یدانست چه ساعت ینم... خسته نشده بود  شیموها انیم دنیانگار از پنجه کش ایک

 .کرد یگذاشتن و آرامش داشتن حالش را خوب م ایک يبازو يرو

 يلحظه ها يهمه  انیم... نکرده بود  غیبار در نیا...  دید یچشمانش را م یرگیتاق تو روشن ا کیتار انیم

 نطوریا...  یعلت چیه یب...  لیدل یب... کنج لبش نشست  يلبخند.خلوتشان نگاه از چشمانش نگرفته بود

: اش را باال داد  یشانیپ يرو يابا انگشت موه ایک... آرامش  ایدن کی یعنی... داشت  یها حس خوب دنیخند

 ؟...  ستیگرسنه ات ن

 ... نه : فشرد  ایک يبازو يو صورتش را رو دیجلوتر کش یتکان داد و خودش را کم سر

 ؟...  میکم حرف بزن هی يدوست دار ـ

آورند خراب  یدانست سر از کجا در م یکه م یبودن را با حرف هائ نیخواست ا ینم...تکان داد که نه   سر

 .کند

 !؟.. .چرا  ـ

... مهربان و نوازش گرش را دوست داشت  ينامنظم وچشم ها يموها... پلک نگاهش کرد  يال يباز از

کنار چشمش  زیر يبا انگشت خط ها.بذار آروم بمونم... حالم خوبه :  دیکش ششیته ر يدستش را باال آورد و رو

 ... انقدر آرامش نداشتم  میزندگ يسال ها يتو همه : را لمس کرد 

دلم : را لمس کرد  شیانگشتانش را باال گرفت و خطوط ابرو...  من هم : مچ دستش نشست  يرو ایک ي بوسه

 .خودمون سه نفر...  شایبا م... مسافرت  میخواد با هم بر یم

 ...  میر یم: کرد  یهم مثل خودش زمزمه م ایک

را داشته  شیهوا ایلحظه ها ک نیاشت که اد اجیاحت... فکر کند  دیگفت با ینم...کجا   دیپرس یبود که نم خوب

به نظرت چند : فشرد  ایک شیته ر يلبخندش را رو.کند هیراحت به او تک الیبود که با خ یحاال کس... باشد 

 ؟...  میکه من و تو فراموش کن کشهیسال طول م

 ؟...  میرو فراموش کن یچ: نشست  یاش م یشانیپ يرو ایک نفس

نرم کنج  يلبخند... ناگفته  يو پر حرف ها رهیت...  نیو غمگ رهیت...  ایآرام ک يرا داد به مردمک ها نگاهش

مهم  گهید میهم شیحاال که پ...  ستیمهم ن...  یچیه: فشرد  ایک يپلک ها يبوسه اش را رو... لبش نشست 

 ...  ستین

  ... 
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نکن  يباز: مقابلش گذاشت  کیک يتکه ا.زدیم را لب رشیش وانیآشپزخانه نشسته بود و ل زیپشت م شایم

 ... مامان جان بخورش 

کم شده  ریش شهیاش به ش یکه وابستگ شدیم یمدت.کرد ینگاهش م ریش سیخ يو با لب ها وانیپشت ل از

 ... خوشمزه : اش نشاند  ینیب يرو يخم شد و بوسه ا.بود

 ...خونه   يبه خانم ها ریصبح بخ ـ

 نیبش: لبخند زد .نبود یکه خال یهائ یبا صندل... آشپزخانه  زیپشت م يخوردن صبحانه ا...  لیروزتعط کی

 ؟...  ریش ای يچا...  زمیعز

 ...  يچا:  دیرا بوس شایم يموها يخم شد و رو ایکه ک دید

سرد  یحساب رونیب:  دیکش رونیتست کرده را از داخل دستمال سفره ب يرا گذاشت مقابلش و نان ها فنجانش

 ... امروز گلدونا رو ببرم انبار ... امروز و فرداست که برف بباره ... شده 

 ...  میبا هم صبحونه بخور نیبش: دور مچش حلقه شد  ایک ي پنجه

 ؟... ماما صبحونه ات تموم شد : لبخند زد ... کرد  ینگاهشان م شایم

از عطر  ینفس داولیکش شیفنجانش را پ ایک...نه  ...ن  :  خوشرنگش را در حدقه چرخانده بود  يها مردمک

 ؟...  يکار دار رونیب ایخونه  یمون یامروز م:  دیچیپ يلقمه ا... برداشت و بعد لب زد  يچا

 ؟... برم  ایبمونم خونه  يدوست دار ـ

 !!؟...  یمون یمن بگم بمون م یعنی: کرد  اخم

 ... امتحان کن : کرد  یباال رفته نگاهش م يا ابروهاب ایک

خنده هاشان آشپزخانه را پر  يصدا...  يمنم باز... م :  دیهم از خنده اش خند شایم... مرد  نیا...  دیخند

به حال گلدونا  يفکر هیاول ... خونه  یدوست دارم بمون:  شایبه م يکوچکتر يداد و لقمه  ایبه ک يلقمه ا.کرد

 ... !!شما  يو داده بود يزیچ هی دیقول خر.رونیب میبعد هم بر...  میبکن

 !؟...  ستین ادتی: لبخندش عمق گرفت .بود ایمتوجه صورت متفکر ک

 ...  ادمهی:  دیاش را بوس یشانیپ يصورتش و باال يخم شد رو.ستادیو ا زیم يرا گذاشت رو فنجانش

 ...  اطیتو ح میشما هم حاضر شو بر میلباس بپوش شایمتا من و : خم شد و بغلش کرد  شایم يهم جلو بعد
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داشت به  یخوشبخت.بوسه اش را حس کرد يگرما...  دیاش کش یشانیپ يرفتنشان نگاه کرد و دستش را رو به

آمده بود تا با  ایانگار ک...  کیبه  کی...  شدیداشت درمان م شیتمام زخم ها! ؟... گذاشت  یاش پا م یزندگ

 ... بودنش مرهم باشد 

 *** 

 

 

 نهینگاه کرد که از آ ایبه ک خوردیاش تکان تکان م یصندل يو رو خواندیمفهوم م یب يبلند آواز يبا صدا شایم

 ...نظرش گرفته بود   ریبا لبخند ز

 ...سر ماما رفت  ... م  شایم:    دیپشت سرش چرخ به

 ...سرم رفت  ... سر ...س  :  شروع کرد   يبلند تر يبا صدا شایم

 ....ترنج   يکارش دار یچ:    دیبلند خند يبا صدا ایبار ک نیا

سه روز  ای... زده شده بود  ییچه حرفها شیداشت سه ساعت پ یتیچه اهم... سه نفر شان شاد شد  يشاد از

 ...شکسته شده بود   ییچه حرمتها شیسه سال پ ایوجود داشت و  ییچه ترسها شیپ

 ... لحظات بود و بس  نیمهم هم کردیکنار دستش که نگاه م يبه مرد جد ترنج

دستش را دراز کرد و  شیرو يبدون چشم برداشتن از جلو ایک کردیبود و نگاهش م دهیچرخ ایبه سمت ک کامل

 ...دستش گرفت   نیآرام انگشتان ترنج را ب

 ...  يبه بچه همچنان چشم غره نر شهیم -

خودش انتخاب کرده  يرا برا يراحت بالشت شکل قورباغه ا یلیخ شایکه آنها مشغول انتخاب بودند م یزمان

زرد و  یو حاال داشتند با آن بالشت و رو تخت...نشده بود   میهم از سمت ترنج مستق یصراط چیبود و به ه

لوس  شیو خودش را برا زدیم وسهمدام به گونه اش ب ایدر بغل ک شایم...  رفتندیم نیبه سمت ماش دشانیسف

 ...  کردیم

 ... داشته باشه  تونهیرو نم يزیهر چ رهیبگ ادی دیبا شایم...  ایک شیدیخریم دینبا -

 ؟؟؟ ...بگم نه   يخوایبخرش م ایک گهیم یوقت:    دیکش شایم یشمیفر ابر يبه موها یدست ایک

 ...خوب   یگیبخواد تو بهش نه نم یاز ک دونهیم نکهیا يبرا :  زد   يلبخند ترنج
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ترنج دستش ...  کردیگذاشته بود و انگشتش به دهانش بود و پشت سرش را نگاه م ایشانه ک يسرش را رو شایم

چه قدر توقع ها داشت و بر ... نشناخته بود  ایمرد را چه قدر شناخته بود  نیا...حلقه کرد   ایک يرا آرام دور باز

توانسته بودند به او ... از آرامش باشد  یخودش و دخترکش منبع يتوانسته بود برا ایک...   شدینم ایشد  یآروده م

 ... کنند و تونسته بود حالشان را بهتر کند  هیتک

 م؟؟یبخور یخب حاال شام چ -

 ...  تزایپ... پ  -

 ...  بود انگار شایمسخ م ایک...نکرد   يا دهیبابا بازهم گفتن ترنج هم فا يا

 نیا ينبود که قرار بود رو یبار اول... کرده بود  بایو ز یاتاق را رنگ دشانیجد یرو تخت...را خشک کرد   دستش

بود  بهیاما هنوز هم غر... بود  شیها یدو روز شاهد شکفتن زنانگ نیکه در ا یآن هم تخت... تخت بخوابد 

 ...  شیبرا

ترنج :  اش گفت   یمعطل دنیبا د... زده بود  هیدر دستش داشت و به بالشت پشت سرش تک يمجله ا ایک

 ...  یبخواب یتونیمطمئن باش سر پا نم

 ...مرتب کرد و لبه تخت نشست   یخوابش را کم راهنیپ ترنج

 ... ترنج  -

 ... جانم :    دیتخت دراز کرد و دراز کش يرا رو شیپاها

 حاال رو در رو بودند  دیدراز کش شیپهلو يرو... فاصله اش را کم کرد   یگذاشت و کم يمجله را به کنار ایک

 کرده نه؟؟ رییتغ زهایچ یلیخ -

 بده؟ نیو ا:  صورتش را کنار زد   يرو يدستش را جلو آورد و دسته مو ایک

  رهییحال تغ در شهیهم زینه همه چ:  رنگ غم داشتند هنوز   یاتاق هم کم نیا یکیدر تار اهشیس يچشمها

 ... 

 ترنج؟ یرو تحمل کن رییتغ نیا یتونیتو تا چه حد م...کنه   رییوجود داشته باشه که تغ ییزهایباز هم چ دیشا -

من که گفتم  شاست؟؟یمنظورت پدره م...م  :  را دوست نداشت   نشیلحن غمگ... دهانش را قورت داد  آب

 ...هم که بکنم   داشیپ

 ؟؟یگیبهش م گهید یچ شیبخش ینم یبگ يخوایکه م نیاز ا ریبه غ یکن داشیپ -

 ؟؟...  دیبگو خواسیم يزیواقعا چه چ...  دیپشت دراز کش به
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بپرسم  ریمثال از ام...که فعال رو به روم هستند سئوال کنم   ییبهتر باشه از آدمها دیشا یدونیم...  دونمینم -

 چرا؟ دمیهم از تو پرس يروز هی دیچرا؟؟ از پدر بزرگم؟؟ شا

 چرا؟؟ یچ:    دیبلند حبس نفسش را شن يصدا

 ؟؟يو اون موقع نبود یچرا االن هست -

-   .... 

 ...  یزنیچرا با من انقدر کم حرف م نکهیو ا -

 ...داشت   طنتیش یآخرش کم جمله

 ...عمل کنم   دمیم حیترج:    دشیدستش را دراز کرد و به سمت خودش کش ایک

 ... آورد  ایبه چشمان ک یشد که برق لیتبد يبلندش به قهقه ا خنده

*** 

حاال واجب : عسل دستش را گرفت .زدیم سیاش ل یبه بستن زیپشت م یصندل يانداخت که رو شایبه م ینگاه

 ...خونه   ادیبذار مرخص که شد م...  مارستانیب يکه بر ستین

 !؟...  امیب تونمیخونه م ادیب: و صاف نشست  دیکش شایم يزبر چانه  یدستمال

 ... !!ترنج  ـ

 یمن اون آدم یوقت... داره  یفرق مارستان،چهیب ایخونه ...  یگم که ناراحت بش ینم نارویا... گوش کن عسل  ـ

 .کجا بذاره چیتونه پاش و ه یام که نم

... خواست  ینم...اش را حس کند   يتوانست دلسوز یم... بود  نیداد سنگ رونیب نهیکه عسل از س ینفس

 .خواست یکس را نم چیه يوزدلس

شده  ينطوریفرداد ا یاز وقت...  مارستانیب ایاما ممکنه بابا ب.مارستانیب ادیبعد از ظهر م. راحته المیاز مامان خ ـ

 ... فرداده  شیزندگ يده اما همه  یکه محبتش و نشون نم یدون یم...  مارستانهیپاش تو ب هیبابا 

تا  شدیم دایهم پ یکاش کس.کرد یآدم ها را درك م يهمه ...  دیفهم یرا م زیاصال همه چ...  دیفهم یم

 ... درکش کند 

 !؟... باشه ...  امیخاله عسل بمون تا ب شیپ... ماما  شایم ـ

 ...  امیمن ب... م  ـ
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پبش خاله عسل : توانست  یرا نم کباری نیاما ا.نبود شایکردن م یاهل باج دادن و شرط.دندان فشرد ریز لب

خوب بخرم  ي زهیجا هیخونه برات  میریم یوقت دمیمن هم قول م...تو شکم خاله باش   ین یو مواظب نبمون 

 ... 

 ... باشه ... ب : بخندد  شایبود تا م یکاف زهیجا اسم

 ...  گهید یعسل مواظبش ـ

 !؟...   کنهیات م ی؟راض... خوبه ... مث جونم  ـ

 رهیصبحونه خورده و س.آوردم یو مداد رنگ ياش اسباب باز  یتو کوله پشت...آره  : لبش نشست  يرو يلبخند

 ... 

بهش گفتم : رفت  يورود يبا عسل تا جلو.یستین نهیبیخونه م ادیم ایک... ظهر شد  گهیبرو د ایب... باشه بابا  ـ

 ... تو  شیپ امیم

 !؟... نگفت  يزیچ ـ

 ... ه ن: شالش را مرتب کرد  ي لبه

 ...  یگیدروغ م: عسل بود  يباال رفته  يمتوجه ابروها نهیآ از

 ایک ریکنترل ام ریمن ز يرفت و آمدها يهمه  ستیقرار ن یعنیکه اومدم  نیهم:  لبش نشست  يرو يلبخند

 ... باشه 

 ...مواظب خودت و خاله باش   یمامان: فرستاد  شیبرا يگرفت و بوسه ا شایرا سمت م سرش

 ...  ایزود ب... زو ... باشه ... ب  ـ

 ... من برو  نیبا ماش ـ

وقته  یلیخ... راحتم ... نه : فشرد  یقلبش م يرو یغم يآسمان خاکستر.دیرا پوش شیتکان داد و کفش ها سر

فکر کرد .نزده بود یزنگ گریبعد تماس صبح د ایک.شد ابانیاز کنار عسل گذشت و وارد خ.ننشستم نیپشت ماش

 ینبود که کس يزیاز حالش چ دنیرسفرداد و پ دنی؟ د... و آرام  ی؟ بعد آن چند شب طالئ... دلخورش کرده 

 زیرفت و بعد همه چ یم کباری نیهم.توانست منصرفش کند یهم نم ریروبرو شدن با ام یحت.کند غشیبتواند در

 .و بودنش یبه مهربان.بود ونیرا به فرداد مد یکی نیا.شدیتمام م

چشمانش نم .ابرو و چانه اش یپررنگ گونه اش و پارگ يکبود يرو.و نگاهش کرد ستادیکنار تخت فرداد ا...  

 ؟... کجاست  شایم...  یکنیم کاریچ نجایا: حس و حال بود  یلبخندش ب...  وونهید يپسره : برداشت 
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 .میتو سالن انتظار نشسته بود.شایبا م.هم اومده بودم وقت عملت: را داخل گلدان گذاشت  میمر يها شاخه

 يدرد دار...  يخوا یم یچ... دراز بکش فرداد : اش گذاشت  نهیس يشود که دست رو زیخ میکرد ن یم یسع

 ؟... 

 .آره: را باز و بسته کرد  شیها چشم

 .گم یاالن به پرستار م: سمت در اتاق  رفت

 ...  شمیآروم م... خواد  ینم...  ایب... ترنج  ـ

 یازت م يزیچ هیمن ... فرداد من .راحت بشه المیتا خ دمتید یم دیبا: گرفت  یو نفس ستادیتختش ا کنار

 .يدیبهم قول بده که گوش م.خوام

 .قول بده: لب زد .داند ینگفته اش را م يگفت که حرف ها یفرداد به صورتش م نگاه

 !؟...  يخوا یم یچ ـ

منه  یپست تینها نیا.بگم دینبا... خوشبختم  ایمن کنار ک: و اشک  شدیبغض م دیخت اما نباسو یم چشمانش

 !؟...  یکن یدرك م.رهیو از من بگ نیا يزیچ چیخوام ه یکه نم ادیآنقدر ز... اما کنارش خوشبختم 

 نیا.فقط گوش بده... بذار حرفام و بزنم ... نه : بزند دستش را تا مقابل دهانش باال آورد  یآنکه فرداد حرف قبل

 .تونم هم فراموش کنم ینم... ببره  نیکه داشتم و از ب ینتونست عشق دنشیچند سال ند

...  کنم یکارو هم نم نیجبران بودنت و بکنم و ا يزیچ چیتونم با ه یمن نم: کرده بود  زیسر ر یلعنت اشک

 هی... دوستت دارم  شهیفرداد، من تا هم... به تو و محبتت  نیتوه یعنیبرام که جبران  یچون انقدر پر ارزش

 ... رو نتونم  يا گهیکس د چیه دیکه شا يجور

 یاون ایک. رو دوست دارم شایو م ایکنار ک یمن زندگ: را پاك کند  شیتا اشک ها دیپلکش کش يرا پا دستش

 ...   یکنیکه فکر م ستین

 ؟...  نتشیبیم...  زنهی؟ چون با پدرت حرف م...  یکنیم يفکر نیچرا همچ: تکان داد  سر

 ...!!ترنج   ـ

 .خوام بهش اعتماد کنم یم.مینیبیرو م گهیکار همد يگفته برا ایک.ستین مهم

 !؟...  یفهم یچرا نم.هات شد یدور و برت باعث بدبخت يبه آدم ها يادیاعتماد ز ـ

 ... آروم باش ...  شمیساکت م... باشه ... دراز بکش :  ردیفرداد گذاشت تا آرام بگ يشانه  يرو را دستش
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 ینگران زندگ نیاز ا شتریخوام ب ینم...  یش تیخوام اذ ینم: به هم فشرده فرداد دلش را به درد آورد  صورت

به خاطرت ... بسمه  گهید!؟...  یکنیمن و تحمل م يها یوانگیبار غم و غصه و د يچند ساله که دار.یمن باش

 .یستیو متوجه ن رهیکه داره م تیزندگ يبرا... بودنت  نیا يبرا...  کشمیدارم عذاب م

 !؟...  یمن ینگران زندگ ـ

 ... فرداد :  دینال

بود تا خودش  یمشت شده اش کاف يبا اخم پهن و دست ها ریام دنید.شدن در اتاق باعث شد سر برگرداند باز

 .اشک بود سیآمده بود و چشمانش خ نیکه تا سرشانه اش پائ يبا چادر.هم بود نیکنارش عمه مه. را ببازد

 .رونیب دیبمون:  دیبزند فرداد غر یآنکه حرف قبل

 ... فرداد جان : هق زد  نیمه عمه

 ... !!! رونیب دیبر...  نیدست از سر من بردار: فرداد بلند شد  يصدا

 ...  رمیمن م...  رمیمن م: زد  فشیبه ک یچنگ

 ...  دیبا...  یفهم یم...  میحرف بزن دیبا... صبر کن ترنج  ـ

 نکهیا يبرا... آرام کردنش  يبرا دیلرز یاز کنار عمه اش رد شد و دلش م.بود یامروزش کاف يبرا... ماند  ینم

و  نیسنگ يقدم ها يصدا.خارج شود مارستانیتا از ب نیپائ دیپله ها دو ياز رو... اش دهد  يبغلش کند و دلدار

چرا : حلقه شد  شیدور بازو يمردانه ا دستپاگرد  يرو... داشت  يبد یحس لعنت.آمد یپشت سرش م یپرشتاب

 !!؟...  یکن یپسر من گم نم یگورت و از زندگ

 ... ولم کن : ترساندش  یبودنش م کیو آنطور نزد ریام يصدا

ات هم سمتش  هیخوام سا ینم.یباش کشیخوام نزد ینم... پسر من بردار  ی؟ دست از سر زندگ...  یفهم ینم ـ

 ...   يچه برسه به خودت و اون بچه .افتهیب

 ...  یبزن یمن حرف يبه بچه  يحق ندار: زد  غیج

تو :  دیلرز یم شیصدا.را متهم کند شایم یداد کس یترساندش اما اجازه نم یو دست محکمش م ریام پوزخند

که باعث  یتوئ... به خاطر توئه .ستیمن ن ریفرداد خراب شده تقص یاگه زندگ...  يکارا رو کرد نیا يهمه 

 .ات شک کنه ياون به پدر يشد

 ... !!خفه شو  ـ
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 ستادهیا يچند نفر.شده بود نیپخش زم لشیوسا... شانه سر بخورد  ياز رو فشیباعث شد ک ریمحکم ام تکان

 ...  وونهیولم کن د: لرزانش را محکم گره کرد  يدست ها.کردند یبودند و نگاهشان م

 ...  افتیراه ب: را گرفت  شیزد و دوباره بازو فشیبه ک یخم شد و چنگ.به عقب هلش داد ریام

 ...  امینم یمن با تو جائ... ولم کن   ـ

 .ایخفه شو ب ـ

 یتماشا م گرید يجا کیاتفاقات را از  نیا يانگارهمه .شدیم دهیکش نیپله ها به پائ ياز رو ریام دنبال

را باز  ریاش جان نداشت تا دست ام یدستان لعنت.مارستانیکشاندش پشت ب.ستیکرد خودش ن یحس م.کرد

 ...ولم کن  ...  یولم کن لعنت:  دینال.کند

 !؟...  یفهم یم... کنه  دایاتفاق ادامه پ نیا ذارمینم گهید...  یچند ساله که پسرم و ازم گرفت ـ

بندش  میشال ن.زدیشده بود و نفس نفس م ریتحق.تا مغز استخوانش درد داشت.دستش را رها کرده بود باالخره

 ... فرداد ازتون دل بکنه  يتو با دروغات باعث شد...  ستیمن ن ریتقص:  دیرا باال کش

 !؟...  یشیچرا خفه نم ـ

 یچ! ؟... از اون دروغ گفتن ها  دیبهت رس یچ؟ ...  شهی؟ باورت نم... چرا خفه شم : به خودش داد  یجرات

 ؟... ! يبدست آورد

 ؟...  ياز پدربزرگم صاحب شد يشتریب پول

 يرو يو هوار شد ياما حاال که اومد...  یبرگشت یدونم با چه جرات یمن نم: کرد  یبا پوزخند نگاهش م ریام

 ...  ذارمیآبرو برات نم...  یفهم یم... کنم  یم تیما حال یزندگ

 !؟...  ایک... دخترکش  ي؟ آبرو... برد  یرا م شیآبرو

 ... فرداده  يبچه  شایم گمیبه همه م:  را مشت کرد  دستانش

 ياز همه ...  کرد  یاش سواستفاده م یاز فرداد و مهربان...  جمله را چطور به زبان آورد  نیا دیهم نفهم خودش

 هی:  امدیچشمانش حلقه زد اما کوتاه ن انیاشک م.نگذاشته بود شیکه فرداد کنارش بود و تنها یآن وقت هائ

 ...  برمیآبروتون و م...خواد   یم شیآزما

 يآنطور با ضرب که خم شد رو... آنطور محکم ... گونه اش نشست  يچطور باال آمد و رو ریدست ام دینفهم

 یخودم م...  يدیشن... کشمت  یم...ه  ×ز×ر×ه يدختره  یکن ی؟ تو غلط م...  يبریپسر من و م يآبرو:  نیزم

 ... کشمت 
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آبروتون و : محال بود عقب بکشد ... آمد  یآمده بود کوتاه نم نجایحاال که تا ا! ؟...  ری؟ از ام... خورده بود  کتک

 ...شوهر عمه    خورمیقسم م...  دیکدومتون سرتون و بلند کن چیه ذارمینم...  گمیبه همه م...  برمیم

 يخوا یحاال که نم... حاال که برگشتم ... کنم  یم تیازتون شکا: هم باعث نشد پس بکشد  ریام يدوباره  زیخ

 ...  ذارمیآبرو برات نم يکارو کرد نیچرا باهام ا یبگ

آب :   ریزل زد به صورت ام...  یغرق بش شتریگنداب و هم بزن تا ب نیا... خواد بکن  یدلت م یبرو هر غلط ـ

 ...از سر من گذشته  

 یمردك هنوز احساس نیا... را ته نگاهش خوانده بود  یترس...داد که آرام نشده   ینشان م ریام يزدن ها نفس

 ... اش  ندهیبه فرداد و آ... داشت 

 يتو کمد لباس ها يلباس مردونه ا چیه... تو باغ نرفتم  یبا کس... نبودم  يوقت با مرد چیمن اون شب ه ـ

 ...  يکارا رو تو کرد نیا يهمه ... من نبود 

 ... نداره  یبه فرداد ربط ـ

که باور نکنه  هیک... سالها به خاطر عذاب وجدانش کنارم مونده  نیا يتونم به همه بگم که همه  ی؟ م... چرا  ـ

 !؟... 

 ...  یکارو بکن نیا ذارمینم ـ

 گرید دیگذشت شا یامروز که م.کرده بود دایسارت را پج نیترساندش اما امروز ا یم ریام زیآم دیتهد لحن

 .نداشت یتیموقع نیهمچ

 !؟... بال رو سر من آورد  نیا ی؟ ک... بود  ی؟ اون آدم ک...  یچرا دروغ گفت ـ

 ... فکر کن من : خورد  یصورتش چرخ يرو ریام پوزخند

نمانده  یلیخ... را حس کند  شیتوانست سر شدن دست و پا یم.دیتپ یبود و نم ستادهیاش انگار ا یلعنت قلب

 ينمونه گرفت برا هیفرداد ازت ...  یستیتو ن: گرفت  ینفس.کرد یبهتر فکر م یکم دیاما با.بود که ضعف کند

 ...  يتو نبود...  شیآزما

که داشت سر ان  یغدرو. دروغش گرفته بود... کار را نکرده است  نیکرد که ا یثابت م ریام يوارفته  ي چهره

 .کرد یفرداد را حراج م يآبرو

دختر تنها که اومده بود  هی... بودم  يدیتهد... نداشتم  یبا کس يمن که کار...فقط چرا  ! ؟... بهم بگو چرا  ـ

 !؟...  يکارو کرد نیچرا باهام ا...کنار خانوادش باشه  
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 !؟!؟...  یبدون يخوا یم ـ

 ... خوام بدونم  یم: شده بود  شتریب شیپاها لرزش

...  یتون یم...برو از پدرت بپرس  : پر نفرت زل زده بود به چشمانش ... کرد  یبود و نگاهش م دهیجلو کش ریام

 !!؟

*** 

بشقاب ...فرش هال خواب رفته بود   ياش رو يبالشت قورباغه ا يرو شایم...بشقاب گذاشت    يرا رو قاشق

...  دندیلرزیم شیلبها...بود   یعصب...  دیلرز یآب م ریش ریز شیستهاد... گذاشت  نکیرا داخل س شایم يغذا

را  شیزانو ها یعصب...گرفت   شیادسته نینشست و سرش را ب یصندل يآب را بست و رو...  کردیقلبش درد م

 ...داشت   یبه پدرش بستگ زیهمه چ...  گفته بود پدرش   ریام...  دادیتکان م

!! ؟؟...که از روزگار خورده بود   یلیس...که از پدر بزرگش خورده بود   ییها یلیس...خورده بود   ریکه از ام یلیس

 ...پدرش بود وبس   دیچیپیکه درذهنش م يزیتنها چ...  دانستیدرد داشت را نم شتریکدامش ب

 دیبا يزیبه چه چ اقیدق دانستینم...تهوع داشت و خسته بود  ...  دیترکیسرش داشت م... داد  هیتک یصندل به

به ...داشت   یگه گاه يمحبتها...  زدینم یحرف...بود   ریگوشه گ... بود و نبود  یپدرش مرد خاص...فکر کند  

کرده بود به ترنج کمک کند   یسع... بود  باما خو... شده بود  يهم منزو شتریخصوص بعد از رفتن مادرش ب

 ...ها محتاط بود   هیدر روابطش با همسا...  دیخریم یبستن...  کردیکوچک درست م يها چیساندو شیبرا...

 ...نداشت   یتیمیکس صم چیبا ه...  ترساندیم یترنج را از هر ارتباط شهیهم

 نیرا مجبور به ا ریباشد که ام توانستیم يزیبفهمد در گذشته پدرش چه چ توانستینم کردیچه قدر فکر م هر

 ...که سر ترنج آمده بود   ییرا مجبور به بال يا گهیهر کس د ای...ترنج کند   تیهمه آزار و اذ

 یجوابگو م دیبا انیم نیدر ا یکس دانست؟؟ینم یبا پدر بزرگش؟؟ با عمه اش؟؟ با چه کس...  زدیحرف م دیبا

 ...شد  

دروغ  ایبه ک... صورتش هم . کردیدرد م شیبازو... گاز گذاشت  يمانده را رو روزیبلند شد و از د یپشت صندل از

 ...دهد   حیامروز را توض شیبود مجبور نشود برا دواریگفته بود و ام

که دکتر  ییهمان وقتها... بود  يبستر مارستانیپدرش در ب یآن روزها وقت...را نگاه کرد   اطیپشت پنجره ح از

 یآن روزها هم با تمام روزه سکوت ...کند  يکار شیبرا تواندیکه خودش خودش را نبخشد نم یتا زمان گفتیم
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چه و در آخر فکر کرده بود   يبا تمام تالش که ترنج کرده بود نتوانسته بود بفهمد بخشش برا... که گرفته بود 

 ...بخشد   یهر چه بود مربوط به مادرش بود که گفته بود او هم هرگز پدرش را نم...

 ...  شدیاش گرفته شود اما نم یاز داغ یآنکه اندک دیچسباند به ام شهیاش را به ش یشانیپ

   دیمعلوم بود شا...  دیبه گونه اش کش یدست... و حاال استرس گرفته بود ... نمانده بود  یزمان ایآمدن ک به

شود از خانه  داریب شایمطمئن بود م...کرده است   هیچه قدر گر دادینشان م کردیکه م يچشمانش را هر کار...

بپوشاند اما   توانستیآن را م... داشت  را ریام فیاز انگشتان کث يرد شیبازو...د  عسل صحبت خواهد کر

 د؟؟یپرسیاز او م دیبا دانست؟؟یم ایک یعنی....

اصال مهم نبود به  شیبرا داد؟؟ینشان م يزیرا روشن کرد چه چ ونیزیتلو...برداشت   شهیش يرا از رو سرش

که به  يا قهیهر دق...تک تک خاطراتش با پدرش بود   یبود اما ذهنش در حال بررس رهیحرکتها و صداها خ

 ...  زدیقلبش تند تر م شدیم کینزد ایآمدن ک

 ....  دیرا شن نشیموتور ماش يصدا

 ...  کردیاالن داشت چه م دیبگو توانستیبسته هم م چشم

 ترنج؟؟ -

 ...سالم  :  بلند شد   شیاز جا ترنج

 ؟یزنیچرا آروم حرف م...  زمیسالم عز:  کرد   زانیوکتش را آ ایک

 ... خوابه  شایم -

 ...را گفت و به سمت آشپزخانه رفت   نیا

 ...   امیدستام رو بشور م -

تا چه اندازه  دانستینم...  کردیم یخال دیذهنش را با...گذاشت   زیم يرنگ رو یآب ینیرا داخل بشقاب چ قاشق

 کرد؟؟یپنهان م دیاصال با ایپنهان کند و آ ایاز ک تواندیم

 ؟؟يچه طور:    دیاز پشت سرش شن شیکه صدا دیرا داخل ظرف کش خورشت

 ...خوبم   -

 ...  ایک يگذاشت رو به رو زیم يرا رو بشقاب

 ... دست ترنج گذاشت  يدستش را رو ایدستش را بردارد که ک خواست

 ...  نمتیبب -
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 روزت چه طور بود؟:  آن که سرش را کامل بلند کند گفت   بدون

 ؟يکرد هیتو گر -

بود که بتواند مترجم نگفته  نیبس بزرگتر از ا ییدر سرش غوغا...  دانستیداشت؟؟ نداشت؟ نم ینگران شیصدا

 ... باشد  ایک يها

 ...  نمتینگام کن ترنج بب -

به خشم  هیکه از سئوال پس از چند ثان ییچشمها...شد   رهیپر سئوالش خ يسرش را باال آورد و به چشمها یکم

 ... شد  لیتبد

 جا چه خبره؟ نیا ه؟؟یا افهیچه ق نیا:  شد   رهیسرش را خم کرد و به صورتش خ یاندک ایک

-   ... 

 ... به عقب رفت  یقدم...  ستادیترنج ا يروبه رو...بلند شد   شیجا از

 کنم؟؟یمگه من با تو صحبت نم -

 نداد  یتیکه باال رفته بود اهم شیصدا به

 ا؟؟یکار کرده ک یپدرم چ -

 ؟؟یگیم يدار یچ....  :  کالفه نگاهش کرد   ایک

با پدر بزرگم حرف بزنم   دیبا:  نفسش تنگ شده بود  ...  دیلرز یبدنش م... ناخش را به دندان گرفت  گوشه

 ؟؟ ششیپ يبریمن رو م...

 ؟؟يشد یشکل نیتو چرا ا -

 کرد یفیناله خف... را به دستش گرفت  شیبه سمتش آمد و بازو ایک

 ... زد  يتر بود را کنار نییپا شیاز بازو یکه کم نشیآست یمعطل یدر هم رفت و ب ایک يها اخم

  دیرا شن اینفس ک يحبس شدن لحظه ا يصدا

 ه؟؟یچ نیتو؟ ا يکجا بود -

که تو قبر  یاز آدم...  ارمشیکجا ب ؟ازیاز پدرت بپرس يبر دیکه سرت اومده رو با ییهر بال گهیبه من م -

 حرف بزنم رمردیتا من با پ میریبگو که م ایسئوال کنم؟ ک دهیخواب

 ه؟یکار ک نایبا تو ام ترنج ا:  رفت باال تر   شیصدا... کالفه تر شد  ایک

 ...  رمیبم خوادیدلم م...  ایخسته شدم ک:  اش ولو شد   یصندل يآنکه جوابش را بدهد رو بدون
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 ...شد   یکی شایم هیگر يشکستنش با صدا يصدا... پرتاب شد  زیم يآب از رو وانیل

 

آغوشش آرام  انیدخترك م... کنار بالشش سر گذاشت و بغلش کرد ... رفت تا آرامش کند .کرد یم هیگر شایم 

 یبا هر نوازش.ماند یار مادرش مکن...  شدیکاش دوباره بچه م.زود دوباره به خواب رفته بود یلیخ... گرفت 

هنوز  ایک يبرگشت به آشپزخانه ا... است  یو تباه یاهیپر از س ایرفت که دن یم ادشیگرفت و  یآرامش م

روزها پررنگ  نیبود و انگار ا دهیکه کم به دستش د يگاریس... کرد  یدود م گاریبود و س ستادهیدست به کمر ا

 ... کرد  یداشت و آرامش م يریواقعا تاث دیشا...  ردیبگ یخواست کام یدلش م...  شدیم

 !!!؟... پدر  یب ری؟ اون ام... کارو باهات کرده  نیا یک ـ

 یهوا سرد نبود اما م.چاندیهم پ انیدستانش را محکم م.گرفت ایک يرا از چشمان خون افتاده  نگاهش

 ؟...  شریچند هزار ر... به جانش افتاده بود  يزلزله ا.دیلرز

 !؟...  یکجا رفت...  مارستانیب يریم یگفت... عسل  يخونه  يریم یگفت! ؟...  یامروز کجا رفت ـ

خواستم  یم.فرداده يبچه  شایم گمیگفتم به همه م:  مقابل چشمانش جان گرفت  ریام ي دهیترس ي چهره

 ...بترسه  

 !؟...  يکرد کاریتو چ ـ

 ... پدربزرگم  يمن و ببر خونه :  دیخودش را جلو کش یکم

: گذاشت  ایک يبازو يدستش را رو.خواند یهمه را م... درد ... خشم ... که مردش چطور کالفه شده  دید یم

... کرده که من تاوان دادم  کاریچ...  ایکرده ک کاریپدرم چ یعنی...  نیهم عمه مه دیشا... ها ...  دونهیپدربزرگم م

 ؟... ! میکرد یما چه گناه...  شایم

 .ستیحالت خوب ن:  بود  دهیانگشتانش پس کش ریرا از ز شیبازو ایک

گرفته  ياما انگار خود آزار.و رو کند ریخانه را ز يبکشد و همه  غیداشت که ج يادیز لیم... درهم شد  اخمش

بهش غذا ... رو گرفتم  شایعسل م يرفتم خونه ...  نیبب... حالم خوبه ... نه :  زدیحرف م ایبود که آطور آرام با ک

 ...!!  يو نخورد هارتن...  نیبب...   نیبب...  دمیچ زیتو م يبرا... دادم 

 ؟... !ترنج  ـ

 ...آخ  : زانو خم شد  يرو.شکند یم کردیهر لحظه حس م.تحمل وزنش را نداشت شیپاها
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کردند   یم خی نطوریا.. . دندیلرز یمگر مردها هم م.کرد یلرزش دستانش را حس م.را گرفت شیبازو ریز ایک

 !؟...

 !؟... ترنج  يکرد کاریچ ـ

. دیتنش رس يضعف به همه ... داد لحظه هاشان  یغم م يبو.باخت یو خشم رنگ م شدیمردش درد م يصدا

بهم گفت ...  ایآخ ک:  همانجا کف آشپزخانه زانو زد .ستدیتوانست با یبود که نم دهیوزنش انگار به صد تن رس

 !؟... بپرسم  یچ... برو از پدرت بپرس 

 ؟... !بگم  یآخه چ... التماس کنم ... برم داد بزنم ... برم ازش بپرسم ... پدربزرگم  يو ببر خونه  من

 ...  یبذار ببرمت دراز بکش ـ

 ینیت سنگتوانس یم.کنارش نشست.هم رفته بود که جان نداشت تا بلندش کند ایک يحس از دست ها انگار

 یم!؟...  شدیدلش درد م.که آنجه نقش بسته بود یکمرنگ يکبود يرو.گونه اش حس کند ينگاهش را رو

 !؟... خورده بود  یرا از زندگ نیبدتر از ا! ؟....سوخت  

 ... درد نداشت  یلیس نیا:  کرد  زمزمه

من ...  ومدیاصال دردم ن.. .که درد نداشت  ریام يحرفا:  ایک يمشت محکم گره شده  يرا گذاشت رو دستش

 يزیچ هیترسم  یم... کرده باشه که نتونم تحمل کنم  يکار هی...  هی... ترسم پدرم  یم....ترسم   یفقط م

 ...  ایک رمیم یم...  ارمیبشنوم که نتونم تاب ب

بغلم : و مچاله شد  دیعقب کش... خواست  یرا نم یآغوش چیه... خواست  ینم... دورش  دیچیرا پ شیبازوها

 ... اونجا  میبر ایفقط ب...نکن  

 !؟...  مارستانیب! ؟...  يدیو کجا د ریام...  يدیشن یبده چ حیدرست بهم توض...  یبذار آروم ش ـ

شاخه و  نیاز ا... کرد  یکم جانش حس م يانداخته و صدا ریرا از نگاه به ز نیا... خواست با او همراه شود  ینم

به  رمیشده م...شده   یبهم بگن چ دیبا... اونجا  رمیخودم م...  رمیخودم م!؟...  يایباهام نم:   دنشیآن شاخه پر

واقعا بچه  شایبگم م دیبا دیشا...  دیشا... دونم  ینم!؟...  گهیالتماسش کنم بهم م...افتم   یم ریام يدست و پا

...  يصور شیآزما هی... از فرداد بخوام کمک کنه  تونمیم...  ارهیکم م... ترسه  یبهش بگم حتما م... فرداده  ي

 !؟...  شهیم... ها 

 ... !!!!ترنج  ـ
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... که نم برداشته بود  ینگاه...  ماند  رهیچشمان به خون نشسته اش خ ياز جا پراندش،نگاهش رو ایک ادیفر

 !؟... د مگر چه شده بو...  ختیر یاشک م دیبا ایچرا ک! ؟...  ختندیر یمردها هم اشک م

... من حامله شدم ... همه شده  يمن رسوا... من کتک خودم ... چت شده تو : باال برد  ایرا تا صورت ک دستش

 ...  زمیعز یکنیم هیتو چرا گر

 !؟...  ایک يشد وونهید: اشک پشت دستش را سوزاند  يقطره  نیاول

 ...محکم  ...  دندیکوب یم...اش را بشمرد   قهیشق يتوانست نبض رو یم

 ...  گمیخودم م...  دمیمن بهت جواب م... بپرس  يخوا یم یهر چ ـ

 يلکه افتاده بود رو کی... دامنش را مرتب کرد  يو لبه  دیدستش را عقب کش... شده بود  وانهیهم انگار د ایک

 .کرده بود همانجا خانه یلعنت...  شدیپاك نم... آن  يرو دیانگشتش را کش... اش  یموئیل ي هیحاش

 یزائیچ هیبدونه من ... پدربزرگم  يخونه  میر یبا هم م... کن  داریرو هم ب شایم... پاشو لباست و عوض کن  ـ

 ؟... ! میبر...  زنهیباهام حرف م...  ایک ادیدونم کوتاه م یم

عقب تر  یکم... فشرد  یرا م يقلب مردانه ا...  يمردانه ا ي نهیس يکه، رو يرفت به دست مردانه ا حواسش

ترکه  یداره م...  کنهیسرم درد م ينجایا...  نجایا...  ستیحالم خوب ن ادیمن ز.رو حاضر کن شایتو م:  دیکش

 ... انگار 

خواست غرقش کند   یکه م.آنجا بود يدیو پر از سف یحجم خال کی... اش  قهیرا گذاشت کنار شق دستش

 يبرا شایلباس م نکهیبه ا... فکر کند  يگرید زیبه چ دیفکر کرد با.شودیکرد که هر لحظه تمام م یحس م...

