
 

 قشاع
 یتعالباسمه 

 
 مقدمه

 عاشق را برعکس کنی ...
 می شود قشاع..

 دهخدا را میشناسی؟
 لغت نامه اش را باز کردم نوشته بود:

 قشاع: دردی که آدم را باز درمان مایوس میکند!
 به نام خدا

بغض داشت خفه ام می کرد ولی سعی می کردم محکم باشم که نشنوه،نبینه و 
خونه..ای کاش بابا مهراد یه کم از نفهمه ضعععیفم..دلم می خواسععت بر ردم 

قوانینشععو نادیده می  رفت تا من این ا نمونم..قلبم داره می ایسععته دیگه وقتی 
امیرحسععین نیسععت برای ای باید این ا باشععم ارا بابا نهاشععت که بر ردم 
با تموم  که  کاش مهران این ا بود دلم آ*غ*و*ش داداشععمو می خواد  خونه؟!

ز این همه تنهائی دیوونه میشععم،دسععتمو روی شععکم وجود درکم می کنه،دارم ا
برجسته ام  هاشتم انگار برای شش هفت ماه این شکم زیادی بزرگ بود!انگار 
توپ بسععکتبال قورد داده بودم با اینکه ب ه امو داشععتم ولی تنهائی بی ن ععیبم 

 نکرده بود و احساسشو بهم التماس می کرد.
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خره پشععت میز تحریر بزرگ اوبی انگار از قدم رو رفتن خسععته شععد که باا
امیرحسین نشست و حاا درست عین امیرحسام شروع کرد به نگاه کردنم،از 
این نوع نگاه بیزار بودم؛بی وقفه و نفس  یر،انگار هزار و یک احسععاس پشععت 
سرد بود و عین  شید! اهی عین باد زم*س*تونی  این نگاه جامه ی عمل می پو

نده و عین شععمآ آبت می کرد!ورور و ااقو تیز اهی هم عین آتیش سععوزا ن
نخود،بزر ی و عاقلی،مهربونی و سععنگدلی..همه انگار با هم توی این نگاه 
شععناور بودن!لعنتی دهنتو باز کن حرب بزن ببینم برای ای هفت روزه شععدی 
دایه ی بهتر از مادر و وکیلی بهتر از وصی برای ای همه تو دهن تو رو نگاه می 

کاری ند و برای من  ته ی  کن یدن!؟زودباش حرب بزن ببینم سععردسعع ان ام م
برادرای شععریعتی دیگه اه نقشععه ای برام داره..آخرین مهره ی وامونده ی پس 
انداخته های اسععتاد شععریعتی که دانشعع وهاش تا کمر براش خم میشععن و رو 
اسمش قسم میخورن و سالیان سال بعد از اتمام درسشون هنوز پشت در این 

س ستاد  رام اه خونه برای دیدن ا شن و خبر ندارند ا صف میک شون  تاد محبوب
شون حکم  سردی توی خاندان سخت و  سنت های  سرائی تربیت کرده و اه  پ
فرماسععت،نمی دونند که حرفای مدرن اما پر مغز و مفید اسععتادشععون که همه 
شریعتی که خونده فقط برای  فتِن نه عمل کردن!!باز هزار  شمه ی علم و  سرا

 بهتر از پسراست! و یک مرتبه پدر
 من منتظرم؟-
 اتفاقا منم منتظرم!-
 تو برای ای؟!-
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شتید که منو به این اتاق آوردید و اون بیرون که تا نیم - شما بگید ایکارم دا که 
ساعت پیش انگار سنگ پا میون جمعیت  م شده بود سکود کردن و کالمی 

 به زبون نمیارن،انگار روزه ی سکود  رفتن!
نه - که تکلیف خیلی ایزا این برای ای بدی  حاتی  که قراره تو برای من توضععی

 روشن بشه
درمورد ای؟!نکنه اینکه امیرحسععین ای شععد که مرد؟!نکنه منم می خواید -

 بندازید زندادن ور دل داداشم به جرم کشتن این یکی داداش؟!
 امیرعباس با یه خشم نهفته و جهبه نگام کرد و  فت:

 ا بخاطر وراثِت؟درازی زبونت به قدد کشیده ی-
بخاطر خونواده ای که انگاری تا جسععد منو روی داداش بابام نهاره و مئم ن -

 نشه که خون امیرحسام پایمال نشده ول کن قضیه نیست
اون بیرون کسی نمی دونه قاتل امیرحسام،مهران رفیق بیست ساله اِش که ا ر -

 می دونستن تو "دختِر  ل" آقام نبودی
 م*س*تفیض نمی کنید خان داداش؟! پس ارا از این لئف-
 اون من مثل تو پل های پشت سرمو با زبون درازی خراب نمی کنم-
کدوم پل؟همون اند تا اوب پوسععیده ای که روی هم انبار شععده بود که تا -

روش نرفته فرو ریخت و منو  رفتار یه مرداب عمیق و مر بار کرد که هر ای 
 ه؟!میگهره منو بیشتر تو خودش فرو می بر

 میفهمی ای میگی یا بخاطر بارداریت فشار به مغزد اومده؟!-
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سرش!)جان من این ا یه - شه نه  شار رو کمر شه ف وقتی زن جماعت باردار می
صدا نکنین بخاطر ورود  سر و  سرا  شکلک زبون درازی ازمه ها..خب دختر پ
شن دعوامون میکننا..خب من بازم توی  سایه هامون خوابن بیدار می من که هم

 این رمان مزه میریزم ولی سعی میکنم دیگه خیلی شورش نکنم(
به سععرد اومده مغزد تکون خورده و - ولی برای تو انگاری برعکِس!فشعععار 

 زبونت زیادی به کار افتاده انگار سیستم مغزِد که قاطی کرده
ِعه؟پس جناب مهندس اون ور آب های اقیانوس پزشععکی می خوندن اونم -

 مهندسی راه و ساختمان!مغز و اع اب مه 
بی لحظه ای مقدمه اینی و لحظه ای آرامش برا اینکه من تسععلط خودمو که 
عین بید می لرزیدم رو به دست بیارم با اون لحن جدی و صدای بم، رم و رسا 

  فت:
شما بوده یا ُمِد؟!)اوه اوه - شش ماهه بارداره،رسم خونواده ی  سه ماهه عروس 

 ناک اوتش کرد(
ج نگاش کردم..حس کردم از اشمام آتیش می باره تنم یخ کرد از با حرص و ل

 حرفش با صدای لرزون و بغض آلود  فتم:
 یه جور حرب می زنی انگار من به خودی خود قادرم عین مرغ خودمو...-

سنگ نگاهم می کرد،از جا بلند  شمام می بارید و عین  سیل از ا شکام عین  ا
ست ضم می خوا سال از  شدم اون هر ان بود که بغ شه،بعد این همه  منف ر ب

وایت وریب وربا اومده برای من شععده کاسععه ی داغ تر از اش و یه جور رفتار 
قام واا و مئلق خونواده ی شععریفش  گار من هم شعععمن م که ان نه  می ک

 نبودم..عوضی پست فئرد
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 بشین-
 با همون حال  فتم:

شدن من اونقد- شینم که توهین کنی؟تهمت بزنی؟خون به جگر  وده ر زیاد بب
 که خون ل*خ*ته شده توی جیگرم..ازم نیست تالش بیهوده کنی استاداه

 بهت  فتم بشین-
رام ب« مامان امیرحسین»شنل کوتاه مشکی قالب بافی شده ای که ملیح مامان 

سال که مدام لرزم می  رفت دورم بندازم رو از  سرد اون  بافته بود که توی پائیز 
شت ب شتم که برم روی مبل های ادارِی پ سین بردا لند و ارمین اتاق کار امیرح

بیرون که قدم دومو برنداشععته امیرعباس با اون هیکل که شععبیه هیکل صععاحب 
اسععمش بود مقابلم هاهر شععد،یه لحظه قالب هی کردم اون اون سععر اتاق بود 
کی خودشععو رسععوند مقابل من؟!در برابرش عین یه موجود ضعععیف و نحیف 

بر رد بتمرگ سعر جاد که این شعوخی نداره »ام بهم  فتبودم یه لحظه وریزه 
هاد!من می ترسععم ازش فت «با بل هر عکس العملی   برو »ولی ورورم ق

تا قدممو بلند کردم نگاه امیرعباس رو « اهمیتی نده اینا همش طبل تو خالیه
عین نگاه یه شععیر پر قدرتی که به یه ب ه آهو نگاه می کنه و ب ه آهو از ترسعش 

ه تا ازش اطاعت کنه و زیر انگالش سععر تعظیم فرو بیاره مقابل رامش میشععع
خودم دیدم و بر شتم روی صندلی نشستم..اند لحظه ای جو اتاق آروم شد نه 
حرفی زد نه جوابی می داد،امیرعباس پشععت پن ره ایسععتاده بود و دسععتشععو تو 
جیب شععلوار مشععکی پاراه ای که انگار تو تنش دوخته بودن و به خودی خود 

ستم نگاه کردم ا بهتی نثارش می کرد،فرو برده بود و به حیاط نگاه می کرد..به د
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حلقه ی امیرحسععین تو انگشععتم بود نمی دونم ارا اینقدر متعهد بودم شععاید 
هد  با امیرحسعععام فرق داشعععت برای همین هم بهش متع اون امیرحسععین 

ضا پی ید و در صدای النگوهام تو ف ین ست عبودم،موهای فر بلندمو کنار زدم 
زنگی بود که آنتراک اتاق جلسععه رو به اتمام می رسععوند،امیرعباس بر شععت و 
نگام کرد،پیرهن سیاهش هم درست عملکرد شلوارشو داشت اقدر خوب به 

 تنش نشسته!
 با امیرحسین دوست بودی؟-
 نه-
 نامزدیتون طوانی بود؟-
 ما اصال نامزد نبودیم-

 با ع بانیت  فت:
 فت می زنه که ب ه ی امیرحسین توِش؟!پس این شکم ارا حرب م-

 سر بلند کردم باز دوباره منو کوبید،اشکامو با ع بانیت پس زدم و  فتم:
 ارا نمیری از خودش بپرسی؟-

 امیرعباس هم با همون حالت ع بانیت و خشمش  فت:
 ا ر می تونستم حتما اینکارو می کردم و منتظر تو نمی موندم-

 ده بود توی کالم و لحنم  فتم:نفس زنان و حرصی که مملوء ش
شما مردها هم مثل ما زن ها - شتو از من نگیر،کاش  پس تقاص گ*ن*ا*ه دادا

بعد هر گ*ن*ا*هی این انینی یه طرب تنتون دو تای سععرتون باد می کرد تا 
یل کرده و بی سععواد  نداره،تح عع عادی و اواد پیغمبر  که  یدن  مه می فهم ه

 ه اتون فقط به یه ایز فکر می کنید.ندارهریا،مومن و بی دین نداره هم
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شدم..تا  شد آتیش  رفتی خنک  شد،خوب  سابی قرمز و برافروخته  قیافه ش ح
 اومدم بلند بشم این بار فریاد زد:

 بشین حرفم تموم نشده...-
 من که  فتم نیازی به دکتر نیست!-

 منم  فتم باید بریم دکتر..!-امیرعباس
 خانوم با لحن مادرانه و مهربونی  فت:به ملیحه خانوم نگاه کردم و ملیحه 

پاشععو مادر بعد پشععیمونی برای خودد و ما میهاری ها،خیلی -ملیحه خانوم
 وقته دکتر نرفتی  لم،پاشو...

از جا بلند شعععدم و رفتم روی همون شععلوار جینم مانتوی مشععکی کوتاهمو 
سفیدمو پوشیدمو اومدم  سرم کردم و ژاکت  شکی هم  شال پشمی م پوشیدم و 
بیرون که دیدم امیرعباس داشععت با زن عمو حرب می زد،نگاهی به من کرد و 

 مثل تموم این روزا سر تا پامو یه براندازی کرد و ملیحآ خانوم  فت:
 مامان د مه های ژاکتتو ببند سرمان نخوری هوا خیلی سرده-ملیحه خانوم

 با یه لحن خ الت واری  فتم:
 نمیشن!مامان ملیح د مه های ژاکتم بسته -

 الهی من قربونت برم...-زن عمو پروانه
 مگه لباس دیگه ای نداری؟!-امیرعباس

 دارم،خونه ی باباِم..هنوز نیاوردم فقط همیُن مامانم آورده-
 من اون میرم یه ژاکت براد میارم...-ملیحه خانوم
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نه نمیخواد،اون که تو ماشععینیم سععِر راه هم اند دسععت لباس بتید -امیرعباس
 بیا بریم دیروقت شد...بخریم..

 هونیا  رسنه اد نیست؟! رسنه نمونی..!-ملیحه خانوم
 یه ایزی میخرم نگران نباشید-امیرعباس

 امیرعباس ما نیایم؟!-زن عمو پروانه
شین یه کار  سر کواه هم نمیرن..خانوم برو ب صن تا  شما که هر ز،ا )نه بدون 

پا بدوز میخوای بیفتی  بافتنی ای ایزی  یه  یدی بکن  بدبخمف تا هی ی این 
 وراجی کنی بری رو اع ابشون!؟واااا بوخودا(

مگه داریم میریم پیک نیک زن عمو؟!نه بابا شماها ارا..با اجازه... -امیرعباس
شتم جلوی در..وای دوباره بند!ائوری » شتم و  ها سفیدمو بردا کتونی های 

تی سم وقاین بند ها رو ببندم؟!اصال به این شکم عادد نکردم خیلی هم می تر
سته بودم امیرعباس  فت شن شینم روی پله که هنوز ن شم.. اومدم ب  «خمیده می

شتیم با کفش های  لی  صدها مهمان دا صبح  سرد،کثیفته،از  شین رو پله ی  ن
 اومدن و رفتن..پاشعو..

 میخوام کتونیُم بپوشم تا نشینم نمی تونم شکمم نمیگهاره خم شم-
 امیرعباس عاصی شده  فت:

 شو من پاد می کنمپا-امیرعباس
 اون دو دقیقه ای پام می کنم بعد خودمو می تکونم-

اند ثانیه  هاشععت و انگار کتونی هام برای یه جفت پا نبودن یا شععاید من کند 
 شده بودم که امیرعباس آرن مو  رفت و  فت:

 پاشو سرما رفت توی تنت اقدر سر به هوائی ب ه!-امیرعباس
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 ُانباتمه زدم و  فتم:
 یرعباس بده من تو رو خدا این کارا رو نکنآقا ام-

 امیرعباس با دل سنگی  فت:
 برای تو نمی کنم برای برادرزادمه-امیرعباس

 ولی این پاهای مادر برادرزادته،بده من-
 پاتو بکن تو کفش-امیرعباس

 نمی کنم-
عدا..این ارا اینقده لج بازه؟!میگم پاتو کن تو کفش هوننیا من -امیرعباس ع ع خ

امیرحسین نیستما،من جوش بیارم آمپرم بره باا کوایک بزرگ نمیشناسما،پاتو 
پامو تا توی کتونی کردم و پاشععنه ی پای سععردم به دسعععت »کن تو کفش... 

 ارا پاد اینقدر سرده؟!جورابت کو؟« امیرعباس خورد  فت
 من جوراب نمی پوشم کف پام آتیش می  یره-

 پروانه در رو باز کرد و  فت:از جا بلند شد و در رو زد و زن عمو
 ایشد؟ایزی جا  هاشتید؟!-زن عمو پروانه

 زن عمو یه جفت جوراب بیارید،این جوراب نپوشیده-امیرعباس
 باشه!-زن عمو پروانه

 من جوراب نمی پوشم،پام به  ز  ز می افته-
 من جوراب میارم پاد می کنم تو هم می پوشی،سرما رو شوخی  رفته-

 داد دست امیرعباس و  فت: میلح مامان جورابو
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سرما -ملیحه خانوم صد بار نمی  م جوراب بپوش؟!آدم همیشه از پا  هونععععیا!
 می خوره دیگه...

 ملیح مامان من نمی تونم جوراب بپوشم...-
 پاتو بهار رو زانوی من...-امیرعباس

 با خ الت آروم  فتم:
 نکن امیرعباس بده من می پوشم-

 نی با این شکم..پاتو بهار این انمی خواد،تو نمی تو-امیرعباس
به ملیحه خانوم نگاه کردم..وااا!!!ارا اینقدر براشععون عادی بود رفتارای ع یب 
امیرعباس!!تا دیروز هزار و یک کار من خالب شععرع بود و از حاا به بعد تموم 
کارای امیرعباس که تابلو و ضععایعه سععت درسععت و شععرعِی؟!؟!دوسععت ندارم 

باس بهم دسعععت بز بده..من امیرحسععینمو می امیرع کارامو ان ام  یا  نه 
شدم،به  خوام..بابامو می خوام..مهراُن می خوام نه امیرعباس بدعُنُق!ع بانی 
سختی از جا بلند شدم..نمی دونم این شکم ارا اینقدر بزرگ بود!کتونی هامو 

 پا پس زدم و کفش عروسکی هامو از  وشه ی دیوار پام کردم و  فتم:
 کتونی بپوشم،پشیمون شدم... اصال نمی خواد-

 تا اومدم از پله برم پائین امیرعباس  فت:
 وایستا ببینم! فتم باید جوراب بپوشی پاد یخ کرده-امیرعباس

 با بغض  فتم:
 یا خودم می پوشم یا نمی پوشم!!-

)ترکیب خوبی هسععتن این دو تاها،لوس و زور و مثل  ربه و پلنگ البته تو این 
 اورم هستن خخخ(شرایط هونیا ااق و 
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 امیرعباس با ع بانیت  فت:
 بیا بپوش ببینم ائوری میخوای بپوشی!!؟-امیرعباس

 ملیحه خانوم آهسته  فت:
 امععیرعبعاس!!-ملیحه خانوم

 امیرعباس شاکی  فت:
 بهت خوبی نیومده نه؟!-امیرعباس

 با بغض  فتم:
 نعه!-

یه لحظه نفسععم تا اومدم روی پله بشععینم آرن م رو اونقدر محکم  رفت که 
 رفعت و جیغ کوتاهی زدم..ملیحه خانوم فورا با هول زد ی  فت:

ای واعععی..ای واععععععی!!امیرعباس از دست تو..دست ب ه مردُم -ملیحه خانوم
 شکوندی..این اه کاریه آخه پسر من؟!

 امیرعباس هم با حرص  فت:
 داره باز میشینه رو پله...-امیرعباس

 زدم زیر  ریه و  فتم:
 ن نمیاماصال م-

 کفشام رو درآوردم و رفتم تو خونه..ملیحه خانوم هم  فت:
خوب شعععد؟!امیرعباس می فهمی اون حسعععاس تِر اون نبود -ملیحه خانوم

 امیرحسین براش سنگیِن..جای محبت داری خار می کنی تو اشماش؟!
 واا ای شد؟!-زن عمو پروانه
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قدر دلم می خواد تاقم..وای امیرحسععین ک ائی؟ا قدر  رفتم تو ا بر رده،ا
خوب بود و من قدرشو ندونستم..امیرحسین ک ا امیرعباس ک ا!!؟امیرحسین 

شونت رفتار « هونیا خانوم..هونیاجان»یه لحظه از دهنش نمی افتاد  یه بار با خ
نکرد با اینکه حتی یه بار هم نخواسععت بهم نزدیک بشععه ولی عین پروانه دورم 

صال نفهمیدم باردا سه ماه ا رم ولی طی هفت روز فهمیدم که می ارخید،طی 
یه زن تنهای کم سععن و سعععال بارداِر بیوه ام که همه میخوان برام آقابااسععر 
باشععن..دلم می خواد در باز بشععه و امیرحسععین بیاد داخل اتاق و بازم با همون 

باید همه ایز »حرفای عاقالنه و هوشمندانه ش قلبمو آروم کنه و به خودم بگم 
سین نه اینکه رو فراموش کرد و تق ست،امیرح سین و این ب ه ا دیر من با امیرح

از شاهرخ"نامزد سابقم" کم نداره بلکه خیلی هم آقا تر و تکمیل تره،ببین اقدر 
پای من هسعععت ولی شعععاهرخ  مه جوره  نه و ه تار می ک هام مهربون رف با
سین  شقم نبود که به پام بمونه.. و من هر روز با امیرح شاهرخ اونقدر عا نبود،

بیشععتر بگیرم و سعععی کنم همونئور که اون رابئه رو از انتقام و جزا جدا  خوی
که مهران  ندان بل خت ز ندا باشععم..امیرحسععین مهراُن ن ثل اون  کرده منم م
خودش،خودشو معرفی کرد و امیرحسین هم خودشو شاکی پرونده اعالم کرد 

واده ی نو با هزار در یری قرار شد که کسی جز امیرحسین نفهمه قاتل کیه و خو
شععریعت هم فکر می کنند قاتل متواری شععده و مهران به خاطر اک بر شععتی 

 «توی زندانه!!
 در اتاق باز شد

 و ملیحه خانوم اومد توی اتاقم و از روی تخت بلند شدم که  فت:



wWw.Roman4u.iR  16 

 

تو که هنوز داری  ریه می کنی!!؟اینقدر منو شععرمنده ی روی -ملیحه خانوم
 ب ه ام نکن

کردم،یه جور رفتار می کرد که انگار امیرحسععین عاشععق به ملیحه خانوم نگاه 
 دلخسته ام بود..!