 ... باشد بهتر است  یپدربزرگش چه رنگ دنید

 

چشمانش را تنگ کرد ... بود  دهیخر سایکه پر یچندتائ نیهم... نداشت  یلباس رنگ یلیمثل خودش خ دخترك

 ... وقت شده ها  یلیخ... تماس نگرفته  سایچرا پر: 

به غرور و  شهیمرد که هم نیا! ؟...  ختیر یاشک م... کرد  یکه سمتش آمد هنوز مات نگاهش م ایک

 ؟... !اشک بود  سیداشت حاال صورتش خ مانیاش ا یخودخواه

 یکوفت که م یاش م نهیس واریآنقدر محکم خودش را به در و د...ته قلبش به تکاپو افتاده بود   يبد زیچ

 ... خانوم ... ترنج ...  زمیعز: دورش حلقه شد  ایدست ک. ..خواست همه را عق بزند 
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داشته باشد  یآنکه کنترل یچانه اش ب...از کجا  ... را  زیهمه چ... دانست  یم ایک... رفت  یم یاهیس چشمانش

خدا  ي شهیکه هم... پخت  یخوشمزه م يها ینیریش ابانیسر خ يکه در مغازه  یفرتوت رزنیمثل پ.دیلرز یم

 ...ندارد   يشده و خبر ریپ دیفکر کرد شا...  دیلرز یهمانطور چانه اش م...داد   یهل و پودر م يبو شیتار موها

  

آمده بود تا  شایم.کرد یحس م شیموها يرا رو یدست نرم و کوچولوئ. به باز شدن داشت لیم چشمانش

 ...  شایم: لبش نقش بست  يرو يلبخند.کند دارشیب

 ... شو  داریب... ب  ـ

 ...  یسالم مامان: زد و دخترك را ه بغل گرفت و چشم باز کرد  یغلت

 ... سالم ... س ... س  ـ

خواست  ینم. گشتند یبر م ختهیخاطرات جسته و گر.دشیگذاشت و بوئ شاینرم م يموها يرا رو سرش

 ...  ایک...  ریام.شدند یمروز متند و تند ... توانست  یاما انگار نم دیایب ادشیخواست  ینم... مرورشان کند 

 ؟...!  يبهتر ـ

کرده  قیتزر ایکه ک یآرام بخش.کرد یچهار چوب در و نگاهش م انیبود م ستادهیانداخت که ا ایبه ک ینگاه مین

 ... رفت  یم ادشی.بشنود یزهائیچه چ دیکرد با یفراموش م نطوریا.بخوابد یبود اجازه داده بود کم

 ... پاشو ...  گهیپاشو د... پ :  دیانگشتانش را گرفت و کش شایم

نگاه  ینیسنگ.تا مرتبش کند دیکش یدست.شانه اش عقب رفته بود يرو راهنشیپ ي قهی.شد و نشست زیخ مین

 .کرد یرا حس م ایک

 ... بخور  يزیچ هی نیپائ ایب ـ

 ...  ایب... ب :  دیدوباره دستش را کش شایم.تکان داد سر

 دهیچ يساده ا زیم ایک.وارد آشپزخانه شد شایهمراه م.ماما میبر:  دیتپلش را بوس يو پشت دست ها شد خم

 ...بخور   يزیچ هی:  گذاشت  زیم يآورد و رو رونیاز فر ظرف کباب را ب.بود

 ...  خوامیمنم م... م : اش تاب خورد  یصندل يرو شایم

 .نیآروم بش... جان  شایم:  ستادیکنارش ا ایبدهد ک شایبه م يآنکه تذکر قبل

با ... نه  ای يهمه رو بخور یتونیم نمیبب:  گذاشت و تکه تکه اش کرد  يرا داخل بشقاب زرد و سورمه ا یکباب

 ؟... !باشه ... مامان ترنج مسابقه بده 
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 يآب برا یوانیل.آنجا سفت نشسته بود يبغض بد. شدیباز م شیکاش سر گلو.کند به خوردن بشیترغ خواستیم

 ... کنه  یداره نگات م... غذات و بخور :  دیرا شن ایک يزمزمه .و مزه کرد ختیخودش ر

 !؟...  ياوخ شد...  نجایا... ا ... ا : انداخت که زل زده بود به صورتش  شاینگاه به م مین

مسابقه ...  ستین يطور...  یمامان نیخوردم زم: گونه اش  يدستش را گذاشت رو.گونه اش را نشان داد يرو

 ؟... ! میبد

از  ایاصال ک... اصال . کرد یساکت نشسته بود و نگاهشان م ایک.را فرو داد شیلقمه ها شایم يخنده ها انیم

هم متوجه نگاه  ایانگار ک.یارتباط چیه.کند  دایپ یتوانست ارتباط ینم! ؟...دانست   یراز پدرش را م دیکجا با

... چند ساعت قبل بغض کرده بود   نیهم... نداشت  یحس چیاش ه رهیت چشمان.اش بود که سر بلند کرد رهیخ

دستش .بود گرید یکیانگار .کرد یسفت و سخت نگاهش م نطوریحاال ا.قطرات اشکش را حس کرده بود یداغ

کمک کرد  شایبه م.زدند یرا م شانیامشب حرف ها نیهم دیبا.زدندیحرف م دیبا.گذاشت و فشرد یشانیپ يرا رو

حرف  دیبا: گرفت  یآشپزخانه و نفس انیم ستادیا.اش ياتاق باز تسم دیدخترك دو.دیرا بشو شیدست ها

 .میبزن

 .میزن یحرف م...باشه   ـ

 شایکرد تا م یصبر م دیبا.ماند وارید يکاناپه و نگاهش رو ينشست رو.آمد رونیتکان داد و از آشپزخانه ب سر

 دیفهم یمثال اگر م... مثال ...  شدیخوب بعدش چه م... حرف بزنند  يتوانستند دو نفر یبعد م! ؟... بخوابد 

از آنجا .چاندیهم پ انیدستانش را محکم م!؟...  شدی؟ از پدرش متنفر م... !بد  ایکرده خوب بود  يپدرش چکار

... م :  دیدو رونیاز اتاقش ب شایم.زدیپک م گارشیآشپزخانه و به س يبود مقابل پنجره  ستادهیا...  دید یرا م ایک

 ...  میکن يباز ایب...  ایماما ب... ماما 

 

 

 

قرمز از  يچشمها نیا...  کردیرا طلب نم يبسته ا يبار در عمرش دلش شکست سکوت لبها نیاول يبرا دیشا

قابل  ياندك از خبر یحت يکدوم نشانه ا چیخشک ه يآن لبها...  شیرو به رو دهیو آن صورت رنگ پر هیگر

 ...شتند  تحملش را ندا
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 یقینفس عم...گوشه دامنش را در مشتش گرفت   ...  دادیرا تکان تکان م شیمبل نشسته بود و پاها يرو ایک

 ... اش بود  یزندگان يسالها یتر از حت یانتظار طوالن نیو ا... منتظر بود  دیکش

باشد  شهیکرده بود مثل هم یسع ایمدت ک نیکند تمام ا يبود تا غذا بخورد باز دهیطول کش...خواب بود   شایم

 ایکرده  هیبه خاطر دل خودش گر دانستینم... نبود  یشگیهم يایبود ک ختهیکه اشک ر ییایک ریام... اما نبود 

 ...گرفته بود   یکه به زن یترنج یچارگ یب يبرا

 ...  ایک -

 ... نبود  يزیچ یمبل رو به رو نشسته بود جز درماندگ يکه رو يمرد يچشمها در

در دل ترنج فرو  يزیافتاد چ نییسرش که پا...گذاشت   شیزانو ها يرا در هم گره کرد و رو شیانگشتها ایک

 ...مثل گذشته نخواهد بود   يزیچ چیه نیبعد از ا کردیچرا احساس م دانستینم ختیر

 ...  یبا کس دم خور نبود یلیخ...بود   ییآدم تنها...کرده خانواده   زیعز...بود   یکلیپدرت مرد درشت ه -

 ...  شدیکه هر لحظه حالتشان عوض م شیبه چشمها... نگاه کرد  ایدر هم فشرده ک يبه مشتها ترنج

 .؟...  یشناختیپدرم رو م -

 ...هم فشرده شد    يرو ایک يلبها

 ....به تو بود   هیشب يادیرنگ چشمهاش ز -

 ...را فشرد   شیها قهیشق ایک

 ...  شناختیکردمیکه فکر م يزیاز آن چ شتریب یلیپس پدرش را خ... قلبش گذاشت  يدستش را رو ترنج

 ...  دیبود شا دهیکس اون روش رو ند چیه...وجهه داشت   -

 کردیاحساس م...نبود   شیدر گلو یوحشت داشت و بغض يزیاز چ... بار بود  نیاول يبرا دیشا... نکرد  بغض

 ...  زدلریم شتریهر لحظه ب شیپا ریز نیزم

 نه؟؟ هیآدم مثبت کردیفکر م...با اون لحن آرام صحبت کردنش   کردینگاش م یهر ک -

 ...  کردندیم شتریو ب شتریبود که وحشت ترنج را ب ییزهایچ شیدر چشمها... بلند شد  شیاز جا ایک

 ياز صدا کیسالن تار هیتونن ته راهرو  یم... کنن  رییتغ تونننیم... شکل انسانها بشن نه  توننیها م وونیح -

 لذت ببرن نه؟؟ هیو گر ادیفر

 ...  زدیم ادیگرفته بود و فر شیدستها انیرا م سرش
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چه ... زده بود  ادیفر یچه کس... هضم کند  توانستیرا نم...بود   دهیکه شن ییزهایچ...بلند شد   شیاز جا ترنج

 ...بود   وانیح یکس

 بود؟ آدم کشته ا؟؟یکار کرده بود ک یچ...  یچ -

 هیشب بیگفته بود عج شیپ قهیچند دق نیکه هم یهمان... شد  رهیترنج خ يبه چشمها یبیعج نهیبا ک ایک

 ؟؟یچ یعنیتو  يکشتن برا:  پدرش است   يچشمها

 ...  فهممیرو نم ریمن تو و ام...  ایک فهممیمن نم -

 گرید شیبرا يزیچ چیه... ترسناك دور شود  يهمان لحظه از آن نگاهها خواستیفقط م... بلند شد  شیجا از

 ... نداشت  یتیاهم نیکوچکتر

 یبه سمت ترنج نگاه یحت... تکان نخورد  شیاز جا ایک...از پله ها باال رفت  ...و تار بود انگار   رهیت زیچ همه

 انداختیهم ن

 ...  دیتخت دراز کش يرو...  دیکشیکه دخترکش نفس م ییهمان جا...اتاقش را بست   در

 ...ترنج بود   يچشمها هیکه شب ییچشم ها...داشت   يوجهه ا پدرش

 یانسان...  نشستیم ونیزیتلو يمبل جلو يکه رو يپدر...  دیچیدر سرش پ مارستانیدر ب يمادر هیگر يصدا

پدرش را  ایک...  شدندیکه در هم ادغام م ییصورتها...وحشت داشت   يزیکه از چ یکس...  شدیم وانیکه ح

 ....  شناختیم

پدرش خودش را ...  ماندیتا پدرش خوش را نبخشد حالش ثابت م دیچیآن دکتر کوتاه قد در سرش پ يحرفها

 ...  دینبخش

 ...آمد   ینفسش باال نم...به سرش وارد شده است   يضربه ا کردیاحساس م...  دیپر شیجا از

بزند گوشه دستش  ادیخواست فر یدلش م...پدرش   ...امکان داشت  ... نه ...آمد   یم شیرو يجلو ایک صورت

 ...  دیچیرا به دندان گرفت مزه خون در دهانش پ

با شتاب  ... پا برهنه ... آمد  نییو پله ها را با سر پا دیبه سمت در دو...مهم نبود   شیسوزش داشت برا دستش

مزه ...اتاق به قلبش هم که نفوذ کرد   یکیتار...  دیرا که د وارینشسته کنار د يایک...  دیپله که رس نیبه آخر...

 ...کنار رفت   شیچشمها يجلو از يانگار پرده ا... دندانش که رفت  ریخون ز شتریب

 ...  يشد یشکل نیچرا ا... ترنج :  بلند شد   شیاز جا دنشیبا د ایک
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 يها دنیبلند نفس کش يصدا. ندیرا بب ایک خواستینم....  دنیشروع کرد دور خودش چرخ ایتوجه به جمله ک یب

 ...بود    ستادهیانداخت که ا یم اینگاه به ک کی زدیکه سالن رو دور م يهر بار دیشنیرا م ایک

 کارکنم یکار کنم؟؟ چ یمن چ -

 ... ترنج  -

عطر ... اش  ختهیعصاب بهم را... درد سرش ... زخم دستش ... به راه رفتنش ادامه داد  ایک يتوجه به صدا یب

هر آنچه در ذهنش ...  دیچرخیمتوقف بود و ترنج م ایدن...  خوردیم جیگ.زدیم جیگ...  دیرسیکه آشنا به نظر م یتن

مضاعف به  يهر چه در دلش بود حاال داشت با فشار...تر بود   زینفرت انگ ایدن زیبود از هزار موجود نفرت انگ

 دیهمان فرش سف يرو...باال آورد  ...نتوانست خودش را نگه دارد  ...را فشرد   شیچشمها...  ختیریم رونیب

 ... پله ها  يجلو

 يا...کاش من مرده بودم   يا...نبود   شایکاش م يا... :    ستدیبا دست اشاره کرد که با... به سمتش آمد  ایک

 ...   مردندیم ایدن يکاش همه زنها

 ...  این...  این... ن : عقب رفت  اراده یب.سمتش برداشت یقدم ایک

 ...  ستیحالت خوب ن ـ

همانجا نشست و .رفتن نداشت  يبرا یحس شیپاها...  این...  این... ن ... ن :  دیکش غیج ایک يقدم بعد با

 ... من  ...من  ... م : را در چنگ فشرد  راهنشیپ

 ...!ترنج   ـ

 شیکه گوش ها ادیآنقدر ز... سرش پر از صدا بود ...  شدیکاش ساکت م... خواست  یرا نم ایک يصدا التماس

 ... به درد آمده بود 

 ؟... !کرد  کاریپدرم با تو چ... پدرم ... پ  ـ

... همان صورت ... اش بود  هی؟شب...بود که دوستش داشت   يهمان مرد.باال آمد ایصورت ک يتا رو نگاهش

 ...همان چشم ها  

 ... دوباره عق زد .دهانش درهم شد یو تلخ يعم خون با شورط.دندان فشرد ریدستش را ز کف

 ...بلند شو  : بود  شیدست ها ریدور شود اس ایآنکه از دسترس ک قبل

 ... ولم کن ... ولم کن ... و ... و :  دیکش يخفه ا غیج

 ...!!ندارم   تیمن کار...  یندارم لعنت تیکار ـ
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آمد پشت ذهنش   یم یربط یب يها ری؟تصو... !بود  دهیکش يدوازده ساله که بود چه درد...  زدیم ادیفر

 ؟... ! شدیم وانهید...  شایم یمرغ حنائ... پدربزرگ  ياز خانه  يریتصو...  شیپدرش و مجله ها يکاناپه ...

 نمیب یدارم خواب م... د ... شدم  وونهید... فکر کنم ... ف ... ف ...  ستیمن حالم خوب ن....م  :  گرفت  ینفس

 ...  نمیب یمن دارم خواب م... من ... 

 ...ترنج  ... ترنج :  صورتش  ينشست رو یم... داد  یخون م يبو ایک يها نفس

 بهیغر يدست ها...  یکابوس چیه...آنهمه درد نداشت   یکابوس چیه... نبود  یخواب چیه... خواب نبود ...  آخ

 ...ها   نیهم...  یلعنت یدوست داشتن يدست ها نیهم...آشنا بودند  

پدرم  یگفت...  یگفت... تو ... تو :  دید یرا نم يزیچ چیه...  شدیکاش کور م... از تجمع اشک تار شد  چشمانش

تو هم ...لرزه   یدستام م...  نیبب.ستیحالت خوب ن...االن نه  :  محکم تکانش داد  ای؟ک...!کرد   کاریباهات چ

 ...کن  لباست و عوض  میبر ایب...  يلرز یم

 يچشم ها! ؟... کاناپه  يمرد آرام و ساکت رو! ؟... پدرش  .سرش آوار شده بود يرو ای؟ تمام دن...  دیلرز یم

 !؟... اش  یمشک

با قلب من  ...با تن من   نیکرد کاریچ... با من  نیکرد کاریچ...آآخ  ...آخ  :  شیچشم ها يرو دیکوب محکم

 ...  نیکرد کارمیشما چ...

 ... ترنج ... ترنج ...ترنج   ـ

 يکرد کاریچ:  خوردیتنش تاب م...  شدیصورتش اما نم يمحکم مچش را گرفته بود تا نکوبد رو ایک يها دست

 ...ها   یلعنت نیکرد کاریچ...  شایبا من و م

 ...  ذارمینم گهید...  یش تیاذ ذارمینم...کنم   یو درست م زیمن همه چ ـ

رنگ شدن  یب.دستانش را حس کرد ياما سرد ندیخواست بب ینم... شد  ایمتوجه ک خودش يها دنیلرز انیم

 ؟...!داد   یداشت جان م...  شیلب ها دنیلرز... صورتش را هم 

 !؟...مرد همان عشقش بود   نیا... افتاده بود به زانو ... چشمانش خم شده بود  يجلو ایک...  دیتر کش عقب

  یشائیم يتو بابا... تو ... تو :  يبه در ورود دیچسب.دیپنهان کرد و عقب تر کش راهنشیدامن پ ریرا ز شیپاها

 !؟...

دوازده ... فقط ...دوازده سالم بود  : کند تا نفس بکشد  یانگار جان م.بلند و صدادار بود ایک ينفس ها يصدا

 ...حقارت داشت  .درد داشت ...درد  ...سالم  
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 ... من  ي چارهیب يشایم: را دوخت به راه پله  چشمانش

 ... تو سالن ورزش ... ته راهرو  ـ

تمام  زیهمه چ...  شدندینم داریب دندیخواب یاصال هر دو شب که م...  شهیهم يبرا دیخواب یهمانجا م شایم کاش

 ...  شدیم

 !؟...  يدید... مثل موش تو تله ... اومد  یاز ترس صدام در نم ـ

 ؟... !چرا ...  شدیم سیاش خ یلعنت چشمان

حق طفل ... حقش نبود ... نه ...نه  ... نه ! ؟... کرد  یو بغض م دیشن یو بغض و دردش را م ایک يصدا

 ... معصومش نبود 

 ...ترنج   ـ

 ...  شهیم داریب شایم: تکان داد  سر

 ... !!ترنج  ـ

دوباره ...  شیدست و پاها شدیس ملم... تنش نبود  انیم یاستخوان چیانگار ه...  شدیاما نم ستدیکرد با یسع

 ...خم شد  ...تا خورد   نباریا... کرد  یسع

خوام مواظبتون باشم  یمن م...  ذارمینم گهید...  یش تیاذ ذارمیمن نم: کنارش زانو زد ... جلوتر آمد  یکم ایک

 !؟...  ریما شیپ یچرا رفت! ؟...  یچرا نذاشت...خودم و کردم که حالت خوب بمونه   یسع يهمه ... 

 یاز تنش را نم يعضو چیه... فکر کرد البد سکته کرده .بود نیخواست حرف بزند ما زبانش هم سنگ یم دلش

 ؟... !بود  ایک شیها هیتک... نبود  واریاش به د هیاگر تک... توانست تکان دهد 

 واریدر و د يهمه ...  شدیکاش خفه م...  زدیآشنا بود و حالش را هم به هم م يادی؟ عطرش ز... مرد  نیهم

 ...  شدندیکاش خفه م...  شدیدر سرش اکو م شانیمدام حرف ها...انگار به حرف آمده بودند  

 *** 

 

 

به  یبرف چه ربط يدیفکر کرد سف.دیبار یم یبرف زمستان نیاول... را داد به پنجره و آسمان گرفته اش  نگاهش

 !؟... دردها دارد  یاهیس
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و چهار ساعت  ستیب.اش پنهان شده بود نهیس انیانگار تمام غصه ها م!؟...  شدیرام نمپس چرا آ دیبرایم برف

چشمانش را ... هم آن همه درد نداشت  یبد عصب طیشرا...  یبد عصب طیگفت شرا یدکتر م.حس بود یتمام ب

 چیه... برخواستن ندارد  يبرا یروئین چیکرد ه یحس م.تخت اتاقش کز کرده بود انیهم فشرده بود و م يرو

... دخترکش پدر داشت ...  زدیحرف م شایکه با م یوقت هائ.خانه مانده ایمتوجه بود که ک.حرف زدن يبرا یتوان

 ؟!

 نهیس ریدستانش رزا ز...  زیو همه چ یو قانون یپدر رسم...بود   شایپدر م ایک.بالش فرو برد انیم شتریرا ب سرش

 .د بودسر یلعنت يهوا... جمع کرد 

اشک از کنار ...  شیها یو درد دوازده سالگ ریانتقام از تحق... خودش ... انتقام از پدرش ... انتقام   يبرا ایک

کاش .ختیر یم یکرد و نه اشک یحس م يکاش نه درد...  شدیکه از سنگ م شدیکاش م.چشمش راه گرفت

 ...  شدیتمام م

 ...  يعمه پر...  يعمه پر... ع ...  دیرا شن شایو شاد م جانیپر ه يصدا

 !؟... را بکند  شیتوانست جبران زجرها یها م نیا يهمه ... پدر داشت ... شاد بود ...عمه دار شده بود   دخترش

و دست  ایک! ؟... محرم بود  ایک.عوض شده بود یآن شبش با بلوز و شلوار راحت فیکث راهنیپ.ندیکرد بنش یسع

 ؟... !نوازش گرش  يآشنا يو دست ها ایک! ؟...  زشینفرت انگ يها

 ؟...  دندیباریم ای دندیرقص یبرف م يدانه ها... زانو فشرد و زل زد به پنجره  يرا رو سرش

داده  هیتک.در اتاقش باز و بسته شد...  دیشن یرا هم نم شیآشنا يقدم ها گریو د شدیکر م شیگوش ها کاش

 ... و دوباره زل زد به پنجره  دیتخت عقب کش يخودش را رو.چند قدم جلو آمد.کرد یبود به در اتاق و نگاهش م

 !؟...  ارمیبرات ب يخوریم يزیچ ـ

 ...  ـ

 ... ترنج  ـ

 !؟...  يوقاحت و جسارت و از کجا بدست آورد نهمهیا: تکان داد  سر

 ...  شتیپ ارمیرو م شایبعد م... بخور  وهیآب م وانیل هی ـ

که بهش نگاه هم  هیهمون بچه ا شایم! ؟...  یشائیم ي کارهی؟ تو چ... ! ياریرو م شایتو م: فشرد  دندان ریز لب

 ...  نیزم يتف انداخت رو دیکه در موردش شن یکه هر کس يهمون حرومزاده ا...  يکرد ینم

 ...!!!ترنج   ـ
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داد نزن ...  شنوهیتو رو م يمن صدا يبچه ...  سیه:  کرد  زانیتخت آو يرا از رو شیو پاها دیجلو کش یکم

 ... فقط خفه شو ... خفو شو ... 

 ... بخور  يزیچ هیفقط ... گم  ینم یچیتا حالت خوب نشه ه...  زنمیحرف نم... باشه  ـ

خوابم و  راهنیپ! ؟... تو اتاقم  ي؟ اومده بود... ! ينرفته بود... مسافرت  يریم یاون شب گفت... اون شب  ـ

 .دیسف دیسف... بود  دی؟ سف!...  ادتهی

 ؟...!  يدیمن و از هم در یکیتو تار ای ينگام کرد! ؟...  يلباسم و درآورد: محکم کرد  نهیها را دور س دست

 !؟...  يدیمن و بوس:  دیلبش کش يرا رو دستش

 ! ؟...  يمن و لمس کرد: بدنش  يرو دیرا تند و تند کش دستش

 ...تو   يکرد کاریبا من چ ،ياز پدرم متنفر بود: سوخت  یاز تجمع اشک م چشمانش

پدرم :  دیجانش را جلو کش یب يپاها.ستدیکرد با یسع...  دیلرز یمشت شده و م ایک يکه دست ها دید یم

 !؟... ؟ پدر من ... !بهت تجاوز کرد 

 ... ترنج  ـ

 ... باهام حرف نزن ...صدام نکن  ...فقط رنج داره و درد   گهید...ترنج فقط رنج داره  ... ترنج نه  ـ

 ...   ـ

خودش .شود وانهیبزند و د ادیخواست تا فر یجسارت چشمانش را م... را دوست نداشت  ایک يافتاده  ریبه ز سر

 ریام یگرفت یازم انتقام م یداشت یوقت... اونم اونجا بود ...  یچ ری؟ ام... ! یبعدش از اتاقم رفت:  دیرا جلوتر کش

 ؟... ! دید دیمن و تو اون لباس سف... من ! ؟... هم بود 

... اصال ...  دیهم من و د ریام...تو   يکرد کاریبا من چ: محکم و محکم تر ... دهانش  يرو دیکف دست کوب با

 دیشا... آره ...تو نباشه   يبچه  شایم دیشا...  میبد شیآزما میبر دیبا...  دیبا...  یگیاصال از کجا بدونم راست م

 !؟...  رمبزنه به س نیخوا یم...  دیکن یام م وونهید دیدار

 ...!!ترنج   ـ

به ... ؟ به خدا ... ! رسهیبهتون م یشدن من چ وونهیاز د: را چنگ کرد  ایک راهنیپ ي قهیرا باال برد و  دستانش

 ... بگو ...  یگیبگو که دروغ م...  شایمن هستم و م... تن  نیمن هستم و هم... ندارم  یچیخدا من ه

 ... فقط من ...  دمید دیسف راهنیام که تو رو تو اون پ یمن کس...  شامیمن پدر م... من اون کارو کردم  ـ
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محکم باش تا ... که من شناختم  یهمون... محکم باش ...نکن   هیگر... نکن  هیگر...  زیاشک نر:  دیکش غیج

 ... ازت متنفر باشم 

 ...ولم کن  ...ولم کن  ... و ... و : دست و پا زد ...دورش محکم شد   ایک يها دست

 ... ترسه  یم شایم... من  زینزن عز غیج ـ

 شایم ي؟ برا...!  شایم...  وونیولم کن ح: چند بار ...  کبارینه ...  ایصورت ک يرو دیاش را محکم کش پنجه

خواستم  یم... خواستم خفه اش کنم  ینوزاد بود م یوقت...خواستم بکشمش   یحامله بودم م ی؟ وقت... ! ینگران

 ... خودم و بکشم  يبچه 

 شتریب یکاش کم.رفت یاهیچشمانش س... همانجا خفه شد  شیها غیج...دهانش محکم شد   يرو ایک دست

 ...  شدیداد تا تمام م یدستش را همانجا فشار م

 *** 

 

و دستانش را دور  ایبه ک دیچسب یم! ؟...کرد   ینگاهش م اطیبود که با احت اش یناراحت يهم متوجه  شایم

ندارد   ينوازشگر يدست ها گری؟ حس کرده بود مادرش د...  دیخواب یکرد و در آغوشش م یگردنش حلقه م

 ؟...!

انگار هر دو داشتند ...  ایو نه ک خوردیم يزینه خودش چ...  ایبود و نه ک دهیسه روز نه خودش خواب نیا

را به  يپدر.که زخمشان تازه بود یدردهائ.مشترك بود یجورهائ کیکه  یدردهائ.کردند یرا مرور م شانیدردها

 .آرود که ساکت و آرام بود یخاطر م

 یزندگ يدانست و اجازه داده بود بماند و کنار پدر ی؟م... !دانست  یمادرش هم م... ترکشان کرده بود  مادرش

 ...باز هم  ... باز هم  ایبوده  ایفکر کرد فقط ک... دندان فشرد  ریلبش را ز...د که به پسر بچه ها  کن

را  شیپاها ندیکه بب يآنقدر.راهرو را روشن کرده بود ینور کمرنگ... اتاق را ترك کرد  دویپر نیتخت پائ يرو از

از .خواند یکاناپه و کتاب م ينشست رو یم ایک... آمد  ادشیشب ها به  یلیخ.ستادیا ایک دنیبا د.گذارد یکجا م

 یکه کنارشان م یوقت هائ ي؟ همه ... !بود  وغهم در شیلبخندها.زدیکرد و لبخند م ینگاهشان م نکیع ریز

 انیو سرش را م یکیتار انینشسته بود م! ؟... همه دروغ بود ...  شیبوسه ها... کردند  یم دیخر یوقت... ماند 

 !؟... فشرد  یم شیدست ها
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 گریکدیزل زده بودند به  یکیتار انیم.نگاهش را حس کرد که سر بلند کرد و نگاهش کرد ینیهم سنگ ایک انگار

بود  نیسنگ يادیهوا ز... گرفت  ینفس.جا داد راهنشیدامن پ ریرا ز شیپله نشست و پاها نیآخر يهمانجا رو... 

... زدند  یلبخند م.خانه شاد بودند نیا انینگذشته بود که هر م یاز آن وقت یلیخ.لحظه هاشان دادیغم م يو بو

کاش ... و فشردش  یشانیپ يدستش را گذاشت رو.گرفتند یدادند و عشق م یصبح ها وقت صبحانه بوسه م

 يتو دیکوب یو م ستادیا یم دیبا.شدیم کشیداشت نزد ایک.شدیآرام م یکم دیشا... مردند  یخاطراتش م

 .شدیم یتاب نوازش یکه ب یمثل وقت هائ.کردند یم یماننافر شیگار دست هااما ان... صورتش 

 يایک نیا.شناخت یرا نم ایک نیا.کرد یو نگاهش م شیزانو زده بود مقابل پاها.ماند شیصندل ها يرو نگاهش

 ... آرام و صبور 

 ؟... !کرد  دایپ امی؟دردات الت...!  يحاال آروم شد ـ

دستش را .به چشمان پدرت است هیشب تیگفته بود چشم ها... که نگاهش کرد چشم از صورتش گرفت  ایک

 .گذاشت شیپلک ها يرو

اما حاال ...  گاهیگاه و ب ياون همه فکر و کابوس ها...  شهیکردم تموم م یفکر م...  شمیکردم آروم م یفکر م ـ

 ... قلبم  يرو... ام مونده  نهیس ياال روفکرم بود ح ياون موقع دردام تو...هزار برابر شده  

 ؟...!  يمگه تو قلب هم دار...قلب  : لبش آمد  يتا رو پوزخند

 ... حاال دارم ...نداشتم   ـ

 ... خوبه ...  يپس حاال قلب هم دار...من   يخدا...  يواا: پرصدا شد  يخنده ا پوزخندش

 ... ترنج  ـ

خواست  ینم... تند و تند پلک زد ... بغض هم ... خواست  یاشک نم... صورتش  يرو دیرا محکم کش دستانش

 یاش را نم یدستان لعنت.کند قیآرام بخش تزر شیبرا ایخواست ک ینم.داشته باشد یعصب يحمله  کیدوباره 

 ... خواست  یکدام را نم چیحاال ه... هزار خاطره داشتند  شیدست ها... خواست 

 ... باهات کرد ...کارو   نیا...  یاون وقت... اون  ـ

 !؟...  یبدون يخوایرو م نای؟ا... !بود  قهیچند دق... چند دفعه   نکهیا! ؟...  یبدون یچ يخوا یم ـ

 یمقابل هم زانو زده بودند نم یکیکه در تار نطوریا.حاال نداشت.را نداشت دنشیشجاعت شن... خواست  ینم

 .خواست بشنود

 !؟...  گمیدروغ م یکنیفکر م ـ
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 .یزنیحالم و بهم م:  زانو فشرد  يسر رو.دیلرز یاش م یلعنت ي چانه

بار ته سالن  هی: فشردشان  یانداخته بود و محکم م شیموها نیچنگ ب ایک.کرد سیرا خ راهنشیاشک پ نم

 ... کنار رختکن ... ورزش 

 ... خواستم لباس عوض کنم  یم

 !؟...  يکر ...خوام بشنوم  ینم: را گره کرد  شیها مشت

 !؟... هست ...  ستین يزیکه چ يدیکه تو کش يدرد شیمن پ يدردها ـ

 ؟... !شده  بتینص یآبرو کردن من چ یبا ب:  دندان فشرد تا هق هق نکند  ریلرزانش را ز لب

و حس کرد که من  ياون درد یوقت... متوجه شد  یپر دردش وقت يچهره  دنید.پدربزرگت يرفته  يآبرو ـ

 ...  دیمادرم کش...  دمیکش

دستانش را دور زانو حلقه کرد و .نبود يهم اعتبار شیبه چشم ها گرید.بند آمدن نداشتند الیها انگار خ اشک

 ... من زنت بودم : تاب خورد 

 ...  ـ

 ...بهم گفتن زن خراب   : شکم صافش فشرد  يدستش را رو.بود نجایا شایم...من حامله بودم   ـ

 !؟...بود   یاما کاف... شکند  یکه م دید یم...  شودیور خم مچط ایکه ک دید یم

 !؟...  میخوا یم یچ نجای؟پس ما االن ا...  یخواست یبچه رو هم نم...  یمن و دوست نداشت ـ

 ... ترنج  ـ

 ...من و دخترم  ...  میبر دیبا ـ

 ... شکه بودم ...  کردم  یفکر نم.يدونستم حامله ا ینم ـ

 !!؟...  یدونست ینم: پلکش  يپا دیدست کش.را تار کرده بود دشیها د اشک

 ... دونستم  ینم...دونستم کجا   یمن نم...  یرفت یتو گذاشت دمیبعد که فهم... دونستم ترنج  ینم ـ

 !؟... دنبالم  ياومد یکجام م یدونست یم: گرفت  ایرا از چشمان نم دار ک نگاهش

 ...  يندازیکردم بچه رو م یفکر م ـ

 

 ...  دمیکش یچ نیبب... ب :  دیتخت خودش را باال کش ياز رو شایم
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 کیمثل ... سه تا کنار هم ... که سه تا بودند  یآدمک هائ يرو... ماند  رهیخ ینقاش ریتصاو يرو نگاهش

...  هی...  استیک نمیا... ا ... مامان ترنج  نیا... منم  نیا... ا ...  نیبب... ب :  دیخودش را جلوتر کش شایم.خانواده

 ؟... !بادکنک بکشم  هی

. کرد بادکنک بکشد یاش را برداشت و سع ینارنج یمداد رنگ شایم.سر تکان داد... طعم بغض داشت  لبخندش

 .دشیدخترك فشرد و بوئ يموها يگرفت و سرش را رو ینفس

مشروع اما منزجر  يرابطه  کیاز  یمشروع يدخترکش بچه  نکهیا! ؟... بد  ایبود خوب بود  شایپدر م ایک نکهیا

 ... کننده بود 

 یم!؟... همه را پاك کند  تیتوانست ذهن یاما م... خوب است  شایم يحداقل برا... کرد خوب است  فکر

 !؟...  استیدختر ک شایکه م دیبگو یتوانست به کس

توانست  یم... را داشتن  ایک... از آنجا ماندن ... خوشحال بود  شایم... دندان گرفت و فشرد  ریرا ز انگشتش

 !؟...خودش بکند   يآبرو يرا فدا شایتوانست م یم! ؟... دخترکش را به لجن بکشد  یخوشبخت

 !؟... را هم بزند  یتوانست منجالب یم

 يدوازده ساله  يپسرش بچه  يآبرو يکه برا یپدربزرگ! ؟...  شدیسالها نبود چه م نیکه تمام ا يپدر بعد

 دهیچیآنقدر پ... بود  يا دهیچیکالف پ.متورمش فشرد يپلک ها ي؟دستش را رو... !فته بود گر دهیرا ند یبدبخت

... هورا ... ه : را باال گرفت  فترشد شایم.کشتش یم یگاه.گرفت یتوانش را م.کرد یو درهم که خسته اش م

 ... هورا ...هورا  

 شیها قهیشق!؟...درد بکشد   يو بگذار یمادر باش.شکاندن دل دخترکش را بلد نبود.لبش نشست يرو يلبخند

نه همسر ... پدر نگاه کند  کیبه چشم  ایکرد به ک یسع...  شدیآرام نم.داد یبا کف دست مالش... گرفت  یدرد م

 ... پدر  کیفقط ... نه آدم ... نه عشق ... 

 ...  میبخور یبستن میبر... ب :  دیشانه اش پر يرو شایم

 ... سرده ماما :  دینرم و قشنگش کش يموها يرو یدست

 ...  یبستن...  یبستن:  دیپر یم نیفنر تخت باال و پائ يرو

 ... بگلم  ایب: و دستانش را سمتش باال گرفت  ستادیا شیکنار پاها شایم.آمد نیتخت پائ يرو از

انقدر که ... گ بزر یلیخ.شدیگذاشت بزرگ م یهم م يچشم رو.دخترك تپل شده بود... شد و بغلش کرد  خم

پدرم کجاست   دیپرس یآن وقت م.نبود يو باز یاش بستن یآن وقت دلخوش... توانست بغلش کند  ینم گرید
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عطر  شیموها.کرده بود قه؟دخترك دست دور گردنش حل...!ماند   یمثل خودش تنها م شدی؟ بزرگ تر که م...!

گفت  یچه م شایبه م دیچند سال بعد با... انداختش  یم هیآورد و به گر یم شیکه بغض به گلو يعطر.داشت

گفت  ی؟ م... !گفت که چه کرده  یم... کرد  یچه م دیبا اینبودن ک يبرا... پر کرده بود  اینبودن فرداد را با ک... 

 !؟... شده اند  یکه قربان

 یم یو قرمزش دهن کج دیسف يزیروم! ؟... چند روز بود که پا آنجا نگذاشته بود .ستادیآشپزخانه ا دنید با

دهانش گرفت  يدست جلو شایم...  زیم يشکر پاش خم شد رو.دشیکش زیم يبرداشت و از رو يقدم بلند.کرد

 ... افتاد : 

رفت و  زریکندسمت فر يکنجکاو شایقبل آنکه م.را آنجا مچاله کرد يزیو روم دیکش رونیرا ب نکیس ریز سطل

 ینیشیم:  دیکش رونیب شایم يرا برا یشکالت.هم تلنبار شده بود يها رو یبستن.دیکش رونیچهارم را ب يکشو

 ؟...!ماما   زیپشت م

 ... آره ... آره  ـ

 خیگل  يبوته  يرفت سمت پنجره  نگاهش رو شیقدم ها.اش را باز کرد ینشاند و بستن زیرا پشت م دخترك

شده  کرنگی شیحاال که روزها و شب ها! ؟... ود زده ب خیحاال که ...  ریچرا آنقدر د...به گل نشسته بود  .ماند

 ستادیهمانجا ا.داخل شد ایک نیماش.شد اطی؟ متوجه باز شدن در ح...!بوته هم تظاهر بود   نی؟ کاشتن ا... !بودند 

 ...را در حقش تمام کرده بود   يرا تماشا کرد که مرد يو مرد

  

 شیاما پاها... خواست به اتاقش برگردد  یدلش م.آشپزخانه کالفه اش کرده بود يفضا انیآنجا م ستادنشیا

 ... به ماندن داشت  لیم

لحظه قدم  کیهم انگار از بودنش در آشپزختنه جا خورده بود که  ایک... حرف گوش نکن  یلعنت يپاها نیا

شده  یو صورتش شکالتدست .برگشت و نگاهش کرد... ماما ... م : زد  شیصدا شایم.متوقف شد شیها

 ؟...  یحمام مامان میبر: خم شد و بغلش کرد .شدیانکار هم نم.دختر کش شاد بود.بود

 ... رفتم  ایبا ک...نه  ... ن  ـ

 شیبرا ایک... کرد  یدخترکش را حمام م ایک...  دیاش را بوس ینیب.زدیرا درشت کرده بود و حرف م شیها چشم

 .کرد یکار را نم نیاما ا... تلفن را بردارد و سفارش دهد  یتوانست گوش یم... پخت  یغذا م

 ؟...دختر خوشگل من چطوره   ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٣٩٠ 

انداخت  ایخودش را به آغوش ک يزیسمتش و با خ دیدو شایم! ؟...دختر خوشگل من  ...  ندشیبلند کرد تا بب سر

 ... سالم ... س ... س : 

و  یتمام آن تنهائ ادگاری... پر از استرسش بود  يباردار ادگاریلکنت  نیا... خواست  یرا م شایخوب شدن م دلش

 ؟....!پدر نمونه   شدیم... آنجا بود   ایحاال ک... غذاب 

 ؟... ! يمسواك کرد...شما   يدیم یبستن يبو... هووم ...سالم خانوم کوچولو   ـ

 ... نه ... نه :  دیخند یم شایم

 ...  خورهیدندونات و موش م ـ

  ...نه ...نه   ـ

 ...شما   يچند تا دندون دار نمیبب ـ

 شدیآنقدر که م!؟...شده بود   یمیصم شایآنقدر با م ایک... مرده بود  یچند روز به حال خودش نبود و کم فقط

 یفرصت م یکم... راه افتاد که به اتاقش برگردد ... حسش کرد  شدیم...  دیشن شیکلمه ها انیعشق را م

 ...بخور   يزیچ هیبمون : دور مچش حلقه شد  ایاز کنارشان گذشت اما دست ک.خواست تا آرام شود

 ... دستم و ول کن : دندان فشرد  ریز لب

 ... !!ترنج  ـ

 یمن و نم یگرسنگ: پوزخند زد ...  دشید یگذاشته بود و نم ایک يشانه  يسر رو شایم.دیرا عقب کش مچش

 ... دس من جون سختم مهن... کشه 

اتاق سر و  یتنهائ انیم. و آشپزخانه را ترك کرد دیدستش را عقب کش.حالش را بهتر کرد ایک یشانیپ انیم اخم

باشد و خنده  شایخواست کنار م یدلش م. تا پشت در اتاق آمد و همانجا ماند...  دیشن یرا م ایو ک شایم يصدا

 ؟...!کند   یحالت را خوب م شایبه خودش گفت فقط ماندن کنار م.را تماشا کند شیها

  

 

که داشت انقدر ژرف بود  یغم...راه نداشت   ییجا چیمغزش به ه...  خوردیتاب م...   خوردیتخت تاب م يرو

رنگ و  يبه قرصها...  سوختیشد که داشت در آن م یم یبه جهنم لیو تبد شدیادغام م تشیبا عصب یکه گاه

از  يزینداشت چ يداریکه ب رفتیم یابخورد و به خو یآنها را با هم م اگر تمام...وارنگ کنار تختش نگاه کرد  

 ؟...  شدیکم م ایدن نیا
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 ... کس  چیاو را دوست داشت؟ ه یچه کس...  شدیکم نم ایدن نیاز ا يزیمطمئن بود چ دیبالشتش دراز کش يرو

 ...به مغزش هجوم آورد   تیعصب کیاز  یمیبا ورودش حجم عظ...بود   ایک...به در خورد   يا تقه

  شدیکه هنوز بخار از آن بلند م ییبود و درونش غذا ایدر دستان ک ینیس

  ؟؟یکنیکار م یجا چ نیا -

  کردیاش باز م یدر اتاق نشسته بود و با شلب يمبل رو به رو يرو شایم.. .کنار تخت گذاشت   زیم يرا رو ینیس

... 

  ؟؟ينخورد یچیچند روز ه یدونیترنج م -

 ...  يو راحت شد یانتقامت رو گرفت...  شهینم يزیبه تو که چ رمیم یفوقش م...به جهنم   -

 ...  یشیداغون م يبسه به خدا که دار...بس کن ترنج   -

 ...از پدربزرگم  ...از پدرم  ... از تو ...  خورهیحالم ازت بهم م...بشم   -

بازهم به حال  شدیخم م شیهم شانه ها ایدن ياصال اگر به اندازه تمام زجرها...نکرد   یتوجه ایک نییسر پا به

 ...  کردینم یترنج فرق

که  نیو ا ایک يخونسرد...   کردیغذا هم حالش را بد م يبو...آمد و قاشق را درون بشقاب زد   ینیسمت س به

دلش ...  ختیریبهم م شتریاعصابش را ب تادهفین یاتفاق چیانگار که ه... رفتار کند  شهیخواست مثل هم یم

 ...  زدیبر رونیرا ب دشدرون خو يتا بتوانند تمام دردها و زجرها زدیهم داد م ایک خواستیم

 ...  شهیاشتهات باز م يقاشق بخور هی:  را به سمت ترنج آورد   ینیس

 تو اتاقم مگه نه؟؟ يکه اومد یزنت بودم اون شب -

 ...کرد   ینگاهش نم ایک

 ....که مادر بچه ات هم شدم   یزنت بودم نه؟؟ همون شب...   ریدست ام يرو داد دمیخواب سف راهنیپ یوقت -

را رها کرده در چار  یشلب... را جلب کرده بود  شایتوجه م ادشیفر...  کردیم شتریدردش را ب ایگرفتن ک چشم

 بود ستادهیچوب در ا

 ...  ایک... ك  -

 ...کن   يباز تیشما با شلب...خترم  د ستین يزیچ -

 يو ظرف با صدا...غذا ها پخش همه جا شد  ...زد   ینیس ریبا مشت ز...را دوباره به سمت ترنج آورد   ینیس

 ...  ستمیمگه با تو ن:  زد   ادیترنج فر... بلند شکست 
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 ...ماما  ... م ... م ... ما :  کرد   هیبلند شروع به گر يبا صدا شایم

 هیبلند گر شایم...رفت و بغلش کرد   شایبه سمت م ایترس دخترکش بدون توجه به چهره هاج و واج ک دنیشن با

  کردیم

مادرش را  یعصب يدخترك حالت ها.داد یتکان تکانش م یشانه اش گذاشت و عصب يدخترکش را رو سر

 ...  شدیاش قطع نم هیکه گر کردیدرك م

... دخترم  ستین يزیچ:  را از آغوشش گرفت و آرام تکان تکان داد   شایزور م یبه سمتش آمد و با اندک ایک

 ...دست مامان خورد  ... بود  یاتفاق... آروم 

 ...  دندیلرزیو بدنش م شیدستش گرفت ودستها انیلبه تخت نشست و سرش را م ترنج

اگر ...هم نداشت   يخانه پدر...نداشت   یپول...اما کجا  ...  رفتیم دیبا... کند  یزندگ توانستیطور نم نیا

 دیخریم طیکه داشت بل یبا اندك پول دیبا... خانه پدربزرگش هم تا خودش را اثبات کند تف سر باال بود  رفتیم

 ...  شدیم وانهید شتدا...  کردیکار هم م... آنجا حقوق پدرش بود ...  رفتیو م

... عمه داشت ...خانه داشت  ...پدر داشت   شایجا م نیا...رش  آغوش پد...آرام گرفته بود   ایدر آغوش ک شایم

در  ایرا با ماها شیزخم ها توانستیم...داشت   يدر آن کشور تنها بودند اما بدون شک مادر آرام تر ...شاد بود  

 ...گوش کرده بود   اکاش حرف فرداد ر يا... بدون حضور فرداد ...مان کند  

اما بدنش خشک شده  دیدیصورت غرق اشکش را م... تخت آرام گرفت  يرو شایم چه قدر گذشت تا دانستینم

 ...تکان بخورد   توانستیبود و نم

 نینشست و سرش را ب نیزم يرو واریگذاشت و کنار د ینیس يبزرگ ظرف را جمع کرد و رو يتکه ها ایک

حالت خوب ...  دکتر  شیپ میبر دیبا...نداشتم   يحالت عاد... ترنج من زخم خورده بودم :  گرفت   شیدستها

 ...تو حلقت   زیقرصها رو نر نیانقدر ا...  ستین

 مهمه؟؟ -

 ...  میبا هم حرف بزن میکه بتون یبرس یطیشرا هیبه  دیبا...هست ترنج  ... هست :  نگاهش کرد   یعصب ایک

  م؟؟یحرف بزن -

 ؟؟یزنیحالم رو بهم م روزیاز د شتریهر روز ب ایمن و تو؟ ک:  کرد   یبلند عصب خنده

 ...جمله رو تکرار نکن   نیترنج انقدر ا -

 ...  رونیجا برو ب نیفقط از ا ه؟؟یحسم نسبت بهت چ یفهمیتا ابد هم که تکرار کنم نم -
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 ...  ارمیغذا م گهیبشقاب د هیبرات  -

 ...   دیخواب ایزد و پشت به ک يپوزخند

 

*** 

 

که  نیا...  کرد؟یم ریتعب يزیبه چه چ دیرا با نیا...در آغوشش بود   شایم...  شدیباورش نم دندیلرزیم شیدستها

جا باز  نیکه دوباره به ا نیاز ا... انداخت و در را باز کرد  دیکل... را هنوز نتوانسته بود بفهمد  خواستیچه م ایک

بگذارد و  ابانیر به بس توانستیم خواستیدلش م... بود  خسته...اش متنفر بود   یکس یگشته بود از خودش از ب

لب  یچمدانش را راننده تاکس...بود   دهیکرده بود تا خواب ایک...  ایکرده بود و ک هیانقدر گر شایم...نباشد   نجایاما ا

بود  دواریام... هم نبود  ایک نیماش... خانه خاموش بود  يچراغ ها...پولش را گرفت و رفت  ... باغچه گذاشت 

انگار که ...   کردیم شیعصب شتریب نیو ا... کرده بود  ینیب شیرا پ نیا ایک... باشد  دهیرفتن و برگشتنش را نفهم

پله که نه ده  کی شهیانگار هم نکهیاز ا...بود انگار   یو خودش در خواب خرگوش دانستیرا م زیهمه چ دانستیم

حالت تهوع داشت  ... دقت کند و باز هم نتوانسته بود  شترید گرفته بو میکه هربار تصم نیها پله عقب بود از ا

چمدان هول بسته شده اش را همان گوشه باغچه رها ... بود  نیسنگ يادیز شیبرا شایداشت و م جهیسرگ...

 بود یاما حس...شده بود   شتریب تشیعصب...به عقب   شدندیم دهیکش...  رفتندیبه سمت خانه نم شیپاها... کرد 

مغزش به خواب ... حسش ...انگار که تمام بدنش  ...بزند   ادیدلش بخواهد فر یحت ایکند  هیگر شدیکه مانع م

 ...فرو رفته باشند   یقیعم

 کرده بود؟؟؟ خیخودش انقدر  ایسرد بود ؟؟ ...نگاه کرد   اطیح ریدرخت پ يبرف سبک نشسته رو به

 ختهیاطرافش ر...باز بود   شیشالش از سرش افتاده بود و موها...کاناپه گذاشت   يرا رو شایرا باز کرد و م در

به  يگریراه د چیه...راه بود   انیپا شیجا برا نیا...مبل افتاد   يرا باز کرد و رو شیپالتو يدکمه ها...بود  

 ...  دیرسیذهنش نم

  ؟؟یبرگشت -

انگار ...  شدیباورش نم...  کردینگاهش م يداده به چار چوب اتاق باز هیخسته و آشفته تک ایک...  دیپر شیجا از

 ... بود  شیدستها نیدر ب شایم یعروسک خرس...بود   سیکه صورتش خ

 ...زد   ادیرا فر نیا...که طرفدار تو ان   ینیلعنت به تو و لعنت به قوان... گشتم  یدست من بود بر نم -
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گذاشت و به ترنج  شیمبل رو به رو يترنج؟؟به کجا؟؟ عروسک را رو یبرسکارت به کجا  نیبا ا یخواست یم -

 ... شد  کینزد

 ؟...  يکار رو کرد نیا یبه چه حق -

تو ...جا خونته   نیحق؟؟ ا:    ستادیا شیاش را از چار چوب در گرفت و به سمت ترنج رفت روبه رو هیتک ایک

 ... بچه امه ترنج  شایم...  یزنم

 نیبه زور ا يخوایم:  داشته باشند   یتماس بدن نیکوچکتر خواستیاصال دلش نم... به عقب برداشت   یقدم

 ؟؟يجا نگهم دار

 ...اصال مهم نبود   شیکه برا يزیچ...التماس بود انگار   ینوع شیدر چشمها... سرش را خم کرد بود  ایک

 ...  ستیزور ن -

 ...  ستیزور ن یگیبعد م یلعنت يمنوع الخروجمون کردم...  :    دیبه گردنش کش یدست تیعصب با

 ...نداشتم ترنج   يچاره ا -

 ...  یهست یخودخواه و عوض -

و دخترم ... زنم  یول... هستم  نایآره همه ا:  بست و دستش مشت شده بود   يا هیرا چند ثان شیچشمها ایک

 ...در کنار من  ...  کننیم یتو خونه ام زندگ نجایا

 انتقامت تموم نشد ؟؟ ؟؟یکه چ میاز ما؟؟ ما باش يخوایم یچ -

 ...  یتو زن من... ترنج؟؟ اون بچه منه  یتا ک... که اون جا نشسته نگاه کن  يانتقام ترنج؟؟ به اون بچه ا -

 ؟؟یتو اون رو خواست...بچه    -

نگران نگاهش  ایک...نگاه کرد   ایک يدر چشمها...مغزش به قلبش هم نفوذ کرده   يسرد... احساس کرد  ترنج

به خاطر خودته :  کرد   کیخودش را به ترنج نزد یبا قدم...هست    يزیبود چ دهیانگار او هم فهم...  کردیم

 ....من به تو  ... داره  ازیبه من ن شایم...ترنج  

 ...مونده   اطیچمدون تو ح:  را آزاد کرد و به سمت اتاقش رفت   ایپنچه ک انیمحصور شده در م يبازو

اش وارد  یزندگ گرفتیم میتصم ای کردیصحبت م شیبه جا يگریانگار کس د... صدا جا خورد   نیاز ا خودش

 ...  زیهمه چ... بود  شایم يبرا زیشده بود همه چ يدیمرحله جد
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که  ایک دنیبا د.رفت رونیو از اتاق ب دیرا کش شایم يرو.برود و باز برگردد...چمدان ببندد   نکهیا.بود یعصب هنوز

 ... زل زده بود دستانش را مشت کرد  شیآشپزخانه به فنجان چا زیپشت م

 ؟...!مونم   یم يکرد الیخ!؟...  ستیرفتنم ن يبرا یراه گهیبا ممنوع الخروج کردنم د یکنیفکر م ـ

 ؟...!  یچرا نمون: بلند کرد و نگاهش کرد  سر

 !؟...  يکرد کاریباهام چ یفهم یخودت م:  زیم يشد رو خم

 یکنی؟ اصال بهش فکر م... کرد  کاریکه پدرت چ یفهم یاما تو هم م...  دونمیم:  چشمانش ماند  يرو ایک نگاه

 ... نه  ای یکنیبه اونا هم فکر م...  یپدربزرگت چ... 

 ...واقعا  ... واقعا :  دیحرص خند پر

 ...  نمیخواستم خار شدن پدربزرگت و خانواده اش و بب یفقط م ـ

 ...  یپست یلیخ: فشرد  یرا محکم م شیسر گلو يزی؟ چ...وقت   چی؟ ه.نداشت دوستش

 نیباهام ا یاما ک...  وونمیآدم پست وح هیمن ... درسته : کرد  یم دیانگار خودش هم تائ... سر تکان داد  ایک

من و  یزندگ... ار دوستام لذت ببرم تونسم از بودن کن یم.داشته باشم ینرمال یتونستم زندگ یم!!! ؟...کارو کرد  

 ...خسته و تنهام  .نگام کن. نه مرد... نه زن ...  ندارماعتماد  یآدم چیبه ه...  ستیتوش ن یکس چیه...  نیبب

 چیباردار شده بود و ه یهوش یب انی؟ خودش م...کرد   یدرك م دیبا... کرد  یقبول م ایسوخت  یدلش م دیبا

 ...  دیترک یحرف ها م نیسرش از هجوم ا... اش  يداریب انیم ایبود اما ک دهیند يزیچ

 !؟... چرا از من : به عقب بر داشت  یقدم کالفه

...  پدربزرگت  يپسر يتنها نوه ...  يآدم به پدرت بود نیتر کیتو نزد:  کردیهنوز زل زده نگاهش م ایک

 ...  یگشت یبرم دیکنم اصال نبا یفکر م یگاه یدونیم

 !؟... اومدم  یم دینبا نکهیا!؟...  یکنیکه خودت و قانع م یلیدل نهیا: ق گرفت عم پوزخندش

 !؟...بود   يا گهی؟ اگر هر آدم د...  یکن کاریچ یخواست یبود م شایپدر م ریاگه ام نکهیبه ا يفکر کرد ـ

چرا که ... آره ! ؟...  کنهیاز بار گناهت کم م يزیدختر توئه چ شایچون م...  يچون بهم محرم بود یکنیم الیخ ـ

 !!!؟...هان  ... ترنج و احساسش  يگور بابا... خودته  يبچه  شایراحت باشه که م التیتو خ دیشا... نه 

 ...داد نزن   ـ
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 یخواست ی؟ تو انتقام م... ! ینیشدنم و بب وونهید يخوایم! ؟... برم  نجایاز ا یچرا نذاشت...  یکنیتو مجبورم م ـ

کار .نجامیچرا هنوز من ا... راحت ...  یخوشحال باش دی؟حاال با... ! يخوا یاز جونم م یچ گهید...  یکه گرفت

 ...!  یهم مونده که با من بکن يا گهید

 ...  يهر وقت آروم شد ـ

 .نمیبیتو رو م یتا وقت...  شمیخونه ام آروم نم نیتو ا یتا وقت.شمیآروم نم: بلند شد  ادشیفر

 یراحت نیبه هم یتون ی؟نم...  ینیبیم... شوهر تو هم هستم ...  شامیمن پدر م...  یکنتحملم  دیمتاسفانه با ـ

 .کنار میبذار

چرا از : انداخت  شیموها انیم یچنگ... خواست  یرا نم یحق به جانب نیا.اش کند وانهیقصد داشت د ایک نیا

 !؟...  ينکرد تیپدرم شکا

چطور شد ... پدربزرگم  يبه خانواده  یاما چرا دوباره برگشت ینقشه نداشت یگفت...  يسال صبر کرد ستیب چرا

دزد  کیشر! ؟...داشت   یوسط چه نقش نییا ریاصال ام... اصال ! ؟... مرد  ریپ نیام يشد... همه کاره  يکه شد

 !؟... قافله  قیو رف

 ...  دمیم حیبرات توض يهر وقت آروم بود ـ

 يکرد يکار... تونم دهن باز کنم و بگم  یکه نم يباهام کرد ي؟کار... تونم  یم يچطور...  شمیمن آروم نم ـ

 ياصال کدوم خواهر...دونست   یاز اول م...آره  ... آره ! ؟...دونست   یهم م سایپر... که شده تف سر باال 

خودش بغل کنه و ببوسه   يتونه مثل برادرزاده یم... دوست داشته باشه  نطوریرو ا گهینفر د هی يبچه  تونهیم

اصال ... اصال  ... ام حماقت کردم  یزندگ يهمه ... من چقدر احمق بودم ... خودم باورم نکرد  يعمه ...

 ...  سایهم تو و هم پر.ي.ازم سواستفاده کرد...  گذرهیداره دور و اطرافم م یچ دمینفهم

 ...دونست   ینم يزیچ سایپر ـ

 ...  یگیدروغ م: دندان فشرد  ریپشت انگشت شصتش را ز.. .اشک به چشم آورد  یک دینفهم

 یوقت... برام خوشحال بود ... کنم  یکرد من واقعا دارم ازدواج م یفکر م...دونست   ینم یچیه سایپر... ترنج  ـ

.. .اون وقت بود که زد تو صورتم ... اون وقت متوجه شد ...  دیخونه د نیتو رو تو ا یوقت...  یبرگشت شایبا م

 ... زد  یلیخواهرم بهم س

... شما ... شد  کینزد شایبا نقشه به من و م... دونست  یهم م سایپر... کنم  یباور نم گهید...  یگیدروغ م ـ

 ؟...  دیکن کاریچ نیخوا یشماها م
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 ... ترنج  ـ

 ... !!! يریرو ازم بگ شایم يخوا یم: به عقب برداشت  یقدم

... را ببرد  شیآبرو...  ردیخواست انتقام بگ یم ایک... دوستش نداشت  ایک... کرد  یاش م وانهید شاینبودن م فکر

 ... گرفت  یرا م شایم

 ...   شایم...  شایم...  ایک... ك  ـ

کنار  خوامیفقط م...  رمیرو ازت بگ شایخوام م ینم...  زمیعز... ترنج ... من و  نیبب... آروم باش ...  یه...  یه ـ

 ...  میهم بمون

بعد هم که ... دونست  ینم يزیچ سایپر: کرده بود  خیمردانه اش  يدست ها.نشست شیبازو يرو ایک دست

 ... ترنج ...قبلش که بهش گفتم قسم خورد که نگام هم نکنه  ... موند  نجایا شایتو و م يفقط برا دیفهم

 ...بذار برم  ... ب  ـ

دنبال  نباریخودش و ا يگشت سر جا یبرم زیهمه چ...  شدیم بهتر یکم شدندیدور م...رفتند   یاگر م دیشا

 ... گشت  ینم شایم يبرا يپدر

 !؟...  يکجا بر ـ

...  يو تو فرستاد میک... نه ...نه  ...  ادیب گمیهم م میبه ک... به ... خودم  يخونه  رمیم... م : هم پلک زد  پشت

 ... نه  میک

 ...  ستیاونجا ن گهید... برگشته کشور خودش  میک ـ

 !؟...  یدونیتو از کجا م... تو  ـ

 ...  ـ

 !؟... نه ... بکنه  یکه جاسوس شیگذاشت... من  يخونه  يو فرستاد میتو ک... رفته بود  ادمی... آره  ـ

 ... خواستم مواظبتون باشم  یم ـ

آنطور ... قدر خوب نبود چند ماه آن نیکاش ا... گفت  یکاش دروغ م... چشمانش صداقت داشت  یلعنت یرگیت

 ...که از نو قلبش را به عشق وادارد  

 ؟... ! يدیرو د شایو از دور بزرگ شدن م يستادیچند وقت ا... چند ماه  ـ

 ...  ـ

 ؟...!  یپنهانش کن یخواست یم یتا ک... گفت  ینم ری؟ اگر ام...  یچرا بهم نگفت ـ
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فقط فرصت مناسبش ... خواستم بهت بگم  یم میکه اومدم دنبالت و عقد کرد یاز همون زمان.گفتم بهت یم ـ

 .دیخواستم کنارم باش یم... شد  ینم دایپ

 ...  يکرد ینگاه هم نم شایبه م یحت ـ

 ... خواستم  یفقط فرصت م... دوست داشتم ...دوسش داشتم  ...  دمیو من براش خر یشلب ـ

 ...  یگفت...  ستنیخوب ن ایدن يآدم ها يهمه  یگفت...  یاحساسات یبهم گفت ـ

 ...ترنج   ـ

 !؟...  یحاال آروم: کرد اشکش را پس بزند  یو تند پلک زد و سع تند

 ...  ستمین ـ

 زیو به م دیخودش را عقب کش.هم درد داشت ایک نیا... آرام نبود .گفت یرا نه زبانش که چشمانش هم م نیا

 ... مثل خودش ... اش داخل سطل زباله بود  يزیروم... داد  هیتک

من ... من و  نیبب...آرومم نکرد   چیپدربزرگت ه يزیاما انتقام و آبرور...  شمیکردم آروم م یفکر م...ترنج   ـ

 ...تونم بخوابم   ینم یحت! ؟... من آرومم ! ؟... خوشبختم 

 ...  ـ

 

دخترکش دوست ... صبحانه  زیپشت م.نشسته بود ایک يپا يرو شایم... کرد  یآشپزخانه نگاهشان م یاز درگاه 

و لقمه ها را از دستش به دهان  ایک يپا ينشسته بود رو.محبت بود يداشت مستقل باشد اما مثل خودش بنده 

پخت و  یم شیکه برا یشد غذاهائیته محبتش م.وقت نکرده بود چیه... کرد  یکه پدرش نم يکار.گذاشت یم

دانست  یپدرش هم م دیشا.کرد یم دایپدرش حاال داشت معنا پ یو دلمردگ یانهمه تنهائ.قدم زدن کنار ساحل

 داسنت یهم م دیشا.مخالف بود رانیکشد که با آمدنش به ا یانتظارش را م يزیچه چ

خودش  يپدر یب يبرا ایخوشحال باشد  شایپدر دار شدن م يبرا دیدانست با ینم.گرفت واریاش را از د هیتک

 يکه به جو يشده آب رفته ا شیفکر کرد آبرو... خودش  يآبرو ایمهم تر است  شایدانست م ینم...  نیغمگ

گذاشت دخترکش بزرگ  یچشم م...  شدیسه سالش تمام م گرید يچندهفته ! ؟... چه  شایاما م...گردد   یبرنم

 ... کرد  یازدواج م...  شدیعاشق م...  دیرس یبه بلوغ م...  شدیم

... را ببرد و بعد چه  ایک يتوانست آبرو ی؟ م... بد  ایخوب بود  شایم يکار را کرده برا نیا ایهمه بدانند ک نکهیا

سوزن ... کرد  یم یگرفت زندگ یکه از پدر و مادرش م یگشت به خانه اش و با حقوق ی؟ برم... !رفت  یم
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خوب  نیا...  شدیبزرگ م يپدر یبا ب شایم ؟...  شدیبعد چه م... را داشت  شایسهم االرث م...کرد   یم يدوز

 میهر تصم یبدان نکهیا... سخت  یلیخ...  شدیآمد انتخاب سخت م یم انیبچه ها به م يپا ی؟ وقت... بد  ایبود 

ها  نیا.ستین ریتاث یاو هم ب ي ندهینه در حال که در آ... گذارد  یدخترت م یزندگ يرو يریتو در حال چه تاث

 .توانست فکر نکند ینم.توانست راحت فراموش کند یکه نم بود یزهائیچ

 نیبش: اش نشاند  یصندل يرا رو شایم ایک.به جلو برداشت یقدم.اش بود رهیکه خ دیرا د ایبلند کرد و ک سر

 ...  زمیبر يفنجون چا هیمامان  يتا برا نجایا

 ... ماما  ریصبح بخ:  دشینشست و بوس شایم کنار

 .. . ریصبح بخ... ص  ـ

 نیا ي؟همه ...دانست   یکدام را مقصر م دیبا! ؟...  ایکار ک ایوحشتناکش بود  ياز باردار شایداشتن م لکنت

را  دیفنجان سف ایک.رفتن و آمدن و دنبال چراها بودن... اش شده بود دنبال مقصر گشتن  یچند سال زندگ

 !؟...گرم کنم   ریبرات ش يخوا یم: مقابلش گذاشت 

هم که به  یگاه.گذشت یساعاتش در سکوت م شتریب...  شدیروزها کلمات گم م نیا... تکان داد که نه  سر

 ایک.قبل آنکه نگهش دارد.اش لق خورد یصندل.زد زیم يرو یجست شایم.آمد خشم و بغض با هم بود یحرف م

 .اش را ثابت نگه داشت یبا پا صندل

 ...!!  شایم ـ

: را نوازش کرد  شیدست ها يخودش را به جلو خم کرد و رو یفقط کم.امدیتاه ناما کو ایک.دیلب برچ دخترکش

 .یبش یو زخم یافتیممکنه ب

 ... خوام  ینم... ن ... ن  ـ

 ... خوب  يجا هی میبر میخوا یم...  رونیب برمیامرو که از سرکارم برگردم شما رو م ـ

مثل ...  یشدن نیباال و پائ چیآرام و بدون ه.زدیحرف م شایهنوز با م ایک.دستانش تاب داد انیرا م يچا فنجان

فنجان را با سرانگشتانش لمس  يو گرما زیداد به م هیدستش را تک.آمدن پدرش بود ایاز وقت دن نکهیا

؟ ... هم داشت  یتیاصال مگر اهم.نستدا ینم... کرده بود  مانی؟عسل زا... نه  ایفرداد مرخص شده بود .کرد

 .همه شان...مشت دروغگو بودند   کیش خانواده ا يهمه 

 ...  میریم یجائ دیساعت دو حاضر باش ـ
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 یاتفاق چیو ه میائیدن يخانواده  نیانگار که خوش بخت تر...  یانقدر خونسرد باش یتونیچطور م: زد  لبخند

 !؟...  افتادهین

 ...  رهیداره راه خودش و م ینه زندگ ای میخوشحال باش ـ

 هیاز  گهید يبچه  هیمثال ! ؟... تو راهه  گهید زیسورپرا هی...  میحاال قراره کجا بر.يکه شد ينبود لسوفیف ـ

 ...  میو شام بخور مینیبش زیم کیپشت  ریهم قراره با ام دیشا... هووم ! ؟...  گهیزن د

 ...  ـ

 ؟...!  زنمیحرف م ينطوریباهات ا یوقت یشیخجالت زده م ـ

رو  یچند ساعت هیکه بخواد  دهیرس یبه سن شایم.صحبت کردم یمعروف و عال يمهد کودك دوزبانه  هیبا  ـ

 ...  ستیبراش خوب ن نیو ا ستیدور و اطرافش ن يبچه ا چیه... تحت آموزش باشه 

پدر فوق العاده ! ؟... ؟ برات مهمه که تنها نمونه ...  یشیتو نگرانش م... من  يخدا: اش بلند و پر صدا شد  خنده

 !!؟... حاال ... محبت داشتن ... جز پدر بودن  یداشت یتیهر ن یبچه رو کاشت نیا ينطفه  یوقت ...نمونه 

هم گره  انیپنجه اش را م.شده بود شتریلرزش دستانش ب...  ردیکرد آرام بگ یسع.کرد ینگاهشان م شایم

 ؟... ! ياتاق باز يبر يخوا یم: گذاشت  نیپائ یصندل يرا از رو شایو م ستادیا ایک.کرد

 ...اوهوم  ... ا  ـ

گذاشت و  شایم يدستانش را دو طرف گونه .کوتاه تر شود یکف آشپزخانه زانو زد تا کم يرو ایکه ک دید

 ... بله  یبگ دیبا...  زمیاوهوم نه عز: را نوازش کرد  شیموها

 ... بله ... ب  ـ

 ...  ادیکن تا مامان هم صبحونه بخوره و ب يبرو باز ـ

 ...بهم فرصت جبران بده  : سمتش خم شد  زیم يرو ایک. رونیب دیدو شایم

 ؟...  شهیجبران م يکه تو باهام کرد يکار! ؟... چرا  ـ

؟ قراره تولد امسالش و هم تنها ... جو متشنج بزرگ بشه  نیبچه با ا نیاما قراره ا...  شهیباشه نم...  شهینم ـ

 !؟... باشه 

 !!؟...  یدونیتولدش و م خیتار:  لب زد .شدیاش پر درد م رهیو چشمان ت ایدرهم ک يابرها

 ... ترنج  ـ

 ...  ـ
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 ...  هیمطمئن و خوب يجا...  میکه با هم حرف بزن میدار يشتریبعد فرصت ب...  میکه بر امیساعت دو م ـ

 !؟...بهت اعتماد کنم   دیچرا با ـ

 ...دخترمه   شایم ـ

 ...به بچه ات انگ حرومزا   یوقت. ..آبرو شدم  یب یمن هم زنت بودم وقت ـ

 ... !!!!ترنج  ـ

 یحت...کنن   یتصور م يرو کنار هر مرد شایدارن من و م فشونیهمه تو فکر کث نکهی؟ ا...  کنهیناراحتت م ـ

 ...  ریام یحت... فرداد 

 !؟...  یفهم یم... بس کن : گونه اش نشست  يرو ایتند ک نفس

تونه  یکه م یمثل کس...  یجنس قابل دسترس هیمثل ! ؟...کرد   ینگام م يچطور یدونیم وانیرفتم دفتر ک ـ

 ...همه رو ساپورت   

 ... را تکه تکه کند  دشیآنقدر محکم بود که فنجان سف زیم يرو ایدست ک ي ضربه

 مثل... کثافت شدم  هیشما من هم  يهایگم به خاطر کثافت کار یم... که من بودم  گمیبه همه شون م رمیم ـ

 ؟... ! یزنیحرفا رو م نیاون وقت باز هم ا!؟... خوبه ... خودم هم رحم نکردم  يکه به زن و بچه ... خودتون 

آنقدز با .دیلرز یهم م ایک يدست ها.دیدندان فشرد و لرز ریلب ز.شکاند یلرزانش داشت بغضش را م ي چانه

 یلیخ...  شتریهم ب دیشا... چهار سال . ..؟ سه سال ...!مرد بود   نیچند سال عاشق ا.ترساندش یشدت که م

 ؟... !مرد  یخاطراتش نم يچرا عشق و احساس و همه ...  شتریب

... نترسون که هزار بار بدتر از اون و گذروندم  يزیمن و از چ... کارو کردم  نیکه ا گمیالزم باشه به همه م ـ

که  يشد عقده ا...آدم ها   يمن به همه  ياعتماد یشد ب...  میداریهزار بار بدتر از اون شد کابوس خواب و ب

اما جرات جلو اومدن نداشتن  شایتو و م خواستنشد ... من  يزیشد ترس و آدم گر... تموم شدن نداشت  الیخ

 ... 

 يدستش را رو.گذاشت یحرف ها داشت اما نه زبانش قدرت داشت و نه بغض م یلیخ.بزند یتوانست حرف ینم

را بلند و شاد  يشعر شایم.کرد با لرزش انگشتانش جمعشان کند یجان گذاشت و سعفن يشکسته  يتکه ها

 شدیم! ؟...  دنیرا د هخان نیا يخواب ها شدیم!؟...  شایم يکابوس شبانه  شدیبه رفتنش م میتصم.خواند یم

 !؟...نبود   گریتوانست پدر باشد و د یکه م يمرد
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... رفتند  ینم...جا خوش کرده بودند   هیسا ریاما آن ها ز دیبار ینم یبرف... باغچه آب نشده بودند  يها برف

بوته .نگاهش را داد سمت باغچه.شدیتمام نم...  شدیآب نم... رفت  یماند و نم یم یکه در زندگ یمثل دردهائ

چشمان ... آن روز .اش را دوست داشت شستهبه گل ن یلعنت يشاخه ها.به گل نشسته بود.آنجا بود خشیگل  ي

که مدام رنگ .که آدم ها مدام ماسک به صورت داشته باشند شدیمگر م.بود یمحبتش واقع...  شیلبخندها...  ایک

بود و عاشقش  دهیبار د نیکه اول يزیآن چ يفرا.بود يگریمدت شناخته بود طور د نیکه ا یائیک... عوض کنند 

فکرش رفت سمت ...  شیبوسه ها... بودنش ... ؟ دوست داشتنش ... روزها نقشه بود  آن يهمه  یعنی.شده بود

درتمام آن لحظات که مسرور بود از ... هم دروغ بود  دنشانیآنطور عشق ورز... و تخت خوابش  ياتاق خاکسر

 ؟... !باورش کرده بود  ایبود  دهیخند! ؟... کرد  یم يچه فکر ایعشق و لمس حضور،ک

 گرید يشب زنده دار کی.آمد یتا اتاقش م گاریس يبو.زده بودند خی شیاشک ها.دیپشت پلکش کشرا  دستش

 ؟... !

پنجره را ...  زدیاتاقش را قدم م يواریچهار د.دیفهم یم نشیسنگ يرا از قدم ها نیا...  دیخوب یشب ها نم ایک

نگاهش  رونیکرد و از همان ب یدر اتاقش را باز م یگاه.زدیم شایبه م هیسر.کرد یدود م يگاریس.کرد یباز م

... چند وقت قبل  نیهم.فشرد شهیش يسرد ياش را رو یشانیپ...  دهیخواست مطمئن شود که خواب یم.کرد یم

 !؟... تا کجا ... بود تا کجا حاضر است با او هم قدم شود  دهیپرس ایرفته بودند ک زیبه تبر یوقت

حاال ته قلبش بن ... مردانه اش که تا ته قلب تو  ي نهیس يانگشت فشرده بود رو... داده بود تا ته قلبت  جواب

... کرد  یم ینیاش سنگ یو خوشبخت شایترازو سمت م يکفه ! ؟... گشت  یبرم ایماند  یآنجا م دیبا.بست بود

 ... اش  یو رسم یثبت يسمت شناسنامه 

بچه  میک ی؟ وقت... !چرخاند  یرا در پارك م شایا کاالسکه مب یوقت! ؟...کرد   یاز دور و نگاهشان م ستادیا یم

 ادگاریاش را از پدرش به  ياسباب باز نیاول شایبود تا م دهیرا خر یشلب!؟...  شدیدور م یگرفت و کم یرا از او م

 یبه همان هیشب... گلدان بزرگ پر از الله  کی.آورده بود ولدشت يبرا میافتاد که ک یگل هائ ادی!؟... داشته باشد 

سال ها  نیتمام ا ایک! ؟...چرا آنقدر احمق بود  ! ؟... چرا دقت نکرده بود .بود دهیرس شیبرا مارستانیکه در ب

 !؟...بود   کشینزد

لب .کرد یاتاق نگاهش م یکیچهارچوب و در تار انیبود م ستادهیا ایک.باز شدن در اتاقش سر برگرداند يصدا با

 ... تو  ایب: فرو داد دندان فشرد و بغضش را  ریز
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و نقش  شهیش يرو دیانگشتش را کش.بخار گرفته زل زد ي شهیدوباره سربرگرداند و به ش دیرا که د ایک تعلل

 ... مفهوم  یب یانگشتانش شد خطوط

 يانگشتانش را رو... دانست چند چهره دارد  یرا حس کرد که نم يمرد نیسنگ ياتاقش بسته شد و قدم ها در

 ریتونست خوب ش ینم یحت...  گهید ياز بچه ها زتریر.بود فیضع یلیاومد خ ایکه به دن شایم: امتداد داد  شهیش

هشت .میمواظبش بود... اومد  یم ایماها.دفرداد بو.اما مواظبش بودم رهیکه بم دمیترس یهمه اش م... بخوره 

روز به روز داره  نکهیا دنید...  نیپائ يلثه  يرو دیو سف زیدندون ر هی... دندونش و درآورد  نیماهش که بود اول

با ...بهش بگم از کجا اومده   دیبا... نگهش دارم  يچطور دیبا نکهیوحشت ا... ترسوند  یمن و م شهیبزرگتر م

 ...با اون همه حرف  ...من رقم خورده بود   يبرا که ياون گذشته ا

 ... ترنج  ـ

داره  یزائیچ هیسرم  يتو...  شمیم وونهیاگه نتونم حرف بزنم د... بذار حرف بزنم ...   ایکنم ک یخواهش م ـ

 چیه گهیچون د... تو گوش کن ... دردهام و بگم  دیبا... حرف بزنم  دیبا...  ایک کنهیمغزم درد م...  خورهیوول م

 ...  یونیبه مادر بچه ات مد...  یونیو بهم مد نیا...  يگوش بد دیهم با کنهیم تتیاگه اذ یحت...  ستین یکس

اون روزها که مادرم ... بود  ریمرد آروم و گوشه گ هیپدرم : تند و تند پلک زد .کرد شتریبغضش را ب ایک سکوت

هم با  یگاه.کرد یگوشه و فقط نگاه م هینشست  یم... پدرم ساکت تر شده بود ... هست  ادمیرفت و خوب 

... هم داشت  دیدونم شا ینم... نداشت  وستمد یلیخ... ترسوند  یمن و نم... کرد  ینم تمیاذ...  میزدیهم قدم م

 دیدونم چطور با یمن نم...   يبرا... که با تو کرد  يکار يمن متاسفم برا... من ...  اینبود ک يمن پدر بد يبرا

اون وقت ...  دید یروزها رو م نیکاش پدرم ا.شدم جیگ... کنم  یزندگ... برم ... بمونم ... بابتش شرمنده باشم 

که تو از من  يزیمثل چ...  شیخواست که ببخش یازت م...  شدیکه با تو داشت شرمنده م يرفتار بتبا دیشا

 !؟... مگه نه ...  يخوا یم

 !؟...  یببخش یتونیم ـ

بخار گرفته در  ي شهیش يرو... افتاده بود کنار هم  رشانیفقط تصو... کرد  یهنوز نگاهش نم... تکان داد  سر

 ...شب   یاهیس

 دایپدربزرگم راه پ يو به خونه  يآشنا شد ریاز همون اول که با ام یعنی! ؟... دختر داره  هیپدرم  یدونستیم ـ

 ؟... ! یمن نقشه داشت يبرا...من   يبرا يکرد
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اون  يت رنگ چشم هادرس...  دمیچشمات و د نکهیتا ا...  دمتیو د ياومد نکهیتا ا... نداشتم  ينقشه ا چیه ـ

 ... همه دوست داشتن ... همه ...  يخوشحال بود...  يشاد بود...  يدیخند یم... طرح همون چشم ها ... 

 ... شاد بودم : سوخت  یاشک م ياز شور لبخندش

انگار قبال ...اون درد  ... اون وقت تمام اون حقارت ... دختر اون پدره  نیگفت که ا ریام یوقت...  دمتید یوقت ـ

 يچرا آبرو...چرا دخترش نه   ستیبه خودم گفتم حاال که پدرش ن...کنار هم جمع شد   دنتیپراکنده بود که با د

 ...  ستمیبلد ن یلیشدن به آدم ها رو خ کیمن نزد... شم  کیتونستم بهت نزد یاما نم...خانواده اش نه  

 ...  ياما با نقشه جلو اومد ـ

شکل  ینقشه ام وقت:  کرد  یرخش نگاه م میحاال آن طرف پنجره به ن.تر شده بود کینزد یانگار قدم ایک

از من  یو گفت يدیمن و د يو سرد یبداخم یوقت...  يدیبهم خند یوقت...  يگرفت که تو بهم عالقمند شد

 یم یشوخ...  يزدیعسل حرف م اکه ب دمیشن... پدربزرگت بودم  يخونه  يروز تو کتابخونه  هی...  ادیخوشت م

که فکر  یگفت...  ادیخوشت م يمرموز و جد ياز مردها یگفت...از من خوشت اومده   یبهش گفت...  نیکرد

 ...  يعاشق شد یکنیم

دانست که داخل داخل کتابخانه شده  یم یحت...آمده   ایبود که ک دهید... بود  روزید نیانگار هم... بود  ادشی

آن طرف در به  يقابل تر ادیدام پهن کرده بود اما ص شیبرا... به قصد با عسل حرف زده بود تا بشنود ... است 

 ... دانست  یرا نم نینشسته بود و ا نشیکم

اما ...  يدیخند یکم مکه  نیهم... و محکم بودنت  يجد... عاشق صورتت ... من واقعا عاشقت شده بودم  ـ

 یانگار خال...تموم شده  .ستین گهیانگار د...  یدونیم...گردم   یاز اون عشق م يروزها دارم دنبال ذره ا نیا

 ... که داشتم  یشدم از اون عشق

عاشقش  گرید نکهیا! ؟... درد داشت ! ؟...فشرد   یهم م يرا رو شیپلک ها... نگاه کرد  ایچرخاند و به ک سر

 !؟...؟ دوستش نداشته باشد  ...!نباشد  

 ؟...!  ادتهی... ازخودم  یحت... گذرم  یم زیاز همه چ شایم يبار بهت گفتم من برا هی ـ

 *** 

 ...  ایب...  ایب...  ایک...ماما  ... م ...م  :  ستادیها ا یکنار مدادرنگ... کردن داشت  دیذوق خر...  دیدو یم شایم

ب ... داره  یمدادرنگ... م ... م : کرد  یدخترك به هر دو نفرشان با لبخند نگاه م.قدم برداشتند شایهم سمت م با

 ...  نیبب... 
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 ؟...  میکه بخر يکدوم و دوست دار: پا نشست  يرو ایک

 ...  یکی...  ي...اون  ... اون ... ا ... ا : به خودش داد  یتاب... گرفت  یلکنت م شتریب شدیکه م جانزدهیه شایم

 ؟...!  زمیعز نیا: را برداشت  یبزرگ مدادرنگ يبسته  ایک

 ... ماما  نیبب... ب ... آره ... آره ... آ  ـ

 یلیخ: سمت چپ صورتش بود  یکوچک يروبان چهارخانه .دیاش کش يسورمه ا یکاله مخمل يرو یدست

 ؟... ! زمیعز ستیبزرگ ن

 ... خوشگله ... نه ... ن  ـ

 ؟... !چطوره ...هم مال مهدکودك   نیا... اون مال خونه : هار رنگه هم برداشت و چ ستیب کی ایک

خانواده اند   کیوقت مثل امروز حس نکرده بود که  چیاما ه... آمده بودند  دیخر يچند دفعه ا...تکان داد   سر

کرد و دوباره حجم  یفوت م...  شدیم نیاش سنگ نهیس يفضا...کرد   یبغض م! ؟...اما چرا خوشحال نبود  ...

فکر ... را فراموش کرده بود  دنیروزها خند نیاما ا شدیشاد م شایم ياز شاد دیبا...  دیکش یغم ها را نفس م

 ؟... !اش برگشته  یلعنت یکرد نکند افسردگ

 ...  نیها رو بب یکوله پشت ایب: کمرش نشست و به جلو راندش  يگود يرو ایک دست

به بن بست  شیحس ها نیب...  شدندیهم م بهیروزها غر نیآشنا ا يدست ها نیا! ؟ ... زدیدستش را پس م دیبا

 ... اش شده بود بن بست  یزندگ يروزها همه  نیا... بود  دهیرس

 ...خوام   یو م نیا...  نیا... ا : را نشان داد  یخوشرنگ یآلبالوئ یکول شایم

مثل خودش نبود ... قرمز ... بنفش ...  یموئیل...  یصورت... رنگ ها انتخاب کند  نیگرفت که ب یم ادی دخترکش

...  دیکش یرنگ را به دوش م یب يخاکستر کیکه  ایمثل ک یحت ای...  اهیس ایبود و  دیسف ایاش  یکه زندگ

 !؟... بود  يزیهم چ شاینم یاز زندگ باتریز... کرد  یم یدخترك زندگ

دخترکش ... بود تا زودتر بغلش کند  دهیچسب شیبه پا شایم.را حساب کرد دهایو خر ستادیمقابل صندوق ا ایک

 ... خاطرات  نیبهتر...  شدیخاطره م شانیروزها برا نیبودند که ا يپدر و دختر...  دید یرا امن م ایآغوش ک

حالت ... چت شده : برگشت و نگاهش کرد  ایک... قطرات سرد عرق لرزاندش ...  دیاش کش یشانیپ يرو یدست

 ؟... ! ستیخوب ن

 ...خوبم   ـ

 ...  دهیرنگت پر: قدم جلوتر آمده بود  کی
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... م ... تو  شیپ امیمن ب... م : کرد  یم یکودکش ناآرام یصندل يرو شایم.رفت رونیاز کنارش رد شد و ب آرام

 ...ماما  ... م 

 ... برات خطرناکه  نجایا...  زمینه عز ـ

 ...  امیمن ب...  ایک... ك :  ایشده بود به ک متوسل

سر برگرداند ... کند بابا  شیگرفت که صدا یم ادی دیداشت با تیواقع زی؟ حاال که همه چ... !گفت بابا  ینم چرا

 !؟...بابا   یبگ ایبه ک يدوست دار... ماما  شایم: لبخند زد  شایو به م

بابا  یبهش بگ يدوست دار... هووم :  شایزل زده بود به صورت م...نکرد   یاما توجه دیرا د ایبرگرداندن ک سر

 ...مامانت   شمیمث من که م... تو  يبابا شهیم ایک! ؟...  يدد ای... 

 ...!ترنج   ـ

... عاشقش بود  یکه چند سال ندیرا بب يخواست سر برگرداند و مرد یروزها دلش نم نیا... کرد  ینم نگاهش

... رفتنش ...  زیتبر مارستانیدر ب انیآن زن گر يچهره ... آورد  یپدرش را به خاطرش م يچهره  ایک دنید

 ؟... ! زمیباشه عز... بابا  یبهش بگ دیبا: هم گره کرد  انیدستانش را م.سردش بود.يبد باردار يروزها

 !؟...  يدد... د  ـ

 ...  يدد...  زمیآره عز: زد  لبخند

 !؟...!  یکنیکارو م نیا يچرا دار:  دهیجو دهیآنطور جو...  دیشن یا مر ایک ي زمزمه

ساکت  شایم...  دیرا شن ایک ينفس پر صدا... هم گذاشت  ياش صاف نشست و چشمانش را رو یصندل يرو

 !؟... داشت  ازیدخترکش هم به زمان ن... مانده بود 

  ... 

تو  ذارمشیم:  گذاشت و بغلش کرد  شیزانو ریخم شد و دست ز ایک.به خواب رفته بود شیدهایخر انیم شایم

 ...  میکن یم دارشیب دیکم خواب هی... شام نخورده هنوز ...  ياتاق باز

رفته بود تا با هم  ایک! ؟... چه کرده بود  ریام...  ری؟ اصال ام... فرداد مرخص شده بود ... گرفت  ایاز ک نگاه

 !؟...صحبت کنند  

 یبیس يچه برسد به شامپو... خودش را نداشت  يحوصله  یروزها حت نیا...  دیکش شیبه موها یتو دس ستادیا

اش  یدوران زنانگ... که چند ماه به آن انس گرفته بود فاصله داشت  یچقدر از زن... تمام شده بود  گریکه د

... عشق را لمس کرده بود  گریبار د...  بودطرد شده  کباری... عاشق شده بود  کباری... داشت  یمختلف يشکل ها
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توانست دوام  ینم نطوریا... کرد  یخودش م يبرا يفکر دیبا... بود  یحاال انگار خال...  یلعنت يلب ها نیبا هم

 يرو.دیرا دست کش راهنشیپ يبا وسواس لبه ...  دیپوس یرفت زنده زنده م یم شیطور که پ نیهم...  اوردیب

 ... اش  یمشکمخمل  کینوار بار

 ...خورد   یتکان... به خودش  کیآنطور نزد... نشد  ایدست و پا زده بود که متوجه آمدن ک شیفکرها انیم آنقدر

 ...نترس  ...  ستین يطور ـ

 !؟...چت شده  ...ترنج  : محل درد و فشردش  يدستش را گذاشت رو...  دیچیاش پ قهیشق انیم يبد درد

 ...  کنهیسرم درد م ـ

 ...  رمیگ یبرات م ينوبت فور هیازش ...  زنمیاالن به دکترت زنگ م ـ

 !؟...دکترم  : نگاهش کرد  گنگ

 ...  یرفت ششیکه قبال پ یروانپزشک: کرد  یهم نگاهش م ایک

 !؟...روانپزشکم  : به لبش آمد  يپوزخند

 ... ر من بذا... کمکت کنه  یکیبذار ...  میبحران رد بش نیاز ا میتون ینم ينطوریا ـ

  !!؟... تو  ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شاخ و دم که ...  گریبود د نیجنون هم...کرد   یو هم آرامش م ختیر یهم اعصابش را به هم م ایک یکالفگ

 ... خوام بخوابم  یم... خسته ام : به عقب برداشت  یقدم...نداشت  

 ...  میشام بخور شایبمون با م ـ

 ...نکن   دارمیب: اول گذاشت  يپله  يرو پا

 *** 

خسته  شیپلک ها... شناخت  یرا م شیسر پنجه ها... سرش  يموها يرو دیکش یانگشت م متیبا مال یکی

فکر کرد مثل ... گرفت  یم یرفت و نوازش یم یبه خواب دیبا یگاه...به باز کردن چشم ها نداشت   یلیبود و م

 ... محبت شده است  يعقده  يآدم ها
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...  یپبشان يسرد يانگشتان مردانه و گرمش رو... کرد  یاش را نوازش م یشانیپ يرو متیانگشتان به مال سر

: گونه اش  يبود رو دهیرس شیامتداد انگشت ها...  دیدستش را عقب نکش ایک... باز کرد  یرا کم شیچشم ها

 !؟...  يدیخوب خواب

شانه  يکاش دستانش تا رو... بالش فرو برد  انیسرش را م...  دیعقب کش یهم فشرد و کم يپلک رو دوباره

با  یدانست که گاه یم ایکاش ک...  شدیکم م شینوازش دردها یبا کم دیشا... آمدند  یم شیهم پ شیها

 ...خواهان حضورش است   شیوجود نخواستن ها

 ... مسعود تماس گرفت  ـ

 !؟... آره ...  يکردو خاموش  تیگفت گوش یم...کرده   مانیعسل زا: و نگاهش کرد  برگشت

 ...  ـ

 !؟...  مارستانیببرمت ب يخوا یم ـ

 !؟... هم باشه  ریکه ام ـ

 ....ترنج   ـ

من و  یبود که رسوائ یکس ریام...  ستین یمهم يمسئله  یلیالبته کبود شدن صورتم و بازوم خ: باال داد  ابرو

 ؟... !ماجرا برده  نیاز ا یبدونم چه نفع شهیم... هوار زد 

 ....  ـ

 !؟...  یبگ يخوا ینم ـ

 ... از پدرت داشته  یمیقد ي نهیک هی ریام ـ

 ... هم تجاوز کرده بود  رینگو که به ام: داد به بالش  هیو تک دیخودش را باال کش یکم

 بیعج يزایروزها چ نیانقدر ا... خواستم ناراحتت کنم  ینم... اخ :  دیلب گز دیرا که د ایک يشدن پنجه  مشت

 ...  دمیگوش م...  زمیعز دیببخش...که زده به سرم   دمیشن بیو غر

 ... ماجرا  نیبذار تموم شه ا...  یبش تیخوام دوباره اذ یترنج من نم ـ

 یکن غیدر يخوا یچرا م... حاال فرصت دارم بشنوم ...  یانتقام گرفت یکه ببخش یفرصت داشت یوقت! ؟...چرا   ـ

 ؟... 