 اه شرمند ی ای..دشمنتون شرمنده-
 اشکامو پاک کرد و  فت:

تو خودد دلت نمی سععوزه دختر؟!از دو سععه ماه قبل که یه بار -ملیحه خانوم
امیرحسععین بردتت دکتر هنوز نرفتی برا اکاب..همش هم که در حال  ریه و 

دی..توی این هفت هشععت روز هم که دیگه بدتر به هوای امیرحسععین زاری بو
شده قدر جیره ی یه جوجه..خودتو  شک ریختی..وهاد هم که  شتر از قبل ا بی

 می تونی ببخشی ا ه خدائی نکرده بالئی سر اون طفل مع وم یتیم بیاد؟!
 سرمو باا آوردم و به صورد ملیحه خانوم نگاه کردم و به آرومی  فتم:

 نه-
 ملیحه خانوم لبخند تلخی زد و  فت:

خب ارا قربونت برم با دکتر رفتنت لج می کنی؟!امیرعباس هم -ملیحه خانوم
سال نبوده حاا که اومده دو تا برادراش مردن..جووِن  ناراحِت..ع بِی..هفت 
و وم روی قلبش سنگیِن ..تازه داره زن برادر جوون و کم سن و سال حامله اشم 

پر از حرِب پر از سععوال که هیک کدوم یا نمی دونم یا نمی  می بینه..تو سععرش
خوایم درموردش حرب بزنیم..به هر طرب که بر می  رده یکی یه  ره ای داره 

ملیحه خانوم »که سععر این  ره بر می  رده به خونواده ی شععریعتی و حکمت.. 
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سععری تکون دادم و »ا ه من بیام،میای با هم بریم؟ « دسععتمو  رفت و  فت
 از امیرعباس خ الت می کشی؟!«  فت

 دوباره سر تکون دادم و سرمو به زیر انداختم و  فتم:
بامو می - با باشعععه،من..من  ملیح مامان،نمی خوام امیرعباس هوامو داشععته 

 امیرحسیُن می خوام...« آهسته تر  فتم»خوام..داداشمو می خوام.. 
 ملیحه خانوم با اشمای خیس موهام رو نوازشی داد و  فت:

خانوم حه  نارد -ملی باس مردی رو ک می دونم عزیز دلم ولی اون جز امیرع
نداری..عمو رسععولت هم که به هوای کارهای مختلف میره بیرون ولی من می 
دونم که میره بس میشععینه تو شععرکت امیرحسععین و  ریه می کنه براش...همه 

شو یاد شده..همش منتظرم که بیاد خونه..بازم کلیدها ره ش بامون دلمون تنگ 
فقط منم »صدای خنده اش بیاد و بگه « کیه؟»ببره و زنگ بزنه و قبل اینکه بگم 

 «لبخندی تلخ زدم و اشععکاشععو پاک کرد و  فت«... »که کلید یادم میره بردارم
 اون لباس می پوشم میام،بیا اینم جوراباد،میخوای کمکت کنم مادر؟

 اه ی کافی بلنده...نه ممنون..روی این تخت می تونم بپوشم،تخت به اند-
 خیله خب پس من میرم...-ملیحه خانوم

شلوارم به  سختی پوشیدم..کمر  ملیحه خانوم از اتاق رفت بیرون و جورابمو به 
شاد  شلوار برام خیلی   شو باز کردم،قبال همین  شار می آورد،د مه ا شکمم ف
شدم و تو آئینه به خودم نگاه کردم تا  شده!از جا بلند  بود ولی اون اقدر تنگ 

شنم دورم ریخته  سرم کنم..موهای قهوه ای رو شده بود،ابروهائی که شالمو 
با صععورتم  تب و همخوان  ند و مر نداده بود هنوز ُفرِمشععوُن از دسعععت 
بودند،ابروهائی که نه خیلی بلند بودند نه خیلی کوتاه؛اشمای مشکی ترکمنی 
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کشیده که البته حاا جای سفیدی اشم،سرخی و تورم داشت..بینیم به مادرم 
ر تی که اورتر شده بودم برجسته ترفته بود کوایک و قلمی بود.. ونه هام از وق

با اونه ام و بینیم برام نقش داده  شعععده بودند و لب هائی که خدا متناسعععب 
 بود...در اتاق باز شد و ملیحه خانوم  فت:

 بریم مادر؟-ملیحه خانوم
سرش  سته و  ش راه افتادم از در اتاق که اومدم بیرون دیدم امیرعباس روی مبل ن

ن عمو پروانه هم داشععت یه  وشععه نماز می خوند..در پائیِن و ورق در تفکر..ز
شکی م عد و ابروهائی  شد و با اون هیکل اور و اون مو های م اتاق لعیا باز 
شکِی زیباش و بینی  شمای خمار م شتن ولی نازک بودند و ا که با وجود برندا
شتیش و رنگ پریده اش اومد  ایتالیائیش )هععععععععععععا؟!؟!؟!؟!( و لب های  و

ست شه بیرون..آ سته بره دعوا،اان هم خم می شو باا زده بود )حتما میخوا ین ها
پاشنه ی کفشای قی ریشو میکشه( حتما می خواست وضو بگیره )آب ی نیلو 

 تو هم ما رو ضایآ نکن جلو ملت دیگه( یه نگاه به ما کرد و آروم  فت:
 سالم-لعیا

 ایزی نمیخوری؟!-ملیحه خانوم
 ت:لعیا با همون کسلی و ومگینی  ف

 نه-لعیا
 میخوای بمیری؟؟ازا وها نمیخوری؟-امیرعباس

  رسنه ام نیست-لعیا
 لعیا وارد دستشوئی شد و ملیحه خانوم  فت:
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 می بینی درد و ومم کمه لعیا هم هر روز بدتر میشه...-ملیحه خانوم
امیرعباس یه نگاهی به من کرد و از جا بلند شد و بعد اشم دوخت به جورابم 

 سمت در عمو رسول وارد خونه شد و نگاهی به ما کرد و  فت:و تا بر شت به 
 ک ا میرید؟!-عمو رسول
 هونیا رو ببریم دکتر-امیرعباس

 عمو با نگرانی  فت:
 ای شده؟!حالت خوب نیست بابا؟!-عمو رسول

ارا الحمد... ولی  فتیم این اند روز خیلی به خودش فشعععار -ملیحه خانوم
 ب بکنند...آورده بهتره ببریمش دکتر یه اکا

به،ملیحه خانوم قبل اینکه بری بیا به من یه قرص بده که -عمو رسععول آره خو
 سرم خیلی درد می کنه...

ملیحه خانوم دیگه همه ی دنیا رو به هول و وای عمو رسول افتاد که ارا سرد 
درد می کنه؟!رفتی باز تو شععرکت امیرحسععین  ریه کردی؟نمیگی قلبت بگیره 

به فکر من نیسععتی..ما همه نگاهمون به من اه خاکی تو سععرم  بریزم؟!ارا 
توئه..ا ر تو محکم نباشععی ما هم خودمونو می بازیم..اون از لعیا که هر روز 
حالش بدتر میشععه این از تو اون از امیرعباس که ب ه ام سععر ی ه  رفته و نمی 
دونه طرب کی بایسععته که از ماجرا سععر در بیاره...یهو تو همین لحظه صععدای 

 آیفون اومد و امیرعباس  وشی رو برداشت و  فت: زنگ
 اومدیم..اومدیم ببخشید..هونیا بیا بریم مادرم دیگه نمیاد...-امیرعباس

به طرب در رفت..باهاش موافق بودم اون دیگه مامان ملیح،عمو  امیرعباس 
رسول رو دیده بود و برای ملیحه خانوم هاهرا دنیا تیره و تار میشد و عمو رسول 
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ویدا بود؛کفش عروسععکیُم پوشععیدم و امیرعباس به طرب پله ها رفت و فقط ه
منم پشت سرش..امیرحسین می دونست که هر وقت از پله میخوام بیام پائین 
که اینو نمی  باس  فت ولی امیرع سعععر ی ه می  یرم و دسعععتمو می  ر
دونسععت،محکم میله ی کناِر پله رو  رفتم تا نیفتم..عرشععیا تو حیاط بود و با 

 به زمین می کوبید و خاک باو ه رو فرو می برد،امیرعباس  فت:پاش 
 حاا ارا به جون باو ه افتادی؟!-امیرعباس

عرشععیا که قبال خیلی بهله  و و شععیئون بود با این حرب امیرعباس فقط یه 
 لبخند تلخ زد و  فت:

 معلومه ک ائید؟!ساعت هشت و نیم شد!-عرشیا
بعد سوار پرشیای طوسی عرشیا شدیم همه با هم طول حیاط رو طی کردیم و 

 و مدد ها تو ماشین سکود برقرار بود تا اینکه امیرعباس  فت:
 تو،تو شرکت امیرحسین مشغولی؟-امیرعباس

 نه من مغازه دارم،امیرحسین جدا کار می کرد-عرشیا
 قبال با امیرحسام کار می کرد؟-امیرعباس

 عرشیا از آئینه یه نگاه به من کرد و آروم  فت:
امیرحسام و مهران با هم کار می کردند،یه مغازه دکوراسیون داخلی زده -عرشیا

سی عمران خوشش نمی اومد به  سام می  فت از اول هم از مهند بودند،امیرح
اجبار عمو رفته واسه همین رفت پیش مهران و توی یه اشم بر هم زدن فود و 

شروع به کار کردن شیده فن کار رو مهران بهش یاد داد و با هم  سال نک د،به دو 
 مغازه رو خریدند،ن ف مهران ن ف امیرحسام...
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 سر شراکت دعواشون شد؟-امیرعباس
 عرشیا پوزخندی زد و  فت:

اون دو تا که حساب کتاب سرشون نمی شد با هم در می آوردن با هم -عرشیا
سر مغازه  شراکت اه معنی داره..نمی دونم  جمآ می کردن با هم می خوردن 

عرشععیا با یه »ر دوشععون سععند و شععریک شععدن جز ع ایب بود ای شععد که ه
 هر ای نقل این حرفا نبود...« صدای  رفته  فت

 پس نقل ای بودکه رفیق  رمابه  لستان شدن قاتل و مقتول؟!-امیرعباس
شیا شون حفظ -عر ستن تا ابد و دهر رابئه ا حتما از عالقه ی زیاد بوده که خوا

 بشه
ه ارا منو می پی ونید؟!از مامان و بابا که نمیشععه ا اله اا ا... آخ-امیرعباس

پرسید از شماها هم که می پرسم اینئوری می کنید،آخه ا ر اینقدر با هم ندار 
 بودن سر ای خون ریخته شده؟!؟!

 عرشیا باز از تو آئینه به من نگاه کرد و  فت:
شیا صد تا عاقل نمی تونند-عر سنگی رو ته ااه میندازه که  رش د یه دیوونه یه 
 بیارن!

 با حرص  فتم:
 اون عاقلی که میره ته ااه میشینه بدتر از اون دیوونهست!-

 عرشیا هم با حرص  فت:
 حاا دیگه فقط من دیوونه ام؟!-عرشیا

 اونم دیوونه است،شما رو سننه!؟از بیکاری زیاد خوشی زده زیر دلتون هان؟-
 خوشی ما یا خان داداش جنابعالی؟!-عرشیا
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نیسععت عرشععیاجان،نقل اینه که وقتی آدم یه پیمانی رو می بنده  نقل این حرفا-
ا ر طرفش اشععتباه کنه اون یکی کوتاه بیاد تا طرفش حیا کنه ولی زند ی تو و 

 هدی رینِگ رو کم کنِی داداش من!
نه هونیاجان تو خونواده ی شععما عادد دارید بدترین راه رو انتخاب -عرشععیا

 کنین برای رسیدن به هدفتون...
ازدواجمون از اول هم »گه هدی تقاضعععای طالق کرد؟!مگه هدی  فت م-

نمی تونم خواهر قاتل داداشععمو ببینم..باهاش »مگه هدی  فت « اشععتباه بود
 ؟!؟!«زند ی کنم..باهاش ادامه بدم...

 عرشیا داد زد:
 ولی هدی رفت ب ه ی مُن سقط کرد..!-عرشیا

سبوند- ست نگهش داره؟!تو خردش کردی..انگ ا ی..به هدی اه به می خوا
 هدی اه ربئی داره..تو هم مثل امیرحسامی..!

 عرشیا بلندتر داد زد:
 آره منم مثل امیرحسامم...-عرشیا

 مثل اون بی تق یرترین آدم  وُد میکشی تو  ود تا بزنیش زمین..-
 عرشیا آروم تر با حرص  فت:

ی که وقتتو راست میگی ما همه مون دیوونه ایم شما خونواد ی عاقلید -عرشیا
 می زنید برسیم آخر دودمانی که به باد می دید!

 با حرص  فتم:
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می خواستی جلوی زبونتو می  رفتی..جلوی دست درازتو می  رفتی..جلوی -
 اون مغزد با افکار معیوب و مخدوشُت می  رفتی تا ب ه اُد داشته باشی...

شنه  ه کنه که بلند مقابل)اان اون قفل فرمون درمیاره اینم نیت میکنه با کفش پا
 با دست زدن به کفش خر وشیاش نمیدونم ای یاش خیط میشه خخخ(

شیا ضی -عر ضوع ایز دیگه اِی..آدم که دین و ایمانش قر نه..نه خواهر من مو
 باشه قاتل ب ه اشم میشه..!

انان جیغ کشععیدم که امیرعباس و عرشععیا زهر ترک شععدند،با حرص و جیغ 
  فتم:

همه از دم قاتل بالفئره،شععما هم اواد پیغمبر همه  آره،ما ب ه های شععمریم-
 مظلوم و مع وم مئلق..!

)اوه اوه سععالک کشععتار جمعی کشععید بیرون این دختر..امان از جیغ خانوما 
 امعععان..(
شیا؟! -امیرعباس سلیم باا»بس می کنید یا نه؟!عر شو به معنی ت ست شیا د  عر

ی خودتو ب ه ی تو امشععب میخوا«  رفت و امیرعباس بر شععت به من  فت
شکمتو بکشی هععععان؟!آروم میگیری یا نه؟خوبه حامله ای که صداد پرده ی 
 وش آدمو پاره میکنه،ماشععاءا... به این نفس،زن های حامله یه جمله میخوان 
بگن نفسععشععون باا نمیاد،امشععب یا خودتو سععکته بده یا اون ب ه رو ناق  و 

شک»نارس به دنیا بیار...  ست روی  شت د شتم که امیرعباس با با وح مم  ها
شیا  فت شت به عر صحنه بر  یه مغازه دیدی نگه دار یه بئری آب « دیدن این 

 بخرم تنش داره می لرزه
 عرشیا نگران نگام کرد و  فت:
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 خوبی هونیا؟!-عرشیا
 با حرص  فتم:

نه ایشععا... که بمیرم خونم بیفته  ردنت که ببینم شععریعتی ها وقتی لقب قاتل -
 شعار میدن یا نه!! می  یرند هم

 ا اله اا ا...-امیرعباس
 با حرص  فتم:

سی آخه یه - صدا میزنی؟نکنه اون می تر ا اله اا ا... که ای؟!خدا رو ارا 
سته وای پناه بر خدا!ولی  ش شتون ن قاتل بالفئره از خونواده ی حکمت قاتال پی

باس؟این ب ه هم خون اواد پیغمبر تو ر ِش هم  یه امیرع خون می دونی ا
 شمری ها

 امیرعباس با صدای آروم ولی جهبه دار و جدی  فت:
داری روی سععگ منو باا میاری،بعد که باا بیاد من پااه می  یرم -امیرعباس

 اونوقت تو می دونی و خدائی که باید مع زه کنه من آروم بگیرم..!
شد..عرشیا بخاری رو  شین پیاده  شم از ما شت و امیرعباس با خ عرشیا نگه دا

 ه کم زیاد کرد و  فت:ی
 سردد نیست؟-عرشیا

 نمی خواد منت منو بکشی،برو منت زنتو بکش-
 زنم بدتر از تو زبون نفهمه!-عرشیا

که حاج - یایم..از اون بزر مون  یا م به دن قاتال همه مون بیلفر  ما حکمت  آره 
 مهراده تا این کوایکمون که هانِی 
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شیا شید،یه کم بهم حق بده داوون-عر سته که من و  خیله خب ببخ داوونم،در
ستیم،درسته  ستیم ولی کمتر از برادر هم نی سرای عمو رسول از یه پدر مادر نی پ
یک منم بود،برادرزنم  فابر یک امیرحسعععام بود ولی رفیق  که مهران رفیق 
بود..زند یمو از دسععت دادم،ب ه امو از دسععت دادم،زخم این ها خوب نشععده 

رگ افتاده روی این خونواده،سععایه ی زخم امیرحسععین افتاد به دلم..سععایه ی م
بدبختی روی اون خونواده،انقدر سععبک سععنگین کردم مغزم هنگ کرده پر از 
تع ععبم پر از کینه ای که بر می  رده به عزیزتریِن اشععخاص زند یم دارم از پا 

فت»می افتم  گام کرد و   یه « بر شعععت ن نا همش   اهی فکر می کنم ای
شم و ب شادیم کاب*و*س،می خوام بیدار ب سر جاِش،همه با هم  بینم همه ایز 

مثل دو تا تیکه ای که همدیگُر جهب می کنند و نهایتا یه تیکه ی بزرگ میشععه 
بشععیم،همه بر ردیم سععر خونه زند یمون بر ردیم به اوایل خرداد پارسععال،همه 
سین  سام و امیرح شه انگار نه انگار که اتفاقی افتاده،امیرح سر  رفته ب ایز از 

 من و هدی بر ردیم سر خونه زند یمون،تو بر ردی به نامزدد...زنده بشن،
 با حرص و وضب  فتم:

صععدام می لرزید و می  رفت و بغضععم هر آن »من نمی خوام..نمی خوام.. -
بر ردم پیش..شععاهرخ..نمی خوام دیگه..اسععمی ازش « صععدامو بم تر می کرد

ست پس زدم و  فتم»بیاری..فهمیدی عرشیا؟  شت د شکامو با پ همه  کاش «ا
 ایز به عقب بر رده جز اینکه امیرحسین کنارم باشه...

قبل اینکه عرشععیا لبخند ومگینشععو بهم بزنه امیرعباس در ماشععینو باز کرد و 
 ننشسته  فت:
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ُسنا؟!کم کن این ام ُب..هونیا بیا.. -امیرعباس آه!ارا ماشینو کردی حموم و 
ی یاد باا رنگ پریده تر شدشیریِن،قند خونت م« در آبمیوه رو باز کرد و  فت»

یار که بیرون سععرده تو ماشععین  رمه عرق می کنی میری  که..!اون ژاکتتو درب
درحالی که تو دسععتش آب میوه بود و من بهش »بیرون یوقت سععرما میخوری 

شه ی دیگه به طرب عرشیا  رفت و  فت شی ر کمتر بیا بخو« نگاه می کردم یه 
 زودی خراب میشن!جوش بیاری با این تفاسیر سوپاپاد ب

 عرشیا لبخندی ومگین زد و آب میوه رو  رفت و  فت:
 مرسی داداش-عرشیا

 امیرعباس لبخندی زد و به من نگاه کرد و  فت:
 ارا نمی  یری دیگه؟!-امیرعباس

 اون انبه دوست نداره-عرشیا
 خب ارا زودتر نمیگین؟!اینو بگیر برم یکی دیگه براد بگیرم-امیرعباس

 میخورم نمیخواد همیُن -
 ای دوس داری؟« شیشه رو طرب عرشیا  رفت و  فت»نه -امیرعباس

 آلبالو-عرشیا
 نه اون ترِش فشارش می افته،هلو بگیرم؟-امیرعباس

 امیرعباس؟« امیرعباس از ماشین پیاده شد و صدا زدم»مرسی -
 بر شت و  فت:

 بله؟-امیرعباس
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 اره بی«  فتمامیرعباس لبخندی کمرنگ زد و رفت و »ترو خدا ببخشععیدا -
 امیرعباس!

 امیرعباس؟« امیرعباس از ماشین پیاده شد و صدا زدم»مرسی -
 بر شت و  فت:

 بله؟-امیرعباس
 اره بی« امیرعباس لبخندی کمرنگ زد و رفت و  فتم»ترو خدا ببخشععیدا -

امیرعباس!ازم خیلی سععوال پرسععید ترسععیدم عرشععیا، فتم امیرعباس هم مثل 
ن جریان الم کرد..دلم می خواد زماُن به جلو ببرم امیرحسععاِم،ترس ادامه ی ای

حس می کنم ته یه دره ام که هر ای دسعععت و پا می زنم از دیواره هاش نمی 
تونم بیام باا،هزار تا ترس تو جونمه،امیرحسععین که بود آروم بودم اون به هر 

حاا بگم کی « امیرحسععین که هسععت!»م ععیبتی که می رسععیدم می  فتم 
ست؟!کاش اون شگاه از حال  ه شمو  رفتم و توی آزمای روزی که جواب آزمای

رفتم آخرین تماس روی  وشععیم شععماره ی امیرحسععین نبود که با اون تماس 
بگیرند که بیاد و زودتر از همه بفهمه ماجرا ایه..کاش نمی فهمید تا منم این 

 ب ه رو سقط می کردم!
 اخمای عرشیا تو هم رفت و با حرص  فت:

شیا شت حماقت،داخل مغز تو و هدی ایه؟!ائور می تونید به حماقت -عر پ
 این موضوع فکر کنید؟!ائور یه مادر می تونه ب ه اشو از بین ببره؟!

شوهرش باردار بود ولی من از کی؟!؟! - ضوع من و هدی متفاوفه،هدی از  مو
 حتی قانون هم حق رو به من می داد...« عرشیا روش رو بر ردوند و  فتم»

 ا حُق به تو نمی داد خدا هونیاولی خد-عرشیا



wWw.Roman4u.iR  28 

 

 ا ر این ب ه نبود ماجرا سبک تر بود-
شیا سام زنده بود؟!مهران آزاد -عر شت؟!امیرح ضوع اه تفاوتی دا صل مو با ا

بود؟!امیرحسین ای؟!لعیا ای حالش خوب بود؟!فقط تو این وسط بدون ب ه 
 بودی..همین!

سوال داره مغز منو مثل خوره میخوره جرئا ندارم ب- شیا یه  سم عر شت»پر  بر 
شتباهه « نگام کرد و  فتم ش»ترو خدا بگو که فکرم ا تر نگام عرشیا با نگرانی بی

 «عرشععیا آب دهنشععو قورد داد و ادامه دادم»ارا بابام منو نبرد؟! « کرد و  فتم
ارا مامانت هووی مامان ملیح شععده؟!ارا خونه ی باا برای شععماسععت؟! ارا 

 !کیمیا به عمو رسول میگه بابا؟
عرشععیا فقط نگام می کرد،پر از تردید بود پر از ابهام و دودلی،پلک نمی زد و 
ساکت بود که در ماشین باز شد و امیرعباس یه آب میوه هلو با یه بسته شکالد 

 سفید پیش روم  رفت و  فت:
بیا ب ه بودی خیلی شکالد سفید دوست داشتی،اون تو مغازه که -امیرعباس

 ادم..ای شده؟!دیدم یاد ب گی هاد افت
 عرشیا بر شت و  فت:

 بریم؟بیا آب میوه اد  رم شد!-عرشیا
 اشکال نداره من زیاد سرد نمی خورم دندونم تیر میکشه..-امیرعباس

 آثار پیرِی داداش من-عرشیا
 خندیدن و امیرعباس  فت:

 آره دیگه سی سالم هم تموم شد-امیرعباس
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 عرشیا هم با شیئنت  فت:
 رفت!دیگه ترشیدی -عرشیا

 امیرعباس هم پوزخندی زد و  فت:
 َای بابا ما که مثل شما زرنگ نیستیم آقاعرشیا-امیرعباس

 آره زرنگی،دم روباه هم از زرنگی تو تله است!-عرشیا
 محکم زدم به بازوی عرشیا و  فتم:

 ُاعی!!-
 ِای بابا منظورم این نبود که!-عرشیا

 ِا!؟منظورد اون بود؟-
 بود منظورم کارای خودم-عرشیا

 امیرعباس به من نگاه کرد و  فتم:
 ایه؟نترس تن بلوریش زخمی نشد!-

 امیرعباس اخمی کرد و عرشیا  فت:
 اونئوری که تو زدی از زخم هم  هشت!-عرشیا

شکالُد باز کردم و جلوی امیرعباس  رفتم که  امیرعباس روش رو بر ردوند و 
  فت:

 نمی خورم،خودد بخور-امیرعباس
 بخور دیگه زیاده-

بابا دندونش درد می کنه همین اان  فت سنش رفته باا دیگه شیرینی -عرشیا
نباید بخوره پس فردا دیابت می  یره که از اینم بیشععتر رو دسععتمون می مونه! 
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فت» ند و   که ک یه تی باز ای « شععکالد رو طرب عرشععی  رفتم و  َهَه! َا
 شده؟!پلیس راه ایکار می کنه؟

 ست؟!مدارکت مگه همراهت نی-امیرعباس
 عرشیا نگه داشت و  فت:

 ارا بابا مگه فقط به مدارک  یر میدن...!؟-عرشیا
باز پلیس دیدم،نمی دونم ارا وقتی پلیس می دیدم حالم بد می شعععد!اونقدر 
حالم خراب  ید  که هر کسععی می فهم لب می شعععدم  هول می کردم و منق

 اینئوریشععده،انگار فراری بودم..از وقتی این جریاناد پیش اومده بود حالم 
می شد خیلی سعی می کردم خودمو آروم کنم،انگار استرسم اونق ر باا رفت 
که به ب ه ام سععرایت ا م و ناآرومی توی شععکمم می کرد و درد های ریز ریز 
شه رو آورد پائین و  شی شت و  سایه بون بردا شیا مدارکش رو از زیر  شتم،عر دا

  فت:
 ؟!سالم جناب خسته نباشید،اتفاقی افتاده-عرشیا

شین رو با  شماره ی ما شیا بکنه رفت و  سوال عر پلیس بدون اینکه توجهی به 
 مدارک اک کرد و  فت:

توی ماشععیُن نگاه کرد منو که دید حس کردم قلبم »نه فقط یه طرِک.. -پلیس
اون از دور تند تپش از حرکت می ایسته،حس کردم رنگ از رخم پرید و حالم 

 خانم اه نسبتی با آقیون دارند؟؟!« پرسیدداره هر لحظه شور میره،پلیس 
خب معلومه با این وضعیتی که ایشون داره اه نسبتی میتونه داشته -امیرعباس

 باشه؟
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شدد  ستمو از زیر دلم که ب سری تکون داد،د شتر نگام کرد و  پلیس با دقت بی
تیر می کشید برداشتم،دستم نمناک بود!خوب که به دستم نگاه کردم دیدم روی 

ونِی..انان جیغ کشععیدم و هول کردم که امیرعباس و عرشععیا سععکته دسععتم خ
 کردن..با  ریه به عرشیا  فتم:

 خوِن عرشیا خععوِن..!!-
 عرشیا قالب تهی کرد و  فت:

 یا جّدا امیرعباس..!-عرشیا
 پلیس دستی تکون داد و  فت:

 راهو باز کن مریض داره...-پلیس
 نترس اون می رسیم بیمارستان-امیرعباس

  ریه  فتم: با
 ب ه ام..ب ه ام معرد..!!-

 عرشیا شوکه نشو حرکت کن-امیرعباس
شت یه  ستی رو خوابوند و حرکت کرد و باز بر  شت و د شم ازم بردا شیا ا عر

 نیم نگاهی بم انداخت و  فت:
 هونیاجان خوبی؟!-عرشیا

 با  ریه و هق هق  فتم:
 نه درد دارم-

باس نه بر-امیرع فاق ممک باردار بیفته نترس..نترس این ات های  یل از زن  ای خ
 دلیل نمیشه اتفاقی برای ب ه بیفته
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ارا افتاده..مرده که داره خون میاد،خودم تو فیلم ها دیدم هر وقت خون میاد -
 ب ه مرده...

باس یه نکن..نفس -امیرع یا  ر گاه کن منو ببین..نفس عمیق بکش..هون من ن
 دتر میشه ها..بکش..آرامش خودتو حفظ کن هر ای بیشتر هول کنی ب

 با هق هق به امیرعباس نگاه کردم و  فتم:
انگار وقتی توی شرایط بدی باشی سوزنتم خط »خیلی درد دارم..حتما مرده! -

 مرده..ب ه ام مرده..« می افته،با ترس فقط می  فتم
ید..تنم عرق کرده  تام یخ کرده بود و می لرز ندازه هول کرده بودم ،دسعع بی ا

حظه ای که از ساعت و دقایق می  هره جون منم کمتر بود،حس می کردم هر ل
میشععه..امیرعباس نگران نگاهم می کرد یه لحظه اشععمای نگران امیرحسععام 
جلوی اشععمام اومد که وقتی بی حل و بی جون شععده بودم نگران نگاهم می 

یا من ایکار کردم...»کرد و زیر لب می  فت  یا ولط کردم...خدا یاد « خدا
بدن سععرد و بی جونُم ای پتو پی ید و بلندم کرد و با  ریه  لحظه ای افتادم که

ستان..هونیا ترو خدا یه »می  فت  سونمت بیمار هونیا..هونیا نترس..الن می ر
اه گ*ن*ا*هی  لک  اه ولئی کردم..این طف یا من  خدا ایزی بگو..
داشعععت؟!..هونیا..هونیا ببخشععید..ببخشععید..حاللم کن..ولط کردم..هونیا 

ی سردتر از دستای خودم میون انگشتای هریفم پی ید..دستای دستائ« نترس...
شت با اینکه  سین بود..همون حمایُت دا ستای امیرح شبیه د مردونه ش اقدر 
خودش ترسععیده و نمی دونه باید ایکار کنه ولی برای من راهکار می اینه و 
می خواد آرومم کنه اقدر امیرحسین و امیرحسام شبیه امیرعباس بودند..انگار 
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اخالقاشععون تقسععیم بندی شععده بود..عادانه ی عادانه..اشععمای حسععام و 
شمامو ببندم و حس کنم  شتم تا ا ستاش نیاز دا سین..اقدر به د مهربونی ح
نزدیک ترین مرد زند یم دسععتامو  رفته،یعنی بابایی که بعد از اتفاقاد نا وار 

با م با تای  تام میون دسعع که دسعع با مهرادم نبود،توهم بزنم  با گه  هراد دی
شتم به اینکه بهم بگه  هونیا نترس من بهت قول میدم هی ی »مهربونمه..نیاز دا

بده و « نمیشعععه قدر محکم و  رم قول  بده ولی اون های واهی  الکی بهم قول 
مئم ن باشعه که باورش کنم...عرشعیا با وحشعت آروم اونقدر که بزور شعنیدم 

  فت:
 !امیرعباس!طوریش نشه،ب ه به درک خودش... -عرشیا

 امیرعباس با اخم و ع بانیت خفته به عرشیا نگاه کرد و تمکیدی  فت:
 ایشالله برای هر دوشون اتفاق خاصی نمی افته..-امیرعباس

شدن و در طرب مُن باز کردن و  شت و با امیرعباس پیاده  شیُن نگه دا شیا ما عر
 امیرعباس دستشو به طرفم دراز کرد و  فت:

 بیا-امیرعباس
یه »م تکون بخورم نمی تونم می ترسعع- با  ر فت کرده بودم و  به هم ج پامو 

 می ترسم پاهامو تکون بدم...«  فتم
 دستتو بده من آروم پیاده شو-امیرعباس

 خب ب*غ*لش کن نکنه ضرر داشته باشه که راه بره..؟!-عرشیا
امیرعباس نگاهی به عرشیا کرد و بعد نااارا دست انداخت دور شونه هامو زیر 
پام و از روی صندلی ماشین بلندم کرد،ورق خ الت شدم..مردم..حس کردم 
ست زمان به اند ثانیه ی  شدم؛از درد و خ الت لب  زیدم..دلم می خوا آب 
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منو »بگم  قبل بر می  شععت و خودم از ماشععین پیاده می شععدم یا به امیرعباس
ولی واقعیت ترس زیادی بود که داشععتم و ترجیح می « بهار زمین خودم میام

فت  ید و ر یا دو های خودم..عرشعع پا تا روی  باشععم  تاش  دادم رو دسعع
 جلوتر،امیرعباس آروم  فت:

مانتوی کوتاهُم توی »ا ر اتفاقی هم بیفته خواسععت خداسععت... -امیرعباس
الن پلکام ولبه کرد که فهمیدم وارد سمشتم  رفتم و اشماُم بستم،نور به پشت 

 رسیدیم دیگه...« بیمارستان شدیم..امیرعباس  فت
 صدای یه وریبه اومد:

 اند وقتشه؟ای شده؟!ضربه دیده؟-
 اند ماهته هونیا؟هونیا جان؟!ای شد امیرعباس؟!-عرشیا

 یا علی..هونیععا..؟دکتر ای شد؟هونیا؟-امیرعباس
 یا خدا..امیرعباس..-عرشیا

 هارش روی این تخت...ب-دکتر
صداها رو دیگه نشنیدم،انگار تمام اعضای بدنم لمس شد حتی مغزم..و دیگه 

 ایزی نشنیدم..
 ارا  ریه می کنی مادر من؟!هیس..هععیس..-
 امانِت مردِم،امانت مردُم هر بالدی می خواییم سرش میاریم-
 هیعس..هععیس..حاا که طوری نشده الحمدلله..-
تگاه پرسععتاری ایسععتاده داره این پرونده ها رو نگاه می کنه بیا دکتر توی ایسعع-

 بدو..
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مادر یه لحظه حواسعععت باشعععه..زن عمو..زن عمو بابا اون میان همه امونو -
 بیرون می کنند...

 ولط می کنند شبی خدا تومن می  یرند دو تا مالقاتی بیاد بیرون می کنند؟!-
 ازههِر که میان مالقادبابا مامان سِه شب کدوم مالقاد؟!اون سه بعد-
 آقام کو؟-
داره پارک می کنه..ملیحه خانوم..سععالم..الهی بمیرم برای این طفل مع ععوم -

نگون بخت..یه شب خواست بره بیرون ها..تو رو خدا رنگ و روشو! الحمدلله 
نیام قلبم از دهنم »به خیر  هشععت؟خدا می دونه اقدر نهر و نیاز کردم  فتم 

 «درمیاد
می  فت باید « برای اسععترس و ضعععف زیاده»کتر می  فت د-ملیح مامان

اسععتراحت مئلق باشععه،هم ب ه خیلی ضعععیفه هم مادر،آخه اه قوتی وقتی 
خورد و خوراک اشععک و و ععه و درِد؟!خدایا کی زند یمونو اشععم کرده که 

شرمنده ی روی « موهامو نوازشی داد و  فت»م یبت های ما تمومی نداره؟ 
روی پدر و مادرش که سپردنش دست ما،شرمنده ی  اند نفر بشم؟شرمنده ی

خدا..وای اسععتغفرا...  نده ی روی  مه مهمتر شععرم روی امیرحسععینم و از ه
 استغفرا... خدایا پناه بر تو

صعععدای صععحبت کردن عریا و امیرعباس و عمو رسععول می اومد ولی نمی 
 فهمیدم ای میگن..اشمامو باز کردم و زن عمو پروانه با ذوق  فت:

 ای وا بیایید..خدا رو شکر الحمدلله اشماشو باز کرد-و پروانهزن عم
 خدایا شکرد،هونیاجان مامان بهتری؟-ملیح مامان

 مامان بهار اشماشو باز بکنه بعد سوااتو شروع کن-امیرعباس
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 نمی خواد دکترشو صدا بزنیم؟!-عمو رسول
 کرد...نه تا همین حاا قبل اومدن شما این ا بود معاینه اش -امیرعباس

 دستمو روی شکمم  هاشتم و زن عمو پروانه  فت:
 هونیاجان خدا رو شکر ب ه اد زنده است و سالم-زن عمو پروانه

سینه خارج کردم..این ب ه مثل  سی از  شد و نف قلبم از زیر بار نگرای خالص 
شور و عشق با هزار امید و آرزو و خنده و  بقیه ی ب ه های مردم با دلخوشی و 
شد ولی برای من هیک  شده و از همون بدویتش یتیم  سته ن ل*ذ*د نئفه اش ب

شو سقط کرد ولی  وقت ویر از عزیز بودن نبود،نمی دونم ائوری هدی ب ه ا
من با اینکه خیلی به صععالحم بود و می خواسععتم نمی تونسععتم موجودی که تو 
سُت از بین ببرم،از  ضعیف تر از منه قلبش می زنه و زنده ا شکمِم،ب ه ی مِن،
سوخت..بی گ*ن*ا*ه  سیدم،دلم برای ب ه ام می  شتر از طرفی می تر همه بی

صدمه  سش منم..نمی تونم  بهش وارد کنم،نمی خوام بود و بی دفاع،همه ی ک
توی قلب کوایکش نسبت به مادرش ومی باشه خوب می دونم که ب ه ها در 
دوران جنینی هم همه ایز رو حس می کنند تا حاا موجودی به قدری که ب ه 
ام بهم نزدیک بوده،بهم نزدیک نبود..اون صدای قلب تیر خورده و شکسته امو 

سته بودم.. حرفای  شنید..بهش انس ب شده بود که بهش می  سین باعث  امیرح
تعلق خاطر شدیدی داشته باشم!بیشتر از حسی که اول داشتم،اون مال من بود 
باشعععه ولی بی  مده  به وجود او یه گ*ن*ا*ه  نای  و ب ه ی من حتی ا ر بر مب
شم  شه حتی ا ر دیگران بهش به ا گ*ن*ا*هه،حتی لگر یتیم اندر یتیم هم با
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ی منه،من نمی تونم بهش بی تفاود باشم از  عزیز نگاهش نکنند ولی اون ب ه
 منه با وجود من زند ی کرده و اینو فقط یه مادر حس می کنه و بس...
 ملیح مامان دستشو روی دستم  هاشت که روی شکمم بود و  فت:

 شیرمرِد،مامانشو که تنها نمی ذاره!-ملیح مامان
 آهسته زیر لب  فتم:

 پسره؟-
خدا به هر کسی مئابق با اعمال و سرنوشتش »صدای مامانم تو  وشم پی ید 

شو میده سیت ب ه ا شی عزیزم؟تنهام »تو دلم  فتم « جن مرد مامان میخوای ب
 «نهار من خیلی شکسته ام

 بهتره که استراحت کنه-عرشیا
 شما برید من هستم-ملیح مامان

 صبح میام جامونو عوض کنیم-زن عمو پروانه
 ملیح مامان هم سری تکون داد و  فت:

صبح همه اتون باید برید -ملیح مامان صبح،برید که  شه حاا تا  خیله خب با
 سر کارتون

 عمو رسول اومد پیشونیمو ب*و*سید و  فت:
خیلی حواسععت به خودد باشععه من دیگه کشععِش هیک ومی رو -عمو رسععول