 ادیکه نفسم راحت ب ستیلحظه ن هی...خواب آروم ندارم   هی... شمارو دارم و ندارم ...  نیو شدم ا دمیمن نبخش ـ

 ...  یشیآروم نم...ترنج   یدردها رو تو هم تجربه کن نیخوام ا ینم... و بره 
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 ...  ستیمهم ن ـ

خوان برجسته است یحت... گفت  یرا م نیچشمانش که هم ریز ي؟گود... الغر شده بود ...  ایزد به صورت ک زل

 ...  دمیگوش م: چشمانش را باال گرفت ... بود  رونیب قهی يباز ریکه از ز شیگلو بکیس ای... گونه اش  ي

 ...پوووف   ـ

 !؟... ندارم ... حق دارم بدونم ...بهم بگو   ـ

عمه ات و دوست  ریام... بودن  هیهمسا...  شناختنیرو م گهیهمد یو داداشش از بچه گ ریپدرت و ام ـ

هم   ینوجوان ياز همون دوره  یعنی... نبود  یآروم يخوب پدرت بچه ...  يخواستگار يبرا انیقرار بود ب.داشت

 ... 

 ؟... مگه نه ... بهش داد  یهر نسبت شهیم ستیحاال که پدرم ن: باال داد  ابرو

 نارویا! ؟... من داره  يبرا يچه سوددارن  قتیکه حق یزهائینسبت دادن چ: کرد  یدرهم نگاهش م ياخم ها با

 ... عمه ات  یحت...  ياز پدربزرگت بشنو یتونیم

 ؟... ! نمشونیبب رمینم يکرد الیخ... با اون ها هم کار دارم  ـ

 !؟...  يادامه بد ينطوریا يخوا یم ـ

 ... ادامه بده : تکان داد  سر

واونجا  ارنیشمال در م يسر از جاده ...  رونیب رنیم ریو با برادر ام رهیگ یپدربزرگت و م نیبار ماش هیپدرت  ـ

 ... کنن  یتصادف م

برادرش : دندان فشرد  ریلب ز.نکرده بود يفرداد هم اشاره ا یحت...وقت   چیه... بود  دهینشن ریاز برادر ام یاسم

 !؟...  رهیم یم

 ...  شهینم شونیخودشون طور: سمتش خم شد و دستش را گرفت  یکم ایک

 ؟ ...  شهیم یپس چ... پس :  دیراپس کش دستش

 ... به زنه  زننیم... حالش بد شده بود  نیشوهرش صرع داشت،تو ماش.کمک يکنار جاده برا ادیم یزن هی ـ

 !؟...  شهیم یبعدش چ...خوب  ... خوب : دهانش گرفت و فشرد  يرا جلو دستش

 ...  مارستانیرسونن ب یزنه رو نم... ترسن  یـ م: انگشتانش را نوازش کرد  يدوباره رو ایک

 ؟... !مرد :  دیلرز

 !؟...  دیتائ یعنی ایتکان دادن ک سر
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که افتاده گوشه  نهیبیو م ومدهیچرا همسرش ن نهیبب ادیم شهیکم بهتر م هیشوهرش که ...سه ماهه باردار بود   ـ

به ... بود  دهیپدرت ترس. دارهیشماره رو برمو  نیفقط مدل ماش...  رهیبا سرعت داره م نیماش هیو  ابونیخ ي

 کنهیم داشونیاما مرده چند ماه بعد پ... فروشن  یو م نیپشت فرمون بوده و ماش ریکه برادر ام گهیپدربزرگت م

 ... 

 !؟... پدرم پشت فرمون بود ... پ : با دست محکم دو طرف صورتش را فشرد ...  دیلرز یاش م چانه

 ... و چند سال از اون موضوع گذشته ترنج  یس ـ

 !؟...پدرم پشت فرمون بود  :  لرزد  یم شیصدا

پسر خودش  يپدربزرگت هم طرفدار...بوده   ریکه برادر ام گهیوسط م ادیم سیپل يپا یوقت...دونم   یمن نم ـ

... مونه  یماجرا م يبود پا که تصادف کرده یشوهر اون زن... به قتل عمد  شهیمحکوم م ریبرادر ام...  کنهیو م

 .شنیپرونده م یهمسرش هم شاک يخانواده 

و بهش  نیکه بخوا یکنه هر تهمت یکه از خودش دفاع ستیچون ن! ؟... پدر من بوده  دیدون یاز کجا م ـ

 ؟...!مگه نه  ...  دیبندیم

 ...!!ترنج   ـ

 !؟... چرا من ... رو پس بدم  گرونیتقاص گناه د دیچرا من با... خوب  ـ

 ...   کنهیم یتو زندان خودکش ریبرادر ام ـ

انتقام  نینخواستن از عمه مه ریام ي؟ چرا خانواده ... ازدواج کرد  نیبا عمه مه ریام يپس چطور... پس  ـ

 ؟... ! رنیبرادرش رو بگ

شدن  لیفام کنهیپدربزرگت هم فکر م... عمه ات  يخواستگار رهیم ریگردن ام یکه از شمال بر م یهمون وقت ـ

 ... کنه  داشونیدونسته که اون مرد ممکنه بگرده و پ ینم... براشون بهتره 

 ؟... نگفته بود  يزیچ ریبرادر ام ـ

بعد که  نارویا...  ادیکه گند کار درنم کنهیو راحت م الشونیپدربزرگت خ... گه  ینم يزیکس چ چیبه ه... نه  ـ

باردار ... خواستن عمه ات و طالق بدن  یم... افتن به جون هم  یخانواده هام...   گهیم ریافته زندان به ام یم

 ...  ادیم ایبعد هم بچه اش مرده به دن...بوده  

 !؟...  افتهیب دیمن با ياتفاق چرا فقط برا نهمهیا ـ

 ... دونم  ینم ـ
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 يبرنامه  ریام.که اون کار و با من کرد یوقت یعنی... درت بعد که پ. رهیگیپدرت و به دل م ي نهیک ریام ـ

 ... پدربزرگت  نیو خودش شد ام دیرفتنش و چ

 !؟... از من متنفره ...  نیهم يبرا ـ

 ... !!ترنج  ـ

داشت  يا نهیک یهر ک: اش گره کرد  نهیس يدستش را رو...  شدینفسش هم تنگ م... پر از درد بود  سرش

 ؟...!مگه نه  ... من رد شدن  يهمه شون از رو... انتقام گرفت 

 ... متاسفم  ـ

؟ ... !مگه نه ...  ينشون بد يجور هی دیتاسف و با نیا! ؟...  یمتاسف: شد  ریچشمش سراز ياز گوشه  اشک

 ...از ته قلبت  ...  یکه واقعا متاسف نمیمن بب دیبا

 *** 

 

 

 

 

 

 

بود که  قهیدق 45از  شتریتلفن بود ب يپا ایک...  دشیبزرگ جد یبا همان مداد رنگ دیکشیم یداشت نقاش شایم

صحبت  قهیدق 45از  شیموجود کم حرف را به ب نیتوانست ا یم یمهم نبود چه کس شیبرا...  کردیصحبت م

دور از ذهن  ادیز...زرد شده بود   رنگش... حوصله  یصورتش خسته بود و ب... رد شد  نهیاز کنار آ...وادار کند  

از خانه خارج  خواستیاصال دلش نم...   مارستانینرفته بود ب...عسل سه روز گذشته بود   مانیاز زا...هم نبود  

 ...  ندیبب خواستیداخل خانه را هم نم ياعضا دیکش یپوف...  ندیکس را بب چیه...شود  

پدرش را مرور کرده  ياز همان شب عکس ها قایدق...گذشته پدرش پرده برداشته بود   تیاز واقع ایروز که ک آن

آدم  نیکه با ماش یقابل کنترل ریمغموم و ساکت پسرك غ شهیکرده بود از پس آن چهره هم یسع... بود 

 تتوانسیکه م يبدتر مرد دیشا ایکند و  دایرا پ شدیدوست همسن و سالش م یو کارش باعث خودکش کشتیم

 ...را   یپسر بچه کوچک
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  اوردیباال ب خواهدیدر حلقش کرده را م شایمنتظر م ينگاهها ریبا اصرار و ز ایکرد تمام آنچه که ک احساس

 ....  رفتیآمد و م یم یگرم زمستان مهیآفتاب ن... بود  يابر مهیهوا ن....

 ...اش نگاه کرد   يزیآشپزخانه بدون رو م یخال زیم به

 ؟...  دور  شیچرا انداخته بود -

 ...  خوردیبه درد خونه تو نم...   :   ندیرا بب ایبلند نکرد تا ک یرا حت سرش

 ... نداد  یتیاهم دیرا شن ایداده شده ک رونینفس ب يصدا

 ...  میما هم دعوت.شهیپنجشنبه مراسم عروس نیا...  کنهیشرکت داره ازدواج م ياز همکارها یکی -

 ما؟؟ -

 ...زنم و دخترم  ... من ... بله ما  -

 ؟یزن گرفت:    دیچیصدا دارش در آشپزخانه پ پوزخند

 ...  شهیعوض نم يزیحرفها چ نیبا ا... ترنج   -

 ...برود و حتما   یبه عروس ایمانده بود با ک نشیحوصله تر از آن بود که بخواهد بحث را کش بدهد هم یب

 همکارت زنش رو دوست داره؟؟  -

 ...  کننیحتما داره که دارن ازدواج م:  نگاهش کرد   یبا تعجب کم ایک

هفته تو  هیپوشه؟؟ حتما  یزنش لباس عروس هم م...  دهیبراش حلقه هم خر...هم رفته   يخواستگار -

 مهمان ها رو انتخاب کرده نه؟؟ زیم يرو يمختلف گلها يکاتالوگها

 ...  زمیترنج عز:    کردیبا وحشت نگاهش م ایباال رفته ست ک شیچرا دوباره صدا دانستینم

 ...  گهیها رو از ته دل بهش م زمیحتما شوهرش عز -

 مگه نه؟ ایبا تو ام ک:  شد   کینزد ایبه ک یقدم

گذشته  کیبا  يپدر هیندارم جز  یچیه... کدومش رو ندارم  چیخوش بحالش من ه:    کردیفقط نگاهش م ایک

نباشه  يا گهیدستم به آسمون باشه کس د دیفقط با...انتقامش رو از من گرفت   دیاز راه رس یوحشتناك هر ک

 ...گرفتن   ينمونده برا یاز من باق يزیچ گهیکه د

 ...  نمیعروس شاد با لباس عروس بب هیبرم  تونمیهستم که نم يانقدر عقده ا...  ایک ریام ینیبیم

 زیهمه چ...دست خودش نبود  ...به سمت آشپزخانه آمد   شایعنوان کرد که م يادیآخرش را با آنچنان فر جمله

 ... اعصابش بود  يرو
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همش خونه  یول...  میرینم يدوست ندار یعرووس میبر يخواینم... شد   یترنج آخه چ:  به سمتش آمد   ایک

 ؟؟...پارك   میبر... رو بپوشونم  شایم يلباسا... ها ...  رونیب میاالن بر يخوایم...  میا

 ...ماما  ... م ...  میبر...ب  ...پارك  ... پ :  ... که خودش را به آنها رسانده بود   شایم

 ...  شمیبا پارك خر م... بچه هم کمتره  نیمن عقلم از ا...  ایکنم ک يآره ببرتم تاب سوار -

 ...بست   يبلند يترنج وارد اتاقش شد و در با صدا...  دیاش کش یشانیبه پ يدست کالفه ا ایک

 

پدر که بعنوان قاتل  کیبار نه بعنوان  نیا...  کردیپدرش را نگاه م يعکس ها...چه قدر گذشته بود   دانستینم

 ...و   ...و   ریعامل مرگ برادر ام... زن حامله  کی

 ...قرمز شده بود   یاش کم یشانیبود که پ دهیخودش را کش يموها آنقدر

 یآمد استرس یبیدر دلش حس عج... کاپشن به تن ... در آغوشش بود  شایم...بود    ایک... به در خورد  يا تقه

کار  یچ:  گذاشت   نیزم يرا رو شایم دنشیبا د ایک.دیبه سمتشان پر بایتخت تقر ياز رو...به شدت ترسناك  

 ؟؟...شده   یشکل نیچرا موهات ا... با خودت  يکرد

 ؟؟...  يبر يخوایکجا م -

حس  یبا ب...  به شدت نگران است  دادیبود که نشان م يزیدر چشمانش چ کردیهنوز هم داشت نگاهش م ایک

 يدوست ندار یتو گفت...  امیشام هم غذا بخرم ب يبزنه برا يدور هیگفتم ببرمش  کردیم يقراریب شایم:  گفت  

 ...  رونیب يایب

 نیزم يرا از رو شایقرار م یب... نفس بکشد  توانستینم... حس چه بود که قلبش چنگ زده بود   نیا دانستینم

 ... نه :  چنگ زد  

 نه؟؟ یچ -

 ...  يبریجا نم چیرو ه شایبدون حضور من م...  شیببر شهینم -

 ...ترنج   یگیم يدار یچ:  جا خورده بود   ایک

پدرش را  يعکس ها... به سمت تخت رفت ... به خودش چسباندش  شتریب...  کردیبغض کرده نگاهش م شایم

 يخوا یم...  یکنیم مشیقا ییجا هی شیبر یم... :  قفل کرد   شایرا محکم تر دور م شیزد و دستها يبه کنار

 ...  شهراحت ب التیخ يریمونده رو هم ازم بگ یکه برام باق يزیچ نیآخر يجور نیا

 ... بکنم  يکار نیچه طور ممکنه همچ ه؟؟یچه حرف نیترنج ا -
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چه طور ممکن بود پدرم اون کارها رو بکنه؟؟؟ چه طور ...  یچه طور ممکن بود اون کار رو با نامزدت بکن -

 ...ممکن بود  

 ... انقدر مرورشون نکن ... بس کن ترنج  -

 ستین يزیچ...  ششششیه: گوش دخترکش گذاشت   يسرش را رو...  هیبلند شروع کرد به گر يبا صدا شایم

 ...  یمامان

به خودش  دیترس یم.دست خودش نبود يزیچ چیه... دخترکش را بترساند اما دست خودش نبود  خواستینم.. . 

 بود ستادهیا شیکه رو به رو يمرد نیچه برسد به ا... نداشت  نانیهم اطم

 ...  یمان... ما ...  ایک... ك :    کردیم هیهنوز کالفه بود و گر شایم

جا  چیه...تو آروم باش  ...  زمیباشه عز:  دراز کرد   شایگرفتن م يشد و دستش را برا کیآرام به ترنج نزد ایک

 .ریدوش بگ هیرو بده به من برو  شایحاال م...  یآروم بش کمیتا تو  میکنیم يباز اطیتو ح شایمن و م...  میرینم

گونه اش روان شدند    يرو شیاشک ها... تخت گذاشت  يرا رو شایم...   ایبه سمت ک دیکشیخودش را م شایم

.... 

 

... ترنج لب نزده بود ...خودش پخته بود   ایغذا را ک...کرده بودند   يباز شایبا م...بودشان    دهیپشت پنجره د از

که نگاهش  دیدیرا م ایکه سرش را بلند کرده بود ک يهر بار...  دیخند یم...  کردیم یشوخ ایدخترکش با ک

 ...  کردیم

را  نیا...  شدیم وانهیداشت د... اش زد  یشانیبه پ يبوسه ا... شب هم رد شده بود دخترکش خواب بود  مهین

... آمد  ینفسش درست باال نم... داشت  یبیحس غر...  کردندیبدنش درد م يتک تک سلولها...   کردیحس م

 ...بود   دهیچیاش پ ینیدر ب یخاص يبو

رفت   اطیبه ح دیپوش راهنشیپ يژاکتش را رو... آمد  یبود خوابش نم دهیاز بس خواب... پشت ابرها بود  ماه

... کرده اند  دایپ يشتریاحساس کرد بزاقش ترشح ب...  دیسرد را باعطر خاص خاك نم خورده نفس کش يهوا...

بود که  دهیرس ییکار به جا...  کردیم دیچه با...  دیدور خودش چرخ یکم... شد  اطیوارد ح ییتوجه به هر جا یب

پدرش چه ...  دیخودش را کش يموها یدوباره دست انداخت و کم...  رفتیم ایدخترکش از آغوشش به آغوش ک

 ...  دندیکشیرا م رمردیتک پسر پ يها یعقل یچند خانواده داشتند زجر ب... کرده بود 
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که  یاز خاک یودنش مشتتوجه به آلوده ب یدست انداخت ب...  لرزاندیخاك دلش را م يسمت باغچه رفت بو به

 د؟یکش ینفس م شهیبو را هم نیمرد ا یاگر م یعنی...  دینفس کش.دیگل شده بود را برداشت و بو کش

 ...شد   شتریدهانش ب بزاق

بود که به حالت  ایک... اش بود به پشت سرش باز گشت   ینیدهان و ب يهنوز خاك جلو...تق در آمد   يصدا

چه  يدار:  دستش تکاند   يبا خشونت دستش را در دست گرفت و گل را از رو...دو خودش را به او رساند  

 ؟؟یکنیم یغلط

 ...هم خوش مزه باشه   دیشا...بوش خوبه   -

خوشمزه باشه  یچ ؟؟یکنیکار م یچ يدار... بغض نکن :  دستش گرفت   نیوحشت زده هر دو دستش را ب ایک

 ؟؟... 

 ...خاك  :  دهانش را قورت داد   آب

 !!!!نه... نشده بود  وانهینه د...ترنج از جواب خودش در مانده شد  ...شل شد   ایک يدستها

 ... ها  یلعنت دیکرد وونمید...  شمیم وونهیدارم د:  نشست   شیها يزانو يرو

 يدار یچ...تو رو خدا ترنج  ... دم کنم  ییچا برات میبر...تو   میبر:  نشست   شیزانوها يرو شیرو به رو ایک

 ؟؟یگیم

 

 ...اش نگاه کرد   یگل يفقط به دستها ترنج

بگو که ... دکتر ترنج  میریفردا م:    دیدر نگاهش د شدیاش را م یاوج درماندگ... آمد  یچاره به نظر م یب ایک

 !!ها ؟؟ ؟؟يایم

 ...طور   نیهم هم ایبلند شد ک شیجا از

 ... را گرفت   شیبازو ریاش بود کمک کند ز یشانیرفته بود و دستش به پ جیکه سرش گ یکرد به ترنج یسع

خاك  يبو رمیاگر بم کردمیمن داشتم فکر م...  خوادیهم کم کم من رو نم شایم...کس من رو نخواست   چیه -

 نه؟؟ ای کنمیرو حس م

نکرد از آغوشش  یتوجه...  گفتیمن م يلب خدا ریز یچارگ یکه با ب دیشن یم دیحرف در آغوشش کش یب ایک

شدن  يتا بستر... راحت  التیخ...  یخواستیرو م نیهم...ترحم هم نکن  ... بهم دست نزن :  آمد   رونیب

 ...نمونده   یخونه راه ونهیمجددم تو د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤١٦ 

 

نوازش ممتد بدنش را  نیا کردیرا نوازش م شیبا آرامش بازو یدست... کرد  یبدنش درد م... کرد بچرخد  یسع 

نبود که  یبود صورت شیکه رو به رو یصورت... را باز کرد  شیچشمها...  کردیم یدوست داشتن یدچار رخوت

 ...  کردیتر م فیترش را ضع فیاعصاب ضع دیکه شا يانتظارش داشت انتظار

 ؟؟یستیگرسنه ن...ترنج جان   -

 شینشست که باعث شد چشمها عیسر...   کندیجا چه م نیا سایپر دانستیاو هم قرمز بودند نم يچشمها

 .بروند  یاهیس

 ؟؟یشد خوب یچ -

 يدردش بود با تمام دلخور يترحم هر چه بود دوا ایاز محبت بود  ینرمش و لحن مهربان کالمش ناش يصدا

 ... داشت  سایکه از پر

 ....   دیایم دونستمینم... خوبم  -

 ...  کردیفقط نگاهش م سایپر

 ... هنوز زنده ام  دیشدم؟؟؟ نترس زیرقت انگ یلیشده خ یچ -

 ... ترنج باور کن که من  -

 ...  کنهینم یبه حال االن من فرق یلیخ دیدونستینم ایدیدونستیم -

دل وا مانده را خنک  نیا يزیچ چیاصال ه کردیبرخورد نسبتا تندش هم دلش را خنک نم... بلند شد  شیجا از

 ...  شودیرا بزند هم دلش خنک نم ایدر خواب فکر کرده بود اگر ک شبید کردینم

 ...را به تن کرد   دیکه به دستش رس یرنگ یبلوز شلوار مشک نیخسته اش را آب زد و اول صورت

 چرا؟؟ یخوشگلم مشک... رو بپوش  راهنتیپ نیا ایب... ترنج جان   -

 ...  وفتادهین یکه انگار اتفاق دیرفتار کن يجور دیدار یجون چرا سع سایپر:  بست   يا هیثان يرا برا چشمانش

 ...قبل افتاد به جون هممون   ياز همون سالها شیآت نیا... اتفاق افتاده  :  را پاك کرد   سشیچشمان خ سایپر

...  دیزن هیشما ...نبود   ارید نیمادرم هم اهل ا یکه حت يچاره ا یمن ب...من   یتو جون زندگ...ههممون نه   -

من هم ... کمتر عادت کرده بود  شایاون وقت م... پدرم شده  یقربان ایکه ک دیگفتیهمون اول به من م دیشما با

 ...  رفتمیو م ذاشتمیم

 ... به خدا ترنج من باهاش برخورد کردم  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤١٧ 

 ...  دیمن سوء استفاده کرد یکس یاز ب...بهش فرصت بدم   دیاما بازهم برادرتون بود و از من خواست -

 ... تنهاست  ایک:  به سمتش آمد   سایپر

 ...  ستین زشیچ چیه ایک -

 ...ترنج زجر نده خودت رو   ؟؟ینیبیاش رو نم یچارگ یب... اش  يالغر -

 ایک دمیدارم خودم رو زجر م دینکنه فکر کرد:  در باز شده به سمت کش کنار تختش رفت   يتوجه به ال یب

 ...هم براش مهمه   یلیکه خ ستین...شه   هیتنب

 ...بس کن ترنج   -

 : نخواهد به پست سرش مجددا نگاه کند   یباعث شد حت ایک يصدا

آره ... بودم  يمدت بهم نسبت داد نیکه ا ییزهایمن همه اون چ وونیمن ح...  یمن عوض...کن ترنج   بس

 ...به خدا که  ...  ستمین یول... بودم 

 ...   ایبس کن ک -

به سمت تخت ...کدامشان را نداشت   چیهم کرده بود حوصله ه یکار خوب... را گرفته بود  انهیم بود که سایپر

با  شایم...  يخوریم يزیچ هی میریم...  یفکرشم نکن دوباره بخواب:  بود   ایک... شد  دهیکش شیرفت که بازو

 ... دکتر  میریمونه م یم سایپر

 ...  امیجا نم چیوم رو ول کن هباز:  مستاصل انداخت   يایبه ک يسرد نگاه

 ...ترنج   يایدکتر م...  يایم -

 ...  میایما م ایشما برو ک:  به سمتشان آمد   سایپر

 

کف  کیپشت تراف... داشت  یبیاما اضطراب عج... آمده است  رونیاز خانه ب یبار ک نیآخر دانستینم

 ... شده بود  رهیبه جلو خ ایک...آمد    یدوباره عرق کرده بودند و نفسش درست باال نم شیدستها

 داد تا بتواند نفس بکشد  نییرا پا شهیش یکم آرام

 ...  يخوریسرما م سهیترنج جان موهات خ -

 ...بسته بمونم   طیتو مح تونمینم -

 ه؟؟یمزه خاك چ ینیبب یخواستیواقعا م شبیترنج تو د -
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 یقینفس عم... عطر تنش را نفس بکشد   خواستیدلش م بیکرد عج کینزد ایک راهنیبه پ یاش را کم ینیب

 ...انگار   دادیاز کفش م اریبو اخت نیا... دست خودش نبود ... را گرد کرد  ایک يحرکتش چشمها نیا دیکش

 ...هم   زیحضور دردش بودند و درمان ن نینفس ا نیا... از گونه اش آمد  یاشک قطره

 ... تلفن صحبت کردم  يساعت با دکترت پا هی کینزد روزید -

سرش رفته  يچه کاله گشاد هیکردم شد مادر بچه ام حاال که فهم يبه نامزدم دست دراز...  یبهش گفت یچ -

 ... دارم که  يزن عقده ا هی...  مینه نه بذار از جنبه تو نگاهش کن ای...خوبش کن  

رفتارهات ... ترنج  زننیچشمات دو دو م....  یبس کن لعنت... بس کن :  بماند   مهیباعث شد حرفش ن ایک ادیفر

 ...  ستنینرمال ن

 ...  ینگرانم -

نکنه :  آمد   یترسانده بود از چشمانش اشک هم م شتریرا ب ایکه ک يخنده ا...  دنیشروع کرده به خند یعصب

 ...  يدوستم دار

 ایک...  کردندیترنج نگاه م یعیطب ریبه خنده غ یو برخ زدندیپشت سر بوق م يها نیباز شده بود و ماش کیتراف

 ...  دیخندیترنج هنوز داشت م. سمت راستشان  یدور زد به سمت کوچه بن بست خلوت

 ...امان شد   یب يا هیبه گر لیترنج قطع شد و تبد یرا دراز کرد و ترنج را در آغوش گرفت خنده عصب دستش

هم من  دیدیگفت انجام م یدکتر باشه؟؟ هر چ میریم...  شمیم وونهیدارم د...به خودت قسم ترنج کم آوردم   -

 باشه؟.هم تو؟؟

 ؟یهست یدنبال چ رسهیبهت م یچ -

 ... ترنج  میبچه دار هیما  -

 ...  ایفکر کردم ک یلیمن خ -

رو  یزندگ نیدرست من فقط اصرار تو به ا میبچه دار هی...  میتونینم...  شهینم:    کردیدرمانده نگاهش م ایک

قبول ...   یکنیم تیباشه االن نسبت بهش احساس مسئول...  یخواستیهم که هست رو نم يبچه ا...  فهممینم

پدرم تو  دیتو عذاب وجدانت کمتر شه شا انرمال تر شم ت کمیکه ... که خوب شم  کنمیرو م میمن تمام سع... 

 .بعدش من رو رها کن برم... قبر کمتر بلرزه 

 ؟؟يرها کنم کجا بر -

 ...بکشم   رونیخودم رو از آب ب میگل تونمیاما م رسمیدست و پا به نظر م یرسته که بد نیبب -
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 ...   کردیفقط نگاهش م نهیدست به س ایک

 ...  میتون ینم نیبب -

 ...  يخواینم ای میتونینم -

 ؟؟...  يخوایم یتو چ -

-   ... 

 ... که بهت دور باشه  میرینم ییرو ؟؟ جا شایم -

 ...  خوامیمن تو رو م -

 ...  ستین یاالن وقت شوخ!!! منو؟؟ -

 يزیبه مطب چ دنیقبل از رس:  راند   یاصل ابانیرا به سمت خ نیرا چرخاند و ماش چیحرف سوئ یب ایک

 زدن یلبهات خشک ؟؟يخوریم

 

*** 

 یتماشا م عیدور سر يرا رو یلمیماند که ف یم نیمثل ا... گذشتند  یاز مقابل چشمانش تند م ریتصاو

انگشتان مردانه اش .دستش نشست يآرام رو ایدست ک.نیماش يپنجره  يبود به سرد دهیاش چسب یشانیپ.کند

 ؟... ! يبهتر: ظرافت انگشتانش  انیرا سراند م

هم  دیکش یطول م لومترهایاگر ک رشانیمس... برگشتن به خانه نداشتند  يبرا يکدامشان عجله ا چیه انگار

 کی... هق زده بود ... بود  ختهیکه در مطب دکترش ر یآنهمه اشک... رام است کرد آ یحس م... مهم نبود 

 .تدوباره اس شیاشک مثل زا ختنیگفت ر یم یکس...آرامش کرده بود   یجورهائ

 یببخش تا راحت و آرام زندگ... نه پدرت ...  ایخودت،نه ک يگفت ببخش برا... بخشش ... گفته بود  دکترش

 ...   یکن

ساعت قبل  کیرا  شیتمام حرف ها.خواست حرف بزند یدلش نم.گرفت یشانه خم کرد و نفس يرا رو سرش

انگار ...  یحرف چیه یب... به انگشتانش داد  یمیفشار مال ایک... را مشت کرده بود  شیحرف ها... هق زده بود 

 ... به جدا شدن نداشت  یلیاو هم م
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هستند که جرات  یبدبخت يکنند آدم ها یم يکه فداکار یگفته بود کسان... نکن  يگفته بود فداکار دکترش

اما با ... بسته خواهد شد  شهیهم يپرونده برا کی یببخش یوقت... ببخش  یتوان یاگر م.ندارند دنیبخش

 ... تان  یو زندگ ایک يرو...  تخود يرو...   ياوریتا فشار ب يدر دست دار یکردن اهرم يبا فداکار دنینبخش

 !؟...  ستیسردت ن:  دیشن یرا م ایک ي زمزمه

 هیتک يبرا يا نهیهم س دیشا... هم  دیشا... خواست  یخواب راحت م کیدلش .داشت یخوب یسبک احساس

 ردیتوانست کنارش آرام بگ ی؟ م... اش بگذارد  نهیس يتوانست سر راحت رو یدوباره م دیبخش یاگر م... دادن 

شجاعت ...خواست   یم جسارت دنیبخش... هنوز آنقدر جسارت نداشت  دی؟شا... را فراموش کند  زیو همه چ

که در گذشته چه بر  ستیدکترش گفته بود مهم ن.داد یبه خودش وقت م شتریب یکم دیبا دیشا...خواست   یم

تان خراب شود  یبه بعد زندگ نیبود از ا دهیپرس...گفت   یرا م ایخودش و ک یزندگ... آمده است  تانیسر زندگ

امروزتان در  یزندگ: دکتر به هر دو نفرشان گفت ... ساکت و آرام ... کنارش نشسته بود  ای؟ک...  ستیمقصر ک

وخوشبخت  دیفقط به حال فکر کن دیتوان یم...  دیگذشته زهرش کن ي نهیبا ک دیتوان یم... دست خودتان است 

اما  شایپدر م شدیو م دیبخش یرا م ای؟ ک... و پدرش  شای؟ با م... توانست خوشبخت باشد  یم...  دیباش

توانست  یم...  شدیدرد م... بود  یکه پر از عشق بود و حاال تکه تکه و زخم ی؟ قلب...  شدیچه م حساساتشا

 !؟... گذشت  یم دی؟ چند سال با...  دیکش ی؟ چقدر طول م... کند  دایپ امیالت

به  دیبا... پنجه اش را مشت کرد ... انگشتانش تنها ماندند  دیدستش را که پس کش... خورد  یزنگ م ایک یگوش

 ؟... !کرد  یعادت م یتنهائ نیا

الزم  رونیاز ب يزی؟ چ... کجاست  شایم... خونه  میایبرم داروخانه و بعدش م دیبا... ؟ بهتره ...  سایجانم پر ـ

 !؟...  دیندار

 !؟... چرا ... هنوز تنها بود  سایهمه سال گذشته بود و پر نی؟ ا...افتاد   ایک يآن اتفاق براچند ساله بود که  سایپر

و  نشانیسکوت ب...  نینرم ماش يتکان ها... هم فشرد  يرا محکم تر رو شیذهنش پلک ها ياز چراها خسته

 ... شدند  نیسنگ شیپلک ها.کرد یداشت آرامش م دیرس یبه مشامش م ایکه از ک يعطر

... سمتش خم شده بود  ایک.چشم باز کرد.گونه اش حس کرد يرا رو شیهرم نفس ها...  زدیم شیآرام صدا ایک

و  دیو سف اهیس.کوتاه و مردانه اش يها شیته ر يرو.دیصورتش چرخ يچشمانش رو... سرش  يدرست باال

نگاهش را باال .هم انجا خانه کرده بودند ایک يدردها  دیشا.خطوط کنار چشمانش عمق گرفته بود...  يخاکستر

 !؟...  ستیتو ن هیشب شایچرا م: زمزمه کرد ... آورد 
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 ینرم:  شیها يها و خاکستر دیو سف اهیس يرو... اش  قهیشق يموها يرو دیرا باال آورد و کش انگشتش

و  دیدستش را پس کش.دندیلغز یم شی؟ مردمک ها... نم برداشته بود  ایچشمان ک...تو شده   هیموهاش شب

 ؟...  يستادیچرا ا: نگاهش را هم 

 ...  ستادمیا... داروخونه :  دیبود که انطور آه کش نیاش سنگ نهیس يفضا

... خوب نبود  یتنهائ.آمد یآدم ها به چشم نم یانگار تنهائ.کردند یحرکت م ابنیکه درخ یکرد به آدم هائ نگاه

 ... خودش هم ... تنها بود  شهیپدرش هم

 ...  زمیعز... ترنج  ـ

خسته ...  دیکش یعقب نم... سرسخت بود  ایک نی؟ ا... خطاب کردن و جواب نگرفتن  زیشد از عز ینم خسته

 ؟... شد  ینم

 !؟... باهام  يایم ـ

و دو طرف  ستادیمقابلش ا ایک.را جمع کرد شیشانه ها.نشست شیگونه ها يهوا رو يسرد.شد ادهیحرف پ یب

 !؟...  امیتا ب نیتو ماش یبمون يخوا یم... سردته : رد شالش را محکم ک

 ستادهیا ایک.رد شدند ابانیمچش را محکم گرفت و از خ.دستش نشست يدوباره رو ایدست ک.امیم: کرد  زمزمه

 شایکه م يشاد یرنگ هائ.مشغول کرد نیتریو ریز يالك ها دنیخودش را به د... بود تا نسخه اش آماده شود 

مشغول  یآن طرف تر زن یکم.بخرد شایم يو قرمز روشن گذاشت تا برا یصورت يدست رو.شدیعاشقشان م

مقابلش بود  یکوچک و رنگارنگ يرهایش شهیش.است مانشیزا کیگفت که نزد یشکم برجسته اش م.بود دیخر

را فرداد انجام  شایم يدهایخر.بود ستادهیهم شانه به شانه اش ا يمرد.کرد یکه با دقت و حوصله انتخابشان م

 یتکرار نم گریکه د یروزهائ.را از دست داده بود یخوب ياروزه.بافت یم يزیچ ایهم ماها یگاه... داده بود 

 ؟... !خورد  یکرد و غصه م یامروز م ادی؟ فردا ... داد  یامروزش را هم از دست م دیبخش یاگر نم.شدند

 !؟...  يندار اجیاحت يزیچ: کمرش  يگود يدستش را گذاشت رو.ستادیکنارش ا ایک

 نیرا بغل کند و بابت ا شایخواست م یدلش م.حساب کند و بروند ایتا ک ستادیالك ها اشاره کرد و منتظر ا به

شده  يو ابر رهیهوا ت.ندیایب رونیاش کرد تا از داروخانه ب یهمراه ایک...پر استرس عذر بخواهد   يچند هفته 

 ... بود  یباران يباردار ابرها.بود

 : کرد  زمزمه

  باران
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 نبارد ای ببارد

 میروم با دستها یم من

 !پروانه ها بسازم يبرا يچتر

 ...  دیشا...  دیشا.شدیزمان حالل مشکالتش م دیشا! ؟... کرد  یم دایرا پ جراتش

 

هم انگار  شایم.ستادیدوش ا ریداخل حمام شد و ز... آمد  یتا اتاق م شانیصدا...  زدیحرف م شایبا م سایپر 

را به سر و  شیاش آرام گرفت و بوسه ها نهیس انیحرف و تقال م یب يا قهیدلتنگ آغوشش بود که چند دق

بود  دهیدستش را پشت پلکش کش سایپر... کرده بود  نشیغمگ. کرده بود تیدخترکش را اذ... صورتش نشاند 

 چیحوله پ.شدیو بهتر م دیخواب یم یکم دیلباسش را عوض کند و شا...  ردیبگ یآمده بود تا دوش.زدیکه اشک نر

...  زیدر تبر... امدند  یذهنش م انیم یخاطرات.ستادیاز حرکت ا شیپاها.سر تخت نشسته بود ایآمد ک رونیکه ب

 يگره  يا رودستش ر... بودش  دهیبار بوس نیاول يبرا یوقت... هم آنجا بود  ایک وآمده بود  رونیاز حمام ب یوقت

 نهیاز آ.دیکش شیموها يرو دانهیرا الق یکوچک يو حوله  ستادیا نهیمقابل آ.حوله گذاشت و محکم ترش کرد

موهات و خشک کن :  دیکش رونیتوالت سشوار را ب زیم يخم شد و از کشو.و سمتش آمد ستادیکه ا دیرا د ایک

لحظه  هی: را گرفت  شیبازو ایبا حوله نم صورتش را هم گرفت و قصد دور شدن داشت که ک.نداد یجواب... 

 !؟...  نجایا ینیشیم

 ... خسته ام : را باال آورد و نگاهش کرد  سرش

 ...  قهیفقط چند دق...  زمیدونم عز یم ـ

اعث نشد پلک باز آن هم ب يروشن شدن سشوار و گرما يصدا.را بست شیو چشم ها مکتین يرو نشست

 !؟... را خشک کند  شیخواست موها یم ایک.کند

 قهیشق يسشوار رو يگرما... داشتن و نداشتن ... بودن و دور بودن  کی؟ آنطور نزد... نه  ایبود  یخوب حس

؟ آنهمه ... !هم محبت کردن را بلد بود  ایک.دیکش یشانه م شیتار موها انیکه م ینشست و انگشتان شیها

 يپا يموها انیم دیکش یم نجه؟ پ... هم گذاشته بود  دنیعشق ورز يبرا یو حقارت مگر جائ نهیبغض و ک

 !؟...  ادهیگرماش ز... شد  یچ: از سرش دور شد  یسشوار کم... را جمع کرد  شیشانه ها... گردنش 

چند ساعت  نیهم! ؟... را دوست دارد  شیموها انیانگشت م دنیگفت که کش یم دیبا... تکان داد که نه  سر

 دیتشد شیتمام حس ها... نمانده  يزیاش چ یوانگیتا د دیفکر کرد شا... بود و حاال آرام بود  دهیقبل خروش
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سشوار که خاموش شد .بود بیو غر بیاش هم عج یوانگید... بخشش ... نفرت ... دوست داشتن ... شده بود 

حس کرد  شیموها يبعد هم لب زدنش را رو.شانه اش نشست يرو ایک يدست ها... هنوز چشمانش بسته بود 

 ... وقت  چیه...  ستنیقابل برگشتن ن گهیکه د یهائ یلیخ... ام از دست دادم  یرو تو زندگ زهایچ یلیخ:  

 ... ترسونه  یمن و نم شایم... کدومشون مث از دست دادن تو  چیه اما

هنوز ... خواست  یجرات م دنیبخش.به هم شده بود هیهم شب شانیترس ها.دیترس یهم مثل خودش م ایک

 ...  شدیهم م دیشا... هم  دیشا...  شدیوقت آماده نم چیهم ه دیشا... آماده نبود 

وقت  چیه گهید... که برنگردم  افتهیب یاتفاق هیاز خونه و  رونیبرم ب...  افتهیمن ب يبرا یاتفاق هیفکر کن  ـ

و  یمن ک ریغ شایم...  افتهیتو ب ياتفاتق برا نی؟ حاال فکر کن هم... درسته ...  شایو م یمون یتو م...  امینتونم ب

 ؟... !داره 

: زانو زد  شیو مقابل پاها دیچرخ ایک... واضح به آن فکر نکرده بود  نطوریفقط ا...  دیفهم یم... دانست  یم

 ...  میشحال و خوشبخت باشخو میتون یم...  میامروزمون و خودمون بساز یزندگ میتون یدکتر گفت م

 شایکنار م... من و تو کنار هم : بزرگش گرفته بود  يپنجه ها انیرا م شیدست ها.باز کرد و نگاهش کرد چشم

 یاما نم... نباشم  يکه بخوا...  يحق دار... دونم  ی؟م... !من نباشم  يخوا یم...  گهیتا بدون همد میخوشحالتر

 !؟...  یتونیتو م... کنم  یحست کنم زندگ نکهیبدون ا...  دنتیبدون د... تونم بدون تو  ینم... تونم 

 !؟... توانست  ینم! ... ؟...توانست   یم

... امروز خوشحال بودم ... تونستم ببخشم  یاگر اون روزها من هم م: پنجه اش نوازش کرد  انیرا م انگشتانش

تجربه رو  نیخوام تو هم ا یمن نم! ؟... ترنج ... اما نشد ... لذت ببرم  میتونستم کنارتون باشم و از زندگ یم

 ...  یبش تیخوام که اذ ینم...  یداشته باش

تنها  یدوست داشتن يا نهیمرد ک...تنها   یدوست داشتن ي چارهیمرد ب...  نشیو غمگ رهیکرد به چشمان ت نگاه

 ...تنها   نیمرد غمگ... 