 ندارما،امیرحسین کواولوی منم مراقبش باش
 آهسته لبخندی زدم و امیرعباس  فت:

ح مامان ا ر ایزی خواسععتید یا خدای نکرده اتفاقی افتاد زنگ ملی-امیرعباس
 بزن
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 خیله خب پسرم برید-ملیح مامان
 امیرعباس به من نگاه کرد و  فت:

 اون دیگه درد نداری؟!-امیرعباس
 سرمو تکون دادم و  فتم:

 نک-
 اون هم سری تکون داد و  فت:

 خداحافظ-امیرعباس
 عرشیا هم دست تکون داد و  فت:

شیا شی ها -عر سف« لبخندی تلخ زدم و  فت»صبح بهتر ب شکالد  ید براد 
 می خرم

 لبخندم پر رنگ تر شد و  فتم:
 مسخعره-

زن عمو پروانه اادرشو از رو شونه اش روی سرش  هاشت و موهای بلوندشو 
 یه کم جمآ و جور تر کرد و  فت:

 صبح براد کاای درست می کنم جون بگیری-زن عمو پروانه
 نه کاای توش زعفرون فراوون داره نمی خواد می ترسم...-مامانملیح 

ستان که به درد -زن عمو پروانه شه پس جوجه کباب یراش میارم،وهای بیمار با
به دایل  ها بودم حاا  تان  نمی خوره)خدائی من خودم تو خیلی از بیمارسعع
به روز  یا همراه مریض،ولی اینو بگم شععکر خدا روز  یا مریض بودم  مختلف 
شهر  وهاهای بیمارستان ها دارن بهتر میشن مخ وصا بیمارستان های کالن 
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ها،جوری که اطالع دارم حتی بعضععی از نهادهای حکومتی وهاهاشععونو از 
بیمارستان ها می  یرن!یعنی پول یا منابآ میدن تا آشپزخونه های بیمارستان ها 

 براشون وها درست کنند!!(
 ی می کنند بیا بریمبیمارستانش خ وصِی،رسید -عمو رسول

 زن عمو صورتمو ب*و*سید و  فت:
 فردا می بینمت... -زن عمو پروانه

 همه که رفتند ملیح مامان مالفه ی رومو درست کرد و  فت:
خیلی ترسععیدم وقتی امیرعباس زنگ زد،خودشععم خیلی ترسععیده -ملیح مامان

سفن شی یه  و شبود،هدایا بال رو از ما دور کن نهر کردم راحت فارغ ب یم د بک
همینئوری بدون اینکه خودمون ازش بخوریم ببریم یه توان بخشی جائی بدیم 

 شاید این بالها فروکش کنند و هاوار نشن رو سرمون
 دستتون درد نکنه..-

 ملیح مامان تسبیحشو درآورد و شروع کرد به ذکر زدن،لبخندی بهم زد و  فت:
مان ما ته خیلی -ملیح  مادر،دکتر  ف جان بخواب  یا نه خواب و هون ضعععیفی 

 خوراک داری نه آرامش،نک از وقتی اومدی خونه ی ما دنیاتو سیاه کردیم...
شم وقتی اینقدر مهربونید - شما خیلی خوبید من خ الت می ک ملیحه خانوم 

 باهام..!
 ملیح مامان دستمو  رفت و  فت:

تو هم خیلی عروس خوبی هسععتی،ای کاش روز ار بهتر ما رو -ملیح مامان
 قرار می داد.. کنار هم

 بابام می دونه من بیمارستانم؟!-
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 اشکام از  وشه ی اشمانم فرو ریخت و ملیح مامان نگران  فت:
ندارند که نیومدن مادرد طفل -ملیح مامان مامان ارا  ریه می کنی؟!خبر 

 مع وم با ب ه ی کوایک ن فه شبی زابراه می شد...
 بابام بیاد..مامانم نیاد..بابا مهرادم...-

صبح میگم -ملیح مامان ست بی تابی و  ریه نکن  مامان جان حالت خوب نی
 امیرعباس به باباد خبر بده..

 صبح نه اون..اون که حالم اینئورِی بیاد..!-
اون ک ا بیاد؟!سعاعت نزدیک اهار صعبِح،بیدارشعون کنیم بیان -ملیح مامان

 بیمارستان!؟دلت میاد؟!صبح میان دیگه..
میکنه؟توی این هفت روز نیومد بهم بگه هونیا یه شعععب  ارا بابام اینئوری-

فقط یه شععب بیا خونه ی خودمون هر وقت هم خودم می رفتم اخم و تخم می 
«  دفعه ی آخر باشععه بی امیرحسععین میای»کرد و ناراحت می شععد و می  فت 

حاا که امیرحسععین نیسعععت نباید برای تسععکینم منو یه شعععب می برد تا تو 
 من باباُم می خوام ملیحه« با صدای لرزون  فتم»م بگیرم؟ آ*غ*و*ش بابام آرو

 خانوم..بابام می دونه من بهش وابسته ام...
ستم دنبالش تو بی تابی نکن -ملیح مامان صبح امیرعباُس می فر شه مامان  با

با و ععه و اونه ی لرزون لبهامو روی هم فشععردم تا بغضععمو »قربونت بشععم.. 
پ کامو  خانوم اشعع حه  بدم،ملی فتقورد  حاج مهراد دلگیر « اک کرد و   از 

نشععو،اونم خیلی ناراحِت،داره با خودش کنار میاد،اتفاقاد ما کم نبود،قبولش 
هنوزم سخته رنج می کشه وقتی تو رو می بینه،وقتی همه اتون ب ه بودید هفت 
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هشععت تا ب ه با هم بازی می کردید هوای هُم داشععتید ما نمی فهمیدیم اون 
نار همیم  که ک ند،ک ا میرن،ک ا روزی  کار می کن تا ب ه دارن ای ند  این ا

میان..فقط موقآ ناهار یا شام جمآ می شدید سر سفره و کنار هم ریز و درشت 
می نشععسععتید و زمزمه می کردید و بلند بلند می خندیدید و نقشععه برای بعد 
یامرز  قابزرگ خداب باغ آ باره توی  ناهار دو وهاخوردنتون می کشععیدید و بعد 

بازی می کردید و تموم حرب من و مادرد همین بود که می  فتیم  شععروع به
شید» سرا مراقب دخترا با شد و می  فتیم « پ ای هو»بعد خیالمون راحت می 

دیگه نه دیوار های باغ که همش ازشون باا می رفتید تا  ردو « همدیگرو دارند
ه ی پر آب،نب ینید،نه درختای جورواجور و بلند و کوتاه میوه،نه اون رودخونه 

سگ های نگهبان هیک کدوم برای ما نگران کننده نبودن اون همش می  فتیم 
شدید نفت و « هوای همدیگرو دارن» شدید یه عده اتون  انگار هر ای بزر تر 

ما هنوز تو فکر  یت، عده کبر بار « هوای هُم داشععتن»یه  یدیم ان بودیم و نفهم
ند باشعع ته  ند هوای هُم داشعع یت نمی تون ولی هی اصععرار می  بارود و کبر

ست هُم می  رفتید..یه  کردیم..کاش هنوز ب ه بودید و دنبال هم می دوئید و د
زمانی صععدای خنده اتون عاصععیمون می کرد و برای هم له له می زدید که آخر 
هفته برسععه حاا از هم دوری می کنید..دسععت هُم پس می زنید،صععدای  ریه 

ها باا سععر قبر جوون های اتون شععده موسععیقی دائم  وشععامون..شععب جمعه 
خوش »ناکاممون زار می زنیم...ای شععد یهو؟!کی نگاهمون کرد؟!کی  فت 

حالشععون به هم  ره « به  مه  ند و یهو ه که داغ روز ار روی دلمون مو
فامیلیم و دورتز از  حاا  یل، فام بل دوسعععت بودیم و نزدیکتر از  خوردیم..!؟ق

ی سععیر و سععرکه اش دنیامو وریبه ها...یه ایزی ته دلم داره می جوشعععه..بو
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 رفته..انگار به بال معتاد شدم جای کلید دنبال قفل های بعدی می  ردم..دارم 
می لرزم هونیا..همش زیر لب میگم خدایا صععبرم لبریز شععد داره جیگرم پاره 
سام هنوز داغ بود که امیرحسین  شتم..وم امیرح شه اونقدر دندون روش  ها می

وارش شد..هنوز صدای ملیح مامان  فتنشون با هم رفت و همسایه دیوار به دی
سه  شم می پی ه و حس می کنم  صدای ملیح مامان  فتن امیرعباس توی  و
ضرد زینب )س(  شنوم..قربون ح شونو می  سه تا صدای  تائی کنار همند که 
برم که تو دو سعععاعت اون همه مرد و داداش و عزیُز از دسعععت داد و من..من 

ُل راضی کنم به صبر بی بی زینب )س(!!؟دست ک ا..خانم ک ا..ائور این د
 مامان ملیح رو  رفتم و با صدای لرزون  فتم:

 ببخشید-
 ملیح مامان دستمو فشرد و  فت:

 تو ارا معهرد خواهی می کنی عزیزم؟!-ملیح مامان
 برای یادآوری و ه هاتون-

 ولی در اصعل عهرخواهیم بخاطر مهران بود که ا ر عاشعق لعیا نبود..ا ر وقتی
شو  شت راه شت و می رفت پِی زند یش و می  ها لعیا  فت "نه" ازش می  ه
تقدیر رقم بزنه هر ز این اتفاقاد نمی افتاد..مهران لعنت به تو...ائور لعنتت 
کنم که تو پاره ای از منی و قلبم برای برادرم می تپه و نمی تونم نفرینت کنم که 

 دودمان همه ی ما رو به باد دادی...
صععدای پک پک از خواب بیدار شععدم و مثل همیشععه بیدار بودم ولی  باز هم با

 اشمامو باز نمی کردم،ملیح مامان  فت:
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برو دنبال حاج مهراد این طفل مع وم دیشب بی تابی باباشو می -ملیح مامان
 کرد...

 ک ا برم؟!آدرس بدید نمی دونم حاج مهراد ک ا کار می کنه که!-امیرعباس
ز خواب بیدار شععدم و مثل همیشععه بیدار بودم ولی باز هم با صععدای پک پک ا

 اشمامو باز نمی کردم،ملیح مامان  فت:
برو دنبال حاج مهراد این طفل مع وم دیشب بی تابی باباشو می -ملیح مامان

 کرد...
 ک ا برم؟!آدرس بدید نمی دونم حاج مهراد ک ا کار می کنه که!-امیرعباس

صععنف ابزارفروش ها..مثل قدیم هنوز  پیش برادرش دیگه،تو بازار-ملیح مامان
 همون جائین که قبال بودن...

 هنوز پیش آقا داریوش کار می کنند؟!!-امیرعباس
نده خدا صد بار خواسته جدا بشه که نونش از این برادر جدا بشه -ملیح مامان

ولی نهاشته،می خواد با زور حاج مهراُد زیر دین خودش نگه داره که امر و نهی 
خان داداشی هم می کنه..حاج مهراُد که می شناسی اقدر ن یِب  کنه..ادعای

 نمی تونه به خاطر  هشته ها تو روی برادرش بایسته و بگه "نه" یک کالم!
 دکتر اومد؟معاینه کرد؟-امیرعباس

صداش کردم -ملیح مامان صبح ناله می کرد..اند بار  نه مادر این ب ه هم تا 
یدار نمیشعععه،نمی دونم خوا یدم ب ته..مردم از ولی د یده..درد داشعع ب می د

 نگرانی...
 ِد خب یه پرستار رو صدا می زدی شاید درد داشته بی اره..!-امیرعباس
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 فتم اون صععدا کنم میگن خب خوابه دیگه خانم،بدتر از خواب -ملیح مامان
بیدار میشععه...شععما که رفتید تا کلی وقت  ریه کرد و دلش هوای باباُش کرده 

 بود...
باس بال عمو ن-امیرع یاد من از اونور میرم دن مده،بگم ب ک،بریم ببینم دکتر او

 مهراد...
 پروانه نیومد!؟-ملیح مامان

 قرار بود با آقاجون بیاد..-امیرعباس
 آقاد دیشب پائین بود یا باا؟!-ملیح مامان

 امیرعباس یه مقدار سکود کرد و بعد  فت:
 دونممن تا رسیدم رفتم تو اتاقم خوابیدم نمی -امیرعباس

صععبح هم ابد اونقدر زود بیدار شععدی که باباتو ندیدی نه؟!برو -ملیح مامان
 خودتو سیاه کن ب ه!

 مادر من،منو قاطی این حرفا و بحث ها نکنید..-امیرعباس
سپس  سید و  صدای قدم های امیرعباس که از اتاق بیرون می رفت به  وش ر

پروانه خوب بود،زن عمو صدای آِه ملیح مامان..ملیح مامان همیشه با زن عمو 
هم همینئور ولی انگار تو قلب این دو جاری که اند سعالی هسعت که هووی 
شون به  سی جز خود شیده بود که ک شدن وم پر از رقابت جامه ی عمل پو هم 
اون واقف تر نبود...سعععاعت ها می  هشعععت،دکتر اومد معاینه ام کرد و کلی 

وانه جاشععو با ملیح مامان سععفارشععاد ریز و درشععت داد و بعد هم زن عمو پر
شد که بابا  شک  شمم به در خ شد..ا ساعت مالقاد  عوض کرد و بعد هم 
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شت بلند می  سانتی از بال سرمو اند  سی که می اومد  صدای پای هر ک بیاد،
 کردم و می  فتم:

 بابا بهزاِد؟-
 زن عمو پروانه دستمو  رفت و  فت:

 ..زن عمو انقدر انتظار نکش اذیت میشی-زن عمو پروانه
 امیرعباس صبح رفته بهش بگه..!-

 زن عمو لبخندی زد و  فت:
 حتما یه کار خیلی مهم داشته که نیومده..-زن عمو پروانه

 مهم تر از من؟!-
 عرشیا اومد داخل..کلی کمپود و آبمیوه و ... خیده بود،با خنده  فت:

 ببین اقدر خرج کردم!!؟-عرشیا
 لبخندی تلخ زدم و  فتم:

 زبونم در آر برا بدبخت!(وهیفته!)بیا -
 اشمتو بگیره-عرشیا

عا!!!الهی بمیرم براد... - ع هدی بود،خدایا نگاش کن روز به روز بدتر از »هونی
شال  صاب بود از زیر  شور میره،موهای عنابیش که عین موهای  ربه  من داره 
صال اه مدلی  رفته که از مانتوش کوتاه تر  شکیش و اادری که معلوم نبود ا م

سلی  شده با شت که خئوطی از رنگ ع شمای در اون رنگ و روی پریده و ا
ای که دور قرنیه اش با هرافتی خاص رنگ سععبز یشععمی نقش بسععته بود و خط 
سلی خودنمائی می کرد،با وجود این همه ی زیبائی  شدرون رنگ ع سبز های 
دودو می زد!بینیُش تیغه کشیده بود، ونه هاش برجسته تر شده بود..سالمی به 
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کرد و نیم نگاهی به عرشععیا انداخت که انگار نفسععش تو سععینه اش جا جمآ 
مونده بود..حسعرد نهفته رو توی اشعماش می شعد خوند،هنوزم مثل روزای 
شب باهاش بد  سوخت اقدر دی شقیش نگاهش می کرد،دلم براش می  اول عا

به؟اه بالئی سععرد « حرب زدم!هدی ب*غ*لم کرد و  فت اون حالت خو
مده؟!دیروز داشعع نهاو که!!زن عمو پروا از شعععدد -تیم می رفتیم خوب بودی 

 استرس و ضعیفی بوده،جفتشون آسیب دیده بودن..
 حال خودد ائوره؟-هدی

 خوبم،بابا مامان ک ان؟!-
یاد -هدی مان ب ما هانی رو بگیرم  پائین  ته من برم  هانی رو  رف پائین  مان  ما

 باا،داشت  ریه می کرد پیش من نمی موند..
 داد؟ کی به شما خبر-

 من-عرشیا
 به عرشیا نگاه کردم و  فتم:

 بابام ای؟-
 عرشیا به هدی و هدی به عرشیا نگاه کرد و به هدی  فتم:

 بابا نمی دونه؟-
 بابا آخه امروز بابا اصال...-هدی

 هونیعا!-
صدای خودش بود روحم به طرفش پرواز کرد..با صدای لرزون و بغض آلود و 

 دلخور  فتم:
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 بابا مهراد!؟-
شد همون بابای مهربون خودم..اومد منو باب شد به طرب من،یهو  ا قدمش تند 

تو آ*غ*و*شععش  رفت و صععورتمو شععونه امو ب*و*سععید و بوئید،انگار تو 
نداشعععت و فقط  که آ*غ*و*ش هیک کس  مائی  آ*غ*و*شععش  م شعععدم، 
آ*غ*و*ش بابام داشععت،عشععثی که کسععی جز اون نمی تونسععت بهم بده،قلبم 

نگار حال خودمو ب ه ام با هر صععدم ثانیه ای که می داشععت آروم می  رفت،ا
شم می کرد و من حس می کردم تموم و ه  شد..نواز شت بهتر و بهتر می   ه
هام داره سععر فرود می کشععه و عشععق پدرم بهم قد علم می کنه..صععورتمو به 
احاطه ی دسععتاش درآورد و بهم اشععم دوخت،اشععماش هم رنگ اشععمای 

همون زیبائی،موهای جو  ندمیش که جای هدی بودند به همون درشععتی به 
موهای یه دسععت قهوه ایُش از شععش هفت ماه قبل  رفته بودن،اون صععورد 
دوست داشتنی و سبیل هائی که بهش یه ابهت و مهربونی خاصی می داد،قیافه 

 اُش دوست داشتنی می کرد...
 قوی باش هونیای من-بابا مهراد

 با همون حال پریشون  فتم:
 خود تا قوی باشم بابا..منو ببر پیش -

 بابا با ومی عظیم  فت:
 نمیشه هونیا..بهت قبال هم  فتم..-بابا مهراد

 با  ریه نگاهش کردم و  فتم:
 پس ارا هدی جا داره توی اون خونه من جائی ندارم!؟-

 مس له ی هدی با تو فرق داره باباجان-بابا مهراد
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اون اون طالق  رفته و من به خاطر قربانی شدن » دلم می خواست می  فتم 
م بور شعععدم ازدواج کنم و حاا بیوه زنم؟اون حامله ام و در اصعععل ب ه ام 
شروِع؟اون تقاص گ*ن*ا*ه برادرُم من پس دادم تا به خاطر من گ*ن*ا*ه  نام

ما که داشععتم زند یمو می کردم،مهران دود کب یشعععه؟من  ن هر بدتر رو مرت
دومونو به باد داد..ارا با من سععر ناسععاز اری  هاشععتید؟!من اه تق ععیری 
شتم،پا تو  سر ناااری پا تو خونه ی قاتل آرزوهام  ها دارم؟!تق یرم اینه که از 

«  خونه ای که ا ر بدونند من خواهر قاتل ب ه اشععونم خون به پا می کنند.. 
ق فکر بود..اون می دونه نگاهم به امیرعباس افتاد،روی مبل نشععسععته بود و ور

پس ارا ناروائی نمی کنه؟ارا خون به پا نمی کنه؟!ارا دیشععب حالم بد شععد 
شاید اون نمی تونه باور کنه!تموم طول  ستان؟! سید بیمار رنگش پرید و منو ر
جریاُن خارج از کشععور بود و جریاُن از نزدیک ندیده،امیرحسععین هم اینئوری 

واد این ا بودی تا بازم وقتی دلم هوای بود..امیرحسععین وای اقدر دلم می خ
قول میدم باز همون بابا مهراد بشه فقط یه کم فرصت » بابامو می کرد می  فتی 

خودش از درون داوون بود که خواهر قاتل برادرشععو به همسععری « می خواد 
 رفته اونم نه اون عاشععقم بوده نه اون دلش برام سععوخته از سععر مردونگی و 

فتت پسععر،تو اواد پیغمبر بودی واقعا!دلم براد تنگ شععده معرفت..قربون معر
سععه ماه کنارم بود ولی انگار سععی سععال بود..اقدر این پسععر بزر وار بود،مرد 

 »بود،آقا بود... آقا بودن کم نیسععت،ن ابت خاصععی داشععت به مهران  فته بود 
خیال نکن به خاطر رفاقت زیر بال و پر خواهر مع ومُت می  یرم،خیال نکن 

ه خاطر نون و نمِک،به خاطر دلسععوزی و ترحِم..به خاطر یک ایِز اونم اینکه ب
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برادر من جواب اشتباه تو رو با اشتباه داده،اون حسام همیشه قدم اوُل خئا بر 
می داشععت و به عقب بر می  شععت و می دید اه ها که نکرده و بعد فکر می 

عهاب برادرم کم کرد...هونیا بی گ*ن*ا*هه پس من گ*ن*ا*هشو می خرم تا 
ستی،تو دو بار کمر منو  شم نی ستی،دیگه دادا شه ولی مهران تو دیگه رفیقم نی ب
شععکوندی دیگه نمی تونم ببخشععمت و لحظه ای نیسععت که ببینمت و لعنتت 
نکنم اون وم برادر سنگین تر از این حرفاست و داوون شدن تک خواهرم هم 

 «سبک تر از مرگ برادرم نیست... 
 معهران!-

ی نگاه ها به طرفم بر شععت..اشععک از اشععمام فرو ریخت،ارا اینکارو همه 
کرد؟!حسام خئاشو درست می کرد من از زند یم می  هشتم ولی اون نباید به 
ستمو  رفت و نگران  شد..هدی د خاطر من دعوا می کرد و قاتل ویر عمد می 

  فت:
 آب ی..هونیععاجان..؟!-هدی

 امیرعباس عاصی شده  فت:
 شروع شد..هونیا می دونی ارا بیمارستان بستری هستی یا نه؟! باز-امیرعباس

به امیرعباس نگاه کردم،ائوری می تونه نگران من باشععه؟!من عروس بدبختی 
هاشونم..اون ب ه ی داداشش تو شکمِم نگراِن؟!اون حسام خئا کرده با من 

 مهربونند؟!ا ر حسام خئا کرده پس اسم کار مهران ایه؟!
 و به عرشیا  فت:هدی با ع بانیت ر

 وانستا اون ا برو دکتر رو صدا کن-هدی
 عرشیا رفت بیرون و زن عمو پروانه یه لیوان آب آورد و  فت:
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نه که -زن عمو پروا نه اد خون  خب این ب ه رو دو روز ببر خو حاج مهراد 
یه قلوپ آب بخور..  یا  فداد شععم ب یا  لت »نکرده..!ب حا لیوان آُب پس زدم،

شته بو شدم انگار ویارم بهم بر تهوعم بهم بر  د هر وقت بی اندازه ع بی می 
 ک ا میری؟!« می  شت،پتو رو کنار زدم و زن عمو  فت

 جلوی دهنمو  رفتم و بابا زیر بازومو  رفت و  فت:
 تو ارا ویارد تمومی نداره؟!-بابا مهراد

یار نیسعععت این اع عععابِش..خواهرد بمیره که رنگ روز ار رو نمی -هدی و
 بینی..
 ا در اومد تو،هانی تو ب*غ*لش بود..من رو که دید با  ریه  فت: مامان
 هونیا..ای شده؟!حاج مهراد..پروانه خانم..هونیا ایه؟!-مامان
 هی ی مامان جان،تو ارا  ریه می کنی؟!ارا با ب ه اومدی باا؟!!-هدی
اون میای..یه دقیقه دیگه میای..ده »دلم ترکید اون پائین هی می  فتم -مامان

یایدقی گه م که « قه دی ماس کردم  قدر الت گار تو بر نمی  ردی اون نه ان یدم  د
  هاشتن با هانی بیام باا..هونیا مامان..

 زن عمو به صورتش آب بزن،هونیا خودُد نگه دار..-امیرعباس
نه به -زن عمو پروا بدم عع یاِر  یاره و جان؟!و باس  گه دسعععت خودِش امیرع م

 ائوری خودشو نگه داره؟!
 قربونت بشم تو ارا اینئوری میشی؟ الهی من-مامان

 عرشیا ای شد؟!-بابا مهراد
 هدی با خرص  فت:
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 باز فرستادمش دنبال یه کاری و این رفت که دیگه حاا حااها نیاد..!-هدی
هدی هم رفت بیرون،زیر زانوم از عف خالی شد،بابا سریآ  رفتم و امیرعباس 

 با حرص  فت:
د؟همیُن می خواسععتی؟اینئوری ببین ایکار می کنی؟!خوب شعع-امیرعباس

به ک ا  یه کن،و عععه بخور ببین  حاا  ر ها، کنی نمی ذارم ترخی  بشععی 
 میرسی..خودتو می کشی یا اون ب ه ی زبون بسته و..

مامان روی تخُت کشید و بابا رو تخت  هاشتم و هانی که تازه زبونش حسابی 
 اه افتاده بود  فت:

 مامان،آب ی داره می میره؟!-هانی
 با ع بانیت  فت:بابا 

 این اه حرفیه هانی؟!-بابا مهراد
 لبخندی تلخ زدم و  فتم:

 نه داداشی..آب یت مونده..مونده مرگ عزیزاشو ببینه..-
 امیرعباس فوری با حرص  فت:

 ا اله اا ا...-امیرعباس
 مامان،آب ی داره می میره؟!-هانی

 بابا با ع بانیت  فت:
 این اه حرفیه هانی؟!-بابا مهراد

 بخندی تلخ زدم و  فتم:ل
 نه داداشی..آب یت مونده..مونده مرگ عزیزاشو ببینه..-

 امیرعباس فوری با حرص  فت:
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 ا اله اا ا...-امیرعباس
لبهامو روی هم فشععردم تا بغضععمو قورد بدم..نگاهم فقط به امیرعباس بود،با 
اون اشععمائی که بیشععتر از زبونش حرب می زد و نعره سععرد می زد و انگار 
شد که باید ایکار کنی اجازه داری حرفی بزنی،می تونی  شن می  تکلیفت رو

  ریه کنی،می تونی خواهشی که تو سینه اِد از بقیه بکنی یا نه...
 این دو تا ک ا رفتن؟!-زن عمو پروانه

 امیرعباس اومد ِسُرممو جمآ کرد و هانی یکم خیره شد بهش و  فت:
 آب ی؟عمو امیرحسین کو؟-هانی
 نی!ذلیل نشی..حرب نزن..ها-مامان

 با اونه ی لرزون به امیرعباس نگاه کردم و امیرعباس رو به هانی  فت:
بیا بریم عمو عرشععیا رو پیدا کنیم و منم براد توضععیح بدم که عمو -امیرعباس

 امیرحسین ک ا رفته...
 هانی تو ب*غ*ل امیرعباس رفت و امیرعباس بردش بیرون و بابا  فت:

ستی ها  میخوای-بابا مهراد شه؟!یادد رفته انگار فقط خودد نی باز حالت بد ب
 یه ب ه ای توی شکمِت که صد تا صاحاب داره...

مادرش به این بزر ی صاحب نداره اه برسه به اون که هنوز به دنیا نیومده،یه -
 صاحب داشت اونم خدا نهاشت جوهر امضاهای دفتر عقدمون خشک بشه...

 م صحبت کردیم..قبال درموردش با ه-بابا مهراد
کاش می دونستم ای باعث شه که ازم دل بکنی شاید اینئوری راحت تر می -

 تونستم قبول کنم که بابام شده یه اسم
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 بابا مهراد با ع بانیت ولی با صدای آروم  فت:
َاه..هونیا،َنُبر ندوز برای خودد..هنوزم  ل ب ه هام توئی ارا نمی -بابا مهراد

شه بر ردی.. شکمته،وقتی بری خونه ی فهمی که نمی سام تو  ؟!تو ب ه ی امیرح
یه مردی و بیوه اش بشی نمی تونی بر ردی خونه ی پدرد،تو ب ه نیستی سنت 

 ها رو که خودد حفظی!
سرش به زیر بود،اونم بیوه  با تردید به بابا نگاه کردم و بعد به زن عمو پروانه که 
ی همین خونواده بود..به مامان نگاه کردم لبهاشععو روی هم  هاشععته بود که 
صععدای اشععک ریختن هاش درنیاد..لپش مثل خودم سععوراخ می شععد،موهای 

بود  ای که تو دستش عسلیُش کنار زد و سر بلند کرد و به من نگاه کرد،به حلقه
شن؟!حتی  سنت زن مردای این خاندان می شم دوختم..همه با واقفی به این  ا
مامان که شععب عروسععیش با برادرشععوهرش که بابا مهراد بوده فرار می کنه؟!با 
اینکه می دونسععته ا ر خدای نکرده بالئی سععر بابام بیاد بازم می بایسععتی طبق 

شهر،این نژاد زِن عمو د شته اون سنت های این  شه...ا ر هدی بر  اریوش ب
عوز!اون این وری که داستان  ع ع طالق  رفته،اون عرشیا زنده است )البته هن
شه( اون هدی بیوه  ست این بدبخُت هم آب ی نیلوفر بزنه بک میره جلو بعید نی
نشععده..تازه عرشععیا هم برادر نداره..برای همین من ناخودآ اه زن امیرحسععین 

سام شدم اون ح سوب می  شکم من بود.. و حاا  مح مرد و ب ه اش هم تو 
به پسععرای این خونواده نمی  خت من  یه محور نمی  ردم،ب نه من حول  نه..
باس از من ده دوازده سعععال  ته..من زیر دسعععت پسععر سععوم نمیرم..امیرع اف
بزر تره..اون نگاهش به این قضععیه متفاوِد..من خوب می دونم که اون ورب 

سن ست و پایبند به این  ست..آروم باش هونیا،تو فقط زن برادِر مرده دیده  ت نی
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ی امیرعباسی نه بیشتر،امیرعباس به تو به اشم هونیا کواولو نگاه می کنه مگه 
ندیدی مثل قدیم مراقبته؟!این محال ممکِن که امیرعباس قبول کنه..اشععمم به 
کاپشععن ارم مشععکیش افتاد که یه برند معروب ایتالیایی روش مارک شعععده 

شما رو نمی بود)من ک سمت برندهای فراری و امبور ینی! سرم فکرم رفت  ه پ
دونم(؛کاپشععنشععو خیلی مرتب تا کرده بود روی دسععته ی مبل  هاشععته بود..با 
تردید به زن عمو پروانه نگاه کردم.. "کیمیا" از عمو رسععوِل؟!زن عمو پروانه زن 

داِن..از برادری شده بود که زن داشت،ائور تونست؟!اون خودشم از این خان
شیا با اینکه اون  ضیه کنار اومد؟!عر سون با ق این قوم و نژاِد برای همین خیلی آ
صدای جر و بحث آروم از  ضیه کنار اومده بود.. موقآ یه نوجوون بوده اونم با ق

 پشت در می اومد...
هونیا حالش بد شععده از حال رفته شععما دو تا رفتید تو حیاط دارید دعوا می -

وِن؟!ما هم منتظریم تا دکتر بیاد،خ الت بکشععید مثل آدم یا کنید؟!معلومه ات
برید زند یتوُن بکنید یا مثل آدم برید پی زند ی خودتون،همه رو عاصی کردید 
یه کم به خودتون بیاید زند ی خاله بازی نیسععت که دیروز پیمان می بندید و 

،از ی  یریدامروز سععر مسعع له ای که نه ربئی به تو داره نه به تو میرید طالق م
شما هر روز همدیگه رو می  ست اینئور که  شده ا نظر من که طالق تو رجوع 
بینید بعد طالق هم حتما هر روز سععر راه هم بودید هان؟آدم شععو عرشععیا آدم 
شععو..بیا هانی،عموئی بیا بریم..ِام..خانم..خانم پرسععتار یه لحظه تشععریف 

شب بخاطر خونر شید،مریض من که دی سته نبا یزی آوردم حامله میارید..؟خ
 ست..
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 خب ای شده؟!-پرستار
باا آورده از حال رفت..یه -امیرعباس نداره اونقدر عق زده و  یارش تمومی  و

 ُتِک پا بیایید فشاشو بگیرید..من می ترسم حالش دوباره مثل دیشب بشه...
 مگه صبح دکتر میومد؟-پرستار

 امیرعباس در حالی که با پرستار می اومد داخل  فت:
 ارا اومد ولی یه ربآ پیش یه کم ع بی شد حالش بهم ریخت..-عباسامیر

 ُسُرمتو ارا درآوردی دختر؟!-پرستار
 عرض که کردم حالش بهم خورد..-امیرعباس

نباید ع ععبی بشععه..اسععترس داشععته »آقای محترم مگه دکتر نگفت -پرسععتار
سنگین نباید ان ام بده.. شه..زیاد راه بره و کار  ستا« با ششما از بیمار روع ن 

 کردین؟!
 آقا محترم نه خانم محترم..میشنوی یا نه؟!-امیرعباس

 پرستار فشارمو  رفت و  فت:
فشععارد خیلی پائیِن..نک نک ب ه اد صععدمه می بینه ها،تو با این -پرسععتار

باشععی برای خودتم خیلی  ته  مان زودرس داشعع یه زای یت نمی تونی  وضععع
 خئرناکه..
از سععاعت ده این ام بیدار بوده تا  خوابشععم خیلی کمه..یعنی من-امیرعباس

ساعت خواب  سه  صبح بیدار بوده خب دو  شب که مادرم می  فت تا  اون،دی
 که کافی نیست،درسته؟

گاه کردم،حرفاش و نگرانیش و پرسععوجوش درموردم  قت ن با د باس  به امیرع
ع ععبیم می کرد،از کاراش منظور داره؟!منظور داره مگه نه؟قبول داره سععنت ها 
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دِی نگران ب ه سععت..آره این ب ه ی داداشععِش میخواد زنده بمونه پس رو،نه عا
باید به سالمتی منم اهمیت بده..آروم باش هونیا،عادِی همه ایز عادِی..عرشیا 

 و هدی اومدند داخل و پرستار  فت:
طاق باز نخواب براد ضعرر داره..تو مگه آموزش های دوران بارداری -پرسعتار

 رو ندیدی دختر؟!
 زدم و  فتم:پوزخندی 

بارداری و - مانی دوران  بارداری؟!ورزش یو ا..روان در ارا آموزش دوران 
مراقبت های پوسععتی و روان درمانی پس از دوران بارداری و همه رو رفتم..نه 
اینکه ده بیسععت سععال بود که در حسععرد ب ه بودم و تموم امام زاده ها شععمآ 

 امیل پی ید...روشن کرده بودم وقتی هم که خبر بارداریم توی ف
امیرعباس و عرشیا و بابا مهراد هر سه یه قیافه رو  فته بودند،اخم های عمیق و 

 تع بی،بابا آروم  فت:
 کافیه هونیا..-بابا مهراد

 پوزخندی زدم و  فتم:
بارداری و - مانی دوران  بارداری؟!ورزش یو ا..روان در ارا آموزش دوران 

دوران بارداری و همه رو رفتم..نه مراقبت های پوسععتی و روان درمانی پس از 
اینکه ده بیسععت سععال بود که در حسععرد ب ه بودم و تموم امام زاده ها شععمآ 

 روشن کرده بودم وقتی هم که خبر بارداریم توی فامیل پی ید...
امیرعباس و عرشیا و بابا مهراد هر سه یه قیافه رو  فته بودند،اخم های عمیق و 

 تع بی،بابا آروم  فت:
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 کافیه هونیا..-مهرادبابا 
تا توی بیمارسععتان رو به قبله نیفتی نمیان ببیننت بعد خانم از آموزش دوران -

بارداری حرب می زنه،این سععوسععول بازی ها برا اون زن هائِی که با سععالم و 
صلواد میرن خونه ی بخت و برای یه شکم زائیدن دنیا رو براشون  لبارون می 

 کنند...
بگیری یا نه؟!تو همین بیمارسععتان میخوای کار رو یه  میخوای آروم-امیرعباس

 سره کنی؟دیشُب اینقدر زود از یادد رفته؟!
 مامان زیر بازومو  رفت و  فت:

 هونیا جان به پهلو بخواب دخترم..-مامان
 امیرعباس این یکی بازومو  رفت و  فت:

 اینور بخواب ُسُرِمت به این دستِت..-امیرعباس
 بگیرید بهاره بین پاهاش اینئوری براش راحت تره..یه بالشت -پرستار

 من کی مرخ  میشم؟-
 اینئوری کنی تا آخر زایمانت همین ا نگهت می دارم!-امیرعباس

 دکتر باید ترخی م کنه نه تو که وقت بستری تعیین می کنی..-
 هونیعا!-بابا مهراد

 بابا جّدی با اخم نگاهم کرد و امیرعباس  فت:
 ان خ وصِی تا وقتی پول بدیم نگهت می دارن..بیمارست-امیرعباس

 با حرص  فتم:
من تا فردا صععبح نرم فرار می کنم! )مگه نگاِر دالیت هسععتی که از رو نرده ها -

 بپری و الفرار؟!تا آسانسور بتونی بری جایزه داری(
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 امیرعباس هم سری تکون داد و  فت:
 کنی، فرار کن!باشععه!ا ر می تونی از زیر اشمای من فرار -امیرعباس

 پرستار بر شت امیرعباُس نگاه کرد و  فت:
 بعد بگید ارا حالش به هم می خوره،خب حرصش می دید دیگه!-پرستار

 «نمی تونه فرار کنه»من که حرفی نزدم  فتم -امیرعباس
 من می خوام برم خونه امون-

 باز شروع شد..-امیرعباس
 من میام پیشت..-مامان

 رید حنانه خانم؛هونیا هم میره خونه ی شوهرش.. شما جائی نمی-بابا مهراد
ُسر خورد  شمم  شک هام از  وشه ی ا با بغض و التماس بابا رو نگاه کردم و ا
و از روی استخون بینیم به روی بالشتم اکید،بابا مهراد با اشمای پر از وم و 
ستم از خداش بود  شه..می دون ستم داره داوون می و ه نگام می کرد..می دون

بر ردونه خونه پس ارا این کاُر نمی کرد؟!داره و ه ی من تو اشماش  که مُن 
 موج می زنه ولی دست بردار عقایدش نیست...عرشیا با صدای  رفته  فت:

 هدی میاد پیشت..-عرشیا
 بابا بر شت عرشیا رو نگاه کرد و عرشیا سر به زیر انداخت و  فت:

حرمیم و اختیارشععو حاجی هنوز وقتی خئبه ی طالُق نخونند که م-عرشععیا
دارم،درسععته؟اهارتا امضععاء بدون خئبه ی طالق که درسععت نیسععت تازه بعد 

 امضاء هم هر روز همدیگُر دیدیم...
 هدی بر شت با حرص عرشیا رو نگاه کرد و  فت:
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 از هر فرصتی استفاده می کنی ها؟!-هدی
 :فتهدی از اتاق عزم رفتن کرد و عرشیا دنبالش راه افتاد در حالی که می  

مگه دروغ میگم؟!کی خئبه ی طالُق خوند؟ فتن فردا بیاید حاج آقا -عرشععیا
 خئبه رو بخونه هنوز فردا نیومده...

 تو نیومدی من اومدم-هدی
خوب کردم نیومد اصال طالقت نمی دم به اون اهار تا امضاست ببین -عرشیا

تو ایکار می کنم اون اهار تا امضععاُء!هنوز امضععاء اصععلِی مونده و اسععمتم 
 شناسنامه امه..!

 هدی با حرص  فت:
 ععرشیععا!!-هدی

 بر می  ردی...-عرشیا
 که بشی صابون سرشور؟!پشت  وِشُت دیدی منم دیدی..!-هدی

 نک اینا اشوِن!!؟تو بیمارستان دارن آبرو ریزی می کنند..-زن عمو پروانه
ُسُرم بهش وصل  زن عمو پروانه هم رفت سراغ هدی و عرشیا..هانی دستی که 

 بود رو ب*و*سید،لبخندی تلخ بهش زدم و  فت:
 آب ی من همیشه پیش بابا نماز می خونم دعاد می کنما..!-هانی

مت" - یه "حک باشعععه تو هم  عا نکن اون هر ای  یاد د نت برم من،ز قربو
 هستی،حکمت ها از دایره ی رحمانیت خدا به دورند...