 ... ؟ من بدتر از امروز و هم گذروندم ...شم   تیاذ يخوا یچرا نم ـ

 ... !!ترنج  ـ

 ؟... !چرا :  دیسرش را جلو کش یکم

 ...دوست دارم ترنج  ...چون دوست دارم  : ثابت ماند  شیچشم ها انیم ایک نگاه
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سرش ... کرد  ینم ای...کرد   یباور م دیبا! ؟...؟ واقعا دوستش داشت  ... !دوستش داشت  ایک...  دیاش لرز چانه

 ... رفت  یم جیگ

راجع به ... ؟ نگو از سه سال قبل ... ! ی؟ از ک... ! يدوستم دار: هم فشرد و باز کرد  يرو يرا لحظه ا چشمانش

 ...اون روزها نگو  

 ... تند و تند نفس گرفت ... شد  ایاش پر از عطر ک ینیب... گرفت  ینفس...  دیقاب چشمانش لرز انیم اشک

کم  هیو  يستادیا.شرت و کاله یسوئ...  يدستت کرده بود رهیبنفش ت يدست کش ها رونیب يه اومداز خون ـ

من نگاهم به تو بود که تند از ...  رونیفرداد اومده بود ب...   ابونیاون طرف خ یوبعد رفت يبه آسمون نگاه کرد

فرداد برگشت تو خونه و من ...  یکن هبه پشت سرت نگا یگشت یبر نم یحت...  يدیدو یروها م ادهیپ نیب

 ... دنبالت اومدم 

 دهیکش شیفرداد دوباره بحث دوست داشتنش را پ... آمد  ادشی... بود  يچه روز...  اوردیکرد به خاطر ب یسع

 یچه کس شایم يبود برا دهیپرس... خواهد صبر کند  یم یتا ک...خواهد منتظر بماند   یم یگفته بود تا ک... بود 

اما به محض خروج از خانه ... به دکترش نشان دهد  را شایقرار بود م... شده بود  وانهید... ت پدر باشد قرار اس

 ... تنها باشد  یکم... خواست تنها باشد  یم... بود  دهیدو

 !؟...  رونیب دمیدو یچ يبرا یدونیم: کنار لبش جا خوش کرد  يپوزخند

قراره  یبهم گفت تا ک... فرداد دوستم داشت : به جلو خم کرد  یسرش را کم.کرد یدر سکوت نگاهش م ایک

مادر شده بودم و ... هر روز و هر شب ... اون سه سال منتظرت بودم  يمن همه ...  ینیب یم... منتظر تو بمونم 

 یاشاون تو ب يخواست جا یدلم م...  يفرداد تو کنارم بود يخواست به جا یدلم م... بود  یته قلبم از تو خال

 يشده رسوا...نامزدت رفته   يآبرو! ؟... ترنج  يشد وونهید...گفتم   یبه خودم م یه... دکتر  يایکه باهام م

 !؟... دنبالت  ادیکه ب يتو منتظر... همه  يشده انگشت نما... همه 

 ... متاسفم : دست دورش انداخت و بغلش کرد  ایک

تونم راجع بهش با  یکه نم يباهام کرد يکار...کنه   یم نمچون من و آرو... ؟ نباش ... ! یمتاسف: زد  هق

 يچون آبرو... من و برد  يبود که آبرو یهمون...  ایک نیا... مرد  نیتونم برم و بگم ا ینم... حرف بزنم  یکس

 ...  ارمیدست نم هب يزیمن چ...  ینیبیم...  شایم يآبرو شهیم... بودنت ... تو 

 دهیحاال محکم چسب... رفت  یعقب نم ایاما ک... کند  شیتقال کرد تا رها... فشرد  یشانه اش لب م يرو ایک

 ؟...  دیکش یبود به بودنش و عقب نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤٢٥ 

 دیبا يکه تو کرد یحاال با گفتن کارائ...  شایم یآبروئ یمن شده ب یآبروئ یب: فشرد  ایک يشانه  يرا رو سرش

شوهر ... پدربزرگم ... پدرم بود ...  يشما بود... گناهم  یمن ببرم به همه بگم ... چکار کنم  شایم ي ندهیبا آ

 ؟... ! ادیم یبعد به سر دخترم چ...عمه ام  

 ... کنم  یدرستش م... کنم  یخودم درستش م ـ

 !؟...  یبه همه بگ يخوا یم. يچطور! ؟...  یکن یدرستش م:  دیرا عقب کش سرش

 ...  گمیالزم باشه م ـ

 يجور هی...  يدیشن... بخشمت   یوقت نم چیه یاگه بگ:  ایک يشانه  يرو دیرا محکم کرد و کوب مشتش

و  نیا...  یبگ يزیچ یراجع بهش به کس يحق ندار...  میکجائ یکنم که نفهم یروگم و گور م شایخودم و م

خوام  ینم... تجاوز شده  هشونکه ب هیدو تا آدم يبچه  شایخوام همه بگن م ینم...  یونیبه من و اون بچه مد

 !؟...  یفهم یم...حرفا رو پشت سر دخترم بشنوم   نیا

 ...کرده بود   سیرا خ شیگونه ها ياشک رو... سر تکان داد  ایک

 ...  يدد... د ... د ...ماما  ... م :  زدیم شانیصدا شایم

  

را خشک کرده بود و مجبورش کرده بود از  شیموها ایک...  گریهدف د یغروب ب کی... غروب بود  کینزد

آمده  شیلبها يرو يهر چند گذر يبود و بعد از مدتها لبخند دهییرا بو شیبه سرش بزند و بعد موها اسیروغن 

 ... بود انگار  رشیاخ يروزها نیحس آرام تمام ا نیدر آن لحظه آن لبخند اول...بود  

که هنوز ته  یهمان...  دیآشپزخانه را نفس کش يش غذاخو يچانه اش بهم قالب کرد و بو ریرا ز دستش

 ... کرد  یم يآور ادیرا  یعطر زندگ ازداغشیپ يبوها

 یسیگفته بود و خ يدد ایبه ک...  خواستیو شکالت م کردیبحث م ایآمد با ک یم ياز اتاق باز شایم يصدا

 ...که مادرش را زنده زنده کشته بود را دوست داشت   يرا باعث شده بود دخترکش مرد ایچشمان ک

بتواند  دیبا زیبماند چه نخواهد قبل از هر چ ایگفته بود چه بخواهد با ک...اگر بخواهد    تواندیگفته بود م دکتر

 ...را   رمردیپ یو حت... را   ایپدرش را و ک... ببخشد 

 ؟؟یخوب -

 ببخشد؟؟  دیبود که با یم جز کسانه سایپر...بود    سایرا بلند کرد پر سرش

 ... نشست  شیرو به رو سایپر... داد  یتکان یرا به آرام سرش
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 کرد؟؟ تونییاذ شایم -

 که چه قدر دوستش دارم؟ یدونیم -

 ...  دونمیاما االن م دونستمیرو نم لشیقبال دل -

 ... ترنج من :  رنگ را در دستانش فشرد   دیسف يزیانداخت و گوشه روم نییسرش را پا سایپر

 ...  کردمیکار رو م نیمن هم مطمئنا هم ذارمیشما م يجون خودم رو که جا سایپر ستیمهم ن -

 ...اومد    یو م رفتیم یه... داده  کیتا صبح دم اتاقت کش شبید...نگرانته   یلیخ ایک -

چند وقتش را  نیا يها یمحل یکه تمام ب يارد مردگفته بود دوستش د يمرد...  دیدانست چه بگو ینم...  

را گود برده بود  شیکه چشمها ییها یخواب یکه صورتش را الغر کرده بود و ب يفشار ریز...  گرفتیم دهیناد

 نکرده است و پدر بچه اش بود رییتغ يزینشان دهد چ کردیم یهنوز هم سع

 مانیکه ا يزیبه هر چ يزیقبل از هر چ:  گذاشت   زیم يگره کرده ترنج رو يمشتها يدستش را رو سایپر

 ...من االن نگران خودتم   يدار

 ...مشت دستش را باز کند انگار قفل شده بود   تواندیچرا نم دانستینم...  

اما ...نه به خاطر اونا به خاطر خودم  ...رو   گهید يها یلیرو و خ ایخودت رو پدرت رو ک... ببخش  گهیدکتر م -

تو ذهن  یشدنم حت دایمن خودم رو انقدر گم کردم که پ... جون  سایوجود نداره پر گهید یخود من هفهمینم

 ...خودم هم محاله  

 ...پر شده بودند   سایپر يچشمها

 د؟؟یدونیم ریاز ام يزیشما چ -

 شوهر عمه ات؟؟ -

 ...بله   -

 چه طور؟؟ -

؟؟؟ به خدا که ... هاست  نیفقط هم... شما به من بگو ...  دهیدرست جوابم رو نم ایک... کردم هنوز  ریاونجا گ -

 ...بشنوم   دیجد زیطاقت ندارم که چ گهید

بوده   یقیعم نهیدونم ک یفقط م...  دونمینم يادیز زیمنم چ:  بلوندش را در دست گرفت   يگوشه موها سایپر

... 

 ...پدرم چه ها که نکرده   -
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 ...خونه رو    نیا...  يریش بگبذار آرام... مرور نکن ... ترنج  -

 يتو اتاق داره با پدرش باز... جا دخترم خونه داره  نی؟؟ ا...  خوامینم دیکنیساحل امن حساب کنم؟؟ فکر م هی -

حقشه که به شما  ستیلطف شما ن گهیعمه حاال د گهیبه شما م یوقت... جون پدرش  سایپر دیشنویم...  کنهیم

 ...  ترسمیاما من م...بگه عمه  

 ...  رفتیباال م یصدا چرا نا خواسته کم نیا...  شدندیچرا باز نم یلعنت يمشتها نیا...  

 ؟؟یترسیم یاز چ -

 ...داده بود   هیبود اخم کرده به چارچوب در آشپزخانه تک ایک.دیهم سرش چرخ سایپر... را بلند کرد  سرش

 ...  شایم شیپ رمیمن م:  بلند شد   شیاز جا سایپر

اما چاله  کردیپر م ایاش را ک یزندگ یترنح با خودش فکر کرد هر حفره خال...پر کرد   ایاش را ک یخال یصندل

 ....  کندیتر هم م قیعم يا

 ... ترنج  -

 ...  ترسمیاز تو م -

 شیکه رگ ها... بست و باز کرد دستش را به سمت مشت بسته شده ترنج برد  يا هیرا چند ثان شیچشمها ایک

 ... زده بود  رونیب

 ...دستت رو مشت نکن    يجور نیا -

 ياش را رو یعطر لعنت.آرام  دادیماساژ م کردیهر کدام را که باز م... را باز کرد  شیآرام تک تک انگشت ها بعد

آخه   یزنیم بیچرا به خودت آس:  مونده بود   شیناخن ها يکف دستش جا... انگار  دیکش یپوست دستش م

... 

 ...  دشیباز نم -

  دیو آرام بوس نهیخم شد و کف دستش را با طمان ایک

 ...  کردیراغب م ایعطر ک شتریب دنیکه او را به بو یحس... شد  ریبه قلب ترنج سراز یقیو عم بیعج حس

 ...  یمنجالب رو هم نزن نیاگر انقدر ا...  یاگر کمکم کن کنمیمن درستش م...  میکنیدرستش م -

 ...تو   -

 ...چه قدر دستات کوچولو ان خانوم من   -

 ...  کردیکف دستش گذاشته بود و نوازش م يترنج را رو دست
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 ... از پدر بچه ات  یترس یکه دوستت داره چرا م ياما از مرد يدیترسیم دیبا دیشا يا نهیک يایاز اون ک -

 

بداند که  یخواست حت ینم... نداشت  ندیبه شن یلیم...  زدیحرف م سایو با پر يبود مقابل ورود ستادهیا ایک

نور  ریز... نداشت  تیهم اهم یلیاما خ... نگرانشان بود  ایک... مراقبشان باشد  سایکه پر... کند  یسفارشش را م

اش را اورده بود و  يباز يظرف ها... بود  يبازمشغول  شیپا ریز شاینشسته بود و م یکمرنگ آفتاب زمستان

بچه گانه اش را  يها يخاله باز... کرد  یتعارفش م یو کوک خاتیر یم یالیخ يچا یفنجان شیبرا یگه گاه

 ؟... بود  یهم وراثت یمهربان نهمهیکرد و ا یم میبا محبت تقس

: سمتشان آمد  سایپر.کرده بود یکه خداحافظ ندیرا بب ایسر برنگرداند تا ک یحت.بسته شد يدرب ورود باالخره

 ؟...  زمیبر ریش وانیل هیبرات 

سکوت خانه را دوست . دیطلب یدلچسبش خواب م يو گرما دیتاب یم شیافتاب پشت پلک ها... کرد نه  زمزمه

 ...  يصدا زد عمه پر شایم.قیآرامش عم کی...  دیشن یو تاك ساعت را هم نم کیت يصدا یحت... داشت 

 ...  يگفت جان عمه پر سایپر

تمام سال  یعنی...  نیگفت جان عمه مه یو عمه جانش هم م نیگفت عمه مه یقبل ترها که خودش م مثل

... که برادرش مسبب مرگ برادر همسرش شده بود ... داشت  یمرده بود عمه اش چه حال ریکه برادر ام یهائ

عمه ... همه ... مرد  ریپ...  ری؟ در مقابل ام... بود  عیبود که آنقدر آرام و مط نی؟ هم...  شدیم نیمثل او غمگ

 ...  چارهیب نیمه

 ؟...  يدیجواب م...  خورهیزنگ م تیگوش... ترنج : زد  شیصدا سایپر

بله : دستش را جلو برد ... دوباره روشنش کرده بود  ایالبد ک... اش را خاموش کرده بود  یگوش... باز کرد  چشم

 ...  دمیجواب م... 

 ...  شدینام عسل روشن و خاموش م... ماند  یگوش يصفحه  يرو نگاهش

 ... الو  ـ

 !؟... ترنج  ـ

 ؟...  یخوب... سالم : گرفت  ینفس

هام و  هی؟ امروز بخ...  زنمیچند روزه که دارم بهت زنگ م یدونی؟ م... بگم  ی؟ آخه من بهت چ... خوبم  ـ

 ... اون مهندس  ياومدم در خونه  یم يداد یجواب نم...  دمیکش
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 ... مبارکت باشه  ین یاومدن ن: اش را قطع کرد  جمله

 ...  ـ

 !؟... عسل  ـ

؟ از ...  یگرفت یخبر ازم م هی دینبا... خر  يدختره ... معرفت  یب: بود  هیاط بغض و گال یعسل مخلوط يصدا

... بود  یمن و فرداد چ ری؟ تقص...  یگفت یبهم م دی؟ نبا... و زد تو گوشت  دیبابام تو رو اتاق فرداد د! ؟... فرداد 

 ؟

 !؟...از کجا  ... دانستند  یکجا م از

 !؟...  یدونیتو از کجا م: شد  زیخ مین یصندل يرو

 ؟... !نگفته بهت  ـ

 ؟...!  یک ـ

 ... وقت  رید... آخر شب بود ...  نایمامان ا ياومد خونه ... شوهرت ...  ایک ـ

که چه  ریام دنیرفته بود د! ؟... فته بود ؟ گ... که اعتراف کرده بود  ی؟ همان شب...  ریام يرفته بود در خانه  ایک

 !؟... شود 

 ...اومد   ایچنان سر بابا نعره زد که بچه ام همون شب دن ـ

 ؟...  يکرد مانیهمون شب زا: به خنده افتاد  شیاخم ها انیم

چنان سر  ...مسعود رفت نذاره دعوا کنن ...شوهرت از خودت بدتره  ...  وونهید يدختره ! ؟...  يخندیم: زد  نق

 ...  رهیمن و ام نیب... کدومتون ربط نداره  چیبه ه... مسعود داد زد که دخالت نکن 

 نهیک نیب... دردها و دردهاشان  نیب...و پدرش   ایک نیب...و پدرش بود   ریام نیب... نبود ! ؟... بود  ریو ام ایک نیب

 ... عفونت کرده شان  يها

به ...  يزن من بلند کرد يدست رو یکه به چه حق دیبه بابا توپ... کردم  یتراس داشتم نگاشون م ياز رو من

 ...نبود بابام و بزنه   يزیچ یجنابعال شعوریشوهر ب...  يترنج بلند کرد يدست رو یچه حق

 ؟... !حاال زد که دلم خنک شه :  دیپلکش کش يرا رو دستش

 ... !!!ترنج  ـ
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دانست  یخوب بود که نم...  يچه آدم منفور... است  یرش چه آدمدانشت پد یخوب بود که عسل نم...  دیخند

خودش  انیم دیدردها با نیا... دانستند  یرا نم زهایچ نیا هیخوب بود که بق... است  یاش هم چه کس یتنها دائ

 ...نبود که همه بدانند   يازین...ماند   یم ایو ک

و  دیپوش یلباس م دیبا... رفت  یم... ؟ گفت فرداد ناراحت و دلتنگ است ...  دنشید دیآ یکه نم دیپرس عسل

عطر ...  دشیبوس یم دیشا...  دیو شا دید یرا م نیعمه مه...رفت   یبا صورت خندان م... داد  یسفارش م یگل

 ي نهیهم گز یلیخ يزن خوشبخت امروز... کرد  یظاهرش را حفظ م دیبا... کرد  یم شیآرا یو کم زدیم

... کرد  یمرد را آرام م ریاش دل پ یخبر خوشبخت... گذاشت  ینقاب به صورت م دیبا یاما گاه... نبود  یخوب

 ...دل پدرش را هم   دیشا

بژ  ي هیسا... بود  دهیمال ملیو ر شیآرا زیآنطور با حوصله نشسته بود پشت م... کرد  یدلنگران نگاهش م سایپر

پلک راستش را پوشانه  يرو... کج  بیبا ش یفرق... را فرق گرفته بود  شیموها... خوشرنگ  یو رژ زرشک میمال

 ... گردم  یتا عصر برم:  دیشرا پو دشیسف يو پالتو دیبه بلوز و شلوارش کش یدست... بود 

 ؟...  ادیب ایک یکن یصبر نم ـ

فرداد هم ... اومده  ایبچه اش به دن... عسل  دنید رمیم...  گمیاما به شما م...  رمیخوام بدونه کجا م ینم... نه  ـ

 ...  ریام يخونه  رمیالبته م... مرخص شده 

 ... !!ترنج  ـ

 ؟... خوب شدم : اش را سر کرد  یو مشک دیبافت سف شال

را  ساینگاه نگران پر...  سایپر ایکرده  خیدانست دست خودش  ینم... را گرفت  شیجلوتر آمد و دست ها سایپر

 !؟...  امیتا ب دیهست شایمواظب م: لبخند زد  دیکه د

که  یجائ يریم يدار یتنهائ... ترنج ... حداقل بذار بهش زنگ بزنم ...  ادیب ایبذار ک! ؟...  ریام يچرا خونه  ـ

 .!!و نداره صاحبش دنتیچشم د

آدم بدبخت و پر از عقده  هیاون هم ... ترسم  ینم ریاز ام گهید: شالش را مرتب کرد  يو لبه  ستادیا نهیآ مقابل

 ... است 

دخترك با لبخند ...  دیرا بوس شایرا برداشت و م فشیک... اما نگفت  ایمثل پدرم و مثل ک دیخواست بگو یم

 ...  یتیسوئ... س : بود  دهیکش شیدست به گونه ها

 ...را شمرد   شیو قدم ها ابانیرفت تا سر خ.بود دهیانگشتانش را بوس نوك
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 ینیهم سنگ دیشا... هوا بود  يبه خاطر سرد دیشا...  دیلرز یم یکم شیپاها.آمده بود يورود يعسل تا جلو 

عسل هم انگار ... آمد  یرنگش به چشم نم یدگیداشت و پر شیخوب بود که آرا... کرد  یکه حمل م یسبد گل

شکست خورده  یانگار همه او را زن. ..ساکت ماند  يو لباس متعجب شده بود که لحظه ا شیبا آن آرا دنشیاز د

چرا ...  يخوریسرما م:  دیعسل را بوس يخم شد و گونه ها... گذشت  یاگر هزار سال م یحت...  دندید یم

 ... تو  میبر...  یرونیب

 ...  زمیعز...  زمیعز: دستش نشست و بغلش کرد  يعسل رو دست

بود و  ستادهیبه عصا ا هیتک. قامت فرداد ماند يچشمانش رو... و نوازشش کرد  دیرا پشت کمر عسل کش دستش

 یکه تازه از خواب بر م يمثل هر بار... اشفته و درهم بود  شیموها...داشت   شیته ر... کرد  ینگاهشان م

 ... بود  یعصب ایخواست 

 ... سالم فرداد : زد  لبخند

 ؟... !عسل ... تو  نیایب... سالم  ـ

رفت  ادمی يکه مهمان نواز يکرد رمیانقدر غافلگ نیبب... تو  میبر ایب: نشود  ریتا اشکش سراز زدیپلک م يدتن

 ... 

 چارهیگفت ب یم دیبا... از خانه رفته بود  دیآ یم نکهیا دنیبا فهم دیشا... که نبود نگشت  يعمه ا یپ نگاهش

 ؟.ترنج چارهیب ای نیعمه مه

 ؟... ؟ چرا تلفنت خاموش بود ...  يتو چرا انقدر الغر شد: شد  دهیانگشتانش کش يفرداد رو دست

 ؟...   یگرفت ادیغر زدن :  کش آمد  لبخندش

تا  دیخند یاصال م... لبخندش پهن تر شد ... گفت که دلخور است  یفرداد و چشم غره اش م دنیگز لب

 ... نکند  شیبه عرق نشسته رسوا يتا کف دست ها... استرسش کم شود 

 ؟... کجاست قند عسلت : مبل گذاشت  يسرش را برداشت و لبه  يرو شال

 ... هم عسل مامان  نیا:  دیکوچکش را جلو کش رییخم شد و از کنار کاناپه کر عسل

 يرو يبا انگشت کرك ها...  شایمثل م... و کوچک بود  فیظر یلیخ.صورت نوزاد خم شد و نگاهش کرد يرو

بچه ات ... خوشگل تر از پسر تو بود عسل  یلیاومد خ ایکه دن شایم: گرفت  یفرداد نفس... سرش را نوازش کرد 

 ... به مسعود  دهیکش
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 ... !!!فرداد : غر زد  عسل

اش  یشانیپ يدست رو... بودند  یفرداد و عسل هم مثل خودش عصب دیشا... گذاشتند  یبه سر هم م سر

 ...  ياوردیرو ن شایم: کرد  یش منگاه رهیفرداد خ.دیکش

موند ... بهش وابسته است  یلیهم خ شایم... اومد  زیاز تبر ایخواهر ک: هم فشرد و طعم رژ را حس کرد  يرو لب

 ...  سایپر شیپ

 ... تنهاست  یلیخ شایم...  يکرد یکار خوب: پسرش را پوشاند  يخم شد و رو عسل

نشسته بودند و  زشیپشت م يچند دفعه ا... به آشپزخانه انداخت  ینگاه.فرداد بود يپا يبه تکان ها نگاهش

 نکهیقبل ا یعنی...  يایدونست م یمامان نم: عسل رد نگاهش را گرفت ... پخته بود  کیک شانیبرا نیعمه مه

 ... آقا بزرگ  يرفته بود خونه  يایبدونه تو م

 ؟...  ينشد تی؟ اذ... ود خوب ب مانتیزا: مثل احمق ها ... زد  لبخند

 ایدن ادی دیشا...  شیفرداد زل زده بود به دست ها... گفت  یو هول شدن مسعود م مانیداشت از درد زا عسل

 یم یکرد و سر و سامان یازدواج م دیبا... شده بود  گرانید يعقده ها یفرداد هم قربان... افتاده بود  شایآمدن م

عسل خم شد و پسر ...  شدیکه تمام م شدیکاش م...به نام عشق اصال وجود نداشت   يزیکاش چ... گرفت 

 ... باربد  میاسمش و گذاشت: را بغل کرد  شیکوچولو

... قرمز بود  یکوچکش کم يبندها يرو... باز بود  شهیهم شایم يپنجه ها... مشت شده  يکوچولو يها دست

 ؟... شده  یک هیشب: خم شد و به صورت پف آلودش نگاه کرد 

 ... شکل خودمه ...  نیبب...  گهیمامانش د هیشب ـ

... اش  یشونیپ... چونش ...  نیبب... شکل فرداد شده ...  ستیتو ن هیشب:  دیصورت عسل چرخ يرو نگاهش

 ... فرداده  هیشب

 ...  گهید رهیاش م یحالل زاده به دائ:  دیخند عسل

: گذاشت  یدست شیپ شیخم شد و برا زیفرداد روز م.مشت شد شیتکان داد و پنجه ها يسر...زاده   حالل

 ؟... برات  رمیپوست بگ وهیم

 ... دستت درد نکنه ... نه : باال داد  شانه

زحمت   یب دیکن یرائیخودتون از خودتون پذ... دم دادم  يچا...  امیبدم ب ریمن برم باربد و ش:  ستادیهم ا عسل

... 
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 ؟... چت شده ... ترنج  ستیحالت خوب ن: کرد  یفرداد خم شده نگاهش م.را به هم چفت کرد شیپاها

 یلیفکر کرد اگر فرداد بداند چه عکس العم... کرد  یاش را حس م یو گرفتگ یناراحت... شناختش  یم فرداد

 ؟...  ای؟ با ک... داشت  ي؟ با پدرش چه رفتار...  شدیم وانهید...خواهد داشت  

 ؟...  کنهیم تتیاذ ایک: فرداد دستش را گرفت و فشرد  یگره شد وقت شیوهاابر

 !؟...  هیچه حرف نیا... نه : را فرو داد  بغضش

زنم بلند  يکه دست رو یمن بودم دهن کس...  نجایاون شب که اومد ا... آدم مشکوکم  نیمن به ا... ترنج  ـ

 ... داد زد  ریاما فقط سر ام... کردم  یکنه رو پر خون م

 ...  ستین یآدم خشن ایک:  دیدست فرداد لرز انیم انگشتانش

کاسه دارن که  مین ریز يکاسه ا هی ریو ام نیا... بهت .گفتم یک نیبب... ترنج  ارمیادم و درم نیا يمن ته و تو ـ

 ...  گنینم

تو : داد به کاناپه  هیو تک دیدستش را پس کش... داد  یاجازه نم گرید... دخترش حراج شود  يگذاشت آبرو ینم

 ... رو دوست داره  شایم... دوستم داره ... خوشبختم  ایمن با ک... فرداد  یدخالت کن دیمن نبا یزندگ

 رمیم:  ستادیپلک زد و ا.را باور کند شیخواست راست و دروغ حرف ها یانگار که م.فرداد به چشمانش بود نگاه

 ...  زمیبر يچا

 ...  نیبش ریبگ ـ

فرداد ... را هق بزند  شیهر لحظه ممکن بود دردها...  شدیآرام م.ماند یتنها م يا قهیچند دق دیبا... نداد  یتیاهم

...  شدیهم نم گرید... مثل قبل نبود  گرید زهایچ یلیوسط خ نیاما ا...  شدیباز هم م... بارها مرهم شده بود 

 ...  چوقتیه

خواست حواسش به باربد  یآمد که از فرداد م یعسل م يصدا.گرفت يکتر ریش ریرا ز ینیداخل س يها وانیل

 ؟...  ياریچرا پالتوت و درنم:  ستادیکنارش ا. شدیکه وارد آشپزخانه م شیقدم ها يبعد هم صدا... باشد 

 يمن برا:  دیکش شیبازو يو دست رو ستادیعسل کنارش ا... ها کرد  وانیل ریرا سراز يراحتم و چا گفت

من ...  زنهیبا بابا حرف نم... همون شب قهر کرد ...  دیمامان که فهم... افتاد متاسفم  مارستانیکه تو ب یاتفاق

 ... به هم  ختنیبهم گفتن که هردوشون ر یدونم چ ینم

 ...  یکن یعذرخواه ستین يازین... به بابات نزدم  یخوب يمن هم حرفا:  چاندیهم پ انیرا م دستانش

 !؟...  یهست یتو آدم دل شکستن کس... و رو نشناسه بگو که ت یکیبه  ـ
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 ...گرفتم   ادی ـ

چشمان پدرش شده است  هیگفت شب یم ایکه ک یچشم هائ... زل زده بود  شیهم مثل فرداد به چشم ها عسل

 !؟... آقا بزرگ چش شده :  دیگرفت و پرس ینفس... 

گرده خونه  یو شب بر م ششیپ رهیمامان هم هر روز م... بهتر شه  ستیروز به روز که قرار ن...  گهیشده د ریپ ـ

 ... 

 نی؟ براش اسم که گذاشت... اومد تو گوشش اذان بگه ! ؟...  ی؟ آقا بزرگ چ...مامانت خوشحاله نوه دار شده   ـ

 ؟... ؟ بغلش کرد ... بهش کادو هم داد 

: تا عسل بغلش نکند  دیعقب کش.ان آورده استدانست چطور به زب یو نم دیحرف ها را بگو نیخواست ا ینم

 ... بگم  نارویخواستم ا ینم...  دیببخش

 ...!!ترنج   ـ

شده بودم   یکم احساسات هی...  دیببخش:  دیآب به صورتش پاش یرفت و مشت یگرفت و سمت ظرفشوئ ینفس

... 

 ...  ششیبچه رو هم من بردم پ... نداره  یجون گهید...  یشناختیکه قبال م ستین یاون آدم گهیآقا بزرگ د ـ

تا  دیعقب کش یعسل صندل... عمرش  يهمه  يبرا... بود  یمرد کاف ریپ يپدرش برا يدرد ها... نبود  مهم

 ...  قهید هی نیبش ایب:  ندیبنش

...  دیکش یم رونیرا از سطل زباله ب دشیسف يزیروم ایک... ماند  يو قهوه ا یآب يزیروم يو نگاهش رو نشست

 ... کرد  ینم یآشغالدان يتوانست تمام احساسش را روانه  یکه م يکاش روز

 ؟... مثل همون وقتا ...  ي؟ دوسش دار...  یخوشبخت ایواقعا با ک ـ

 ... آره  ـ

 !؟...  نطورهیحاال هم هم...   دمیکه من د ياون چند دفعه ا... خوبه  یلیخ شایرفتارش با م ـ

 ... بابا  گهیبهش م شایم... دوسش داره : تکان داد  سر

مال  یعنی... که  يبچه ا...  گهید يبچه  هیاما ...  ینداشت یخوب يتجربه  دونمیم... زود بچه دار شو ... ترنج  ـ

 ... رونق بده  تونیبه زندگ تونهیباشه هم م ایخود ک

نگفتن  نی؟ اصال ا...  شدیبعد چه م! ؟...  استیکه ترنج دختر ک دیبگو یتوانست به کس ینم! ؟...  ایک ي بچه

 ... دور  یلیخ...  شدندیدور م شیکشور و آدم ها نی؟ کاش از ا... هم داشت  يا دهیفا
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 ...  شهیمحکم تر م تونیزندگ ينطوریاما ا...  ستیبه خدا قصدم ناراحت کردنت ن ـ

 ...  ستیتو ن يحرفا نایا: بلند کرد و زل زد به صورت عسل  سر

 ... !!ترنج  ـ

من نگران  يتا حاال برا ی؟ اصال از ک... من شدن  یکدومشون نگران زندگ! ؟...  رمردیپ ایگفته  نیعمه مه ـ

 !؟...  شنیم

 ... ترنج باور کن  ـ

... خوبه ... نره  آبروشون نیاز ا شتریتا ب ارمیبچه م ایک يبرا... کنم  یکارو م نیبهشون بگو هم... باشه :  ستادیا

 !؟

 ؟... !شده  یچ: بود  ستادهیا یدرگاه ایفرداد م... باال رفته است  شینبود که صدا متوجه

: گذ اشت  زیم يو رو دیکش رونیپاکت سکه را ب فشیاز داخل ک.اش زد شد و شالش را سر کرد نهیبه س نهیس

 ... ام  یکم عصب هی...  رمیکه م دیببخش... پسرت عسل جان  يکادو نیا

 !؟... ! یبهش گفت یچ:  دیبه عسل توپ فرداد

 ... خواستم  یبه خدا نم... خواستم ناراحتت کنم ترنج  یمن نم ـ

لبش را محکم فشر تا بغضش را اشک ...  زدندیکند و مدام زخم م تشیخواست اذ ینم یکس چیه... دانست  یم

 ... کرد از آنهمه فشار  یچشمانش درد م يحدقه ... نکند 

... بمون زنگ بزنم آژانس ! ؟...ترنج   يریکجا م يدار: گچ  انیم يبغل و پا ریز يبا عصا.دنبالش راه افتاد فرداد

 ... ترنج 

 ...  زنمیقدم م: پله ها پا کرد  يرا رو شیرا تندتر کرد و کفش ها شیها قدم

 ...  امیباهات ب ابونیبذار تا سر خ ـ

 ... شد و دست به کمر نگاهش کرد  ادهیپ دنشیبا د.دیرا د ایک نیرا که باز کرد ماش اطیح در

 ... من برم ... اومده دنبالم  ایک: به فرداد انداخت  ینگاه مین.نگاه کرد ایو مثل او به ک ستادیکنارش ا فرداد

 ؟...بهت گفت   یعسل چ: نشست  شیبازو يفرداد رو دست

بهش  هیبود که بق یزائیچ نایا...  ستیعسل مهم ن ياحرف: به فرداد زل زد  کیرا جلوتر برد و از نزد سرش

 ... من  یزندگ يبرا هیبق ينسخه ها... گفتن 
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لبخندش ...  شیموها انیم ينقره ا يبه تارها... به فرداد نگاه نکرده بود  کیبحال آنطور با دقت و از نزد تا

 ... فرداد :  دیلرز

 ... جانم  ـ

کاش ... بود  یخوشبخت قیال... بدور از استرس و غم ... بود  يبهتر یزندگ قیفرداد ال...خواست   یرا نم جانش

ام  یراض میمن از زندگ: فرداد گذاشت و لمسش کرد  يگونه  يدستش را رو... خودش  یرفت دنبال زندگ یم

من به ساحل ...  يخودت بر یکه دنبال زندگ شدهوقتش  گهید. از بودنشون ...بابا   گهیم ایبه ک شایم نکهیاز ا... 

 ...  یبرس دیتو هم با...  دمیآرامش رس

کف .کند یآنجاست و نگاهشان م ایمهم نبود که ک.چند لحظه بدون پلک زدن.ماند شیچشم ها يفرداد رو نگاه

 یشانیپ يرو یاخم پهن... بود و اخم داشت  ستادهیا ایک.فرداد برداشت و راه افتاد يدستش را از گونه 

 یبود و نگاهشان م ستادهیافرداد .ندیباز کرد تا بنش شیرا برا نیتر که شد خم شد و در ماش کینزد.اش

همزمان که .تنه اش خم شد يرو ایک.افتادند یکاش زودتر راه م.گذاشت شیپا يرا رو فشینشست و ک.کرد

 !؟...  کاریچ ریام يخونه  ياومد:  دیبست غر یکمربندش را م

 .خسته ام...  افتیراه ب: و پلک بست  یندلص یداد به پشت هیرا تک سرش

... نگاه کرد که پناه بود  يکج کرد و به مرد شهیرا بست سرش را سمت ش نیو در ماش دیکه عقب کش ایک

عاشق شدن ... عشق بد بود ... بود  دهیدرد کش شیچند سال پا به پا نیکه ا يفرداد... همراه بود ... کمک بود 

مثل ... تا درمان شود  دیکش یفرداد که سال ها طول م يمثل دردها... کرد  یم ادیآدم را ز يدردها... هم 

 ؟... !دوستش داشت ... گفته بود دوستش دارد ...  ایک يهم مثل دردها دیشا... خودش که تازه بودند  يدردها

 ... لب زد خداحافظ ...  دید یهنوز فرداد را م نهیکه افتادند از آ راه

کشاند و  يرا داخل کوچه ا نیماش ایک.نداشت یتینه اهم ایبود  یعصبان...  دیشن یرا م ایتند ک يها نفس

خودسر  یچ يبرا... حرف نزن ...  سیه: لبش نشست  يرو  ایکند انگشت ک یقبل آنکه اعتراض.متوقف کرد

 !!!؟...  نجایا ياومد يپاشد

 ... نکن  وونهیمن و د... حرف نزن : کرد  دیبا چشمانش تهد ایاما ک دیبگو يزیگره شد و خواست چ شیابروها

 ؟...بهت خبر داد   سایپر: را پس زد  ایک دست

 ... که  يراه افتاد ختیسر و ر نیبا ا...  امیکه من ب ي؟ چرا صبر نکرد...  نجایا ياومد یچ يبرا ـ

 ... به تو نداره  یربط:  دیحرفش پر انیم
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سرت   يو بکن تو نیا... به من ربط داره : بودش  دهیند یتا بحال آنقدر عصبان... محکم شده بود  ایک مشت

 ... تو بهم ربط داره  زیهمه چ...

 ...  کنمیدق م یمن از خوشحال...  زمینگو عز... آخ : باز شد  يبه پوزخند لبش

 ... !!!ترنج  ـ

 ... دخترم  شیخوام برم پ یم:  دیصورتش کش يرو یدست

؟ ... هم داره  یتی؟اون بچه برات اهم... !دخترت  شیپ: اعصابش  يرو دیکش یپنجه م... آمد  یاما کوتاه نم ایک

سر و شکل راه  نیبا ا يدیبرس به موهات نکش هیکه چند هفته است  یتوئ! ؟...  يچند روزه باهاش حرف نزد

 ... حروم زاده  ي کهیمرت نتو بغل او يرمن ب يچشما ي؟ که جلو... بشه  یکه چ نجایا يافتاد

...  دیلرز یانگشتانش م... کف دستش به گزگز افتاد ...  ایک يگونه  يرو دیرا باال برد و محکم کوب دستش

 ...خفه شو  : دستش را مشت کرد 

؟ ... زده بود  یلیس ایبه ک... دلش درد شد ...  زدیپلک هم نم یحت...  شیزل زده بود به پاها یحرکت چیه یب ایک

اومدم که : دندان فشرد  ریشد و لب ز شتریلرزش دستش ب... دست بلند نکرده بود  یکس يدر تمام عمرش رو

 یتا به فرداد بگم خوشبختم تا بره دنبال زندگ ماومد... تا راحتم بذارن ... من نباشن  یو زندگ ینگران خوشبخت

اومدم ...  یستیآدم ن...  ياحساس ندار...  يکه قلب ندار ی؟ توئ... من  ياز حرفا یفهم یم یتو چ... خودش 

 گهیخودمون نه کس د يبرا... خودم  يبرا... عطر زدم ... کردم  شیآرا... رژ زدم ... آره ... نشون بدم خوشبختم 

 ...  هی ریغ یهست یتو ک! ؟...  یکنیکه بازخواستم م يدار یحق هچ...  يا

کن ...بازش  ... رو باز کن  یلعنت نیا:  شهیش يرو دیبا مشت کوب...  دیوبک یقلبش محکم م... کم شد  نفسش

 ... 

 *** 

 

 شیاما بازو... راه افتاد که داخل شود  ایجلوتر از ک... کرد  یخانه و نگاهشان م يبود مقابل ورود ستادهیا سایپر

 ...نداشت   سایبه پر یاومدن من دنبال تو ربط:  دیبه گوشش چسب بایتقر ایسر ک.شد دهیکش

 ...ولم کن  :  دی؟دستش را عقب کش... شده  وانهیکرد د یفکر م ای؟ ک... هم بتوپد  سایکه برودو به پر دیترس یم

 نیکنم مقصر ا یچون فکر م یکه آروم بمون ذارمیبه الالت م یل یمن ل: جدا شدن نداشت  الیانگار خ ایک اما

 ... اما  ... حاالتت هستم 
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 !؟...  یاما چ:  دیعقب کشرا محکم تر  دستش

نه کبود شده بود ... کرد  یگونه اش را جستجو م يرو یکنترل چیه یو نگاهش ب دید یرا م ایک يفشرده  فک

... گفت  یرا م نیهم نشیچشمان غمگ... داشت  يریحتما تاث ایقلب ک ياما رو... و نه رد انگشتانش مانده بود 

 ...منتظره   شایم.تو دیایچرا نم: سمتشان آمد  یچند قدم سایپر

 ...  ایب... ماما ... م :  زدیم شیاز آشپزخانه صدا شایم.سرعت گرفت شیو قدم ها دیرا عقب کش دستش

کنار فر  یکوچولوئ يبند آشپزخانه  شیدخترکش با پ.کاناپه گذاشت و به آشپزخانه رفت يو شالش را رو فیک

 ...  نیبب... پختم  کیک...  کیک...  يبا عمه پر... ب : بود  ستادهیا

 ... بود  نیریش شیداد و گونه ها یکاکائو م يدخترك بو...دلم   زیعز:  دشیزانو زد و بوس کنارش

 کیک... ك ... برات ...  يدد: نگاه کرد  ایو به ک دیاش چرخ نهیس انیم شایم.ستادندیهم کنارشان ا سایو پر ایک

 ...درست کردم  

با ... هم کنارشان زانو زد و دست دور شانه شان انداخت  ایک.و نوازشش کرد شایکمر م يرا گذاشت رو دستش

 ...  یخوشمزه شده بابائ یلیحتما خ...  زمیاز شما عز یمرس: دست هر دو را به بغل گرفت  کی

 ینیسنگ.ستادیاش ،ا نهیاز س شایبه محض خروج م... دراز کرد تا بغلش کند  ایو دستش را سمت ک دیخند شایم

 دیرس ایک یکه رفت نیهم: همراهش از پله ها باال رفت  سایپر... کرد  یشانه اش حس م يرا هنوز رو ایکدست 

 ...  یستین دیخونه و د

 ...  ستیمهم ن ـ

 ...  افتهیبرات ب یاتفاق دمیترس یم ـ

 ...  ستیتو راه ن يتازه ا زیچ... اتفاق ها قبال افتاده  يهمه : تخت انداخت  يرا رو شیپالتو

اما به همه ... نه  نکهیا ای...  ای...  یبمون يخوا یم...  يدار ندهیآ يبرا يدونم چه برنامه ا یمن نم...ترنج   ـ

 .به خودت هم فکر کن...  ایک ای شاینه فقط م... فکر کن  زیچ

خوام  ی؟ م...  رونیب دیبر شهیم: را بردارد  راهنشیتا پ ستادیکمد ا يو جلو دیکش رونیتنش را ب فیظر بافت

 !؟... لباس عوض کنم 

خبر داشتند و  یزهائیهمه از چ... دانستند  یهمه م... ر ا برنجاند اما دست خودش نبود  سایخواست پر ینم

دوست  نیترنج ا يبرادرزاده اش را دوست داشت اما برا... کرد  یبرادرش را م يدلسوز سایپر... نگفته بودند 

 .نبود یداشتن کاف
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 نیاز ا شدیسرش درد م... مشتش فشرد  انیرا م شیتخت نشست و موها يرفت رو رونیکه از اتاقش ب سایپر

چرا به ...  ندیتوانست بب یرا م خیگل  يبوته . اتاق رفت و بازش کرد يسمت پنجره .ها و حرف ها الیفکر و خ

 !؟...گل نشسته بود  

  ... 

از دو  یساعت کم... خواب شده بود  یب... را نوازش کرد  شیخم شد و موها...بود   دهیخواب شیبازو يرو شایم

با  شایکه م یکیجز تکه ک... کند  دایخوردن پ يبرا يزیخواست به آشپزخانه برود و چ یدلش م.گذشت یم

 نیگذاشت و از تخت پائ لشبا يرا رو شایسر م.نخورده بود يگرید زیسخاوت در بشقابش گذاشته بود چ

 ... رفت  رونیو از اتاق ب دیو نرمش را پوش یکرک يها یروفرش.آمد

 زیهمه چ.به دور و برش انداخت یراحت المپ آشپزخانه را روشن کرد و نگاه الیبا خ.بسته بود ياتاق باز در

از ... خواست  ینسکافه م وانیل کیدلش .هم مثل خودش وسواس شستن و مرتب بودن داشت سایپر.مرتب بود

کرده بودند چند بسته  دیخرکه  يدفعه ا نیآخر.به دهان گذاشت يو تکه ا دیکش رونیرا ب کیظرف ک خچالی

باال  يها نتیتا کاب ستادینوك پا ا يبه دهان گذاشت و رو کیک يگرید يتکه .برداشته بود يفور ينسکافه 

آشپزخانه  انیسر برگرداند و م... داد  یرا م ایعطر ک يبو...  یلعنت...  دیچیاش پ ینیبه ب يعطر.را نگاه کند

 یمثل خودش ب... آشفته بود  شیموها.داد یاش جوانتر نشان م يرشرت و شلوار گرمکن خاکست یبا ت.دشید

و  دیچیدور کمرش پ ایدست ک.دیخودش را باال کش یو کم ستادیپا ا يدوباره رو... نداد  یتیاهم.دیخواب بود شا

 ؟... !وقت شب  نیا يگرد یم یدنبال چ يدار: بلندش کرد 

 ...  نیبذارم پائ:  دیکش رونیبسته ها را ب.دیچرخ یدستش راحت تر داخل قفسه م حاال

داشت  يادیز لیم.خوب بود يادیاش ز یبود و عطر لعنت ستادهیپشتش ا.اما عقب نرفت دیرا پس کش دستانش

 ایشدن به ک کینزد... خواست  یرا نم نیا... شد  یعصب.فرو برد ایک ي نهیاش را داخل س ینیسر برگرداند و ب

 .کرد یبود که به آن فکر م يزیچ نیآخر

داده بود به  هیتک ایک.کرد یبرداشت و دو بسته نسکافه را داخلش خال یگاز گذاشت و ماگ بزرگ يرا رو يکتر

 ...  کنهیو نسکافه بدترش م يخواب شد یب: کرد  یکانتر و نگاهش م

 ... نداره  یبه شما ربط: باال داد  شانه

سمتش برداشت و  یقدم ایک.دندان فشرد ریانگشتش ر ا ز يگوشه  یبجوشد و عصب يتا کتر ستادیا منتظر

 !؟... چته ... باهام حرف بزن ... کارو  نینکن ا: دستش را گرفت 
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 حیتوض دیبا یهمه چ يبرا... گرسنه بودم :  دیکمرش به کانتر چسب.عقب رفت یو کم دیرا عقب کش دستش

 ؟... ! يایرم و تو دنبالم نب یجائ شهیم! ؟... بدم 

 ...  نیپائ اریصدات و ب...  سیه: باال رفت  ایک دستان

با .سردش شده بود... تنش را لمس کرد  یبرهنگ.چاندیپ شی؟دستش را دور بازو... را باال برده بود  شیصدا مگر

خوام برم قدم بزنم  یم... خوام تنها باشم  ی؟ م... به حال خودم باشم  يذاریچرا نم:  دیکش شیبازو يناخن رو

 یکنی؟ چرا هر لحظه من و چک م...  يایهمه جا دنبالم م یچ يبرا... بکشم  گاریاصال س... نسکافه بخورم ... 

 !؟... 

 ... کنم  یمن تو رو چک نم ـ

 زیپشت منشست .کرد ینسکافه اش خال وانیل يرا رو دهیآب جوش... زد و سمت اجاق گاز رفت  يپوزخند

با انگشت ...  ایسکوت بود و عطر نسکافه و ک انشانیم يا قهیچند دق.پنجه اش گرفت انیرا م وانیآشپزخانه و ل

؟ حاال که با ...  یشیگفت چرا بچه دار نم! ؟... گفت  یامروز عسل بهم چ یدونیم: ضربه زد  وانیل یداغ يرو

؟ هنوز دست از سر من ...  ینیب یم...  دیاریهم ب گهید يبچه  هی... رو هم دوست داره  شایو م یخوشبخت ایک

هستن که چند  یهمون آدم هائ نایا... کنن  یم يزیبرنامه ر میکوفت یمن و زندگ يهنوز دارن برا... برنداشتن 

 ...  يکه تو زد يالبته به لطف گند... البته ...  رونیب دنسال قبل از خونشون پرتم کر

بگو همون کارو ...  یبرات بکنم که آروم ش کاریچ: داد  هیتک زیم يرا رو شیست هاو د ستادیا زیآن طرف م ایک

 ...  دمیبرات انجام م

 یو بگ یوجمع کن یکوفت یاون مهمون يتمام آدم ها یتونیم: زل زد  ایخم شد و به صورت ک زیم يرو یکم

انگ حرومزاده  یتونیم... نه  ای؟ ...  یمن و بگردون يرفته  يآبرو یتونی؟ م... بود  ریکار ام... که کار تو بود 

 ؟...!  يریبگ شایبودن و از م

فک به هم  يرو... نگاهش را داد به صورتش ... شده بود  دیآورد سف یم زیم يکه رو ياز فشار ایک يها پنجه

که  تموم رفتار نکن و نگو یهمه چ يمن مثل مردها ي؟ پس برا...  ینیبیم...  یتون ینم: فشرده و پر دردش 

 ...  يتا برام انجام بد خوامیم يچکار

که از دست دادم و  یزهائیچ يهمه  یتونی؟ م...  یکه پدرت باهام کرد و پاك کن يکار یتونیم!؟...  یتو چ ـ

 !؟...  یبهم برگردون

 ...  ـ
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 نیامروز و ا میدار...  میانجام بد يکار میتون ینم میکه از دست داد یزائیچ ي؟ ما برا...  ینیبیم...  یتون ینم ـ

؟ ...  يادامه بد نطوریهم يخوا یم...  میکن يکار میتون یجبرانش باز هم نم يبرا...  مید یلحظه رو از دست م

 !؟...  شایخودت و من و م یزندگ ي؟ همه ... چند سال 

مانده ... ه راه برگشتن که نه راه رفتن داشت و ن یبن بست...  یزندگ نیلعنت به ا... بغض کرد .دندان فشرد ریلبز

تلخ بود .دینوش يرا بلند کرد و به لب لرزانش چسباند و جرعه ا وانیل...  یقدرت چیه یب... دست و پا  یب... بود 

از کنار چشمش  یاشک.سوخت یم شیچشم ها...  گذاشتبرداشت و به دهان  کیک يتکه ا.شان یمثل زندگ... 