 ا اله اا ا... باز کفر  فتُن شروع کرد..!-امیرعباس
زبونُت  از می  یری یا نه؟با همه دعوا با خدا هم دعوا؟!خ الت -بابا مهراد

 بکش دختر..



wWw.Roman4u.iR  60 

 

 جواب بابا رو ندادم،نگاهش هم نکردم..مامان موهامو نوازش کرد و  فت:
 هونیا جان اینا همه امتحان خداست عزیزم..-مامان

و هم از رپس داره امتحان اونائی که براشون پارتی بازی کرده و ازشون نگرفته -
 ما می  یره..!

 مامان سرمو ب*و*سید و  فت:
 همه ایز تموم میشه..-مامان

 با سر رسیدن عمرمون؟!همونئور که برای امیرحسام و امیرحسین تموم شد؟-
باس باز حرب -امیرع هان؟! یه جوابی داری  حث کنیم  با تو جر و ب تا صععبح 

ر بین زانوهاد بها« یه بالشععت از تو کمد برداشععت و  فت»خودتو می زنی!! 
 راحت تر بخوابی..

 مامان بالشُت  رفت و برام درست کرد که یکی در زد و  فت:
وقت مالقاد تموم شعععد،هر کی هم همراه داره و می خواد بمونه بیاد فرم پر -

کنه کارد بگیره..)خخخ یه سععری بابام بسععتری بود بخاطر عفونت پای قئآ 
تا کارد  رفته  بودیم هممون می رفتیم و شعععده ش بعد من و داداشععم سعععه 

میومدیم آخرش نگهبانه شعععک کرد منم زرنگی کردم داداشععمو انداختم جلو 
 بیرونش کردن و من با لبخند ملیحی موندم تو بخش خخخ(

 عمو مهراد با اجازه من برم یه فرم بگیرم-امیرعباس
 برو عمو جان -بابا مهراد

 امیرعباس که رفت  فتم:
 روانه؟!کی می خواد بمونه؟زن عمو پ-
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مامان به بابا نگاه کرد و بابا به مامان و بعد بابا رفت پشعععت پن ره و با تردید 
  فتم:

 امیرعباس که نمی مونه؟!می تونه اصن بمونه؟اون که محرمم نیست!-
 اتاق خ وصِی..-بابا مهراد

 امیرعباس محرم من نیست-
 بابا مهراد بر شت نگاهم کرد و  فت:

برای من توضععیح بده،نه که تو خیلی ح ب رعایت  محرم و نامحرمُ -بابا مهراد
می کنی..صد تا مرد هم بیان توی این اتاق تو با همین سر باز و آستین باا زده 
می مونی و خم به ابرو نمی اری از بس بی خیالی..الحمدل... تو خونه ی عمو 

 رسولت هم که با هر لباسی می  ردی پس برای تو اه اهمیتی داره؟!
 م:با و ه  فت

 بابععا!!؟-
 آبروی مُن جلوی عمو رسولُت امیرعباس نبر..-بابا مهراد

 مامععان!!مامان تو یه ایزی بگو..-
 مامان سرشو به زیر انداخت و جوابی نداد،بابا هانی رو ب*غ*ل کرد و  فت:

شکمش ا ر مردی -بابا مهراد ساله با یه ب ه تو  ست و یک  ست،بی یه بیوه ی بی
ست ع شه در سرش نبا ین یه بّره تو  له ی  رگ ها می مونه..هر کی خارج باا 

سگ کمتر  شروِع از  شکم تو یه ب ه ی نام از این دو خونواده بفهمه ب ه ی تو 
نگاهت می کنه..گ*ن*ا*ه کردن باید پاش بایسععتن،ا ر از این خونواده بیای 
بیرون و تقاضععای ق ععاص کنند مهراُن اعدام می کنند بهار با وجود تو حداقل 

سالم پسرم  زنده باشه حتی با حبس که عین ق اص سنگیِن..باید اون ب ه رو 
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پهیر  ید توی این خونواده انعئاب  با ید زن امیرعباس بشععی، با یاری، یا ب به دن
باشععی و امیرعباُس اونقدر به خودد جلب کنی که برادرتو زنده بهاره،این ب ه 

ازمون  ی تن ما رو رو سالم به دنیا میاری تا  وشتشون ای دندونت باشه تا پاره
شتیم م بورم تو رو  شونو ک سر نگیرند،فکر کردی من نمی خوام که ببرمت؟!پ

 بهشون بدم...
 با بغض و صدای لرزون  فتم:

 من خون بهام؟بابا من خون بهام؟!-
 بابا نگام کرد و  فت:

 مهران به خاطر تو امیرحساُم کشت-بابا مهراد
 ودشو به ِ ل نشوند..امیرحسام به خاطر ولط زیادی مهران منو خ-

 بابا ع بی بود ولی صداش آروم بود..
آه یکی پشععتم بود که جگر  وشععه هاُم باید بین زندان های مختلف -بابا مهراد

 تقسیم کنم..
 مامان با حالی مشابه به من  فت:

 مهراد جان!-مامان
با مهراد جاش داره تموم عزیزامو ازم -با خدا  یه عزیُز  رفتم و  نمی فهمم،من 

  یره...می 
با مهراد جاش داره تموم عزیزامو ازم -با خدا  یه عزیُز  رفتم و  نمی فهمم،من 
 می  یره...
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زن عمو پروانه اومد داخل اتاق و مامان اشک هاشو پاک کرد و زن عمو کیفشو 
شِنِلش توی بینیم پی ید..اون  سید و بوی عئر ُ ُگ شت و اومد منو ب*و* بردا

شو جلوت شمی زیبا شکی ابری سری م شو کمی داخل رو شید و موهای بلند ر ک
 روسری کرد و بعد اون اادر حریر کلفتشو سرش  هاشت و  فت:

قربونت برم امیرعباس امشععب مراقبته،من برم باز این دو تا زدن -زن عمو پروانه
 تو کاسه کوزه ی همدیگه...

 مامان نگران  فت:
 ای شده پروانه جون؟هدی ک است؟-مامان

فت رفت..این پسره هم اینقدر ع بانی هس که کارد ماشین  ر-زن عمو پروانه
بهش بزنید خونش در نمیاد،حاج مهراد تو رو خدا با هدی حرب بزنید این که 
نشعععد زند ی،هر روز دعوا.. ریه..داد..بیداد..تهدید...شععورشععو در آوردند 

 دیگه...
 بابا فقط زن عمو رو نگاه کرد،مامان رو به بابا  فت:

 ک ا رفته؟! زنگ بزنم ببینم-مامان
 بابا سری تکون داد و  فت:

 بریم دیگه این نگهبانه هی میاد در می زنه..-بابا مهراد
 ریه نکنی عزیزما،یه کم به فکر خودد باش فداد شم..سعی -زن عمو پروانه

 کن بخوابی،کاری نداری؟خداحافظ.
 خداحافظ-

 مامان اومد منو ب*و*سید و  فت:
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کل کل نکن،به خدا یه ربآ پیش آنقدر سععرخ مامان با این پسععر اینقدر -مامان
سکته کنه خون این یکی هم بیفته  ردنمون،حرفای باباتو تو  شد  فتم اوِن که 
تاده میشعععه  قدر حرص و جوش نخور اون ب ه عقب اف گه دار،این  وشعععت ن

 ها..فردا صبح میام بهت سر می زنم،ایزی میخوای براد بیارم؟!
 با و ه  فتم:

 از پسش بر نمیای..!نه یه ایز میخوام -
 اععی؟؟!!-مامان

 مر مو!میتونی بهم بدیش؟!-
 ا اله اا ا...-امیرعباس

 َاه اومد اونم ذکر و!
 ُفرم رو توی کشو  هاشت و بابا  فت:

 عمو جان کاری داشتی به من زنگ بزن  وشیم تا صبح روشنه..-بابا مهراد
 باز  فت: پوزخندی زدم و امیرعباس با اخم نگاهم کرد و بعد با روی

 نگران نباش عمو..هانی عموئی خداحافظ.-امیرعباس
شت بابا در حالی که تو ب*غ*لش  شت و از پ ست تکون داد و بعد بر  هانی د
بای کرد و برام  بای  لب و لواه ی آویزون  لت ومگین و  حا یه  با  با من  بود 

 ب*و*س فرستاد و منم لبخندی بهش زدم..
با بغض نگاهش کردم،حس کردم با  بابا بر شعععت نگاهم کرد و ملتمسعععانه و

 نگاهم صد بار کشتمش!لبخندی پر از وم و داوی و و ه بهم زد و  فت:
 مراقب خودد باش،خدانگهدار.-بابا مهراد
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ست و اند  سید و دنبال بابا راه افتاد،هنوزم مثل یه دختر بی سرمو ب*و* مامان 
 وی بادم ونیساله بود!با وجود اهل و یکی دو سالی که داشت اقدر اون پالت

به قامت اور و بلندش می اومد!به ویژه وقتی موهای عسععلیش دورش ریخته 
بود،اقدر جهاب و لوند می شععد،بیخود نبود که بابا نتونسععت ازش دل بکنه و 
شب  ست  شه که عرو سخت با سیش با هم فرار کردن...خیلی باید  شب عرو

 ا برادرد پیداشعروسی اند دقیقه به عقد مونده ویب بشه بعد از ساعت ها ب
کنی در حال که با برادرد عقد کرده!این نهایِت بی معرفتِی،نهایت سععتم ولی 
عمو داریوش این عشععق رو با بزر واری بخشععید اون مامان رو خوشععحال می 

عمو داریوشععتون خیلی عاشععقم بود اونقدر که وقتی »دید..مامان می  فت 
رد،تا محلش بهارم ولی سععردی و بی محلی های منو می دید به پام  ریه می ک

من دل به مهراد باخته بودم نمی تونستم داریوش رو ببینم اصال!دوستش نداشتم 
مه،منو لمس  جای اون نزدیک ته و  جای مهراد رو  رف برعکس اون می دیدم 
عاشععق اون  عاشععق مهراد بودم  نه ازش بیزار بودم..!من  گام می ک نه،ن می ک

اش بود،اون لحن صععحبت  اشععمای سععبز عسععلیش،اون هیبتی که توی اهره
کردنش،معرفتی که داریوش روش قسععم می خورد که حاضععر بود به خاطر من 
این معرفتشععو بکشععه،مهراد جوون تر از داریوش بود،من نمی تونسععتم کنارش 
به فرار فکر می کردم دلم آروم تر می  با داریوش زند ی کنم،هر ای  بهارم و 

ل کنم اون شب که رسید با شد به خاطرش حاضر بودم هر سختی ای رو تحم
سولت کمکمون  شگاه فرار کردم..عمو ر شیدیم و از آرای شه ی فرار ک مهراد نق
کرد اون موقآ هم دوست صمیمی باباد بود مگه می شد بهزاد ت میمی بگیره 
و رسععول حمایتش نکنه؟!اه ولط اه درسععت پای رفاقت هم بودند...وقتی 
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سافرخون سند عقدمون دیدم که داریوش منو کنار مهراد توی اون م ه پیدا کرد با 
کمرش شععکسععت،خرد شععد..ولی خیلی مرد بود که بعد تنها یه سععیلی که به 
صععورد مهراد زد و اند روزی که توی ویالش تنها موند و بعدش مهراد برای 

 دست ب*و*سیش رفت باوخره مهراد رو بخشید و  فت:
ت ولی یادد باشه اون حنانه رو هر ز اونقدر خوشحال ندیده بودم می بخشم

 «که تو دلمو شکوندی مهراد..خیلی طول میکشه که دلم ترمیم بشه...
هونیا با توأم!!حواسععت ک اسععت؟!بیا براد آناناس باز کردم،بهار -امیرعباس

رفتم  «به امیرعباس نگاه کردم که  فت»یکم سععرتو بلند کنم که نپره تو  لود..
اهاد حرب بزنه  فتم اان تو فرم رو پر کنم آقام زنگ زده بود می خواسعععت ب

نت  خه کالس داشعععت خیلی نگرا نه،آ نگ می ز عدا ز فت ب تاق نیسععتم   ا
ست و  فت»بود.. ش ست؟میخوای ژاکتتو بدم « امیرعباس مقابلم ن سردد نی

ستیناتو بیار پائین.. شی؟این آ شون پائین و  فت»بپو بیا،مواهب  «خودش آورد
نگال زد و مقابل دهنم  رفت و یه تیکه از اناناسععو به ا»باش نپره تو  لود..

فت کرد و   گام  ن کردم، گاه  ن هش  که « ب هار  نا گه.. ی خور د ب یه؟ ا
نخوردی..صبحونه که نخوردی..دیشب هم که شام نخوردی..این شیوه ای که 

 تو پیش  رفتی به ترکستان میرسی ها..!
 عمو رسول مامانُت بیشتر دوست داره یا زن عمو پروانه رو؟!-

  فت:امیرعباس عاصی شده 
 اون این اه سوالیه که به ذهنت رسیده؟!-امیرعباس

 جوابمو بده منو نپی ون-
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 من اه می دونم مگه من تو دل بابامم؟!-امیرعباس
ا ه فقط برای سععرپرسععتی زن عمو،زن عمو رو  رفت پس ارا کیمیا به دنیا -

 اومد؟!
باس ها من فوری تو دلم جواب-امیرع گه  که ذکر می له اا ا... )این  یدم  ا ا م

باز سود خئر رو با ذکر »محمد رسول ا... بعدم حس تشییآ جنازه میگیرتم!( 
تو ایکار داری به « ا اله اا ا... به صعععدا در آورد!با کمی لحن جدی  فت

 زند ی بابای من؟!
به زند ی باباد کاری ندارم به رسععم و رسععوم کار دارم،شععاید زن عمو نمی -

شاید با یکی ست ازدواج کنه یا  سته که ازدواج کنه اون موقآ  خوا دیگه می خوا
 تکلیف ایه؟!

 امیرعباس به صندلی تکیه داد و من رو متفکر و با جدیت نگاه کرد و  فت:
 منظور؟!-امیرعباس

 ارا تو فرم مراقبُت  رفتی؟-
 منظورد فرم همراِه دیگه؟!-امیرعباس

 بده..هر ای..امیرعباس با ایراداتت منو دست به سر نکن جواب سواامو -
 مگه تو جواب اون همه سوال و ابهاُم دادی؟!-امیرعباس

 سواائی که به من مربوط نیستن رو نباید از من بپرسی!-
 با اخم نگاهم کرد و  فت:

 پس مربوط به کیه؟!این حرفا ایه که میشنوم؟!-امیرعباس
 هر ای میشنوی راسته!-
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 هاشععت امیرعباس کبود شععد،خون خونشععو می خورد،دندوناشععو روی هم 
صورتش تکون می  ست  شار دندون آرواره هاش از زیر پو ستخون فکش از ف ا
سم بهم دوخت حس کردم اون عین  شماش خون می بارید،ا خوردند..از ا
صدای نفس های  سری از ثانیه منو می دّره و یه لقمه ام می کنه..! شیر در ک یه 

ته ی  رفع بیش عین دودکش قئار ناممتد از سینه اش خارج می شد..با صدا
  فت:

 ب ه ی کیه؟-امیرعباس
 امیرحسام-

باس ته؟!رسععم -امیرع زن امیرحسععین بودی و ب ه ی امیرحسعععام تو شععکم
میشعععه  یط  خ یه؟!)اون  مروز ترای ا خ مدرن د یا رسعععم  توِن  ی نواد  خو
خخخ؛هی وقت اصععال قضععاود نکنید اه برسععه به قضععاود زودهنگام و 

ست  ضاود فقط مال خدا سی،اینو جدی میگم ها،ق سا که عالم به نهان و اح
پیداست،قاضی هاشش هم که عمرِی تو این کار هستن بعد از هر بار قضاود 
توبه می کنند...حواستون باشه الکی الکی خودتونو با شستن گ*ن*ا*ه دیگران 

 :(Dنندازین  وشه ی جهنم..یکی منو از رو منبر بیاره پائین
 رسم پسر کوایکه ی استاد شریعتی!-

صندلیُش  سرمو امیرعباس  شد اونقدر نزدیک که  شید جلو و نزدیک تر بهم  ک
 عقب کشیدم!با صدای آروم  فت:

 لمیرحسام و تو اکار کردید؟-امیرعباس
 منو قاطی امیرحسام نکن،بگو امیرحسام ایکار کرد!-
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باس خت؟! -امیرع به آخرتش فرو یاش رو  که امیرحسعععام دن کار کردی  تو ای
شدین؟!دنیا و آخرد رو  صال )خداوکیلی متوجه  شو بگین ا ست جاب ا کردم،را

متوجه نشععدین،شععدین؟!حاا فکر کنین متن کنفرانس رفیقمو یه خط درمیون 
 (Dاین وری تغییر داده باشم!ع ب کنفرانس باحالی شدا:

 با حرص و اشمای ورق در حلقه ی اشک و اونه ی لرزون  فتم:
سته و برای هر هزارتومنی تن- سر کواه می ای سِی که  میده،من  ه*ر*ز*ه اون ک

شریعتی بزرگ و  ستاد  سر ا شدم..اواد پیغمبر،پ سفره ی مادر پدرم بزرگ  سر 
 محترم،آقای مهندس،پسر ارشد خونواده...

 خواستم رومو بر ردونم که  رفتتم و بدون اینکه لحنش عوض بشه  فت:
 تو از امیرحسام حامله ای-امیرعباس

 با حرص  فتم:
*س حامله میشععه،توی خارجتون اینا رو وقتی یه دختر رو بگیرند زیر بار ه*و-

 نخوندی آقا امیرعباس؟!
 به من کنایه نز،درست حرب بزن ببینم..-امیرعباس

 با حرص بیشتر و بغض  فتم:
باشه من ساکت میشم تو اهانت هاد رو بکن،من از راه بدرش کردم من سر -

مسیر دانشگاهش سبز شدم و  فتم:امیرحسام این وقت شب داری تنها میری 
شهر بی در و پیکر یکه و  شب تو دل  خونه؟مگه تو برادر نداری که تو این موقآ 

و دیده بود تنهائی؟!بیا سععوار شععو برسععونمت..بعد اونم اون از بدو تولد من
 فت:ا ه به این اعتماد نکنم به کی اعتماد کنم!درسته از خون و رگ هم نیستیم 
مد جلو  یک خون بودن نیسعععت..او که کم از  مک خورده ایم  ولی نون و ن
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نشععسععت،من هیز نگاهش کردم اون لرزید..من سععوال می کردم و اون با ترس 
به؟!ایزی نخوردم؟!ایز حالم خو ید  ی م ععرب جواب می داد و می پرسعع

فت:ک ا میریم؟!مسعععیر خونمون اینوره و من  یه کرد و   نکردم؟!اون  ر
 فتم:دارم میانبر می زنم..اون التماس می کرد که ترسععیده و پیاده ش کنم،من 

 دستشو  رفتم و ب*و*سیدم و  فتم:فقط میخوایم یکم شیئونی کنیم...!
ا  فتم..بنفس امیرعباس  رفته بود،اشعععک اجازه نمی داد حف بزنم ولی می 

تموم هق هق هام حرفامو می زدم و امیرعباس هر لحظه اشععماش قرمزتر و 
 صورتش کبود تر می شد...

نفس امیرعباس  رفته بود،اشعععک اجازه نمی داد حرب بزنم ولی می  فتم..با 
تموم هق هق هام حرفامو می زدم و امیرعباس هر لحظه اشععماش قرمزتر و 

 صورتش کبود تر می شد...
ما گار ز یه می ان ماشععین امیرحسعععام بودم و  ر قب بر شعععت تو  به ع ن 

کردم..امیرحسام قفل مرکزی رو زده بود و در باز نمی شد..التماسش می کردم 
شگی نبود،همون که مثل مهراِن برام،در حد  سام همی سام انگار اون ح و امیرح
داداشععم عزیِز،اون که خواهرانه دوسععش دارم شععده یه پسععر ه*و*سععران داغ 

دونم..نمی فهمم..سععر در نمیارم از این ها که م*ش*ر*و*ب زیاد  کرده!نمی
سام با بوی  ست..بوی ادکلن امیرح شه نی سام همی خورده یا مواد زده ولی امیرح
تند ا*ل*ک*ل قاطی شععده..خیابونای تاریُک طی می کنه و قلبم داره از جا در 

اد سام میخومیاد،فقط قیافه ی شاهرخ پیش رومه داره بهم الهام میشه که امیرح
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آبرومو بدّره!نمی دونم ائوری راضیش کنم من راهشو بلد نیستم مثل دخترای 
 دیگه نمی تونم یه پسر رو رام خودم بکنم فقط بلدم  ریه کنم و التماس کنم...