به عق  يدیشد لیم... خورد  یحالش به هم م...  کیک ينسکافه و تکه ا يجرعه ا... نداد  یتیاهم... راه گرفت 

 ...  ستادیو ا دیپلکش کش يبا پشت دست پا.زدن داشت

 ؟...  يریکجا م... ترنج  ـ

 يکنارش خم شده بود و آرام رو ایک... بغضش را باال اورد ... باال و خودش را به حمام رساند  دیپله ها دو از

 ...  یشیاالن خوب م: کرد  یکمرش را نوازش م

ذرت که  يملخ ها به مزرعه  يمثل حمله ... آورد  یداشت به مغزش هجوم م یزهائیچ کی...  دیلرز یم تنش

دردناکش گذاشت و  يمعده  يدستش را رو...  دندیجو یرا م زیامدند و همه چ یم... بود  دهید ونیدر تلوز

 ... دوباره عق زد 

 ... شده  تیمعده ات اذ...  زمیعز ستین يطور: و بلندش کرد  چاندیدست دور کمرش پ ایک

... نه ... نه ... امکان نداشت ...  دیلرز شیپاها... اتفاق بد  کی... افتاده بود  یاتفاق کی...درست نبود   يزیچ کی

 ... نه 

 ؟...!با خودت   یگیم یچ... ترنج ...چت شده  : نگران بغلش کرد  ایک

 ...  افتهیاتفاق ب نیا دینبا: چفت کرد  ایشرت ک یت ي قهیرا دور  دستش

 ؟... ترنج ... تو  یگیم یچ...کدوم اتفاق   ـ

 انیاشک م... خوب نبود  نیکم شده بود و ا یتهوع لعنت...  دیو تند و تند نفس کش ایرا چسباند به ک سرش

 ... و بده  نتیماش چیسوئ: چشمانش حلقه زد 

 ... دراز بکش  میبر ایب...  یترسون یمن و م يدار... ترنج : فشردش  نهیمحکم تر به س ایک

 یم... برم  یجائ دیبا... و بده  چیسوئ... زود باش ...  شهیم رید... نه ... نه : اش را محکم تر چنگ گرفت  قهی

 ... االن  نیهم...  یفهم
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 ...  برمتیبگو کجا خودم م... نزن  غیخوب ج یلیخ ـ

 

 يرا دور فرمان قفل کرده بود و نفس ها شیدستها ایک... توانست کنترل کند  یدنش را نمحد ب یلرزش ب 

 ست؟یگشتنشان چ يبه دنبال داروخانه شبانه روز نیکرده بود نگفته بود علت ا يهر کار دیکشیم قیعم

فراوان  يکه به خاطر عق زدنها یبغض لعنت...اقتاد   یاتفاق م دینبا نیباور کند؟؟ ا خواستیهم نم خودش

به  یبیعج لیفت و م ریم جیعرق کرده بودند و سرش گ شیدستها...بود را قورت داد   شیهمراه با سوزش گلو

و پر از طعم تلخ نسکافه   خیگل  رپر از عط...  ایعطر ک يپر از بو قیخواب عم کی... داشت   قیخواب عم کی

 ...هم خاك   دیو شا...

  دیگفت نبا یلب م ریز...داد   هیتک شهیرا به ش سرش

 ...کرده بود   یمعن یاما انگار که بترسد سکوت ب کردینگران نگاهش م ایک

 ...  اینگه دار ک:    دیرا د يرنگ داروخانه شبانه روز دیسف نور

 ...ترنج   -

اضطراب پر درد آشنا   نیلعنت به ا...شد   ادهیرا باز کرد و پ نیداشته باشد در ماش ایبه ک یتوجه نکهیا بدون

 ...که به آن شک داشت   یلعنت به لحظه لحظه شب...

پوش و الغر  دیکه دکتر جوان سف دیرسیانقدر هراسان به نظر م...  دیکش ینیشده را به ب دهیچیپ يدارو يبو

 ...اندام پشت دخل هم با چشمان باز نگاهش کند  

پسر ...  خواهدیفراموش کرد چه م يه بود که لحظه ارا در ذهن خودش انکار کرد خواستیکه م يزیچ انقدر

 نیکرده بود باز نگشته بود و ا شیهر چه قدر صدا... قرار گرفت  ایدر قفل دستان ک شیجوان منتظر بود که بازو

 داروهات تموم شده؟؟ يخوایم یچ:   زدیبود که نفس نفس هم م يایو احتماال هراس ک تینشانه تمام عصب

 ایک يدستها...نکرد   جادیدر صورت فروشنده ا يرییدرخواستش تغ... به سمت دکتر جوان رفت  ایتوجه به ک یب

 ...  نیهم... خشک کرد و قلب خودش را از حرکت باز داشت  شیرا دور بازو

 

که به دندان گرفته  یو گوشه ناخن شیزانو ها یبار همراه شده بود با حرکت عصب نیا نیمزخرف ماش سکوت

 ...  قشیعم يو نفس ها ایک دهیاه با رنگ پرهمر...بود  

 ... پارك نگه دار  نیا کینزد -
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 ؟؟یچ يپارك برا -

به سرم شده   یخوام بدونم چه خاک یم... صبر کنم  تونمینم ادهیتا خونه راه ز...  کنمیدارم سکته م ؟؟یفهمینم -

... 

 ...  شهیحالت دوباره بد م... داد نزن ترنج  -

 ... پارك  نیهم سیام کن برم تو سرو ادهیپ... به درك  یفهمیبه درك م -

 هیشرکت کوچه بغل...صبر کن   کمی...  کمی:  الك زده اش   يناخن ها يدستش را دراز کرد و گذاشت رو ایک

 ...  دهیترنج بهت حمله دست م... شرکت   میریم یصبر کن یتونیباشه تا خونه نم... 

  بودیمشخص م شیهر چه قدر که استرس از تک تک رفتارها...  دیفهمیدردش را نم ایک...  دیفهم ینم...  

هم  یشگیمرد خونسرد هم نیا دادینشان م زدندیکه دو دو م ییچشمها نیخشک و ا يلبها نیهر چه قدر ا...

... آوردن فرزند بود  ایاز به دن شتریبترنج  يبرا يبار دار... چه  یعنیدرد  دیفهمیبازهم نم... ندارد  یحال خوش

 ...بود   یخستگ... امان   یب يعق زدنها... بود  یطرد شدگ...درد بود   شیبرا

 ...ترنج  :  زد   ادیبار فر نیا دهیترس يایک... هنوز کامل پارك نشده در را باز کرد  نیماش دهیشرکت نرس به

 ...ترمز زد    يرو

دستش نبود تا خود در شرکت را به خاطر خاموش بودن  دیکل داشت که یتیچه اهم... شد  ادهیتوجه فقط پ یب

 ...  دیآسانسور با پله دو

 

خط نبودند انگار  یلعنت يخطها نیا...بود   ستادهیخودش قلبش ا... آمد  یم ایک یعصب يقدمها يدر صدا پشت

 ...بودند که حبسش کرده بودند   يا لهیم... 

بار اما جور  نیا...  ایاز ک يگریبچه د... قرمز تر از آن بود که بتواند انکار کند  تیواقع... نه  ایباور کند  خواستیم

 ...خودش   يبرا ي شتریدرد ب...  شایم يبرا يبرادر ایخواهر ...  گرید

رو چرا قفل  یدر لعنت نیا:  به در   ایمحکم خوردن دست ک يو بعد صدا دیچیپ ییدر دستشو شیصدا... زد  عق

 ...در رو   نیا شکنمیم...  رونیب ایترنج ب... کرده 

و در را ...  دیچیقفل را پ...اش عرق کرده بود   یشانیپ... گذاشت   ییدستشو يقفل سرد و فلز يرا رو دستش

 ...باز کرد  
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در مانده  ایک... بغضش را فرو داد  ...فشارش باال بود   یعنی نیقرمز بودند و ا شیگوشها...بود   یعصب ایک

 ...کرد   ینگاهش م

 ... پرتاب کرد  ییدستش را داخل سطل دستشو تیک

 ... ترنج  -

 ...حامله ام   -

 ... انگار ... بود  يگریخودش نبود مال کس د يانگار صدا صدا

 ...ترنج   -

که روز اول آمدنشان  ییهمان ها.رنگ دیسرد و سف کیمسرا يرو... نشست  شیدو زانو يرا گفت و رو نیا

 ...همشان را شمرده بود   ایک دنیپشت در منتظر د

 ...  هیپدرش ک دونمیدارم که م گهیبچه د هیحاال ...  هیک شایبفهمم پدر م يکمک کرد یراست گفت -

مبل  يو رو دیر گردنش را کششال افتاده دو...  شودیم نییدر دلش باال و پا يزیرا که گفت احساس کرد چ نیا

 ... شوکه  دیحرف و شا یب... همچنان دو زانو نشسته بود  ایک... چرم انداخت 

 ...کرد   یم یچه فرق...سر ترنج خراب شده بود و نشده بود   يرو ایدن

دلش ... مثل تمام اتفاقات چند ساعت گذاشته ... مثل خودش ... سرد بود  ...مبل انداخت   يرا رو خودش

 ...پروا   یب... بلند ...مسخره بخندد   یزندگ نیبه ا خواستیم

 ...خوب بود   شیاش جا يعمه پر شیدخترکش پ...را بست   شیداد و چشمها هیمبل تک یرا به پشت سرش

 ...رد  شکمش قفل ک يرا رو شیدستها

 

 

 

  

 نییآست... ماند  ایرخ ک مین ينگاهش رو... پلک باز کرد .خوابش راحت نبود يجا...  دیشن یم يزمزمه ا يصدا

را کنار صورت چسبانده بود و با دست  لشیموبا یدست گوش کیبا . بود  دهیآرنج باال کش يرا تا رو ورشیپل

 ... کرد  یوارد لپ تاپش م يزیچ گرید
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و آنهمه  شبید... و جواب مثبت تستش  شبید... چک  یب یو ب شبید...  شبیاز د... بودند شرکت  آمده

؟ کف ... را به بطن داشت  ایاز ک يبچه ا گری؟ بار د... باردار بود  گری؟بار د... تمام شده بود ...  یاضطراب لعنت

 ؟... و را تحمل کند زش میقرار بود آنهمه اضطراب و تهوع و ر... عرق شد  سیخ شیدست ها

 يگز گز بد... کرخت شده بودند  شیپاها... ناله اش در گلو خفه شد ...توانست   ینم... آمد  یاز پسش بر نم

 سیخ شیچشم ها... کردند  یبه هم نگاه م یحرف چیه یب.نگاهش کرد ایمبل و ک ينشست رو... داشتند 

کنارش خم شد ...  دیرا شن ایپرشتاب ک يقدم ها يداص...  ستیدستانش فشرد و گر انیسرش را م... اشک شد 

 ؟...ترنج  : و بغلش کرد 

 ...  ایمن حامله ام ک: و هق زد  دیاش را نفس کش یتن لعنت يبو

 ...  زمیآروم عز...  شیه ـ

به هر ... لعنت به تو و من ... لعنت بهت : را مشت کرد و تکانش داد  ورشیپل ي قهیمحکم ...  شدینم آرام

 ... من  یبه عشق کوفت... دومون 

من ...  يدیفقط ترس...  شیه:  شیموها يرو...  شیبازوها يرو... کرد  یتوجه به پرخاشش نوازشش م یب ایک

 ... بده  شیآزما هی... دکتر  میبذار بر...  شمیم وونهیبه خدا قسم که دارم د... ترسم ترنج  یهم م

بهت ...  دمیفهم یزودتر م دیبا...  ینشده لعنت! ؟... اشتباه شده :  دیو نفس کش ایرا چسباند به گردن ک صورتش

 ؟... !نگفتم ... گفتم مراقب باش 

 ... آروم ...  زمیآروم عز:  زدیگوشش لب م ریهنوز ز ایک... بلند شده بود  شیصدا

 گهیبار د هی...  گهید يبچه  هی؟...کنم   کاریچ دیمن با: را خشک کرد  شیو با کف دست گونه ها دیکش عقب

 !؟...  یاون همه بدبخت

 ...  یش تیاذ ذارمینم... بهت سخت بگذره  ذارمینم... هست  شایم...  شتمی؟ من پ...  یچرا بدبخت ـ

 ياصال کدام مرد... هم خوشحال  دیشا... بود  یراض...  شدیثبت م ایک ياش حرف ها ختهیذهن به هم ر انیم

آمده بود دنبالشان تا  شیعقده ها يهم با همه  ایک ی؟حت...!  یکدام آدم... از خودش را نخواهد  يبود که فرزند

 ...را داشته باشد   شایم

 یم...  یلعنت برمیدفعه جون سالم به در نم نیا... تونم  یمن نم: دندان گرفت و رها کرد  ریلرزانش را ز لب

دکتر  رمیم... خوامش  ی؟ نم...  يدیشن... خوام  یبچه رو نم نی؟ا...  هینطوری؟ دوست داشتنت ا...  رمیبم يخوا

 شیادهایفر انیم...خوام   یبچه رو نم نیمن ا...  نیماش هی ریز ندازمیالزم باشه خودم و م... االن  نیهم... 
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 زدلمیعز...  زمیعز: فشرد  یاش م نهیس يبود و سرش را رو چاندهیش پدست دور ایک... دوباره به هق هق افتاد 

 ...ترنج  ... کم آروم باش  هی... 

آرام بخش ... نامناسبش  هیتغذ... آنهمه جنگ اعصاب ... تمام تنش درد بود ...  شدیتمام نم شیها هیهق گر هق

 ...که مجبور به استفاده شده بود   یهائ

بشه  شیهم طور نیکه گذروندم ا یهمه استرس نیاگه با ا! ؟...لکنت داره   شایم...  نیبب... دکتر  میبر دیبا ـ

من  یفهم یم...تونم   ینم...که مشکل دارم   گمیبهش م... دکتر  میبر ایب! ؟...  ی؟ اگه ناقص باشه چ...  یچ

 ... تونم  ینم

 ... مهندس  يآقا ـ

...  ندشیشرکت بب یاست منش انیآنطور آشفته و گر یخواست وقت ینم... فشرد  ایک ي نهیبه س شتریرا ب سرش

 ... بود   شیموها نیهنوز ب ایدست ک

 ...  دیدر و هم پشت سرتون ببند...  رونیب دیبر...داخل شدن دادم خانم بهفر   يمن اجازه : اش  یبه منش دیتوپ

 ... تماس گرفتن  یمهندس ماکان... آخه  ـ

 ...!!زود  ...  رونیحاال هم ب...  دیو بگ نیبه مهندس هم هم...  ستمیامروز ن ـ

... دکتر  میر یم: دست دور صورتش انداخت و مقابل خودش گرفت  ایبسته شدن در ک يو صدا یرفتن منش با

 ...  مید یهمون و انجام م رهیکه بگ یمیهر تصم...  يمصرف کرد یچه داروهائ میگیم...  میزن یباهاش حرف م

 ... تونم تحمل کنم  یرو نم گهید يباردار هی...تونم   ینم: شده بود و تهوع داشت  ادیدهانش ز قبزا

 ... !!ترنج  ـ

 رمیم یبه خدا م... تونم  ینم...خوام   یبچه رو نم نیمن ا! ؟...  یترنج چ: سوخت  یاز تجمع اشک م چشمانش

 ؟ ...  یچ ادیب ایاگه ناقص دن! ؟...  یعقب مونده باشه چ نیاگه ا... لکنت داره  شایم... 

 ... االن  نیهم... دکتر  میر یم:  دیاش را بوس یشانیپ يخم شد و رو ایک

 ...خوره   یحالم به هم م:  دیسرش را عقب کش... شد  شتریدهانش ب بزاق

 ؟...  يبخور یتونی؟ م... خوبه  ریش...  دمیسفارش م يزیچ هیاالن برات ...  يگرسنه ا ـ

به داخلش  یو نگاه ستادیمقابل سطل ا... و در را بست  سیرفت سمت سرو...  ستادیرا پس زد و ا ایک دست

رنگش به شدت ...  دیآب به صورتش پاش یمشت... آنجا نبود ...اش با دو خط مثبت   يباردار تیک... انداخت 
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 ایعطر ک... بلوزش را صاف کرد  ي قهی...  دیکش شیموها یآشفتگ يمرطوبش را البال يپنجه ها... بود  دهیپر

 ... گرفت  یاش فرو برد و نفس کوتاه قهیسرش را داخل ... بود  دهیبه لباسش چسب

 ؟... حالت خوبه ... ترنج  ـ

تا برات  نیبش ایب: انداخت  شیدست دور بازو ایک.برداشت و صورتش را خشک کرد يبرگ دستمال کاغذ چند

 ...  ارنیصبحانه ب

 ... بهم دست نزن :  دیرا عقب کش خودش

 ...!!ترنج   ـ

 ...  رمیخودم م يایب يخوا یاگه نم:   دیمبل را برداشت و پوش يرو يپالتو... نداد  یتیاهم

 !؟...  ياینم... شد  یچ: ابرو باال داد  دیرا که د ایو حرص خوردن ک دنیگز لب

 یلعنت... دستمال برداشت و مقابل دهانش گرفت  یمشت...  شدیبزاق دهانش کم نم... سرش را مرتب کرد  شال

 ...  بشیو غر بیعج ادیز يارهایو يهمه ... عالئم هجوم آروده بودند  يبه محض مثبت شدن تستش همه ... 

بود  ستادهیکه به احترامشان ا یمنش زیاز مقابل م... باز نگه داشت تا خارج شود  شیو در را برا ستادیجلوتر ا ایک

 ...  زمیعز میریبا اسانسور م: را گرفت  شیاز پشت بازو ایک... و گذشت 

 یالیجوانش چه فکر و خ یمهم نبود که منش... کند  يشرکت نقش مرد خانواده را باز یتا مقابل منش گذاشت

 ... بابت ماندنشان در شرکت کرده بود 

 *** 

 

بود بر  یآن مثبت معلومش سند محکم... دستش عرق کرده بود   ریدر دستش مچاله شده بود و قسمت ز کاغذ

 یتیخودش تثب شگاهیآزما زیپشت م يلبخند دخترك سبزه رو...بود   دهیچند ساعت کش نیکه ا یتمام استرس

خنده اش گرفته ...   دیکش یقیمداد و نفس ع هیتک یصندل یسرش را به پشت... مادر شدنش   گریبار د يبود برا

از قبل  شتریب توانستیو هر بار م...  کردیتازه رو م یهر روز برگ... با او داشت  یبیعج يها يبود روزگار باز

 ...شگفت زده اش کند  

 ...  دیشنیرا م شینفسها نیسنگ يفقط صدا... کند    ریتفس دیچطور با دانستیرا نم ایمطلق ک سکوت

 ...بودند    دهیرا باز کرد هنوز به خانه نرس شیچشمها ستادیا نیماش

 ...و نگاهش کرد    ایبه سمت ک دیچرخ
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 ...   کردیاش م یعصبان شتریب نیو ا دندیخندیم شیچشمها

 ...  میبخور يزیچ هی میبر -

 ... خونه  میبر -

 ...  میحرف بزن -

  دارمیبچه رو نگه م نیا یاگر فکر کن يکور خوند...  یتونست یکن تمیاذ شتریب یخواستیم...  میندار یحرف -

 ؟يدیشن...

 ؟ينخورد یچیچند ساعت ه یدونیم...  شهیحالت بد م...  زمیداد نزن عز:    دیبه صورت خودش کش یدست ایک

 ...  میصحبت کن میبر

 ...نفس بکشد   تواندیشل کرد احساس کرد بهتر م یکه درو گردنش محکم بود را کم شالش

آن برق ...  کردیکالفه اش م شتریب نیاش را پنهان کند و ا یداشت خوشحال یبه سمتش خم شد سع یکم ایک

کدام  چیه نهایا... اش به شکمش  یرکیز ریز يآن نگاها... که داشت  یآن محبت ناب...  شیپنهان چشمها

 نبودند یخوب ينشانه ها

 ...انوم خودم تنها باشم  غذا درست کرده اما من االن دوست دارم با خ سایمطمئنم پر -

 ...آخه کال خره  ...  شهیبگم خر م يجور نیا یخودت گفت شیپ... نه  يکرد نیرو قبال تمر نایا -

 ...  میکن دایدکتر خوب پ هی دیبا:  به فرمان زد   يانگشت اشاره اش را چند بار... فاصله گرفت  یکم ایک

 ییهمان ها...  یلعنت يهورمون ها نیا ه از ا... دستش عرق پشت گردنش را پاك کرد  يبا دستمال کاغذ ترنج

باشد   یمرد عصبان نیفقط و فقط در آغوش هم...   یحرف چیه یدادند تا چند ساعت ب یکه بد جور قلقلکش م

... 

 ...  میسقطش کن...   میکن دایدکتر پ هیآره  نیآفر -

 ...نداشت   تیاهم شیبرا يخودش اعتراف کرد که ذره ا شیپ... ود  شده ب یعصبان دیبه سمتش چرخ ایک

 ...بخور   يزیچ هی میبر...   ستیرنگ به روت ن -

 ...پلوهاش حرف نداره   یباقال:  دستش به رستوران کنارشان اشاره کرد   با

 ؟؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 ...  یپلو دوست داشت یتو که باقال -
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 نیا... کالفه کننده  یصبر گاه نیاز ا...گرفته بود خنده اش گرفت   شیدر پ ایکه ک یاستیس نیبار واقعا از ا نیا

 ...انگار   کندیم ریتعب يگرید زیچ ایرا ک شیحرفها کردیکه کم کم داشت حس م

 یقرمز رنگ زیپشت م...شد   کیتحر شیاش خورد بعد از مدتها اشتها ینیبرنج که ب يرستوران که شدند بو وارد

 ...  کردیرا نگاه هم نم شیرو به رو يمنو... نشستند  

 ؟؟...  یکنیچرا انتخاب نم -

 ...  گهیپلو هاش خوبه د یباقال یگفت:  و سرش را بلند کرد   دیرا شن ایک يصدا

 ...آب سفارش داد   شانیهر دو يبدون سئوال کردن برا...با لبخند همان را سفارش    ایک

شده  يسوخار یماه دنیبا د...از کنارشان رد شد    یگارسون با بشقاب...شالش را به دست گرفته بود   لبه

 نیاز ا...هوس کند    يزیمانده بود که چ نیهم... داخلش نا خود آگاه بزاق جمع شده در دهانش را قورت داد 

 ...خوش اشتها بود انگار   یمک یکی نینخوردن داشت و ا اریو شایسر م... مسخره متنفر بود  يارهایو

 ...آمد   رونیب الیاز خ کردیکه گارسون را صدا م ایک يصدا دنیشن با

 ؟؟...  يچرا سفارش داد یماه -

 ...خب   يهوس کرده بود:  داشت   یبعد از روزها لبخند پهن ایک

 ...من   خورمینم -

 ...  کردیرا جدا م یماه غیت يجد یلیخ ایک... قرار گرفت   زیم يغذا ها رو یوقت

 ...  خورمیگفتم که نم -

تو ... باشه :  آورد   ایبه صورت ک یقیکه لبخند عم يزیچ...پر ناز شده بود   شتریو ب نهیک ینا خودآگاه ب يصدا

 ... نخور  یدهنت بذار نخواست يرو تو کمشیفقط 

 ...سراغ نداشت   که ترنج سالها بود از خودش يزیچ...شد   یبه کل آن ماه لیتبد کمی همان

 

 

از  شتریکه خودش ب ياینگاه ک ریغذا خورده بود ز... حرف نزده بودند ...فشار داد   شتریبالشت ب يرا رو سرش

 ...چند قاشق به دهان نگذاشته بود  

 خشیهوا گل  یکیدر تار... دستش را دور شکمش حلقه کرد و به سمت پنجره رفت ...  کردیچه م دیبا واقعا

 ...را کرده بود   فشیظر يگلبرگ ها دنید يدلش هوا بیاما عج... معلوم نبود  
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 یهم که بعد ها م یهر اتفاق یعنی نیا...در راه بود   يبرادر ای يدخترکش خواهر يبرا... در خواب ناز بود  شایم

 . ..پدر  کیاز ... خون  کیاز ...  یخواهر و برادر تن... تنها نبود  شایم شیافتاد برا

پشت  گفتیکه م یهمان دیچرخیدر سرش م يموذ ییصدا...ها خوب نبودند   زیچ هیاما بق...خوب بود   نیا و

 ...و انتقام   یپر از تلخ...  استیک يها یپر از خودخواه يهم فقط و فقط نقشه ا يباردار نیا

 ... رفت  نییپله ها را آرام پا...  دیپوش یخوابش ژاکت راهنیپ يرو

آن  ادی...  سایبود و پر ایک... خواست به عقب بر گردد  ...آمد   یم یپچ پچ يصا... آشپزخانه روشن بود  چراغ

 ... شد  کینزد یو کم ستادیدوباره اسمش ا دنیشب شوم افتاد و با شن

 ...خوشگل   يکوچولو ین ین هی ایمن ک يخدا:    سایپر

 ...  ستیترنج خوشحال ن -

 ؟؟يدیبهش حق نم -

 یختگیو البته بهم ر...عدم اعتمادش رو هم  ...  فهممیترسهاش رو م...  دمیرو بهش م ایدن يه حق هاهم -

 ...رو هم   شیو هورمون یذهن يها

 ؟؟يباهاش صحبت کرد -

 ...بچه رو بندازم   خوامیم گهیم -

 ؟؟یچ -

 ؟؟یزنیچرا داد م سایپر ششیه -

 ؟؟... بچه رو بندازه  يبذار يخوایم یعنی -

 ...  دیپشت ستون کش شتریب یترنج خودش را کم...آمد   یصندل ییاز جا به جا یکوچک يصدا

از قبل از  شتریب... مجبورش کنم  يا گهید زیبه چ تونمینم... هم از م متنفره  شیجور نیهم...کار کنم   یچ -

 ...افتم   یچشمش م

 ...سکوت شد   يا هیثان چند

 ....کرده بود   یخوشگل هوس ماه یلیامروز خ -

 ...آمد   شیبه لبها ایحرف ک نیاز ا يلبخند

 يخوایم...استراحت کن   کمی...  ایک یبهتره  بخواب...  ادیبه نظرت خوشگل م زشیخوشحالم که همه چ -

 باهاش حرف بزنم؟؟
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  میبچه بگذر نیاز ا دیبا دیبه خاطر خودش شا....  کنیمجبورش م يفکر کنه دارم به کار دینبا يلحظه ا...نه   -

... 

 

*** 

 

 ...  يبرف باز میبر: اش و غوز کرد  نهیس انیم دیخز شایم

 ...سرده ماما   یلیخ رونیب: نرمش سراند و نوازشش کرد  يموها انیرا م دستش

 ...  میمن و تو بر... م ...  میدرست کن یآدم برف... آدم ...  میبر... ب : زد  غر

را  شایم... بپوشند  یتوانستند لباس گرم یم... و چشمان معصوم دخترکش  یزبان نیریش ينرم شد برا دلش

 ؟...  میلباس بپوش میبر: گذاشت  نیزم يرو

 ...  میبر...  میبر... ب ... ب : دخترك به هوا رفت  يشاد جبغ

را هم دستش  شیکاله گذاشت و دست کش ها ریرا ز شیموها... گرمش را بپوشد  یمخمل يکرد پالتو کمک

 يهمه پر... ع : سمتش  دیدو شایم...  ستادیا دنشانیبا د.مشغول صحبت با تلفن بود سایکه آمدند پر نیپائ.ردک

 ؟...  میدرست کن یآدم برف میبر... 

 ؟... ترنج : را برداشت و به صورتش چسباند  یگوش لیم یب...  استیک: تلفن را سمتش گرفت  یگوش

 ...  دمیگوش م ـ

لپ  يکم پا هی يعمه پر... خوشگلم  يبا مامان برو باز: را بغل کرد  شایبود که خم شد و م سایبه پر نگاهش

 ... تاپ کار داره 

بود تا با کفش  دهیو قرمزش را خر یدو رنگ مشک ایک.اسپرتش را برداشت يو کفش ها ستادیا یجا کفش مقابل

 .ان ها استفاده کندخواست از  یبود که م يبار نیاول... راه برود  یاسپرت و طب يها

 !؟...  اطیتو ح دیبر نیخوا یم: را شکست  نشانیسکوت ب ایک

 ... آره  ـ

 ...  رونیبردمتون ب یم يعصر دیکرد یصبر م ـ

 ؟...!خوب  : انداخت و با نوك پا صافش کرد   شیپا يقرمز را جلو يها کفش

 ... وقت  هی يسر نخور... کم آب شده  هیبرف ...  مراقب خودتون باش  ـ
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 ... خواد  یکه دلم م یاون شهیم... تا از شرش راحت شم  نیاتفاقا دوست دارم بخورم زم: شد  تلخ

 ...!!ترنج  : هشدار گونه بلند شد  ایک يصدا

 سایبا پر شایم...  یلعنت ي قهیخوش سل يایک.باینرم و راحت بودند و البته ز... را داخل کفش گذاشت  شیپاها

 ... خوام قطع کنم  یم: را دوباره به گونه اش چسباند  یوشگ... رفت  رونیب

 ...  یمواظب خودت هست ـ

 ...  ینداره مهندس فرجام یبه تو ربط:  دیغر يپهن شد اما با لجباز لبخندش

 .ربط داره یبه ک قایشکمت دق يتو يکه بچه  یفهم یخونه و م امیاالن م ـ

 ... مراقب و وسواس  يایک نیا... خواست بخندد  یم دلش

 کیخواست کف سرام ینبود م سایپر ياگر غر زدن ها... حمام و آشپزخانه را عوض کرده بود  يها یدمپائ تمام

 ...ماما  ... م : زد  شیصدا شایم.خانه را موکت کند

پله ها  يرا نرم رو شیپاها. گذاشت و شالش را دور گردن محکم کرد یجا کفش يرا رو یگوش... خداحافظ  ـ

 ؟...  ارمیبرات پالتو ب يخوا ی؟ م...  ستیسردت ن: شد  کشینزد سایپر... رفت  نیگذاشت و آهسته پائ

که با  شایرفت سمت م. شدیبا پالتو سختم م... راحتم ... نه :  دیاش کش يشرت و شلوار خاکستر یبه سوئ یدست

 یچ يدار:  دیپا نشست و خند يوکنارش ر... کرد  یباغچه را جمع م يرو يکوچک برف ها يمشت ها

 ؟... ! یکنیدرست م

 ...  يمثل دد...بزرگ  ...  یآدم برف هی...  ي: سرخ شده بود  شیو گونه ها شایم ینیب نوك

اش را درست کند  یکمک کرد تا آدم برف شایرنگ و رو رفته را برداشت و به م ینارنج ي لچهیکنار باغچه ب از

و  دیکالهش کش يرو یدست.پر از برف شده بود دشیسف يبوت ها... کرد  یم يو شاد دیخند یدخترکش م... 

 ...  میاریب یزائیچ هیخونه براش  ياز تو میبر دیبا:  ستادیا

 ؟...!مثل اوالف  ... م :  دیپر نیباال و پائ شایم

آره : اوالف باعث شد بخندد  ادی... بود  دهیخر شایم يبرا سایبود که پر يدیبا نمک کارتون جد یآدم برف اوالف

 ... با دو تا دگمه  میخوا یبزرگ م جیهو هی... ماما 

 دیدو شای؟متوجه نشد چرا م... شود  یقد بلند م ایفکر کرد مثل ک... بود  دهیقد کش یکم... جلوتر راه افتاد  شایم

 ...ندو  ... ندو ماما ...  شایم: را بلند کرد  شیصدا... سمت باغچه 
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 نیگل باغچه سر رفت و زم يرو شیپا شایبه م دنیقبل ازس.برسد شایداد تا به م شیبه قدم ها يترشیب سرعت

 !؟...ماما  :  ستادیا دنشیبا د شایم... کرد  یحس م شیمچ پا يرو يدرد بد...خورد  

 يسمتش و رو دیدو شایم. ستدیبا شیپاها يکرد رو یسع.نجایا ایب...  یمامان ستین يزیچ: هم فشرد  يرو لب

را  شیصدا...  دیچیدرد تا کمرش پ یوحشت تنش را لرزاند وقت...اش بلند شد   هیو گر غیج... برف ها سر خورد 

 ...جون   سایپر... جون  سایپر: باال برد 

 

 

 

 ... درمانگاه  يبر دیبا: گذاشت  شیپا يگرم رو يحوله  سایپر

 

 یکمرنگ ينگران دردها... بود  نشینگران جن شتریب... ت هم درد نداش یلیخ شیمچ پا... هم فشرد  يرو لب

 ...  دیرسیو به کمرش م شدیشکمش شروع م ریکه از ز

نزده  یحرف چیبودشان ه دهیآمده بود و آنطور د یاز وقت...  زدیخم شده بود و آهسته با او حرف م شایمقابل م ایک

را بغل کرده بود و وارد خانه شده  شایفقط م... نه  ایبود که درد دارد  دهینپرس یحت یلعنت...  یلعنت... بود 

 ؟...!کمرت  ... ؟ شکمت ... کنه  یدرد نم تیجائ... ترنج : مچ دستش را گرفت  سایپر.بود

 شایباالخره از م... افتاد  یم یاصال به درك که اتفاق.؟...  دیپرس ینم ایک... باال داد و بغضش را خورد  شانه

 ؟...  ياریممکنه لباس ترنج و ب... جان  سایپر: آمد فاصله گرفت و سمتشان 

 ...  میاینم یمن جائ: زد  غر

مقبلش نشست و  يکاناپه  يهم رو ایاز پله ها رفت باال و ک سایپر... کدامشان نداشت  چیه يبرا یتیاهم انگار

 یحداقل م... گفت  یم يزیچ...  زدیم یحرف دیبا ایک...  هیگر رینمانده بود بزند ز يزیچ.را بست شیچشم ها

در جوابش  زدیحرف ها را که م نیا...  دنبو تیچرا حواست به خودت و بچه ها...  يچرا مواظب نبود دیپرس

...  ستیبد ن ندتیدکتر بب هی...  زمیپاشو عز:  ستادیکنارش ا سایپر...  شدیآرام م یآن وقت کم... کرد  یم يتند

 ... مچ پات ورم کرده 

 ...درد نداره   یلیخ: انداخته بود  خش شیبه صدا بغض

 ...به دکتر زنان هم خودت و نشون بده  : گرفت  یغم چشمانش بود که نفس يانگار متوجه  سایپر
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 يبرا یانگار حرف.فشرد یچشمانش را م يانداخت که با انگشت شصت و اشاره گوشه  ایبه ک یو نگاه برگشت

 یچسب آب اینشده بود اما ک یصورتش زخم. کاناپه نشست يرو شایم.گفتن نداشت که آنطور سکوت کرده بود

 .زده بود شیکوچولو يچانه  ریز یرا با هزار نازکش یخوشرنگ

 ؟...  يکجا بر... ك ... ماما ... م  ـ

 ... گردم  یزود برم...  زمیعز رونیب رمیم ـ

قبل آنکه خم شود و بغلش ...  ردیبگآمد که بهانه  یم شیکم پ... شد  زانیآو شیو به پا دیدو...  امیمن ب... م  ـ

 ؟...  زمیعز يایکجا ب: بلندش کرد  ایکند ک

 ... شما  شیپ... پ  ـ

مهربون  يفرشته ...  رمیدونه بادکنک بزرگ برات بگ هیخوام  یوقت برگشتن هم م.دکتر رمیم یمن با مامان ـ

 ؟... !آره ...  یبمون يعمه پر شیو پ یتو خونه کارتون تماشا کن يخوا یبهم گفت که تو م

 ؟... ها  يکه ندار يزیخونر... ترنج جان : را بپوشد  شیکمک کرد پالتو سایپر

 ؟...  يزیخونر شدیقرمز کمرنگ م يلکه  کی

 ...نه   ـ

 ... آروم قدم بردار : را گرفت  شیو بازو ستادیکنارش ا ایک

 ...  امیراه ب تونمیخودم م: کرد  ی؟ خشم و بغض داشت خفه اش م... کرد  ینم نگاهش

 یبه شهر زمستان نیماش يسرش را کج کرده بود و از پنجره .را رها نکرد شیباشد بازو دهینشن نکهیمثل ا ایک

کنار ...  نیداخل ماش...جا   نیهم... دستش گرفته بود  انیانگشتانش را م ایچند روز قبل ک نیهم.کرد ینگاه م

 .را محکم گره کرد شیپنجه ها... هم 

 یو شکستگ یدگیچند روز فقط ضرب د نیا: کرد  یرا بررس فشیخم شد و مچ ظر شیپا يجلو یجوان دکتر

 ؟...  دیاالن درد دار... کمر،لگن،دست و پا .میداشت

 ؟... چطور  نجایا:  چاندیرا به باال پ شیپا انگشتان

 ... کم  هی: کرد  زمزمه

 ...  سمینو یم يولوژیعکس راد هی نتویرفع نگران ياما برا... سادست  یدگیضرب د هی ـ

 ...دکتر   يباردارم اقا: تکان داد  سر
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...  ستین یراحت شود که مشکل الشیتا خ ردیخواست دست مردانه اش را بگ یدلش م.بود ستادهیکنارش ا ایک

 ...  امدهین شیپ نشیجن يبرا یکه مشکل

 ؟... کنه  تتونیزیدکتر زنان و دی؟ رفت...  دیندار ياالن درد! ؟...  دیماه چندم هست ـ

 ... درد دارم : چشمانش حلقه زد  انیم اشک

 دیو سونو انجام بد تیزیو هیاونجا ... بخش زنان  دیبر دیهست مارستانیاالن که تو ب نیبهتره هم...  زیخانم عز ـ

 ... 

 يرو یو انگار کنترل زدیخواست اشک بر ینم... کند  دایپ یفرو برد تا دستمال شیپالتو بیرا داخل ج دستش

 ...نداشت   شیچشم ها

 ...  امیخودم م: بلند شدن کمکش کند دستش را پس زد  يکه خم شد تا برا ایک

: گذاشت و بغلش کرد  شیبازو ریدست ز ایک.با کف دست صورتش را فشرد تا آرام شود...  دیلرز یاش م چانه

 ...  برمتیمن م

 ... درد دارم : فشرد تا هق هق نکند  یم لب

 ... !! ایک: بغض کرد  شتریهم فشرد ب يکه پلک رو ایک

حاال هم داره ...  یتا از شرش راحت ش يخواد سر بخور یدلت م یگفت:  دیکرد غر یکه بلندش م همزمان

 ؟...  یکنیم هیچرا گر... افته  یاتفاق م نیهم

  افتهیب یخواستم اتفاق ینم: از حضورش  شدیو هم آرام م زدیهم دل م... بود  دهیچیاش پ ینیب انیم ایک عطر

 ...  ایک...

 ...  ستیمهم ن گهید...  ستیمهم ن ـ

خواست که حرف بزنند  یدلش م اوردیرا درب شیکرد پالتو یکمکش م ایو ک شدیآماده م یسونوگراف يبرا یوقت

 يرو یدست... کرد  یباورش م دیبا ایک... نداشته   يبرنامه ا چیه نیسقط جن يگفت که بر ا یم دیبا... 

 ؟...  نیزم يشما خورد: لبخند زد  دنشانیدکتر با د.دیچشمانش کش

 ؟... مامان خوشگله  يبرف باز يرفته بود: نشست  یدکتر پشت دستگاه سونوگراف.تکان داد سر

 ...  میکرد یم يباز اطیبا دخترم تو ح: زد  يلبخند یبه سخت...  شدیکم نم بغضش

 ...چه خبره   نجایا نمیبذار بب ـ
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خانم دکتر : با هم هجوم آوردند  یوحشت و نگران.افتاده بود شیکه به ابرو یبه صورت دکتر بود و اخم نگاهش

 ؟... !داره ... که نداره  یکمرم دارم مشکل يشکم و تو ریکم درد ز هیاما ... نبود  ادی؟ شدت ضربه ز... چطوره ... 

 ... !! ایک:  دستش که نشست بغضش باز شد يرو ایک دست

 ...  ستین يطور ـ

 ...فقط سر خوردم  ...  افتهیاتفاق ب نیخواستم ا یمن نم ـ

 ... نگفتم  يزی؟ من که هنوز چ...  هیچرا گر...  زیخانم عز ـ

اخم ...  نیدیاونجا د ينگران کننده ا زیچ هیاما : کرد ه بود  دایگوشش امتداد پ ياز کنار چشمش تا رو اشک

 ...  نیکرده بود

 ؟...  يندار ینیلکه ب ای يزیخونر ـ

 ...  دمیاتفاق لکه د نیامروز بعد ا یعنی... کم  هی: فرو برد  ایرا کف دست ک شیها ناخن

 یعیطب طتتی؟شرا...  ینداشت یمشکل تیقبل يتو باردار...  فنی،ضع یعضالت رحمت نسبت به حالت معمول ـ

 !؟... بود 

فکر کردن به گذشته  گریحاال د... کرد  یدستش را نوازش م يبا انگشت رو ایک... نبود  یعیطب طشیشرا

 ...نداشت   یتیاهم

 ...  دیشد یلیخ يداشتم و تهوع ها يا ختهیبه هم ر یروح طیکم شرا هی... ام بد نبود  یجسم طیشرا ـ

 یسرانجام خوب به يباردار نیحتما ا يانجامشون بد قیاگه درست و دق...  گمیهست که م هیتوص يسر هی ـ

با  شهیضعف عضالت رحم باعث م... اما رحم نه ... داره  یخوب تیوضع نیجن دهیسونو نشون م...  رسهیم

 نیپس تمام ا...  یافتیب يزیخونربه  نیسنگ زیچ هیبرداشتن  یحت ای... استرس ...  یفشار روح... ضربه  نیکمتر

 یکن ینم يرو ادهیپ...در حد نشستن و غذا خوردن  ...  ياستراحت تا ماه چهارم دار هی... کنار  يذاریکارها رو م

 ...  ادینم شیپ یمشکل يموارد و انجام بد نیا ياگه همه ...  يندار یحمام رفتن طوالن...  یمون یسر پا نم... 

 !؟...  شهیم یداشته باشم چ يزیخونر... اگه  ـ

 ...  ادیسقط زو احتمال  شهیجدا م نیجفت از جن ـ

 ... من  يخدا ـ

 يزیاز خونر يریو جلوگ ینیرفع لکه ب يبرا... قابل کنترل هست  طتتیفعال شرا...  زمیعز ینکن تیاگه رعا ـ

 .شهیهمسرت ممکن م يموارد با خودت و همکار هیبق تیرعا...  سمینو یدارو م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤٥٧ 

آن استرس و  يرا با همه  شایم... بردارد  يقدم بلند دیترس یم یحت.را گرفت و بلندش کرد شیبازو ریز ایک

... باشد  شیبه خاطر مصرف داروها دیفکر کرد شا... مشکالت را نداشت  نیباردار شده بود و ا یبد روح طیشرا

 ؟...  ایک ینیبیمن و م طیشرا...  ینیبیم: چشمانش حلقه زد  انیاشک م... هم آنقدر استرس  دیشا

 ؟... بود  افتادهیاتفاق ن نیا شایسر م... قبال ... قبال  ـ

 ... نه : انگشت اشک چشمش را پاك کرد  با

کم  نیجن. نداشته باشد یجنس يگونه رابطه  چیتا ماه چهارم ه کنمیم هیتوص:  برخواست  زشیاز پشت م دکتر

 ... تر بشن  يتا عضالت قو دیمنتظر بمون دیبا...  شهیم نیو سنگ کنهیم دایکم وزن پ

  ... 

اش کمتر  ینگران... داشت  یبه او قدم بر م دهیچسب ایو ک شدیکوتاه م شیقدم ها یوقت مارستانیز با رونیب

 ... داد  هیتک ایک يبه عقب خم شد و سرش را به شانه  یکم... دور کمرش حلقه شده بود  ایدست ک...  شدیم

 *** 

 کرد  ینشسته بود و با تعجب نگاهش م شیرو به رو شایم

 ؟یضیماما مر... م  -

 ...نه پرنسس مامان حالش خوبه  :  نشست   سایپر يلبها يرو يلبخند

 ده؟یپس چ چرا خواب... پ  -

در  شیخنده ها ریز يصدا... رفت از خنده   سهیر شایم... گذاشت   شایم يرا دو طرف پهلو ها شیدستها ایک

 بچه ها هم هست ؟؟؟تر از خنده  بایز يزیو ترنج فکر کرد چ دیچیسالن خانه پ

کرده  دیخر رونیکاناپه را به شکل تخت خواب در آورده بود از ب...  کردیفقط نگاهش م...کرد   یصحبت نم ایک

ترنج راحت  يگذاشته بود که تماشا کردنش برا يا هیرا در زاو رونیزیتلو... صحبت کرده بود   شایبا م... بود 

 ... نکرده بود  یهنوز هم صحبت یباشد ول

 ا؟؟ینزدن ک ایبود حرف زدن  یمهم م شیبرا دیچرا با...مشتش گرفت   نیرنگ ملحفه را ب یصورت زیر يها گل

نخواهدش  ایعنوان به دن چیبود که گفته بود به ه يهمان بچه ا نیا...شکمش گذاشت   يدست آزادش را رو

 بود؟؟ دهیطور ترس نیا کندیم دشیتهد يبود خطر دهیفهم یآورد پس چرا وقت

 ؟؟يخوریکاکائو درست کنم تو هم م ریش شایم يبرا خوامیترنج م -

 ...را به نشانه نه تکان داد    سرش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤٥٨ 

 ...  خورهیقاشق عسل بزن م هیبراش  -

 ...به بغل به آشپزخانه رفت   شایتکان داد و م يبه خنده سر سایپر

 ...  ایک خورمیمن گفتم نم -

 گفت؟ یدکتر چ يدینشن -

چشم  ونیزیحرف به صفحه تلو یرا در دست گرفت و ب شیگوشه موها... را دوست نداشت  ایمحکم ک لحن

 ...دوخت  

 

 

 ...  رهیرفت دوش بگ -

 شمیبعدش م گهید یچیه:  زد   يترنج لبخند... گذاشت   شیبادام را رو به رو يظرف پر از دانه ها سایپر

 ...  لویک ستیدو

 ...مطمئنا   یاون موقع هم خو شگل -

شدن اما  دهید بایز... بودن  بایبرام مهم بود ز ایبا ک ينامزد لیاون اوا:    دیکش شیبه موها یزد و دست يخندلب

 ...بعدش  

هم گفتم دختر  دمیتو رو بار اول که د... برات مهم باشه  دیهنوز هم با:  گذاشت   شیزانو يرو یدست سایپر

 ... و   نیریو ش یدوست داشتن

 ...شاد و به شدت ساده   -

 ...  یهم هست يرینظ یتو مادر ب نکهیو ا تیمهربون... شاد و ساده بودن نقطه قوت توئه  -

 ...بچه   نیاما ا -

بعدش عذاب وجدان ...   یستیاما تو آدم سقط کردن بچه ن... کنم ترنج  حتتیمن اصال دوست ندارم نص -

... برسه چه قدر حالت بد شد  بیممکنه به بچه آس يکه فکر کرد یچند ساعت نیهم نیبب...  يریگیم يشتریب

 یرو م یک...خوش شانسه   ایک...  یکن تیدکتر رو مو به مو رعا يگفته ها يدار یسع ياومد یاز وقت نیبب

 کنه که اندازه تو پر از مهر باشه؟؟؟ دایتونست پ

 ... بچه رو  خواستمیفکر کرد من م ایک -
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عکس  نیجرات نداره نسبت به اون بچه کوچکتر ینگران زنش ول... نگران بچه اش شده  ياونم مثل هر پدر -

 ...  یترسه تو بد برداشت کن ینشون بده م یالعمل

 یمن رو م نیا...فقط اون باشه و من   خوادیدلم م یگاه... به شدت متنفر  یگاه...  میعصبان ایاز دست ک -

 ...ترسونه  

 ...  زمیعز:    دیکش ترنج يبه موها یدست سایپر

 ...مونم   ینگاه پر عشق م هیتا آخر عمرم تو حسرت  کنمیفکر م...  دینه باور کن -

 ... بد جنس نباش ترنج :  باال رفت   سایپر يابرو

 ... خواد  یم بیغر بیعج يزایاالن همش دلم چ... همش حالت تهوع داشتم و خسته بودم  شایسر م -

 ... مثال  یچ -

چند درصد  دانستیترنج نم... بود نگاه کردند  سیهنوز خ شیکه موها ییایشان رو بلند کردن و به کدو سر هر

 ...  ردیبه ترنج زد که باعث شد خنده اش بگ یزد و چشمک يلبخند سایپر... است   دهیشن ایرا ک شانیحرفها

 ...مثال هندونه   -

 ...  ارمیفصل سال هندونه از کجا ب نیمن ا!! آره ترنج؟؟:  کرد   یبه ترنج نگاه سایجمله پر نیبعد از ا ایک

 یبار ک نیآمد آخر ینم ادشیهم پشت سرش  سایپر...کرد   دنیبلند شروع به خند يخودش نبود با صدا دست

 بود؟؟ دهیطور از ته دل خند نیا

 ...طلبم خانوم خانوما   یکی:    دیترنج کش يبه موها یزد و دست ینگاهشان کرد و بعد لبخند از ته دل یکم ایک

 

 یبیحس عج...  دیشن یرا م شایم يدنهاینرم نفس کش يتخت نشست صدا يرو... تنگ شده بود  نفسش

بلوز شلوار پر از  نیآمد ا ادشی...  دیبلند شد روبدوشامبر بنفش رنگش را پوش شیاز جا...  زدیداشت قلبش تند م

گرفته بود   يدر شکمش جا کفرشته کوچ نیهمان شب بود که ا دیشا... بود  دهیپوش یبنفش را ک يزنبق ها

 متوانستیرا ن دیکشیآشنا م يکه اور ا به سمت آن بو یجاذبه وحشتناک نیا...   دیبه پشت گردنش کش یدست...

وابد  بخ تواندیآن بو م دنیفقط با نفس کش کردیاحساس م...آورد   یدست خودش نبود نفس کم م... کند  يکار

به ...در اتاق کارش است  ...  ستیخواب ن دانستیم... نوك پا   يرو... رفت  ایباز اتاق ک مهیبه سمت در ن...

 شیبرا...  ستین راهنشیکه پ شدیمنظم حتما متوجه م يایک...اش رفت   یصندل یاز پشت زانیآو راهنیسمت پ

 ينفس ها...  دیکرد و نفس کش کیاش نزد ینیو برش داشت و به ب راهنیدست برد به سمت پ... مهم نبود 
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... به سمت در رفت   نیرا در دست گرفت و پاور چ راهنیپ...فرو کش کردند   جاناتیانگار تمام آن ه...  قیعم

مچش را  ياگر در حال دزد... کرد  میرا پشت سرش قا راهنیدر چارچوب در پ نهیدست به س يایک دنیبا د

 ...شد   ینم دهید ایمرد و در اتاق ک یم خواستیدلش م. ..داشت  يحال بهتر گرفتندیم

 ؟یترنج خوب -

 زهیچ یعنیمن ... من  -

 تو دستته؟؟ یچ نمیبب ؟؟يدار اجیاحت يزیبه چ -

 ...  يطور نیهم یعنی... برم  خوامیم...  :  در دستش مچاله کرد   شتریرا ب راهنیپ

باال رفته  يابرو کیرا از دست ترنج در آورد و با  راهنشیتر شد و آرم دستش را دراز کرد و پ کینزد یقدم ایک

 ينا جور يریکند احساس مچ گ هیاز خجالت گر خواستیدلش م...تکان داد   یرو کم راهنینگاهش کرد و پ

 ...داشت   

 ... برم  خوامیمن م -

 نیا...  یرو اتو کن هنمرایپ یخواستیموقع شب نم نیکه ا ییو از اونجا يبدونم چرا تو اتاق من بود دیاول با -

 کنه؟؟یکار م یدستت چ

 ...  یعنی... فکر کن  -

 نیبلوزترنج را ب قهیرا آرام باال آورد و گوشه  شیتخت گذاشت دستها يرا رو راهنیتر شد و پ کینزد یقدم ایک

 ...  یدونستیرو م نیا... لباسته  نیتر بایمن ز يبلوزت برا نیا:  گرفت   شیانگشتها

 ...برم   خوامیم:  انداخت   نییسرش را پا ترنج

 ؟ ...   یکن یاصلش هست چرا هوس فرعش رو م یوقت:  به سمت آغوشش و بغلش کرد   دشیآرام کش ایک

 

  

 ایک ي نهیگونه اش را به س...  زدیرا نقش م یدوست داشتن ي رهیدا کیآرام آرام ... کمرش بود  يرو ایک دست

... جا بودن  نیا يبرا... انقدر زود دلم تنگ بشه  دینبا کنمیحس م...  یدون یم... باشم  نجایا دیمن نبا: فشرد 

 ... کنارت بودن 

که  تهیو باردار ختهیبه هم ر يهورمون ها يفقط برا...  یستیتو دلتنگ ن... باشه : کنار صورتش زمزمه کرد  ایک

 ...  ینجائیا
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 ... اما حاال ... نداشتم  یمدل نیا يارایار بودم ورو بارد شایم یوقت: دندان فشرد  ریرا ز لبش

 ... چون من کنارت نبودم  دیشا ـ

فاصله هنوز  یبا کم.دیدست دور شانه اش را پس نکش ایک...  ردیفشرد تا فاصله بگ ایک ي نهیس يرا رو دستانش

 ... خوام برم تو اتاقم  یم: شانه خم کرد  يسرش را رو.در حصار بازوانش بود

 ...  یتا بخواب نمیکنارت بش تونمی؟ م...  یبمون نجایا يخوا ینم ـ

 ...  دمیخواب یاون وقت ها تنها م... من عادت دارم به تنها بودن : نگاهش کرد   دلتنگ

که  هیمال وقت یدلتنگ... االن خودم ... بود  شتیاون وقتا دل من پ: صورتش خم شده بود  يتا جلو ایک سر

 ...  یهست... تم حاال که هس...  مینباش

ذهنم تو  ياما کاش تو.دونم یم هیخودخواه...  يکاش تو اون کارو نکرده بود: چشمانش زل زد  یرگیت انیم

 ...  يروز بهار هی...  یروز تو نوزده سالگ هی... که عاشقت شدم  يبود يهمون مرد

هم که  یهر چ...  یکنارم آروم...  کنارت آرومم... دوست دارم ... همونم ...  نیبب... من همون مردم ترنج  ـ

 ...  یلج کن...  یبغض کن

 ... !!تا سقط کنم  نیاز قصد خوردم زم يکرد یفکر م ـ

 ...  يمن و دوست ندار يفکر کردم بچه  ـ

 ... نگه داشتم  تیرو با اون موقع شایم: اش پر عطر شده بود  ینیب يتاژك ها... گرفت  یتکان داد و نفس سر

که از من به دلت  یترسم به خاطر نفرت یم...  یبزن بیترسم به خودت آس یم...  يندار یاالن هم وضع خوب ـ

 ...  ياریب یبالئ هیسر خودت  يدار

اش  نهیبه سرش آورد تا دوباره سر به س یمیبا انگشتانش فشار مال... گردنش را لمس کرد  يرو ایک دست

 ...  شهیحالت خوب م: بچسباند 

 ...  شهیحال هر دومون خوب م: تابش داد  نهیس انیم آرام

 یمرد ارامش م نیاز تمام تار و پود ا یو قت... لمس دستانش را داشت  یوقت... بود  ایک کینزد نطوریا یوقت

 دیشا... داد  یبه باد م يرا مثل خاکستر شیکه آدم دردها شدیکاش م...  شدندیکاش خاطرات پاك م... گرفت 

 ... راحت تر بود  زیآن وقت همه چ

 

*** 
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رد  رشیسرش نگه داشت تا از ز يقرآن را باال سایپر.بود ستادهیدر ا ياش جلو یآلبالوئ یبا کو له پشت شایم

 ... خوشگل من : شود 

روز  نیآمد اول یدلش نم... حرکت ندارد  يگفته بود که اجازه  يجد ایک... به مهد برود  شایتا با م زدیدل م دلش

 یرو جائ شایم شمیم وونهیمن د ایک...  نمیش یم نیتو ماش: گرفت  ایسمت ک یقدم کوتاه... مهدش تنها باشد 

 ... تنها بذارم 

 ...  ستیتنها ن... من باهاشم  ـ

 ... نه  یبگ يحق ندار...  امیخوام ب یم: چشمانش نم گرفت ... هم آرامش نکرد  اینرم ک لحن

دکتر به  يها هی؟ اصال توص... گفت  یدکترت چ ستین ادتی! ؟...  یکنیم هیگر یچ يبرا: در هم شد  ایک اخم

 یحالت م نیبا ا... شاد و سر حال آماده شده که بره مهد  شایم...  نطوریخون دل خوردن من هم هم... درك 

 !؟...  یبدرقه اش کن يخوا

 ...  شیسه سال نداشت...  ستیتو که مهم ن يبرا...  یفهم یم... تا حاال از من جدا نبوده ... ترسم  یم ـ

 ... !!ترنج  ـ

مشاجره شان شده بود که  يانگار متوجه  سایپر.اما اشکش راه گرفت... باعث شد ساکت شود  ایک يخفه  ادیفر

 ...  ادیب یتا بابائ اطیتو ح میما بر: فرستاد  رونیرا ب شایم

 یوقتا م یبعض... کم بزرگ شو  هی:  دیدستش را گرفت و به جلو کش ایاما ک ندیبه عقب برداشت تا بنش یقدم

 ذارمیم يفکر کرد... مونم  یتا اخر وقت تو مهد م...  رمیمن امروز شرکت نم... خوام هوار بزنم از دست کارات 

 ؟...بچه ام تنها باشه  

 ... ولم کن :  اخمش در هم شد ... ترساندش  یم ایک تیعصبان

 ... و بذار کنار  یترس لعنت نیا...  میکن یزندگ دیاالن چطور با نیبب یبه اون سه سال لعنت ندیچسب يبه جا ـ

راه رفت و بعد  یکالفه قدم ایک.کاناپه نشست يبه عقب برداشت و لبه  یکه دستش را رها کرد قدم نباریا

 ...  ذارمیلحظه هم تنهاش نم هیمن ... کنم  دایبذار خودم و پ... بهم اعتماد کن ترنج : مقابلش زانو زد 

 ؟...  هیمعلمش ک...  یعنی... من  ـ

 ...  يخاله ناز گنیبهش م... و چند ساله  ستیخانم ب هی ـ

 ؟...  شیدیتو د: را در هم شکاند  انگشتانش

 ... خوشگل و جوون و با حوصله است ...  دمشید: پنجه اش گرفت و فشرد  انیانگشتانش را م ایک
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...  يدیشن...  يریگ ینم شایچشم از م: با حرص دستش را پس زد ! ؟...خوشگل و جوون  :  پررنگ شد اخمش

 !؟

زنم  یهم حرف نم يبا خاله ناز...  شامیفقط مراقب م... کنم  ینگاه م شایفقط به م... باشه : پهن شد  ایک لبخند

 ؟... خوبه ... 

 !!؟... گفتم  يزیمگه من چ... حرف بزن  ـ

 ... کرد  خیدخترم ...  یمامان...  یبابائ یکجائ:  زدیم شانیصدا سایپر

 نیتا اومدنمون هم هم...  یکشیدراز م يریم میما که رفت: را گرفت و بلندش کرد  شیبازو این ک ستادیا قبل

 ؟... باشه ... بمون  يطور

 ...  رمیدوش بگ خوامیم ـ

 ... بعدش برو ...  امیصبر کن من ب ـ

 ...  رمیبگ یدوش سر پائ هیخوام  ی؟ م...  یچ یعنی ـ

...  يو انجام بد يکه دوست دار یکارائ یتونی؟ فردا م...  يکم به حرفام گوش بد هیامروز  شهیم... ترنج  ـ

 ... افتاده  یاتفاق هیدورم همش دلشوره دارم که االن  نجایاز ا یوقت

... پرواز داد  شایم يرا از کف دست برا شیبوسه ها... رفت  يورود يتا جلو ایک یبا همراه... تکان داد  سر

 ... هوا گرفت و به گونه اش چسباند  يرا تو شیدخترکش خم شد و بوسه ها

 *** 

به حضور هر روزه اش عادت کرده بود  گریحاال د... شنبه تا چهارشنبه ... آمد  یپنج روز م يهفته ا يزدیا خانم

 یرا به خانه م شیشرکت و کارها يبرنامه ها...ماند   یخانه م ایپنج شنبه و جمعه ک...  نطوریهم هم شایم... 

بود و  کشانیکه نزد يپدر... که مهد نداشت  يدختر... خانواده  کیبه  هیشب شدندیدو روز هفته م نیآورد و ا

شکمش واضح تر  یبرجستگ ستادیا یبه پهلو که م.کرد یکه در انتظار تولد کودکش روزها را شب م يمادر

رحمت ر ا  يشود و درها يقرار بود فرشته ا... باشد  يگرد و کوچک که قرار بود نوزاد یبرجستگ کی...  شدیم

کافه  زیکه پشت م یزن یدلتنگ...  شدیروزها دلتنگ م نیا... مادرش  یالیخ يها استانبه د هیشب... باز کند 

که عمرش را در  شدیم يدلتنگ پدر یگاه...  یگاه... کرد  ینگاه م شیها ینشست و به نقاش یکنارش م

به  یکم ذاشتگ یم...  شدینم کشیکه نزد دیفهم یانگار حسش را م ایک... به انتها رسانده بود  یسکوت و تنهائ

گرفته بود به  ادی شایم... کردند  یسرگرمش م شایاما بعد آن با م...  دیایاش کنار ب یحال خودش باشد و با دلتنگ
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را  ین ین يفشرد تا صدا یشکمش م يو گوشش را رو دیدو یهم م یگاه... زند عروسک هاسش حرف ب يجا

...  یباران یو گاه یآب یگاه...  شدیم يبهار يمثل هوا... خوب و بد بود  انیم يزیروزها حالش چ نیا... بشنود 

 یتنهائ انیم شدیدلتنگ که م... داد  یکرد که به تن خسته اش جان م یرا م يعطر مردانه ا يدلش هوا یگاه

 دنینداشت که به شن یشب ها خواب راحت نیانگار تمام ا ایک... نشست  یم.زدیقدم م.خورد یاتاقش تاب م

اش  يو روها در نقش مادر شدیم ینیغمگ يشب ها پر... آمد  یو به اتاقش م شدیم داریب شیقدم ها يصدا

 ... رفت  یفرو م

  ... 

خواست تمام باغچه پر از بنفشه باشد  یو دلش م شدیم کیبهار نزد.انداخت اطیبه ح یسالن نگاه يپنجره  از

 ایدست ک.کرد یحسشان م امدهین... بود  یعطر بنفشه ها دوست داشتن... گرفت  یداد و نفس نیاش را چ ینیب... 

 ؟...  يزل زد ينطوریا یبه چ: دهد  هیتا تک دشیبه عقب کش ینشست و کم شیپهلو يرو

 ...  رسهیبهار داره از راه م: سر تکان داد ... مردانه اش خوب بود و بد  ي نهیبه س هیتک

 ؟...  يبهار و دوست دار ـ

 ... دوست داشتم  يروز هی ـ

 ...  زمیعز ستین يطور...  شیه: را جمع کرد  شیشانه ها.شکمش نشست يرو ایباز ک ي پنجه

 يسر انگشتانش را نرم رو.کرد یفرق م زیبود همه چ ایدست ک انیچند ماهه اش م نیجن یوقت... بود  يطور

 ؟... کنه  یهنوز حرکت نم:  دیشکمش کش

 ... کرد نه  زمزمه

 نیدوست دارم ا: گوشش بود  کینزد ایک يزمزمه ... نرم و نرم و نرم ... شکمش  يرو دیدوباره پنجه کش ایک

 ... قلبش و بشنوم  يتا صدا امیدفعه باهات ب

اش را کابوس  یاش کابوس شده بود و زندگ یبود که زندگ یمرد همان نیا... هم فشرد  يرا رو شیها چشم

 يداد به شانه  هیسرش را تک...  نگاه مشتاقش ...  شیصدا ینرم... داد  یروزها م نیکه ا یاما حس... کرده بود 

 ...  يایمن دوست ندارم که ب:   ایک

 !؟...  ينذار يخوا یم یتا ک: حس کرد  شیموها يرا رو ایک يها  لب

شناخت اما فکر کرد  یرا نم يادیز يمردها... کرد  یرا تحمل م شیها یبداخم...  شدینم یبود که عصبان خوب

؟ هر بار که پا ... زن آرام بماند و از محبتش کم نشود  کی يوجود دارد که آنقدر در برابر سرد ایچند مرد در دن
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 یتماشا م یرا تنهائ یبرفک يها یسونوگراف... گذاشت  یبسته م يارا پشت د ره ایگذاشت ک یبه مطب دکتر م

 ینم تشیکه اذ يدخترك آرام و صبور... آمد  یچشمانش م يدر شکمش جلو شایم.کرد یبغض م یکرد و گاه

حاال مثل ... بود  ایهم حضور ک شایحق م... ترساندش  یم یگاه... بود  یو جزئ فیخف شیتکان ها... کرد 

 ... خواست  یحاال نم... بدهد  ایحق را به ک نیخواست ا ینم يعقده ا يمارهایب

 يرو ایک ينفس ها... شانه خم کرد  يگردنش را رو...  نبض تپنده اش  يرا گذاشته بود رو شیلب ها ایک

دانست که چه  یبود و نم یکه عاص یزن... کرد  یظهور م شیجلد مادرانه ها ریز یزن... سوزاند  یپوستش را م

... فشرد  ایدست ک يانگشتانش را رو ودندان فشرد  ریلب ز.رفت یم شیارام ارام پ ایک يبوسه ها... خواهد  یم

شکمش باعث شد  یمنقبض شدن ناگهان... کردند  یکوچکشان را نوازش م نیماند که هر دو جن یم نیمثل ا

 ... گفت و خم شد  یآخ... خودش را جمع کند  یکم

 !؟...!؟ ترنج  ...  يشد یچ... ترنج  ـ

را  یگرفتگ نیا...  دیو لب گز دیشکمش کش یگرفتگ يدستش را رو... کاناپه دراز بکشد  يکمک کرد رو ایک

 ... بعد آن  زیر يشکم و دردها یسفت شدن ناگهان... هم تجربه کرده بود  شایسر م

 ؟...  ارمیبرم لباست و ب... دکتر  میبر... چت شده ... بگو  زیچ هی! ؟... ترنج  ـ

 ...  شهیاالن تموم م... اسپاسمه ...  هی...  ستین يطور... نه  ـ

 !؟... اسپاسم  ـ

... کرد  یبود و نگران نگاهش م دهیسرش را چسب يبا هر دو دست موها... نگاه کرد  ایباز کرد و به ک چشم

 ...  ادیم شیپ یگاه يتو دوران باردار...  هیگرفتگ هی... االن  شمیخوب م: به لبش آمد  یلبخند کمرنگ

 ... تو که حالت خوب بود ! ؟... داره  ی؟ علت خاص...  ادیم شیپ یچ يبرا ـ

 ...  اریآب برام ب وانیل هی... دردم کم شده :  ردیبگ یکرد عضالت گرفته اش را شل کند و نفس یسع

 ... دکتر  میریپاشو م ـ

 ... شدم  ينطوریهم ا شایم يداروقت بار... حالم خوبه ...  ایک ـ

 ؟... !اول  يماه ها نیاز هم! ؟...  ی؟ ک... چند دفعه  ـ

 ... االن بهترم ...کنم   لکسیکم ر هی دیبا ـ

دکترش ...  شدیم نطوریآخر ا يماه ها شایوقت م... اش را پاك کرد  یشانیعرق پ.که به آشپزخانه رفت ایک

؟ هنوز ماه چهارم را تمام نکرده ... اما حاال ... زودرس داشته باشد  مانیسفارش کرده بود که ممکن است زا
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... کنم  یمن بلندت م...  نینش:  ندیبنش دکر یکه آمد سع ایک... نشود  ریتند و تند پلک زد تا اشکش سراز.بود

 ... صبر کن 

 المونیخ... دکتر  میریم يبهتر نشد... کردم  نشیریکم ش هی:  دشیباال کش یشانه اش برد و کم ریز دست

 ...  شهیراحت م

 ... پرسم  یازش م... فردا هم نوبت دکتر دارم ...  ایخوبم ک: حالش را بهتر کرد  یآب کم ینیریش

 

 *** 

 

 ؟؟یچرا به من نگقت -

 ؟؟یکنیم نیف نیحاال چرا ف:  پشت کمرش را صاف کرد   یرا در دستش جا به جا کرد و کم یگوش

حامله  یگیم يتازه دار شهیداره چهار ماهت تموم م ؟؟یچ یعنیخب :  ادامه داد   یتو دماغ يبا هام صدا عسل

 ...  ينه سر زد...  يمدت که نه زنگ زد نی؟؟ ا يا

 پسر پهلوونت چه طوره؟؟ -

 ... گرسنه است  شهیهم یچیه -

 مسعود؟؟ نیع -

 ...مسعود   نیع:    دیبلند خند عسل

 یکه کس ياز باردار... دوست و هم زبان ... آن هم هم خون ...  يگریبا زن د... زده بودند سبک شده بود  حرف

 ...وقت تجربه اش را نداشت   چیبود و ه بایز....  کردیفاجعه نگاه نم ایخطا  کی دیبه آن به د

را کنار  در درستت داشت که آن یرنگ یآب سهیک...در را باز کرد و داخل شد   يال ایو ک...به در خورد    يا تقه

 ... و لبه تخت کنار ترنج نشست و نگاهش کرد ... توالت گذاشت  زیم

 ...دکتر   میپاشو حاضر شو بر -

 ...  رمیبا آژانس م:  شد   داریلج باز درونش پد زن

دونم  یم...  نمشیخوام بب یم... خوام ضربان قلبش رو بشنوم  یم...  امیم:  چشمانش را بست و باز کرد   ایک

 ...  شهیهم معلوم م تشیکه امروز احتماال جنس

 ...  شهیخورده م شایحق م کنمیاحساس م...  تونمینم:  مشتش گرفت   نیدامنش را ب گوشه
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گفت   ینم چیه... داد   یاش را نوازش یشانیدستش را به سمت صورتش آورد وبا پشت انگشت اشاره اش پ ایک

... 

 ...را بست    شیچشمها ترنج

را  شیمشقها...  زدیحرف م یاش تلفن يبا عمه پر...  رفتیکه مهد م ییشایم...آمد   شیچشمها يجلو شیشایم

 ؟يخندیم یبه چ:  کرد   یتوقف زیانگشت سحر آم... زد  يلبخند... نوشت  یم

 ...  خورهیتا مشقاش رو انجام نده عصرونه نم شایم -

انگار مسئله  کنهیبه اون خط ها دقت م نیآره همچ:    دیشا گرید يمثل تمام پدرها... زد  یلبخند پهن ایک

 ...  کنهیداره حل م لیفرانسید

 ...  هیراض یلیهم ازش خ شیخاله ناز:  و ادامه داد   دیخند

 گه؟؟ یم ایچ گهید يخاله ناز:  انداخت   طانیش يایبه ک ینگاه ترنج

  شهیم باتریز گذرهیم شیخانومتون هر چه قدر از ماه باردار گهیم:  گوشش زد   ریز یخم شد و بوسه محکم ایک

... 

نفس ...شود    یشود که همراه دهید بایداشت که ز اجیکه احت ییتمام سالها و ماها يجا... را بست  شیچشمها

 ...اعتراض   یحرف ب یب دیکش

دست کرد ...  کردینگاهش م نهیدست به س ایک... را حس کرد  يا سهیک شیزانو يو خورد و بعد رو یتکان تخت

صافتر  شیخواست سر جا...  دیکش يباردار راهنیبه پ یدست... را خارج کرد  یرنگ ییمویل فیلط راهنیو پ

   شیها یلیآن برش بامزه و پ ابود ب ییبایز راهنیپ...کمکش کرد وکنارش لبه تخت نشست   ایک...  ندیبش

از همه مهم تر رنگ ...  شیها نیسر آست فیظر يکار دستها...دستش بود   ریحس اش به لطافت پارچه ز...

 ...نگاه کرد    ایمنتظر ک يبه چشمها...مورد عالقه اش  

 ؟؟يدوستش دار -

 ...قشنگه   -

 ...رو خودم برات بخرم   میدار دیجد ین ین هی دادیکه نشون م یلباس نیدوست داشتم اول -

 ...دوست دارم   ییمویبود ل ادتی -

رو مرور  ممیوقته تک تک خاطرات قد یلیخ:  گرفت و نوازش کرد   شیانگشتها نیترنج را ب فیظر يانگشتها

 ...  کنمیم
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 ؟؟يالزم ندار يزیچ -

 ... را کنار خودش خوابانده بود   شایم....تکان داد   یرا به نشانه نف سرش

 ...خودم؟ ترنج لگد نزنه به شکمت   شیرو ببرم پ شایم يخوا یم...  یاستراحت کن دیدکتر گفت با -

 ...  ایک ستین يزینه چ -

 ... کو چولو بود  یلیآخه خ -

 دیایترنج در را بسته بود که داخل ن...بود   دهیقلبش را شن يصدا...بود   دهیدخترکشان را د ایبار ک نیاول يبرا

شده دخترکش را  نتیعکس پر.شده بود سیخ شیمهاچش...بود   ستادهیو محکم سر حرفش ا يجد... آمده بود 

 ...گرفته بود  

 ...ترنج   -

 ... بله :  بالشت گذاشت   يرا باز کرد و سرش را رو شیکش موها ترنج

 ...نداشت   شایاز اون عکسا م -

 ...  ادیخوابم م ایبرو ک...تو رو هم نداشت   شایم -

لذت بودنش را انتقال ...   کردیخوشحالش م ایک...  توانستیاما نم...  کردیلج نم...بسته شدن در آمد   يصدا

 ...اما  ...   دادیم

گذاشت و  شیبازو يرا رو شایسر م...کالفه شده بود  ...برد   یخوابش نم شدیهر چه قدر جا به جا م شیجا سر

 یقراره خواهر داشته باش چه قدر خوبه که...  یکه تو هست یچه قدر خوبه مامان:  را نوازش کرد   شیموها

 ...فدات بشم  ...  یمامان

 

 

شانه  ينشسته بود و چادرش را رو ایک يحاال مقابلش در خانه  نکهیا... متعجبش کرده بود  نیعمه مه آمدن

فشار  ریداشت ز یموئیل راهنیپ... کرد تمرکز کند  یسع.کرد یاز آشپرخانه نگاهشان م یزدانیخانم .رها کرده بود

 .شدیم دهیچروکدستانش 
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 ؟... افتاده  یاتفاق ـ

 ؟... دخترت کجاست :  چادرش کند و سر باال گرفت   یاهیباالخره دل از س نیمه عمه

 ... مهد  رهیم ـ

 !؟...  یراحت نجایا ـ

 نیا...  بهیبرام عج...  نیپرس یحال دخترم و م...  نجایا نیاومد! ؟... شده  یچ... عمه : هم فشرد  يرو لب

 ... حرف زدن   نطوریاومدن و ا

 دیترس یم... نداشت  یحس خوب... لرزش دستانش شد  يترنج متوجه ...  دیبه صورتش کش یدست نیمه عمه

 يدستش را رو...  ایک... و  شاینگران م... نگران شد ... گفتن نداشته باشد  يبرا یخوب يحرف ها نیکه عمه مه

 ...  ستدیکاناپه گذاشت تا با يلبه 

 !؟... کرده  کاریتو چ یبا زندگ ریام...  ریام ـ

 !؟...  یچ: کاناپه ولو شد  يرو.نداشت ستادنیقدرت ا شیپاها

خودش ... دانست دست کدامشان سرد تر است  ینم... را گرفت  شیو دست ها دیخودش را جلو کش نیمه عمه

 ؟... !عمه  یگیم یچ...  یچ:   دیانگشتانش را عقب کش...  نیعمه مه ای

 ریبا ام ایگفتم ک یخودم م شیپ یمن ه... کرد  مانیکه عسل زا یهمون شب... اومد دم خونه  ایکه ک یاز شب ـ

 ... !شده  یچ... داره  کاریچ

 یکنم و هنوز نم یم یو چند ساله دارم تو خونه اش زندگ یمن س... گفت  ینم... اومد  یکوتاه نم ریام

 ... کنم  یحس م...  کرده  يکار هی...  هیدونم  یفقط م... شناسمش 

اش شل شده  يروسر.دیباز خودش را جلو کش نیعمه مه.تمام بزاق دهانش خشک شده بود... را تر کرد  لبش

 !؟... کرده عمه  کاریبا تو چ: بود  دایخوشرنگش پ یفندق ياز موها یبود و کم

 یدلش نم یحرف چیحاال ه... کند  رونیرا از خانه ب نیو عمه مه دیایب ایک ای... خواست تنها باشد  یم دلش

... آمد  یبه آن همه اشک و غم دلش به درد م... افتاد  یم نیعمه مه ياما نگاهش که به چشم ها... خواست 

 ... همه را ... همه را ... داده بود  شانیباز ریام

 !؟... کرده بود عمه  کاریبابام چ... بابام : باز کرد  لب

و حرف  شدیشوکه م نطوریدانست که ا یپدرش را م يکارها... دانست  یپس م... مات ماند  نیمه مهع چشمان

 ... رفت  یم ادشیزدن 
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 یم نارویا! ؟...  ینوجوون بود چ ی؟ وقت... کرده بود  کاریبود چ رانیا یپدرم وقت: را چنگ زد  نیعمه مه دست

 ... که  نیدونست ی؟ م...  نیدونست

 ...  یزدانیخانم : سمت آشپزخانه و داد زد  دیچرخ نگاهش

 ؟... بله خانم : سمتشان  دیو دو دیترس چارهیب زن

 ... خوام تنها باشم با عمه ام  یم...  رونیب دیبر...  نجایاز ا دیبر ـ

 ...  ستیحالتون خوب ن... اما  ـ

زنگ نزن ...  دیزنیهم زنگ نم ایبه ک...ن  اال نیهم...   دیبر...  میخوام تنها باش یم... نه : را بلند کرد  شیصدا

 ... 

...  گمیبهت م يخوا یم یهر چ...  میزن یحرف م.نزن غیج...  سیه: پشت دستش را نوازش کرد  نیمه عمه

 ...  گمیمن بهت م

عمه ... آرامش کند  یبود تا کم یاش کاف ینیریش... خورده اش را برداشت و به لب چسباند  میشربت ن وانیل

 ؟...  یدراز بکش يخوا یم: کرد  یکنارش نشسته بود و شانه اش را نوازش م نیمه

 نیسمت عمه مه...  دیتا بگو... شده بود تا حرف بزند  داینفر پ کی... خواست  ینم... تکان داد که نه  سر

 ... با اون بچه ... بابام با اون پسر : و نگاهش کرد  دیچرخ

 !؟... ترنج جان  ـ

 نشیبعد فرستاد...  تیجنا یعنی نی؟ ا... دوازده ساله  يبچه  هیبا : فشرد  شیزانو يد و رورا مشت کر دستش

 !؟... شما  نیهست ی؟ چطور آدم هائ... ! افتادهین یاتفاق چیانگار که ه... که بره 

اما ... نبود  یبه خدا درد کم... شد  ریسال پ ستیب يهمون روزها اندازه ... آقا بزرگ کمرش شکست  ـ

پدر بود ... تونست  ینم!؟... داد تا اعدامش کنن  ی؟ م... دست قانون  دادی؟ تنها پسرش و م... کرد  یم کارشیچ

 ... 

 ... آبرو و اعتبارش بره سر چوب حراج  دیترس یم... آدم ترسو بود  هی... پدر نبود  ـ

 ... !!ترنج  ـ

اگه ...  ستهیاشتباهش با ي؟ چرا نذاشت پدرم پا... نکرد  يکار چیوقت ه چرا اون... اون کارو کرد  ریبا برادر ام ـ

 ینیبیم... و نداشتم  تیوضع نیاالن من هم ا دیشا... افتاد  یبعد اون نم ياتفاقا دیشا شدیم هیاون موقع تنب
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؟ ... فقط چون پسرش و دوست داشت ...  دیبه لجن کش و یهاش چند تا زندگ ی؟ آقا بزرگ با خودخواه... عمه 

 !؟... اعتبارش و دوست داشت 

 !؟...  یدون یاز کجا م نارویا ـ

ها  یبدبخت نیگردان ا يدانست که شوهرش باز ینم...  چارهیب يزن ساده ... انداخت  نیبه عمه مه ینگاه

 ؟... داشت  دی؟ هنوز به آن مرد ام... بوده 

 ؟... !عمه  هیباهاش اون کارو کرد ککه پدرم  ياون پسر یدونیم ـ

 ...نه  ...ن   ـ

 !؟...راهش داد تو خانواده   یک یدونیم ـ

 ...نه  ...ن   ـ

من  یتاوان مرگ برادرش بدبخت... بپرس تاوان گناه پدرم ... برو ازش بپرس عمه ... راهش داد تو خانواده  ریام ـ

 ؟... راحته  الشیبپرس حاال خ! ؟...  هی؟ حاال خوشحال و راض... !بود 

اش را به  هیتک... را به سکوت وادارد  نیبود تا عمه مه نیشک آنقدر سنگ نیانگار ا... دو سکوت کرده بودند  هر

با .خواب بود دیشا...  یتکان چیه یب... دخترك آرام گرفته بود ...  دیشکمش کش يکاناپه داد و با کف دست رو

 يبرا شهیم يبهتر يجا ایدن يایتو که ب...  شهیدردها تموم م نیا يهمه ...  شهیتموم م: خودش زمزمه کرد 

 ...  یزندگ

 یدلش م... کرد  یو انگشتر حلقه اش را نگاه م شیکه زل زده بود به دست ها نیرا داد به عمه مه نگاهش

عرق  شیکف دست ها... الزم بود  شیسکوت برا نیما انگار اا... کرد  یو بغلش م دیکش یجلو م یخواست کم

 ... کرد  یکرده بود و کالفه اش م

که باهاش  یسال هائ نیتو ا... چند سال  نی؟ من تو ا... گرفت  یسالها داشت انتقام م نیا يهمه ...  ریام ـ

که برادرم باهاشون کرد  يبت کاربا... بابت مرگ برادرش شرمنده بودم ... هر روز ... هر روز ... کردم  یزندگ

 نیتمام ا... ند اشتم  يا هیگال... هاش  يوردلخ... وقت به نبودن هاش  چیه... وقت  چیه.دمیکش یخجالت م

 ...  دید یدونست و م یسال ها م

توانست  یهم نم یمرهم چیه... شده بود  رانیو نیعمه مه یزناشوئ يآرام و ساده  يایدن...  دیفهم یم

 ... ببخشد  امیرا الت شیدردها
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 ی؟ ب... کرد  یهمه سال داشت کار خودش و م نیا:  نداشت  یهمخوان یاشک يبا چشم ها نیعمه مه ي خنده

 ؟... !اون که تمومش کنه  یب... بشه  مونیاونکه پش

که دوست  ياز مرد نکهیا... بود  نیرا گفته بود و حس و حالش هم قتیحق... گفته بود  ایافتاد که ک یروزهائ ادی

عمه  : گذاشت  نیعمه مه يبازو يو دست رو دیخودش را جلو کش... بود  دهید انتیخ... بود  دهیداشت دروغ شن

!!... 

بار  هیکارا رو کرد و  نیو چند سال ا یس! ؟... وچند سال دروغ  یس:  گرشیپشت دست د دیکوب یدست م با

 !؟... نشد  مونیهم پش

 ... عمه جون  ـ

! ؟... دامن تو رو هم گرفت  ریام شیآت... برات  رمیبم... برات عمه  رمیبم: ترنج شده بود  يتوجه تازه م انگار

 ...تو و دخترت   يبرا رمیبم...  رمیبم... برات مادر  رمیبم یاله... و  تیدامن زندگ

 ... عمه جون : گونه اش راه گرفت  يرو اشک

 

 *** 

داخل  یزدانیخوب بود که خانم ... سرش را داخل بالش فشرد ... ود ب کیاتاق خوابش تار... داشت  يدرد بد سر

دانست  یاز حال رفت نم نیعمه مه یوقت... نگذاشته بود  شیخوب بود که تنها... به انتظار نشسته بود  اطیح

و  دیبه پهلو دراز کش... را درآورده بود  شیها ببود و جورا دهیآب به صورتش پاش یزدانیخانم ... چکار کند  دیبا

 ایدانست که ک یم... نبود سر برگرداند  يازین... در اتاقش باز و بسته شد ... شکمش گذاشت  يدستش را رو

به  یاش قالب شد و کم نهیس ریز ایک يبعد دست ها يرفتن تشک تخت را حس کرد و لحظه ا نیپائ... آمده 

بهتر بود که ... زد  ینم یحرف چیه...  دیرا بوس شیسرش گذاشت و موهاسرش را کنار ...  دشیعقب کش

 ... گذاشت آرام شود از حضورش  یسکوت کرده و م

 *** 

 

 

 خوبه؟ شایم -
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:  گذاشت   زیم يرا رو ریش وانیلبش آمد و با دست راست ل يآرام رو يرا به دست چپش داد و لبخند یگوش

 ...احساس با سواد بودن بهش دست داده  

 ...دخترمون چه طوره   یکیاون ...عمه فداش بشه  :    دیخند بلند

 يخوایکار م یچ:    کردیم طنتیش یدخترك حساب شایبر عکس م...  دیبر آمده اش کش یبه شکم حساب یدست

 ...  کنهیم یکنه عمش لگد پرون

 ...بودن   باشه مادر دیبا ییبایحس ز -

 ...  یدونیشما که م... جون  سایپر:  آمد   یم یزدانیظرف شستن خانوم  يصدا... داد  هیمبل تک یپشت به

 ؟؟...  ینیهنوز باهاش سر سنگ... دونم  یم -

 م؟؟یبحث رو عوض کن شهیم -

 ... آخه  -

 شده؟؟ يزیچ -

 ... باهات مشورت کنم  خوامیم يراستش رو بخوا -

 ...من رو   دیترسون یم دیدار...  :  صاف نشست   امدیخوشش ن سایاز اضطراب کالم پر ترنج

 ...چاره ام کرده   یهفته است ب هیاحمد ...  یدون یم... نه ... نه  -

 ...ااا  :  آمد   شیلبها يرو یپهن لبخند

 !ترنج؟؟ -

 عاشق؟؟ يآقا نیا گهیم یخب چ:    دیخند طنتیش با

 ...دونم   یچه م -

که  يمرد... که سالها سر کوب شده بود  یدل يرا در دستش جا به جا کرد و گوش داد به خواسته ها یگوش

حسرت به  يجا توانستیکه م يو پسر بچه ا... بکشد  رونیعشق از دست رفته اش را از گذشته ب کردیتالش م

 قیحس عم سایبا پر... بود  دهیخند سایپربا ... بغض کرده بود  سایبا پر... پر کند  سایپر يدل مانده بچه را برا

 ...عروس خانواده بودن را حس کرده بود  

 

 یو کم ختیشانه اش ر يرا رو شیبود موها دهیخواب شایم...  دیرنگ تنش کش یآب یبه دامن نخ یدست

زنانه بلد نبود   يها استیس... اما بلد نبود ... دو تا دختر داشتند ... زن و شوهر بودند ... انگشتانش را فشار داد 
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به چشم و  نکیع... را نگاه کرد  ایو ک دیاش کش هبه شان یدست... بلد نبود  یلیخ دیرا هم شا ایحرف زدن با ک...