 امیرحسام..امیرحسام..من دارم نامزد می کنم ترو خدا میخوای ایکار کنی؟!-
که ن- یه می کنی؟!من  میخوام بهت صعععدمه ای وارد کنم قربونش برم ارا  ر

فقط میخوام با هم خوش بگهرونیم،مهران اینئوری به لعیا می  فت؟آره مهران 
 جونت اینئوری لعیا رو کشوند به اون خونه؟!

 با هق هق  فتم:
 ای میگی؟؟!مهران ایکار لعیا داره؟!ولم کن بهار برم خونه مون...-

 امیرحسام ع بی  فت:
عوضععی آشععغال که خواهر منو خواهر مظلوم و بی  پس نگفته؟!تعریف نکرده-

شه باهاش  شه تا لعیا م بور ب شته با زبون منو به زور وادار کرده باهاش رابئه دا
 ازدواج کنه؟داوُت به سینه ی برادرد میهارم هونیا..

 امیرحسام!مهران عاشق لعیاست،این کارو نمی کنه..-
 پس کی  ه خوری کرده که خواهر من آبروش رفته؟!-
 میاد می  یرتش..-
عه؟!خیله خب منم تو رو می  یرم بهار ببینم اه حالی داره که اول آبرو ببری -

و بعد تو دنبال من راه بیفتی و التماسععم کنی که باهاد ازدواج کنم و من طفره 
سینه  سِگ،می خواد خواهر منو داغ کنه،داوتو به  شت کمتر از  سِگ،دادا برم..

 بره عوضی.. اش میهارم که داغ کردن یادش
 امیرحسام!به من اه ربئی داره؟!برو از خود مهران تقاص بگیر خب..-
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نه عزیزم..باید بفهمه من ای دارم می کشععم،لعیا ای می کشععه باید بفهمه؛ -
لعیا رو می خواد؟ باشه ،بهار ببینیم وقتی نسخه ی دوم لعیا تو خونه اِش ایکار 

ت کثافت..کثاف« بید و  فتمحکم اند بار روی فرمون کو»می خواد بکنه.. 
ست ائور دلش اومد با لعیای مع وم من این کارو بکنه؟!  لعیا یه دختر ب ه 
یا  )می دونم این ا جاش نیسعععت ولی من واقعا توش موندم کثافت درسععته 
به وفور توی متون می بینم و حسعععابی  یج  مدُل  ثافط!ام عععب هر دو  ک

 رو این موضوع( شدم..باید سر فرصت یه تحقیق درست حسابی بکنم
 با هق هق  فتم:

یاد سععراغ - که ب ته نمی رسعععه  به هف با مهران حرب می زنم  امیرحسعععام،من 
عر..ترو  ع لعیا،عقدش می کنه،براش بهترین زند ی رو مهیا می کنه،ترو خدا امی

 قرآن..ترو جّدد امیر من نامزد دارم...
 امیرحسام بر شت یخورده نگام کرد و  فت:

یای من هم م- تار یعنی لع بازم آزارش داده..کف ماسععُش کرده و اون  ثل تو الت
 پست،خوک کثیف...

شه رو پائین دادم آرن مو  رفت  شی ستش پس زد، شو با کف د شکا سام ا امیرح
سید هر ای جیغ می  شت..زورم بهش نمی ر ست و پا زدم،نگه دا جیغ زدم،د
 زدم توی دل اون شب سیاه زیر اون پل کسی صدامو نمی شنید،منو می زد می
ماس می کردم و جیغ می زدم ولی نمی تونسعععتم  ید و من الت ب*و*سععع
ستش  رفته بود و امان تکون خوردنو بهم نمی  ستامو توی یه د بزنمش!جفت د
داد،تمام صععورتم و  ردنم آلوده به لبهاش شععده بود..نفسععاش توی  وشععم می 
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شمام نگاه می کرد پ ساِم اون اون نبود،تو ا ستم ببینم امیرح  رپی ید نمی تون
از درد و پریشونی بود پر از بغض و کینه،اشکاش فرو می ریخت با هر اشک یه 

 ب*و*سه نثارم می کرد التماس کردم و  فتم:
امیرحسععععععام؟ولم کن..بسته خ الت بکش امیرحسام ائوری میخوای تو -

 روی بابام نگاه کنی..؟!خدا داره نگاهت می کنه بدبخت..!
 داد زد:

یا بر نمی  ردم  خدا نگام نکن اون بر نمی- با شععکارم بر می  ردم  یا   ردم 
 نگام نکن...

 امیر..امیععرجان..بهار برم..ترو قرآن م ید..ترو جون لعیا..-
 نعره زد:

شو  رفته،خواهرم جونی نداره - ضیت جون سم نخور،داداش ِعو جون لعیا رو ق
 که تو قسم جونشو میخوری..!

د جلوشو بگیرم عاصی شده بو خواست لباسامو باز کنه با تموم قوا سعی کردم
ضعیف به  صداها  شدم ولی  شه بی حال  شی سرم خورد به  محکم زد تو  وشم 
 وشععم می رسععیدند..ترسععیده بود..صععدای تیک تاک سععاعت م یش رو می 
شنیدم و صدای نامفهوم خودش که صورتمو  رفته بود و صدام می کرد..نبضم 

حال شععدم سععر جاش رو  رفت،نفسععام رو اک کرد،وقتی فهمید از ضععربه بی
نشععسععت و حرکت کرد..صععدای  ریه هاشععو می شععنیدم..دعا دعا می کردم 
شه و بر ردیم..تنم پر از نفرد بود،پر از عهاب؛قلبم از ترس در حال  شیمون ب پ
انف ار بود تنم یخ کرده بود..خدا رو با تک تک سععلول های بدنم صعععدا می 

بده..خدا»زدم،از اعماق قلبم می  فتم  یا ن اتم  با آبروی رفته اه خدا یا من 
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کنم؟قبل اینکه اتفاقی بیفته پشععیمون بشععه من دو هفته دیگه نامزدیِم..جواب 
شاهرُخ ای بدم؟!مهران لعیا رو دوست داره به پاش هست لعیا رو خوشبخت 
قام می  یره زند یم داره دود  که منو نمیخواد،داره انت می کنه ولی امیرحسعععام 

ه نده ام،آرزو کاش ت عععادب میشعععه میره هوا،آی هامو داره می  یره، یا ام،رو
کنیم..منو بکش..نمیخوام بهم دسععت بزنه..یه کاری..یه کاری یه اتفاقی..نهر 
ستای کوایکتون  ضرد رقیه نهر می کنم خانوم با همین د سفره ی ح می کنم،

هزار تا صععلواد برای خانم فاطمه 10این م ععیبُت از سععر راهم بردارین..نهر 
نهر می نهر.. ااه می  زهرا)س(... ته قعر  به  قدیر داره منو  گار ت کنم...ولی ان

امیرحسام ماشین رو نگه داشت و از ماشین پیاده شد هنوز بی حال «کشونه...
 بودم..ب*غ*لم کرد،صدای نفساش تو  وشم بود نالیدم:

 حسام..داداشی..-
 داد زد:

 به من نگو داداش من داداشت نیستم..-
 هونیام.. هستی،تو داداش منی..امیرحسام..من-
 خفه شو،خفه شو تا خفه اد نکردم..-

شب جمعه ها دو تا  ضی  شون،تو همون ویالئی که بع سون بردتم تو ویالی لوا
خونواده توش جمآ می شدیم،صدای خنده هامون تا هفت تا خونه اونورتر می 
رفت،به زور صععدامون می زدن تا از تو باغ بریم تو خونه..بوی کباب های عمو 

س سول آدمو  ر سیخ کبابه اولی که آماده می ر سه  سرا وا نه تر از قبل می کرد..پ
شعععد سععر و دسعععت می شععکوندن..توی همین باغ بود که عرشععیا از هدی 
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شش وروب  شون رو  رفتیم و از  سی ستگاری کرد..توی همین باغ هم عرو خوا
تا دمدمای صععبح ر*ق*ص و پایکوبی به پا بود...حاا تو همون باغ دارن آینده 

می  یرن،دارن قتل عامم می کنن اونم به دسععتای کسععی که برای  ی منو ازم
ناموس خودش و دیگرون سععر می داد...توی اشععماش نگاه کردم،اشععماش 
سععرخ بود رگ های کنار شععقیقه اش متورم شععده بودن و نفسععاش به صععورتم 

 اصابت می کرد،زمزمه کردم:
 تو وجدانت قبول نمی کنه حسام،تو مردی..تو...-

 د تو صورتم:فریادشو کوبی
 اشتباه می کنععی..اشتباه می کنی هونیا..من رفیق نامرد داداش ناِکِستم..!-

صدای  شده بود با  شوکه  سرد بودم که  ستم نگاه کرد اونقدر  ستشو  رفتم به د د
 لرزون  فتم:

شن خیالم راحِت اون - صد تا نامرد و ناکس با شی  سام ا ر تو کنارم با امیرح
سونی و تا لحظه ی آخر عین شیر باا سرمی اون تو تو نمی تونی بهم آزاری بر

سام..به من نگاه کن اون م*س*تی لعنتُی از  معنی نون و نمُک میفهمی..امیرح
 سرد بیرون کن،من هونیام،دختر عمو مهرادم...

امیرحسام نمی شنید!سرشو به  ردنم فرو برد،جیغ زدم می خواستم پسش بزنم 
ضربه شده بود،دستامو باا سرم توی  ولی زورم نمی رسید..زدمش،انگار ضد

 یه انگش  رفته بود و با خشم  فت:
 می زنمتا..!دست و پا نزن..هونیا می زنما..-

سند پاک بودنمو،ن یب بودنمو به قیمت ناایز  شت تنها دارائیمو می  رفت، دا
صدام  رفته بود از بس جیغ زده  ست . پا می زدم؟! و مفت ازم می ربود نباید د
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ز کتک های امیرحسععام داغ شععده بود،بی جون تر از قبل بودم و ناله بودم،تنم ا
بل و*ک*ش*ی تر می کرد،هر ای توی  هام اونو از ق له  نا گار  می کردم و ان
اشععمام زل می زد به وجدانش تلنگری نمی خورد بلکه به ش*ه*و*تش دامن 
می زد و این شعله های انتقام و ه*و*س داشت منو توی هر لحظه می کشتن و 

ابود می کردن..بوی امیرحسامو  رفته بودم،پر از درد بودم و ض ه،شبی رو که ن
ند من پر از درد و رنج و بی ار ی  قدس می  هرون نه و م عاشععقو ها  خیلی 
به خودش اومد دید داره منو می  یه لحظه  بد بود که   هروندم ،اونقدر حالم 

،بی پسر عمو رسولکشه به هول و وا افتاد،انگار دوباره شد امیرحسام شریعتی 
ید و  گه از ش*ه*و*د و ه*و*س دورم نمی ارخ یه می کرد و دی یار  ر اخت
قربون صععدقه ام نمی رفت،این بار از ترس بود از هول و تردید بود که بی جون 

 و بی رمق بودم،ای پتو پی وندتم و بردم بیمارستان......
 امیرعباس با صدای دور ه  فت:

 مهران کی فهمید؟-امیرعباس
همون شب از  وشی موبایلم تو بیمارستان به آخرین تماس زنگ زدن،آخرین -

بار با مهران حرب زده بودم..مهران اومد،منو که دید انگار شکست،سرشو می 
کوبوند به دیوار..بیمارستاُن روی سرش  هاشته بود..توی اون حال بد صداشو 

به خ که  مد،لعنتی بود  به روزش او که ای  یدم می دیدمش  ودش و می شععن
عهرخواهی می  یه می کرد و ازم  ها  ر تاد،عین ب ه  امیرحسعععام می فرسعع
سام..می  سراغ امیرح شد،رفته بود  کرد؛زنگ زد بابا اومد و خودش یهو ویب 

 دونست ک ا می تونه پیداش کنه...
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 ک ا رفته بود؟مغازه؟!-امیرعباس
شون ویال بود،توی اون انبار ته باغ همون ج- شته بود ویال..پاتوق سه  ابر  که قف

سون،توی انبار  شون خراب بود می رفتن لوا های پر از ابزار بود وقتی حال جفت
کار می کردن..هر دوتاشععون عین هم بودن و همین اخالُق  تا صععبح  باغ  ته 
داشععتن،مهران می دونسععت که امیرحسععام توی این اوضععاع میره انباری،رفت 

زدن امیرحسامو نداشته سراوش، الویز شدن..مهران اونقدر داوون بود که زوِر 
باشععه،قسععم خورده دسععت رو قرآن  هاشععته که نرفته بوده که امیرحسععامو 
بکشه،مهران آدم کش نبود که با انگیزه قتل روبرو بشه..امیرحسام می کوبونتش 
به قفسه ی ابزارها،قفسه داشته بر می  شته رو سر مهران که مهران قفسه رو می 

به قفسعععه تکی ه داده بود دورتر از دسععتای مهران بود که  یره ولی نردبونی که 
ست تو زاویه اش قرار  سام که در سر امیرح شو بگیره..نردبون می خوره تو  جلو
سی زنده نمی مونه  سر هر ک سنگینی اوبی بخوره تو   رفته بود،نردبون به اون 
اه بسا که امیرحسام تعادلشم از دست میده و حین افتادن سرش می خوره به 

 ..لبه ی میزکار.
 مهران امیرحساُم رسوند بیمارستان؟-امیرعباس

آره حتی وقتی هم رسععوند بیمارسععتان زنده بود،بااسععرشععم موند زنگ زد به -
سین اومده قبل اینکه ببینتش رفت  سین جریاُن تعریف کرد تا دید امیرح امیرح
نه اینکه فرار کنه رفت که خودشععو آماده کنه برای بدبخت شععدن برای اینکه هم 

 به جهنم فرستاد هم امیرحسام و هم منو هم لعیا...خودشو 
ائور بابا اینا شک نکردن که دقیقا بعد مرگ امیرحسام،مهران رفت -امیرعباس

 زندان؟!
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اون مهران یک ماه بعد از مرگ امیرحسععام خودشععو معرفی کرد،تا مدتی هم -
 که تو زندان بود عمو رسول اینا نمی دونستن...

شک نکردن -امیرعباس سم یعنی  شون تو مرا سر صمیمی و همکار پ ارا رفیق 
 تشییآ نیومده!؟

 اومد..-
 امیرحسین تحویلش نداد؟!-امیرعباس

شناخت - شو معرفی می کنه،اون مهراُن می  ست که مهران خود اون می دون
می دونست ا ر تو قید و بند نیست ولی یه انسان واقعِی که ا ر خئا رفته اون 

 می خواسته عشقشو نگه داره...
 میرعباس ع بی  فت:ا

شتنه؟!پس ه*و*س -امیرعباس ضآ نگه دا شقش بود این اه و اینئوری؟!ا ر ع
 بوده..

 با و ه  فتم:
یه می - پای خواهرد  ر به  باس؟!مهران  تو از عشععق ای می دونی امیرع

جادو  به  وش بود،عین وول اراغ  قه  ماسععش می کرد،عین والم حل کرد،الت
مهراُن با اون همه عشق  هاشت و به کسی جواب براش بود و لعیا کور بود،لعیا 

بله رو داد که عوضععی تر از این آدم رو زمین خدا نیسععت!لعیا مهراُن خرد کرد 
یدوار کرد و فرداش بر شعععت  فت  بار داداش بی اره ی منو ام دیگه »صعععد 

 «..نمیخوام ببینمت!
 هر ایزی راهی داره،مهران..-امیرعباس
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 این دو خونواده تو روی هم شرمنده شدن؟!اند بار خواستگاری؟!اند بار -
 خب نمی خواستش مگه زورکی هم میشه شوهر کرد؟!-امیرعباس

ائور تا دو سععال قبل مهران بت اعظم بود با روی کار اومدن "دارا" همه ایز -
 کنفیکون شد؟!

 دارا؟!!دارا منظورد..منظورد که پسرعمود نیست؟!-امیرعباس
یا به مهران خ*ی*ا*ن*د کرد..مهران برای ارا دقیقا منظورم پسععرعمومه،لع-

لعیا می مرد امیرعباس!با امیرحسام هر ای کار کرده بود و جمآ کرده بود حتی 
تا طالی زیر لفظِی لعیا رو هم خریده بود؛لعیا هزار بار بهش جواب بله رو داده 
بود تا زمانی که پای دارا به زند یش باز نشععده بود..بعد یهو لعیا عوض شععد،به 

های مهراُن پس می م کادو خت، ندا فت مزاحم،دعوا راه می ا هران می  
با دارا می رفت بیرون،به خواسععتگاری دارا  یاد  آورد،برای اینکه لج مهراُن درب
جواب بله داد...خواهرد مهراُن له کرد امیرعباس،مهران خیلی دوستش داشت 

یه دقیق با لعیا  با دارا بدبخت میشعععه،برای دارا بودِن  نه یمی دونسعععت  ه ه بود 
عمر..لعیا اینا رو نمی فهمید ما با دارا بزرگ شدیم ما می دونیم اه جنسی داره 
صد بار هزار بار باهاش حرب زد ولی لعیا آخر  شده بود..مهران  ولی لعیا کور 
هر دیدار بی شرمانه یه سیلی نثار مهران کرد و راهشو کشید و رفت،مهران فقط 

پاش بود طوریکه قرار  هاشععته بودن دو روز می خواسععت لعیا رو نگه داره،به 
ستگاری،این بار با  سرم آورد قرار بود دوباره بیان خوا سام  بعد بالئی که امیرح

مهران با لعیا کاری که « با صععدای لرزون  فتم»انگشععتر می خواسععت بره...
امیرحسععام با من کرد رو نکرد،امیرحسععام منو دو هفته تو بیمارسععتان انداخت 

ی کوایکترین آسیبی ندید،برعکس مهران که سر و صورتی زخمی ولی لعیا حت
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داشععت و کبود،لعیا حامله نشععد ولی من حامله ام..لعیا خواه ناخواه یه عروس 
خوشبخت می شد اون مهران اونقدر عاشقش بود که براش کم نهاره ولی من 
پای من نمی  به  نه ربوده شعععدم،امیرحسعععام  با کی بدبخت بودم که  یه قربانی 

،عاشقم نبود ا ر هم زنده بود زند ی ای پر از کینه و درد می داشتیم که نشست
می بایسععتی به خاطر یه ب ه ی بی گ*ن*ا*ه خودمونو حروم می کردیم،می 

 بینی فرق منو لعیا زمین تا آسموِن...
.. می بینی فرق منو لعیا زمین تا آسععموِن... امیرعباس ع ععبی بود از جا بلند 

فت پشت پن ره می ایستاد به بیرون خیره می شد و دوباره شد تو اتاق قدم رو ر
سععر و ته اتاُق متر می کرد،انگار از فکر و خیال داشععت دیوونه می شععد..انگ 
ست  سینه اش خارج می کرد در سرش فرو می برد و نفس از  شو به پس  ستا د
عین یه پرنده ای بود که وسععط پرواز،پرواز کردُن یادش رفته  اهی بال بال می 

شو حس می کردم  زنه سیُر طی نمی کنه فقط در هوا معلق می مونه..حال ولی م
دسععتمو روی شععکمم  هاشععتم پسععرم آروم تکون می خورد این یعنی زنده 
است..یاد امیرحسین افتادم هر وقت تو بیمارستان منو می دید اشماش سرخ 
می شععد و رنگش زرد می شععد،از خ الت سععر بلند نمی کرد بعد هم که می 

 «اقدر فاصله ست بین حسام و حسین!!»مدد ها به خودم می  فتم  رفت تا
ست  سوند می دون شو بهم ر سوزان خود سید حامله ام نفس  شش ر وقتی به  و
نمی ذارم آبروم بره قسععمم داد که دسععت از پا خئا نکنم همه جا پر می کنه که 
 یک سال بینمون صیغه ی محرمیِت،فقط صبر کردیم امیرعباس بیاد که نامزدی

شیده می  فت  سام »طول ک سال ح سی نمی  یریم اون  شدی،عرو تو حامله 
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سنامه  شنا شده ولی می برمت خونه ام،عقدد می کنم،برای ب ه به نام خودم  ن
 «می  یرم نه آبروی تو بره نه اون ب ه سععقط بشععه هونیا این ب ه قلبش می زنه

مه گ*ن*ا*هش  ردن من،من ه»می  فت « حروِم » ریه می کردم،می  فتم 
سام  رفت؟من  ساِم..زند یُت ح ی گ*ن*ا*ها رو به  ردن می  یرم،یاد ار ح
بدم؟دو برابر براد  هت  که من ب یا  هت بر می  ردونم،تو ای می خوای هون ب
محیا می کنم ولی قسععم بخور که بالئی سععر خودتو ب ه نمیاری،من آینده اتو 

ست « »ساپورد می کنم به من اعتماد کن ست..من حامله ام عقدمون در «  نی
با ع له وسععط حرفش پریدم و « عقد سععوری،بعد زایمانت طالقت می دم..»