 ... خودکار به دست مشغول حساب و کتاب بود انگار 

 به سمت جلو رفت  یکم

 ...  ایک -

 د؟؟یداریشما چرا ب... جانم :  قلبش را لرزاند  زد که  ییبایترنج لبخند ز دنیسر را بلند کرد و با د ایک

 !!ما؟؟ -

 ...   ین یتو و ن گهیآره د -

 ...را داشت   شیکه آرزو یهمان... ذهنش  يایشده بود همان ک ایروزها ک نیا

 را برداشت و منتظر نگاهش کرد  نکشیع ایک... مبل کنار دستش نشست  يرو

 ؟؟یتو خوشبخت -

 ... ترنج :    ندیجا خوردن را در نگاهش بب توانستیم

 میسئوال تنظ نیبه هم ایپاسخ ک هیرا بر پا شیتمام حرفها...خواست بداند   یدامنش را در دست گرفت م گوشه

 ...کرده بود  

 ؟؟يجواب بد یتونیسئوالم سخت بود که نم یلیخ -

با هر حرکت ...  گهیرنگ د هی امیدن شایلبخند م با هر... بچه هام رو هم دوست دارم ...من دوستت دارم ترنج   -

 ...  یپرسیرو م نیچرا ا...کشم   ینفس م گهیبار د هی ین ین

توانست نگاهش  یم....نبودند    خیسرد نبودند ...وقت بودند همان بودند که سر زبانش بود   یلیخ ایک يچشمها

 ...گرفته بود   ادی...بخواند  ...  ندیرا بب

 !ترنج جان؟؟ -

 ...  ایتنهاست ک سایپر -

 ....   دمیحاال فهم:  داد   يرا با انگشتانش فشار شیگذاشت و چشمها زیم يرا رو نکشیع ایک

 رو؟؟ یچ -

 ...  خورهیاز کجا آب م یبا من حرف بزن ینصف شب يافتخار داد -

 ...  ایک -

 ... مگه  گمیدروغ م...  ایجان ک -
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 انداخت  نییپا يا هیرا چند ثان سرش

 دیمن با...  نهییچرا سر تو پا -

 !!زهاست؟؟یچ نیاالن بحثمون ا:    دیپر ایحرف ک انیم

 ...  زنهیچرا با خودم حرف نم سایپر:  مشت شد   شیزانو يرو ایک دست

 نزده؟؟ -

 ... منم جوابش رو دادم  -

 ...اون آدم گناهش   -

 که  دیبگو يزیممکن است چ کردیاحساس م... اش را ادامه نداد  جمله

 ...  یبگ یخواستیرو م نیا ستین شتریگناهش از برادرش ب:  بست   يا هیرا چند ثان شیچشمها ایک

 ؟...  کنمیاصال من چرا دارم دخالت م یگیراست م...  هیمورد یبحث ب:  بلند شد   شیجا از

 يچشمش را دوخت به صندلها...  شیه روهم رو ب ایک...  ستادیا... مچ دستش را گرفت  ایبرود که ک خواست

... آمد و آن را پشت گوشش فرستاد  شیآرام به سمت موها ایسکوت شد دست ک يا هیچند ثان...رنگش   دیسف

 ...را بست   شیاش چشمها یینوازش گر جادو ياز تماس دستها

 جادیا شیرا برا ایحس دن نیتر بایز شیحرکات دوار رو... شکمش قرار گرفتند  يآرام رو يهمان دستها بعد

 ...  کردندیم

 ... ناراحتت کنم  خواستمیمن نم...  ایک -

 ...تنهاست   سایدونم پر یم...  زمیعز يتو ناراحتم نکرد:    دینوازش گرش را شن يصدا

 چرا من دوباره مطرحش کردم؟ یتو ناراحت -

 ...نه  :  شکمش توقف کرد   يرو ایک دست

 ... عرضه ندارم من  دونستیچه م سایپر -

 ؟؟یعرضه چ -

 ...  کنهیو اونم قبول م گمیبه شوهرم م امیفکرکرد االن م -

 ...  نمتیبب:  پر از خنده شد   ایک يصدا

 ...  گهید گمیخب راست م:  شد   رهیخ ایک طنتیپر از ش يرا آرام بلند کرد و به چشمها سرش

 خواد؟؟یعرضه م زایچ نیا -
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 ...که من ندارم  ... آره  -

 ...  يبه اون عرضه ها ندار يازیتو ن:  محکم بغلش کرد   ایک

 يصدا...اش فشار داد   نهیس يرو شتریحلقه کرد و سرش را ب ایافتاده دو طرف بدنش را پشت کمر ک يدستها

از  شتریب یلیروزها را خ نیپدر و مرد خانواده ا يایک نیا... عطر تنش را دوست داشت ... قلبش را دوست داشت 

 ...دوست داشت   یلیخ

 گه؟؟یخونه د یمون یفردا پنج شنبه است م -

 ؟؟يخوایم يزیچ:  نشست   شیموها يرو ایک يلبها

 ...  میبه لباس دار ازیعقد عمه خانوم ن يبرا...  شایهم من هم م...  گهید میلباس بخر میبر... اوهوم  -

 ؟؟یعقد ک:  از او جدا شد   يلحظه ا ایک

 ...  گهید سایپر -

 گذاشته شده؟؟ يقرار نیهمچ یک:  حد باز شده بود   نیتا آخر ایک يچشمها

 يازیمن ن یتو خودت گفت...  ذارنیقرار رو م نیفردا ا...  گهیفردا د:  برد   ایرا به سمت گونه ک شیدستها ترنج

 ... به عرضه ندارم 

 ....دوستت دارم ترنج   یلیخ:  هوا محکم تر از قبل بغلش کرد   ینگاهش کرد و بعد ب يا هیچند ثان ایک

 

 

 

 یکرد م یخوب که نگاهش م.کند دایکرد تا رنگ مورد عالقه اش را پ یو رو م ریکاور لباس ها را ز شایم

 یابرو در هم م ایبه ک هیشب... کرد  یفکر م ایبه ک هیدخترك شب...  ندیصورتش بب انیرا م ایک يتوانست اخم جد

سبزها را از  ایهر دو لوب نکهیا... است  همبه  هیشان هم شب یغذائ يمتوجه شده بود که ذائقه  دایجد یحت.دیکش

 ؟... انتخاب نکرد  يزیچ: کمرش نشست  يرو ایدست ک...  ختندیر یم رونیبشقابشان ب

 ...  کنهیو رو م ریبا دقت لباسا رو ز يچطور نیبب... نه هنوز  ـ

 ؟...  ینیسمت لباس ها رو بب نیا يایب يخوایم ـ

 ؟ ...  نمیبب یچ: نگاهش بود  رسیدر ت شایکه م ستادیا یجائ.فاصله گرفت یچند قدم ایک همراه

 ... رو  نایا ـ
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... از کف دستانش بزرگ تر بودند  یکه کم یلباس هائ... کوچک و رنگارنگ ماند  يلباس ها يرو نگاهش

 ایدست ک.يو خاکستر دیروش و سف یموئیل...  يو پسته ا یصورت... خوش رنگ  يدخترانه  يها یسمونیس

 ؟...  ادیخوشت م: مچش نشست و انگشتانش را فشرد  يرو

 شهیش... بود که پدر بچه اش حضور داشت تا لباس بخرند  يدفعه ا نیاما اول...  شدینبود که مادر م يبار نیاول

 ؟...  ادیب یهم بگ شایبه م شهیم: سر تکان داد ... را تجربه کند  زهایچ نیاول يتا همه ... انتخاب کنند  ریش

 ...  زمیحتما عز ـ

انگار ... کرد  یها را با دقت نگاه م قهیدرز  ایک... کوچک را برانداز کنند  يو گذاشت پدر و دختر لباس ها ستادیا

قرمز گذاشته  یسمونیس يدست رو شایم...  شودیاز آن رد م یبه راحت ین یخواست مطمئن شود که سر ن یم

 نیانتخاب سه نفره شان لذت بخش تر...  يورزنب يدو تکه  يویما يرو... به قاچ هندوانه بود  هیبود که شب

 ... اش بود  یاتفاق زندگ

 رونیب یدستمال.را سوار کرد و کمربندش را بست شایپشت گذاشت و م یصندل يرا رو دیخر يها سهیک ایک

 ... خسته شدم  یحساب: اش را پاك کرد  یشانیو عرق پ دیکش

 ؟...  يکه ندار یمشکل ـ

 ... شم  لکسیدوش و ر ریخواد برم ز یفقط دلم م... نه : تکان داد  سر

 ...  ریخونه برو دوش بگ میدیرس ـ

 ...  میخوریخونه و شام م میرسیاالن م...  یبمامان نخوا شایم... کنم  یکارو م نیهم ـ

 ؟...  میشام بخور رونیب يخوایم: نگاهش کرد  ایک

با  ایک...  نمیبش زیپشت م ينطوریتونم ا ینم... راحت بپوشم  راهنیپ هیو  ارمیلباسم و درب خوامیم... نه  يوا ـ

 ...  ینمونده که راحت ش یلیخ:  لبخند نگاهش کرد 

عالمه سر و  هیبا  ین ین هی...  ستین نطوریاما اصال ا...  یشیراحت م یکن مانیزا یکنن وقت یم الیهمه خ ـ

 ؟...  شایمگه نه م... گرسنشه  شهیکه هم ادیم ایصدا به دن

 ؟...  میهم بد تزایبهش پ میتونیماما م... م  ـ

 ...  خورنیم ریها فقط ش ین ین... دلم  زینه عز:  دیخند

 !؟... من  ریش شهیش... ش ... از ... ا  ـ
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از  گهیشما هم که د... داره  گهید ریش شهیش هی ین ین...  ینه بابائ: کرد  میتنظ شایصورت م يرا رو نهیآ ایک

 ...  يبزرگ شد...  يخانم شد...  يخوریم ریش وانیل يتو

  ... 

دستش را ... پر و سفت  ي رهیدا مین کی... به شکم برآمده اش کرد  یتخت انداخت و نگاه يرا رو راهنشیپ

 ... جان  ین ین ادیتا حالت جا ب يکم آب باز هی میر یم: و دختر کوچولو را نوازش کرد  دیشکمش کش ينرم رو

 ؟...  ایک:  دیکش رونیدوش ب ریخودش را از ز.به در حمام خورد يبود که ضربه ا ستادهیدوش ا ریز تازه

 ... تو  امیتونم ب یم ـ

تو ...ت  : چشمانش گشاد شد .داخل شده بود ایبه خودش بدهد ک یشود و حرکت ایمنظور ک يآنکه متوجه  قبل

 ؟...  یکنیم کاریچ نجایا

 ...  یش لکسیاومدم کمکت کنم ر: دوش  ریسمتش برداشت و چرخاندش ز یقدم

 ... که سردت نشه  ستیدوش با ریز: زش کرد گذاشت و گردنش را نوا شیشانه ها يرا آرام رو دستانش

 ...  ایک ـ

 ... باشم  نجایخوام ا یم...  سیه ـ

 شیموها ایک نکهیو اجازه دادن به ا ستادنیدوش ا ریز نطوریا... نو بود  يادیتجربه ز نیا... دندان فشرد  ریز لب

 ...  ردیرا نرم ماساژ دهد و بگذارد که بند بند وجودش آرامش بگ شیپاها يعضالت گرفته  نکهیا...  دیرا بشو

اش را  یلنگ يحوله .آمد رونیبعد از حمام ب ي قهیچند دق ایک.تخت نشست يو لبه  دیحمامش را پوش ي حوله

جمع  یروفرش انیرا م شیانگشتان پا.کرد یرا خشک م شیموها يکوچکتر يبود و با حوله  دهیچیدور کمر پ

 ؟... آماده کنم  تبرا یپوشیم یچ:  دیرا بوس سشیخ يموها يرو.و خم شد ستادیا کشینزد ایک.کرد

 ؟...  يتو نگرانم نشد... خوردم  نیبرفا زم ياون روز که تو... اون : سرش را باال گرفت  یکم

 ؟...  یپرسیو م نیدکتر ا مینگفتم بر نکهیا يبرا:  نگاهش کرد و بعد کنارش نشست  یکم

 ...  يشد یاون روز فکر کردم از دستم عصبان...اره  : اد تکان د سر

 ... راحتت بذارم  دیبه خودم گفتم با... ارزشه  یفکر کردم اون بچه و بودنش برا ت ب... نبودم  یعصبان ـ

 یبچه رو نم ایک نیدکتر به خودم گفتم ا میبچه بر تیوضع يکه برا ینخواست یحت یوقت...بودم   دهیمن ترس ـ

 !؟... گه  ینم یچی؟ پس چرا ه... خواست 

 ؟... نگرانت کرده  یچ: بزرگ و مردانه اش فشرد  يپنجه ها انیرا م شیها دست
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 ... قلبت ... خواستم بدونم تو فکرت  یم.اون روز افتادم ادی هوی...  یچیه ـ

 ادمینه .نه کمرنگ...  دیشینه گم م...  دیشینه کم م... تازمون هم هست  ین ین... هست  شایم...  یتو هست ـ

سقف  ریز...  نجایا... اما کنار هم  ... کردم  کاریکه باهات چ رهیم ادتینه ... داشته  یبخشش تو چه ارزش رهیم

 ...  میتازه رو ساخت یزندگ هی... خونه  نیا

 ...  دمتیمن نگفتم بخش:  زد  پلک

 ... دارم  مانیاما به قلب تو ا... دونم  یم: کمرنگ بود  ایک لبخند

 !؟...  یزنیگولم م يکنم دار یچرا حس م: گرفت  ینفس

 ؟... !!ترنج : بلند شد  ایک ي خنده

 ...  شهیم داریب شایم...  سیه ـ

 ؟...  ارمیلباسات و ب: د و سمت کمد رفت  ستایا

 *** 

 

 ...  يچه قدر خوشگل شد -

رنگ و دسته گل کوچکش  یتنگ و دنباله دار نبات راهنیباز و پ مهیبلوند ن يبا موها... زد   یلبخند خجول سایپر

 ...درست مثل فرشته ها شده بود   ینبات ياز گل ها

... بود  ختهیرا کامل باز گذاشته بود و لخت اطرافش ر شیموها... کرده بود  شیآرا شگاهیآرا سایاصرار پر با

سرش  يهم مثل فرشته ها شده بود با آن تاج رو شایم... اش را دوست داشت  یقرمز رنگ حاملگ ریحر راهنیپ

 ... 

 ...عروس شده   يپر... عمه پ ... ع  -

 ... عروسک  يتو عروس تر شد:  خم شد   شیزانو ها يرو سایپر

 ...  دیخند شایم

 ... هم داره  يپدر سوخته چه عشوه ا -

 ...رفته   یبه ک ستیمعلوم ن:    دیچشم بود کش يشکمش که حاال کامال تو یبه بر آمدگ یدست

 واقعا خوب شدم؟؟ -

 ...  يمحشر شد -
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و احمد و مادر و دو  ساینفر مهمان داشتند دوستان پر 30...  منتظر عاقد بودند ... نشست  یصندل يرو سایپر

 ... خواهر احمد 

 تو رو ترنج؟ دید ایک -

 ...نه هنوز   -

نگاهش نکرده بود   یدرست و حساب یکه حت یبد خلق يایک... روز عقد کنانش در سفارت ... خودش افتاد  ادی به

اگر  یخانواده احمد هم بودند حت... استرس داشت ... بود که سالها بود عاشقش بود  يمنتظر مرد سایحاال پر...

 ...جا نشسته بودند   نیا یمخالف هم بودند حاال همگ لیاوا

 ... انداخت  نییسرش را پا نیشرم گ سایپر ...احمد بود با لبخند وارد شد ... به در خورد  يا تقه

 ... بگذارد  شانیخواست تنها یرا گرفت م شایدست م ترنج

دستش ...عروس بماند    شیدوست داشت پ شایم... وارد اتاق شد  سایکرد و محو و مات پر یبا سر سالم احمد

 ...را محکم گرفت و با هم وارد راهرو شدند  

 ... و عمو احمد حرفاشون رو بزنن اصال  يپذار عمه پر... مامان  شهینم -

 ...بمونم  ... ب ... نه ... ن  -

 ...  شایم -

 یچرا مام:  را بغل کرد   شایخم شد و م شیزانو ها يرو...آمد   یکه با آرامش به سمتشان م... بود  ایک يصدا

 ؟یکنیم تیرو اذ

 ...عروس   شیبرم پ -

 ...مامانت که عروس تره  :  پر از مهر زد   يظر کنارش نگاه کرد و لبخندبه ترنج منت ایک

 ... آمد  شیلبها يرو یخود آگاه لبخند پهن نا

 نیا ریچرا ز دانستینم...و نگاهش کرد   دیترنج کش يمو يدست آزادش را جلو آورد و با انگشت اشاره رو ایک

 ...  دیکش یآه... انگار تازه عروس بود ... آورد  یتاب نم اینگاه ک

 ؟یخوب -

 کردینگاه کرد که متظر و پر سئوال نگاهش م يایک به

 ... ناز شده  یلیخ سایپر:  فشار داد   شتریدستش را ب يتو دستمال

 ...از تو که خوشگل تر نشده  :  خم شد   ینگاهش کرد و کم ایک
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 ... شانه پدرش گذاشته بود  يبود و سرش را رودهانش گذاشته  يانگشتش را تو شایم

 ...ورم کرده   ینیب نیشکم و ا نیبا ا ؟؟؟یکنیمسخره ام م -

 هیبق... که زنمه و مادر دوتا بچه ام  نمیبیم یزن هیو ...  ستین یچشم چیه هیکه شب نمیبیمن دو تا چشم م -

 ... همش حرفه  یگیکه م ییزایچ

 ...آمد   یم بایز ایچند لحظه به چشم ک نیبد ا يهمه حس ها دیاز دلش از ذهنش پر کش...  

 مگه نه؟ شهیخوشبخت م -

 ...  کنمیکارش م یخواهرم اخم کنه چ نهیبب...بشه   دیبا:  اخم کرد   یاندک ایک

 ...خوشبحالش   -

 !چرا؟:  کرد   یظیاخم غل...   دیپر ایکرد رنگ ک احساس

 ...  ادیاالنم عاقد م... ن مهمون ها تنها موند میبر ایول کن ک -

 ...صبر کن ترنج   -

 ...  ستیخوشحالم که تنها ن...  کشهیشوهرش خط و نشون م يداره که برا يبرادر سایخوشحالم که پر -

خاطره :  دستانش گرفت   يگذاشت و دستش را به طرفش دراز کرد و شانه اش را تو نیزم يرا رو شایم ایک

 نکهیکاش ا يا... جبران کنم  تونستمیکاش م يا....اما دوستت دارم  ... منم ندارم ...  ياز عقدت ندار یخوب

 ...  ادیازم برنم يکار اما...از ذهنت   زهایچ یلیپاك کردن خ يبود برا یانقدر دوستت دارم کاف

 یب...  دیرا بوسچانه اش  ریپنجه اش بلند شد و ز يرو...اش   یمانیمنتظر پر از پش يبه چشمها... کرد  نگاهش

 ...بود   یکاف دیشا نیهم.گفته بود دوستش دارد ایک... دوستش داشت ...مقدمه و موخره   یب... حرف 

 ... کردم خوب  يحسود -

 ...  کشمشیکنه من م تیتو رو اذ یکیاگه :    دیاش را بوس یشانیخم شد و پ ایک

دست گرفت و به سمت  يرا هم تو شایو دست م...  شیدست انداخت و دور بازو ایک... لبش آمد  يرو يلبخند

مهمان شدنش باشد حاال خانه اش بود  يبرا يقرار نبود خانه ا یکه روز اول حت يخانه ا...کرد   تشانیهال هدا

خانه  نیو حاال ا... و ترنج بر گزار شود  ایک انهخواسته بود عقد در خ ایک... داشت  ییو مهمانها...کاشانه اش بود  

 ...  ياز نور بود و شادپر 
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خواهرش که حاال رسما زن  يگفته بود و برا کیتبر تیبا جد ایک...کنار احمد لبخند به لب نشسته بود   سایپر

 ...کرده بود   یخوشبخت يشده بود آرزو یدکتر محجوب و دوست داشتن

 ...  دیرقص یم سایاز دوستان پر یکیوسط با دختر  شایم

 ... پشت کمرش گذاشت   یبلند شد و کوسن شیاز جا ایک...   جا به جا شد یصندل يرو

 ...تشکر   يگذاشت برا ایدست ک يدستش را رو...آورد   یلبش م يرو يکالمش لبخند یب يمراقبتها

که تمام  ییایبا ک... در کنار هم ... همراه هم ... درست مثل خانواده ... بار بود که باهم در جمع بودند  نیاول يبرا

 يپدرو مادر... چرا  دانستندیهر دو خوب م... برود  اطیبا آرش به ح دادیبا اجازه نم...بود   شایچشمش به دنبال م

 ... پر از خاطره ... پر از ترس ...ملتهب   يبودند پراز ز خم ها

 ...  ایک -

 ... جانم  -

 ...  يبد يقر هیوسط  يبر يخوا یم -

 ؟؟يندازیمن و دست م یفسقل -

 ... اون آقاهه  نیدرست ع...هم بده   يقر هی؟ ...  گمیمگه بد م:  کرد   يا خنده

مادر و دو خواهر احمد هم بد جور  یو حت دیرقصیخود م یاز دوستان احمد بود که از خود ب یکیاش به  اشاره

 ...  کردندینگاهش م

 ... من برم  یستیتو بلد ن يخوایم ای -

نکن  طنتیش:  دور شانه ترنج حلقه کرد   یتوجه به هر کس ینگاهش کرد و دستش را ب طنتیبا ش ایک

 ...  يخوشگل هم که شد.

 ...  ایک يزیبرام عز...   :  شوهرش  يبه چشمها... نگاه کرد   اهشیس يچشمها به

کرده  يحسود...  دیرا کش ایشلوار ک شایبدهد که م یخواست جواب... اندازه بودند  یب ایک يچشمها يها ستاره

 ... بغلم  ایب... ب ...  :  در هم بود  شیاخم ها...بود  

کرد که  سایبه پر ینگاه... ترنج حلقه بود  يبه دور شانه ها شیاما دستها... گذاشتش  شیپا يخم شد و رو ایک

 ...   کردینگاهشان م قیعم يو لبخند سیخ يبا چشمها

 *** 
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ورم کرده  شیکرد مچ پا یاش باز هم حس م یچرم راحت يبا وجود کفش ها.کرد یدرد م شیپاها کف

 هیزحمت  یب: گفت  يدیخسته نباش دیرس یکه تند و تند به کارها م یزدانیداد به خانم  هیکنار کانتر تک.است

 ؟...  دیدیآب به من م وانیل

 ...  نیاز صبح سر پائ...  نیکم بش هیشما ... بله خانم  ـ

توانست  یکاش م...  شیها یناراحت آشپزخانه و شلوغ یصندل يرو...  نجایاما نه ا ندیخواست بنش یم دلش

 یقدم دنشیبا د ایک.دینوش يآب را برداشت و جرعه ا وانیل... به اتاقش برود و دراز بکشد  يا قهیچند دق

 ...  يخسته شد: سمتش برداشت 

 ...  شهیتموم م...  گهیامشب د هی: کرد  هیحلقه شد نرم به شانه اش تک شیکه دور بازو ایک دست

 ؟...  ینیکم بش هی يخوایم: اش کرد سمت کاناپه  یهمراه ایک

 شهی؟ به نظرت بد م... دراز بکشم  يا قهیچند دق شهیم: دوباره جان گرفت  دنیدراز کش قهیچند دق ي وسوسه

 ؟... 

 ... ببرمت باال  ایب...  شهیکه بد م یچ یعنی... ترنج  ـ

 ... کشم  یربع دراز م هیاتاق و  يتو رمیمن م... باشه  شایحواست به م... باش  نجایتو ا... نه  ـ

 یسائیپر يتو تنها عضو خانواده :  گذاشت و کراواتش را لمس کرد  ایک ي نهیس يدستش را رو...  امیباهات م ـ

 ؟... برم ...  ستین یتا اتاق هم که راه...  ستیدرست ن ینباش... 

 يشانه ها و باز يرو... تنش حس کند  ينگاهش را رو یتوانست گرم یپله ها که باال رفت،م از

کتان  يملحفه ها يتوانست رو یم.گرفت یو نفس ستادیا ایکنار در اتاق ک.به لبش نشست يلبخند.شیموها

 یپاتخت يلبه  يدیقاب سف انیم رشانیتصو.تخت نشست يشد و لبه وارد اتاق .دراز بکشد و عطرشان را ببلعد

 نیمرد مهربان ا...  دیصورتش کش يبا انگشت رو.محکم و پر محبت... انداخته بود  شانیدست دور بازو ایک.بود

به پهلو دراز ... بنفشه ها به گل نشسته اند  يفکر کرد همه ... بود  دهیدوان شهیدر قلبش ر یحساب شیروزها

...  يتو که اومد: درهم شد  شیابروها.داخل شد ایو ک دبه در زده ش یتق.سرش گذاشت ریو دستش را ز دیکش

 !؟

 ...  ياریاومدم کمکت کنم کفشات و درب: تخت نشست  يجلو و لبه  آمد

 سایرو دادم دست پر شایم: گذاشت گفت  یم شیزانو يکرد و رو یبلند م یراستش را کم يکه مچ پا همزمان

 ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤٨٤ 

 ؟...  کننیم يشوهرش چه فکر لیحاال فام: زد  غر

 ... !چقدر پاهات ورم کرده ... کنن  ینم يفکر چیه: را ماساژ داد  شیبا کف دست انگشتان پا ایک

 ... ولشون کن ... توئه  ین ین ریتقص: لب زد ... آنهمه نوازش  يکرد برا یم يخمار شیپلک ها.بود یخوب حس

 ... دوسشون دارم ... شدن  ی؟ انگشتات تپل... چرا : بود  میمال ایک لبخند

...  یکم بخواب هیو  یلباست و عوض کن يخوایم: و کفشش را درآورد  شیزانو يرا هم گذاشت رو گرشید يپا

 ؟ 

: هم گذاشت و لبخند زد  يرا رو شیچشم ها.دردناکش را فشرد يباال آمد و ساق ها شیپا يرو ایک يها دست

 ؟... بخوابم 

 ... آره  ـ

 ...  شهیاما نم...  هیخوب يوسوسه ... هووم  ـ

 ... ترنج : تنش خم شد  يرو ایک

 ... جانم : لب زد ...گردنش   ينشست رو یگرمش م نفس

 ؟...  يدیدست چپت و بهم م ـ

 ؟...  يریگازش بگ يخوا یم: و دستش را باال آورد  دیخند

 ؟...  یکنیچشمات و باز م: انگشتانش نشست  يرو ایک ي بوسه

 ... و برات بندازم  نیا خوامیم: انگشتانش بود  انیم يحلقه ا يانگشتر... باز کرد و نگاهش کرد  پلک

گفت  یم سایکه پر یهمان!.؟... شان بود  ينامزد يحلقه ... رفت و برگشت  ایانگشتر و صورت ک نیب نگاهش

 ...که چند ماه قبل انتظار داشتنش را داشت   یهمان... ه نگه داشت ایک

 مونینامزد يحلقه ...   يالبته حلقه ... برات گرفتم  روزیو د نیا:  ندیدست دورش انداخت و کمک کرد بنش ایک

 ...  یدوستش نداشته باش دیاما فکر کردم شا... کمد  نیهم يتو... جا  نیهم... هست 

:  دیدوباره خم شد و دستش را بوس ایک... حس بود  یانگشت حلقه اش ب.بود ایدستان ک انیدست چپش م هنوز

اما ... نه  ایداره  یارزش شتیدونم قول من پ ینم...نه   ای کنهیم تینخوردنم راض ایدونم قسم خوردن  ینم

 ادتی شیدیهر وقت دکه  ندازمیو م نیا...  ينه فقط چون همسر... دستت  يحلقه رو بندازم تو نیکه ا خوامیم

 ... دوستت داره ... خونه  نیکنج ا...  نجایا... مرد  هیکه  افتهیب
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بغض :  دیرا بوس شیلب ها يو رو دیجلو کش یکم ایک.دندان فشرد ریلبش را ز... چشمانش حلقه زد  انیم اشک

 ... نه  ای یکنیبهم بگو که قبولش م... نکن 

 

 

 

 *** 

را مرتب  راهنشیتخت برخاست و پ يآرام از رو.کرد ینم یکمک چیه دنیانجا دراز کش... خواب شده بود  یب

چند  شیبرا.غلت بزند و به شکمش بکوبد طانیکه دخترك ش دیترس یم ایک.بود دهیتختش خواب يرو شایم.کرد

و پوشک  نکتاو پس ریش شهیکه ش یصورت یخوشگل با سرهم ین ین کیبود و  دهیعروسک خر یتائ

از .رفت رونیو از اتاق ب دیخوابش را پوش راهنیروپوش پ.دیخواب یکرد و م یجانش را بغل م ین ین شایم.داشت

از ظرف ها جابجا نشده  یلیبا وجود مرتب شدن خانه هنوز خ.رفت و داخل اشپزخانه شد نیپله ها آرام پائ يرو

به احمد و نگاه ...  دیارز یم سایپر يها به لبخندها اشو پ ختیر نیا يهمه ...  رونینفسش را فوت کرد ب.بود

در ... نبود  يامروز يعشق که فقط متعلق به جوان ها... داشت که چند ساله بودند  یتیچه اهم... عاشقانه اش 

را با  کیاز ک يتکه ا.دیچرخ یگرسنه بود و م نشیریدخترك ش.دیکش رونیب کیک یرا باز کرد و برش خچالی

لبخند  دیرا که شن ایک يقد م ها يصدا.بردارد یرفت تا چنگال نکیگذاشت و سمت س انانگشت به ده

: زد  شیآنکه برگردد صدا یب... اش نترسد  یکرد تا از حضور ناگهان یسر و صدا م یقبل از آمدن کم شهیهم.زد

 ؟...  ایک يخوریم کیک

 ؟... ؟ حالت خوبه ...  ینیتو چرا پائ... نه  ـ

خواب هم  یب... گرسنه ام شده ... نه : به دهان گذاشت  کیک يفرو کرد و تکه ا یدست شیرا داخل پ چنگالش

 ... توئه  ریهمه اش هم تقص... شدم 

 ...  ستیسر پا نا...  نیبشپ ایب:  دیعقب کش یصندل شیبرا

 ... سر شب بخوابم  يمجبورم کرد: خورد  کیک يگرید ينشست و تکه  زیم پشت

 ... خواهش کردم  ـ

 !؟...  يخواهش کرد:  زدیبه همه شان بر شتریآمد با دست ب یبدش نم.آشفته بود شیموها.کرد هشنگا

 ؟...  زمیبر ریش وانیل هیبرات ...  یخواهش کردم بخواب ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا انجمن نودهشتیا انکاربر يریمنا معو  beste  –بن بست 

wWw.98iA.Com ٤٨٦ 

 ... تشنه ام شده ...  خوامیآب خنک م... نه : تکان داد  سر

 ...  يبخور يزیچ ینصف شب پاش دمی؟ تا حاال ند... حالت خوبه  یمطمئن ـ

 ... نه من  شهیاون گرسنه اش م... کم شکمو شده  هیدخترت ... نگران نباش :  دیخند

 ...خوشمزه است  :  را به دهان گرفت  رفتیکه سمت دهانش م یو چنگال ستادیاش ا یکنار صندل نباریا ایک

 ؟...  دهیاالن رس سایپر: داد  هیتک ایو سرش را به شکم ک دیخند

 ... شدم  داریب نیهم يبرا... داد  بهم خبر... آره  ـ

 ... با هم   سایپسر دکتر و پر:   دیسیرا ل نشیریز لب

پسر احمد هم دوسش ... عاشق بچه هاست  سایپر...  انیبا هم کنار م: را نوازش کرد  شیموها يرو ایک دست

 ... نگران نباش ... داره 

 ؟...  مینیبب لمیف هی شهیم...  ادیمن هنوز خوابم نم: گرفت  ینفس

 ؟...  یلمیچه ف ـ

همه  نیچند وقت هم بگذره تا ا نیا: گذاشت  شیبازو ریهم دست ز ایک.ستدیگرفت تا با زیم يرا لبه  دستش

 ... شدنت تموم بشه  تیورم و اذ

...  شهیشروع م ین یاومدن ن ایاز دن زیهمه چ...  شهیدر واقع تموم نم: اش کند  یتا کاناپه همراه ایداد ک اجازه

 ... بود  کیکه کوچ شایم... گذره  یسخت م یلیخ... نگران شدن ... کردن  یدگیرس... دادن  ریش

هر ... کرد  یاش فقط ناراحتشان م یبازگوئ... گذشته ها کند  ادیخواست دوباره  ینم... دهانش ماند  انیم حرف

 ؟.مینیرو بب بایزن ز شهیم: لبخند زد ... دو را 

شکمش  ریز یکوسن.دیگذاش و دراز کش ایک يپا ينرمش سر رو يسه نفره و کوسن ها ي کاناپه يرو همانجا

اش  یشانیو پ شدیخم م یگاه... کرد  یرا نوازش م شیموها يرو یگاه ایدست ک... داد  هیگذاشت و راحت تک

 ...   یحس چیبا ه... نبود  سهیقابل مقا يزیچ چیبا ه انشانیآرامش م...  دیبوس یرا م

 *** 

 

وقت نبود که خوابش  یلیخ... بود  نیسنگ یحساب شیپلک ها...  دیشن یم یاش پچ پچ يداریخواب و ب انیم

کمر ش درد ...  ندیکرد بنش یسع... تنه اش  مین يرو یسبک يکاناپه دراز کش بود و پتو يهنوز رو... برده بود 
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سمتش برداشت  یو چند قدم ستادیا.دیدرا  ایک ي هیو روشن سالن سا کیتار انیم... گفت  یگرفت و آخ کوتاه

 ...  ادیکه بتونه ب ستین يترنج طور تیوضع:  

صبح بهش : راه رفت  یکالفه چند قدم ایک... هم فشرد و جلوتر رفت  انیرا محکم م شیدست ها... شد  نگران

 ... عسل خانم ...  گمیم

 ؟... ! ایشده ک یچ:  ستادیا اینگاه ک رسیت در

 ... نگران نشو ...  زمیعز ستین يطور: انداخت  شیسمتش برداشت و دست دور بازو يبلند قدم

 ... و بده من  یگوش... گ : لرزانش را بال گرفت  يها انگشت

 ...نشده   يطور... ترنج  ـ

 !؟...افتاده   یفرداد اتفاق يبرا... عسل  ی؟ گفت...  هیپس ک ـ

 ... نه : رنگ گرفت  ایک اخم

 ... صبح ... دونم  ینم...وقت شب   نیا! ؟.. .شده  یپس چ ـ

عسل : را دو طرف صورتش گذاشت  شیمقابلش خم شد و دست ها... آشپزخانه سراند  زیم يرا رو یگوش ایک

 ...  نهیخواد تو رو بب یم...  ستیگفت حال پدربزرگت خوب ن.تماس گرفت

 ؟...  نهیمن و بب: هم فشرد  يرا رو چشمانش

 ...  شدینرم م... ماند  ینم ضیعضالتش منق نطوریا... خوب بود ... کرد  یگونه اش را نوازش م يآرام رو ایک

...  یاون وقت اگه دوست داشت...  شهیصبح م گهیچند ساعت د هی...  يبر یتون یگفتم االن نم...  زمیاره عز ـ

 ... اگه دلت خواست 

 ... خوام  ینم...اون خونه   يدوست ندارم پام و بذارم تو...خواد برم   یدلم نم ـ

 ...  میر یکجا نم چیه...  میر ینم...  ستین يطور...  زمیعز...  شیه ـ

 ...  نمشیخوام بب ینم: فشرد  ایک ي نهیس يرا رو سرش

 ... دراز بکش  میبر ایب... نلرز ...  ستین ياجبار چیه...  زمیباشه عز ـ

 یوانیبعد با ل قهیبه آشپزخانه برگشت و چند دق ایک... شکمش گذاشت  يکاناپه نشست و دستش را رو يرو

 ... و بخور  نیا: برگشت 

 ...  ـ

 ...  یتختت که بخواب يبرمت تو یو بخور م نیا...  میرینم ينخوا...  ستین يطور... نگام کن ... ترنج  ـ
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 ... خورم  ینم:  دیآب قند دلش را زد و پس کش ینیریش

 ... ه باش... باشه  ـ

 ... خوره  یحالم به هم م: دستش را مقابل دهانش گرفت ... تهوع داشت ...  دیجوش یمعده اش م انیم يزیچ

 ...  ارمیبرات سطل م... باشه  ـ

خشک و  يعق ها...  ایهمانجا مقابل ک... عق زد .آوردن سطل به آشپزخانه رفت يبرا اینشست و ک همانجا

...  يدیترس: کمرش گذاشته بود  ينگران دست رو ایک... آنقدر که تمام تنش به لرزش افتاده بود ...  یطوالن

 ...  یشیاالن خوب م...  ستین يطور

 ... خوبم ... خوبم : خراش برداشته بود  شیگلو...زودرس را هم تجربه کند   مانیالزم بود تا زا گریعق د چند

همه عقلشون و از دست دادن ... ساعت از شب وقت تماس گرفتن بود  نیا... ا ه وونهید:  دیغر یلب م ریز ایک

 ... 

کمک کن دراز : لبش را با زبان تر کرد ... کز کرده بود  يدخترك گوشه ا... شکمش فشرد  يرا رو دستش

 ... جا  نیهم... بکشم 

 ...  شهیم تیکمرت اذ نجایا... تا تختت  کنمیبغلت م ـ

 ...  شهیم داریب شایم... جا باشم  نیهم خوامیم... خوبم ... نه  ـ

؟فکر کرد آنقدر ... مرد بد حال بود  ریپ... مثل خوره به جانش افتاده بود  يزیساعت بعد آرام شده بود اما چ مین

س  دستش را پ ایک.دندان گرفت ریانگشتش را ز يگوشه ...  ردیبوده که عسل بخواهد تماس بگ میحالش وخ

 ... نکن :  دیکش

 ؟...  یچ افتهیبراش ب یاتفاق هی...  هیاگه نرم و : را پس زد  بغضش

 ؟...  يحالت کجا بر نیبا ا ـ

از ... داد  یبهم نم یتی؟ اون که اهم...  نهیخواد من و بب یم یچ يبرا: انداخت  شیبه موها یچنگ... شد  کالفه

 ... باورم نکرد .مشت و لگدش بکشه ریخواست من و ز یبچه تو شکمم بود و م هی...  رونیخونش پرتم کرد ب

من باعثش ... اتفاق ها  نیا يهمه ... نکن  تیخودت و اذ ... من بود  ریهمه اش تقص... نگام کن ... ترنج  ـ

 ... شدم 
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اگه از پدرم اون قدر :  هم فشرد يلب رو... دورتر  یلیخ... دورتر   یجائ... بود اما فکرش نه  ایبه ک نگاهش

 نیکدوم از ا چیه... که کرد مجازات بشه  یکارهائ يبرا کباریداد حداقل  یاگه اجازه م... کرد  ینم تیحما

 ... افتاد  یاتفاق ها نم

 ؟ ... !کنم ترنج  کاریبرات چ ـ

 ...  نمشیمن و ببر بب ـ

 ... !!ترنج  ـ

باهاش  دیبا... مونه  یسرم م يدلم و تو يتو... حرف ها  نیا شهیهم...  افتهیبراش ب یو اتفاق نمشیاگه نب ـ

 ... حرف بزنم 

 ...  برمتیم... آروم باش ... نلرز ...  برمتیم... باشه  ـ

و درشتش هم   زیر يها نینگ.انگشت حلقه پوشش به رعشه افتاده بود... ؟ دستش را باال گرفت ...  دیلرز یم

 ... داد  هیکاناپه تک یسرش را به پشت...

 

 

 

نگاه پر اشکش را از ... دستانش هزار تکه شده بود  انیم يدستمال کاغذ... مقابلش نشسته بود  نیمه عمه

 ... عمه جون : و لب زد  دیدستانش باال کش

نبود  ومرثیک... کرد  یم یمثل بچه ها خوشحال.رانیا يایب یخواست یکه م یوقت: بلند نکرد تا نگاهش کند  سر

... بلد نبود که بگه  یلیخ دیشا...  یعطر پسرش و داشت...  يدادیو م ومرثیک يتو براش بو...  يو تو بود

 ... وقت بلد نبود  چیه...ابرازش کنه  

 ... دوسش داشتم ... من : هم گره کرد  انیلرزانش را م يها دست

سال ها ذره ذره  نیا یط...  ریام...خم شد   يکه چطور دیند یکس... کمرش شکست ... اون اتفاقا افتاد  یوقت ـ

 ... همه مون و کشت 

 يپدر يبرگشته بود به خانه  نیعمه مه... مرد رفته بود  ریپ...  ردیهم فشرد تا اشکش راه نگ يرا رو چشمانش

 ... نداشت  يپدر گریکه د يخانه ا... اش 

 ... آروم شد ...  دیخوبه که قبل رفتنش تو رو د ـ
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... سوخت  یعسل هم م يدلش برا... بود  دهیصورتش رنگ پر... داد  یر نشان مالغرت یبا لباس مشک عسل

عمه  ریغ... داد  ینم یحیتوض یکس... خواستند جدا شوند  یم یو چند سال زندگ یپدر و مادرش بعد س

اد حس فرد... اما انگار حس کرده بودند ... دارد  یلیچه دل یجدائ نیدانست ا ینم یکس...  ریو ام رمردیپ.نیمه

شکمش  يدستش را رو... کرده بود که گناه پدرش آنقدر بزرگ بوده که مادر صبورش را به فغان آورده است 

 ...  ياز هر معجزه ا شتریب... خد ا را داشت  ي هیهد نیبهتر... دلچسبش را لمس کرد  یسراند و برجستگ

 ... اومده دنبالت  ایک ـ

 ...عمه جون  : به جلو خم شد و دستش را گرفت  یکم.دوخت نیرا به صورت مات عمه مه نگاهش

 ... جانم  ـ

 نیتونستم هم یمن هم م...  ذارمیکه باشه من بهش احترام م یشما هر چ میتصم: کم جان بود  لبخندش

 ... مال شما هم تموم شه  دیبذار... دردهام تموم شدن عمه  يهمه ...  دمیاما بخش...  رمیو بگ میتصم

 يزیتو چ: حلقه اش نوازش کرد  یانگشت حلقه پوشش را با انگشت ب... دستش را نوازش کرد  يرو نیمه عمه

قلبم ...دستام  ...   اوردمیبه دست ن یچیو ه دمیمن همه رو بخش... داشت  دنیکه ارزش بخش يبه دست آورد

عسل اما به هق و هق افتاده ...  ندهم فشرد تا هق نز يلب رو...  ستین يزیچ چیه... شده  یهمه شون خال... 

 ... پدرم  ریو ام یشما مادرم هست... من هم بچه تون هستم ... شده  یچ دیگ یچرا به من نم: بود 

... بود  نیمن هم يتمام آرزو...  یخوشبخت تیخوشحالم که تو زندگ: دوباره انگشتش را نوازش کرد  نیمه عمه

خوشبخت باش ... و فراموش کن  زیبرو و همه چ... بد حال بشه  نکهیقبل ا... گفت  یو م نیهم شبیبابا هم د

 ... خوشحال باش ... بچه هات ... کنار شوهرت ... 

  ... 

... باالتر  يطبقه  يرو يپشت پنجره ا... مرد نگاه کرد  ریپ يبرگشت و به خانه .بود ستادهیا نیکنار ماش ایک

دستش ... شناخت بهتر بود  یکه م ییمرد ها يکه از همه  يدمر... کرد  یپشت پنجره رفتنش را نگاه م يمرد

 .به انگشتانش داد یرا باال گرفت و تکان

 ... خداحافظ : زد  لب

 !؟...  میبر: سمتش برداشت  یقدم ایک
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آن ... آرام و خوشحال است  ایکه کنار ک ندیتا فرداد بب...  ندیداشت تا سر برگرداند و دوباره فرداد را بب يادیز لیم

دستش را دور ...  شدیعالقه اش تمام م ي شهیر دیشا... کرد  یم دایخودش پ یزندگ يبرا یراه دیوقت شا

 ؟...کجاست   شایم: حلقه کرد  ایک يبازو

 ... گذاشتمش مهد  ـ

بود اما حس  نیغمگ مرگش يکه برا يبا وجود... پدربزرگش مرده بود ... خسته و گرسنه بود ... تکان داد  سر

 دیسرش کش يجانش را باال گرفت و رو یمرد دست ب ریهمان وقت که پ دیشا... کمتر شده  شیکرد دردها یم

 ... ده ی؟ رنگت پر... حالت خوبه :  دشیسمت خودش کش ایک.تمام شده بود يدردها

 ... گرسنه ام هم هست ...  ادیخوابم م... خسته ام : سر تکان داد 

 !؟...  گهید ـ

اسم  ین ین يوقتش نشده برا یکنیفکر م:  نشست و گذاشت تا کمربندش را ببندد  یصندل يرو ایکمک ک با

 ؟...  میبذار

واقعا حالت خوبه : اش را لمس کرد  یشانیصورتش خم شد و پ يرو.انگار آنهمه آرامشش را باور نداشت ایک

 ؟... !ترنج 

...  یفقط کم... پدرش تنگ شده بود  يبرا...  یکم...  یکم... دلش  ... ردیهم فشرد تا اشکش راه نگ يرو پلک

 ...  زمیعز:  دیآرام سرش را به آغوش کش ایک

من ...من موندم و بچه هام  ...  ستین یکس چیه...  گهید...  گهید: پنجه اش مشت کرد  انیرا م ایک راهنیپ

 ... موندم و تو 

 ...  ایآرامش دن يهمه ... مال ماست  ایدن يها یخوش يهمه ...  میاررو د گهیهمد یتا وقت...  میستیتنها ن ـ

گشتند  یو بر م شایرفتند دنبال م یم... بعد حرکت کردند  یکم.دیفشرد و نفس کش ایک ي نهیرا به س سرش

و عشق را  تیبود که آرامش و امن يخانه ا... نبود  یخال... شان  یبن بست زندگ يرفتند ته کوچه  یم... خانه 

 ؟... ! هینظرت با اسم آال چ: هم نگاهش کرد  ایک.چرخاند و نگاهش کرد ایسرش را سمت ک.با هم داشت

لبخند بزند و شاد باشد  ایتوانست به دن یهنوز م... هم مهم نبود  یلیخ دنشیکم رنگ و پررنگ خند... زد  لبخند

... شان  يچهار نفر يخانواده  شیفکرش رفت پ... ار هم کن... شان را از نو بسازند  یبود تا زندگ یکاف نیهم... 

 ...و آال   شایم
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  93یر ت  : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

    

  http://www.forum.98ia.com/member214759.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member231983.htmlو 

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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