که هم ب ه ای که بهش وابسععته شععدم رو ازم بگیری هم یه مهر طالق » فتم 
نه دوباره »امیرحسععین با همون آرامش ذاتی  فت « روی شععناسععنامه ام بزنی؟!

ی بهت بر معقدد می کنم،بهت که  فتم زند ی ای که حسععام ازد  رفته رو 
عمو رسععول ا ه بفهمه من خواهر « » ردونم،نمی ذارم از ب ه اد جدا بیفتی

به » «قاتل پسرشم از من متنفر میشه مادرد نفرینم می کنه من می ترسم امیر!
ا ر ب ه رو به دنیا بیارم « »هیک کس نمی  م هنوز هم تنها شععاکی پرونده منم

یدم« »ازم بگیریش ای؟! هد م یه  فتم با ت« اصععال ت تع ب ه ام »رس و  ر
نه،من پدرش میشم اسم من تو شناسنامه اش میاد این یه « »حرومزاده میشه؟!

سقط خیلی می « »راز بین همه ی ما می مونه خیالت جمآ سین من از  امیرح
ترسم،از اینکه ب ه ام بفهمه حروم زاده ست می ترسم از اینکه یه روز خونواده 

تو به من اعتماد « »ل پسعرشعونم می ترسعم..اد بفهمند من خواهر متهم به قت
کن،نترس من پشعتتم،نمی ذارم آسعیبی بهت وارد بشعه با عمو مهراد حرب می 

سی نگو حامله ای شد و « بابام می دونه« »زنم به ک سین رنگش عوض  امیرح
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امیرحسععین « باشععه آروم باش من خودم باهاش صععحبت می کنم...» فت 
شعععده اقدر برای مهربونی هاد دلم  مهربونم ک ائی؟اقدر دلم براد تنگ

کاش این ا بودی دسععتمو می  رفتی و می  فتی  من پشععتتم »لک زده..
باشععی،بی گ*ن*ا*ه  بازی  نده ی  باز نترس،هواتو دارم نمی ذارم مهره ی 

 درد داری؟-امیرعباس به طرفم بر شت و  فت: امیرعباس« بسوزی...
 سری تکون دادم و  فتم:

 آره دلم..-
 درد میکنه؟دلت -امیرعباس

 نه تنگ شده!-
 باز باباتو میخوای؟-امیرعباس

 با بغض و صدای لرزون  فتم:
سیُن... - سید و روی »امیرح ضم ترکید و بلند بلند  ریه کردم امیرعباس تر بغ

 «صندلی نشست و  فت:
 هونیا..!؟هونیا جان آروم..هععیس..-امیرعباس

ندلی و دو مرتبه روی صبر شت به در نگاه کرد بعد بلند شد رفت در رو بست »
 « :نشست و  فت

 منو ببین..هونیا حالت باز بد میشه ها..نک..نمیشنوی؟!
 « :دستمو  رفت و بعد زمزمه کرد»
شه هق هق - سم حالت باز بد ب شی فقط آروم تر،می تر سبک ب شه  ریه کن  با

 « :موهامو از کنار صورتم کنار زد و  فت»نکن..نک هونیا؟.. 
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شی؟ها- ستمو رها کرد و رفت یه لیوان »ن؟ آب بدم آروم ب سری تکون دادم..د
آب آورد و کمکم کرد تا آب رو بخورم..نفس عمیقی کشععیدم لبهامو روی هم 
سکود اند دقیقه  شردم تا باقی مونده ی و ه هامو فرو بدم امیرعباس بعد  ف

 « :ای  فت
با حسععابی که تو تعریف کردی یعنی مهران امیرحسععام رو نکشععته بلکه یه -

 ادب بوده..ت 
ند - جا ب به هیک  نداره دسععتمون  هد  مک می کنی؟میگن اون شعععا بهش ک

 نیست..
 مگه حسن آقا باغ نبود؟-امیرعباس

ک پزش-پرس و جو کردن می  فت اون شب خونه ی دخترش بوده امیرعباس-
 قانونی ای میگه؟

میگن رو سرش هم ضربه اِی که ممکنه اتفاقی خورده باشه هم کسی از ق د -
 ه،هنوز دارن بررسی می کنند...زده باش

گاه می کرد و ورق در  به روبرو ن فت همینئوری  باز تو فکر ر باس  امیرع
افکارش بود،اند دقیقه همینئوری نگاهش کردم که اشععمام از خسععتگی 
سنگین شد و خوابم برد...همین که خوابم برد خواب دیدم لب یه پرتگاه هستم 

سیاه تنش  و دارم به ته دره نگاه می کنم..ته دره سام اومد لباس  پیدا نبود،امیرح
بود،نگاهش کردم لبخندی تلخ زد و سععری تکون داد و قبل اینکه بره دسععتشععو 

  رفتم و  فتم:
 امیرحسام مهران ایکار می کنه؟-

 داره تقاص گ*ن*ا*هی که سر لعیا کرد رو پس میده..-امیرحسام
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 شتم ومد تا بربر شت پشت سرشو نگاه کرد امیرحسین ا»من ایکار کنم؟! -
به طرب امیرحسععام دیدم از لبه ی پرتگاه داره می پره دسععتُم  رفت که منم با 

 بیا بریم-امیرحسععام ولم کن! امیرحسععام« خودش پرد کنه جیغ زدم و  فتم
یب  فت و امیرحسعععام ولم کرد و این ا نمون.. امیرحسععین دسععتمو  ر

شیدتم باا همون لبه ایستاده بودیم که ب* سین ک لی غ*لش کردم کشد،امیرح
  ریه کردم موهامو نوازشی کرد و  فت:

 ارا اینقدر  ریه می کنی؟!من که پیشتم!-امیرحسین
 تو پیشم نیستی منو ترک کردی،قولتو یادد رفته..-

 ترک نکردم کار دارم،قولم هم سپردم دست امیرعباس..-امیرحسین
 من تو رو میخوام امیرحسین!-

سین سام خیلی امیرعباس..امیرعباس بیا-امیرح شته باش من و ح شونو دا ..هوا
سرمون شلووه نمی تونیم به هونیا برسیم... امیرخسین دست رو شکمم کشید 
و یهو شکمم بزرگ شد و درست شبیه شکمم تو واقعیت شد..بعد دستمو رها 
کرد و به طرب پرتگاه رفت تا قدم بلند کرد رو هوا ویب شععد دنبالش خواسععتم 

به طرب پرتگا تا  پائین از ترس نفهمیدم برم ولی  ه قدم برداشععتم پرد شعععدم 
امیرعباس دسععتمو  رفت یا نه..از خواب پریدم اونقدر بد پریدم که امیرعباس 
هم که روی صععندلی خوابش برده بود پرید اول یادم نبود ک ام حتی زمان هم 

  م کردم،حتی یه لحظه امیرعباس هم نشناختم و با ترس هول زده  فتم:
 رحسععین..امیرحسین..امی-
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از خواب پریدم اونقدر بد پریدم که امیرعباس هم که روی صععندلی خوابش 
ظه  یه لح مان هم  م کردم،حتی  یادم نبود ک ام حتی ز ید اول  برده بود پر

 امیرعباس هم نشناختم و با ترس هول زده  فتم:
 امیرحسین..امیرحسععین..-

 فت و  فت:امیرعباس یه لحظه نگاهم کرد و بعد بازوهامو در بر  ر
باس یدی؟ -امیرع یا!خواب د فت»هون باس   گاه کردم و امیرع «  بهش ن

باسععم  فت»امیرع مه ایز « سععری تکون دادم و   یدی؟ه کاب*و*س د
 روبراهه،شامت رو آوردن،بیارم براد؟!

 میشه سرمُم در بیاری؟!می خوام برم دستشویی..-
جلو پام جفت  دمپایی ها رو»با سرم برو،هنوز یه مقدار ازش مونده -امیرعباس

سرمت رو  رفتم اون « کرد و آرن م رو  رفت و  فت سنگینیُت رو من بنداز..
 دستُت زیاد تکون نده،برم یه بهیار صدا کنم بیاد؟!

 نه می تونم،ایزی نشده که!-
 نخوری زمین،مواهب باش ها من پشت درم..-امیرعباس

 داشتم از خ الت می مردم،لبمو  زیدم و با صدای آروم  فت:
 اشه تو برو بیرون..ب-

آخه کی برادر شععوهرش توی اینئور اوضعععاع کمکش می کنه که من نفر دوم 
باشععم وای اونم اینکه مُن کمک کرده بیام دسععتشععویی..وااای خدایا مردم از 
خ الت..کاش امیرحسععین بود..کاش امشعععب ملیح مامان می موند..هدِی 

کرد که آخر سععر هم کورشععده ارا نموند؟!اونقدر با عرشععیای ذلیل شععده دعوا 
سمو درست کنم  شدم که لبا ستگیره دیوار  رفتم و بلند  ستمو به د رفت خونه،د
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که سعرمم از روی دسعتگیره تکون خورد اومدم اونو بگیرم پام لیز خورد خوردم 
زمین وااااععععععی...امیرعباس در رو باز کرد و منو دید رنگش پرید از درد حس 

د نه  ریه می کردم نه جیغ می کشععیدم کردم یه لحظه مردم،صععدام در نمی اوم
 فقط دهنم از درد باز موند و لبمو  زیدم،امیرعباس با ترس اومد کنارم و  فت:

یا قمر بنی هاشم نگو که خوردی زمین! )پ ن پ نوشیده زمین خو -امیرعباس
ن تا پیرهنمو کشععیدم پائی»خورده زمین دیگه که قیافه ش این ریختیه برادر من( 

تر ک اد درد می کنه؟دک« و بپوشععونم..امیرعباس با ترس  فتقسععمتی از پام
صدا کنم؟  ست کنم که ع بی »رو  سمو در ستم باز لبا لبمو  زیدم و می خوا

ستو ول کن بگو ک اد درد  رفته؟بهت  فتم مراقب باش باید بهیار «  فت لبا
 صدا می کردم...

 کمرم..وااای..کمرم..-
 ندد کنم..دستتو بنداز دور  ردنم تا بل-امیرعباس

 خودم بلند میشم..-
 امیرعباس ع بی ولی با صدای آروم  فت:

نمی خواد..خودم می برمت..مراقب نیسععتی،حواسععت سععر جاش -امیرعباس
 نیست،نگاه دستت زخمی شده..

 
 سرمو از دستم درآورد و جیغ کوتاهی زدم..اند لحظه بعد یه صدایی اومد:

دقیقه قبل در اتاق که بسععته بود تو عه این مریض کو؟!خانم حاملِه..تا اند -
 اتاق بودن..
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 شاید دستشویه!-
 خب شوهرش کو؟!-

 امیرعباس بلندم کرد و ع بی  فتم:
 بهارم زمین خودم راه میام..-

امیرعباس محلی بهم نگهاشعت و در رو باز کرد و پرسعتارا با تع ب نگاهمون 
 کردن و امیرعباس  فت:

 ورده زمینخانم یه دکتر صدا بزنید خ-امیرعباس
 ای بابا!زمین ارا خوردی؟!-پرستار

 باید بهیار صدا می زدم تق یر من شد..-امیرعباس
 با کمی حرص با صدای خفه  فتم:

 امیرعباس وااعی..!-
 ایه؟!درد داری؟-امیرعباس

موهامو زدم کنار،روی تخت  هاشععتتم و پرسععتار شععروع کرد به معاینه کردنم 
می کرد،دامِن لباسععمو کشععیدم پائین و  امیرعباس هم بدون هیک حیایی نگام

 امیرعباس اخم کرد منم بهش اخم کردم و پرستار  فت:
 میهاری معاینه اد کنم؟!دستتو بردار ببینم..-پرستار

 سونو رافی نمی خواد؟!-امیرعباس
یاد باا،احسعععاس درد -پرسععتار تازه سععونو رافی کرده،اون می  م یه دکتر ب
 نداری؟

 فقط کمرم درد  رفته..-
 اون زنگ می زنم دکتر بیاد..-پرستار
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لئف کنین بگین یه دسععت لباس هم بیارن،لباسععش خیس شععده تا -امیرعباس
 سرما نخورده لباسشو عوض کنه..

 پرستار سری تکون داد و بعد یه سری قرص به امیرعباس داد و  فت:
 اینا رو بهش بدید تا من دکترشو صدا کنم..-پرستار

 م:پرستار که رفت بیرون  فت
 میشه وقتی معاینه ام می کنند بری بیرون؟!-

بدون اینکه بهم نگاه کنه در حالی که آب رو از شیشه به داخل لیوان می ریخت 
  فت:

 نه-امیرعباس
 پس حداقل توضیح بده که ارا نه؟!-

 لیوان رو مقابلم  رفت و  فت:
 اون تو دستم امانتی..-امیرعباس

 برای همین هم باید زل بزنی بهم؟!-
 امیرعباس ابروهاشو تو هم کشید و  فت:

 وقتی حرب می زنی حرفاتو مزه کن-امیرعباس
 نیازی به مزه کردن ندارم می فهمم ای می  م!-

 اومد جلو با حرص  فت:
پس انگار اینو متوجه نشدی که آخر و عاقبتت ایه؟هان؟انگار اینو -امیرعباس

ه مه می ذارن میرن و منو این ا تن که وقتی ه یدی  با تو یعنی نفهم ا می ذارن 
به دهن من نگاه می کنه یعنی  بده  ای؟وقتی هر کی می خواد درموردد نظر 
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با تردید »ای؟وقتی من دنبال همه ی کاراد افتادم و هواتو دارم یعنی ای؟! 
خودتو به اون راه نزن تو هم از همون شععهری « نگاش کردم و تمکیدی تر  فت

ستم و خوب می دونیم  ستی که من هم ه شیدن و دور ه سیاه برادر پو که لباس 
 بیوه ی جوون برادر  شتن یعنی ای؟

 اونه ام لرزید و اشکم فرو ریخت و آروم  فتم:
 نه-

شی می -امیرعباس شاتو وا کن که حرب بی ربط نزنی که منو آتی پس خوب  و
به من می  عد مرگ برادرم  اه نخوام ب اه بخوام  اه نخوای  اه بخوای  کنی،

ام دار و ندار برادرم به من می رسععه،زن و ب ه اش هم رسععی،همونئور که تم
میراث منه ولو اینکه کواکتر از زن برادرم باشم وقتی امیرحسام مرد،امیرحسین 
اومد جلو و حاا بعد امیرحسععین من هسععتم..همونئور که زن عمو پروانه زن 
قانون این قوم..این نژاد..این  پدر من شعععد تو هم زن من میشععی،یعنی این تو 

 انداِن...مالکت منم!خ
 با بغض  فتم:

 ولی امیرعباس من ملک نیستم من یه انسانم!-
ولی زنی..! )خیلی سخته اینو به یه زن امروزی بگی!نمی دونم ای -امیرعباس

 بگم دهنم افت شده اصن(
 اون زنم یعنی ملکم؟!اشیاءام به ارث می رسم؟!-

 امیرعباس با جهبه  فت:
ست بیست و یک ساله ای،اون قراره سه اهار اون یه زن جوون بی-امیرعباس

ماه دیگه یه ب ه نوزادبیاد تو ب*غ*لت نیاز به پدر داره به اسمش به آ*غ*و*شش 
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به وجودش که اون ب ه،ب ه ی هم خوِن منه ب ه ی پاره ی تن منه و من نمی 
ذارم یه مرد وریبه رو سععر ب ه ی برادرم بیاد،نمی ذارم زن و ب ه ی برادرم بعد 

ر دنش تو دستای کسی بیفته که حیثیت خونواده ی من به باد بره یا به راهی از م
 بره که لعنت برادرم به من بر رده...

شته باش،هر روز بیا ب ه ی برادرتو ببین به حقش - خب همینئوری هوامونو دا
 پدری کن و عمو باقی بمون،ب ه ی من خودش پدر داره..!

 مردن... امیرحسام و امیرحسین دیگه -امیرعباس
 اسم امیرحسین تو شناسنامه امه...-

 با ع بانیت  فت:
من نمی ذارم این ب ه رو تو هر خونه ای که دلت تو رو می کشععونه -امیرعباس

 ببری و سر هر سفره ای بشونی!
 با صدای لرزون  فتم:

سام حرب نزن..اه فکری در - امیرعباس با من اینئوری حرب نزن مثل امیرح
من به هر نسععیمی که از کنارم رد میشععه پِی هوا و ه*و*س موردم می کنی؟!که 

 می دوأم؟!
 با اخم  فت:

 ارا حرفا رو پشت و رو می کنی؟!-امیرعباس
من پشععت و رو نمی کنم حرفای خودتو به  وشععت می رسععونم،من نه زن تو -

 میشم نه زن هیک مرد دیگه ای،می شینم ب ه امو بزرگ می کنم!
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اد؟!پرسععتاره رفت  مونم از تو مراسععم فارغ )این دکتر ام عععب نمیخواد بی
 التح یلی دکتر برداره بیاد!(

 امیرعباس جّدی و با جهبه  فت:
ک ا؟!خونه ی باباد که راهت نمیده؟!یا خونه ی امیرحسععین که -امیرعباس

 دیگه به نام منه؟!ک ععا؟!!
 خونه ی عمو رسول!-

سول هم می -امیرعباس سول؛بعد عمو ر ذاره تو هععععععععععععان!خونه ی عمو ر
همینئوری جلوی پسععر م رد و جوونش راه بری و زند ی کنی و ب ه داری 
بده؟عمو  بده؟خرج ب ه اتو کی  گار آره؟!خرج تو رو کی  نه ان گار  کنی و ان

 رسول هان؟عمو رسولت دو تا زن داره بسته سومی پیشکش!
 لبهامو روی هم فشردم تا محکم باشم ولی با صدای لرزون  فتم:

 ی حرب نزن امیرعباس..با من اینئور-
 اونم با حرص  فت:

ائوری باهاد حرب بزنم فداد شععم؟!من اون اشععمی رو که به -امیرعباس
ست خودم  شم و تو ناموس منی و زیر د سم بیفته رو از حدقه بیرون می ک نامو

 می مونی؛امیرحسین که مرد ارا اومدم؟!هان؟!جواب بده..
 با حرص و همون لحن سابق  فتم:

 شو صاحب بشی!که بیای زن-
 با حرص بیشتر از من تو اشمام دقیق شد و  فت:

آره،اومدم هم افسععار توی افسععار سععیخته رو بگیرم هم این ب ه ی -امیرعباس
 زبون بسته رو که تو با افکارد می خوای بدبختش کنی رو...
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 پریدم تو حرفش و  فتم:
 افکار من یا تو..؟!آقا عمو..مردی عمو بمون و پدری کن!-

سری تکون داد و اخمی از  نگی »مرَدم؟!عمو بمونمو پدری کنم؟! -باسامیرع
 واضح حرب بزن جوابتو بدم!!؟« کرد و  فت

من زنت نمیشم امیرعباس،اسم دو تا برادراد اومد روم نمی خوام اسم تو هم -
مثل همین حاا زند ی می کنیم،همه خونه ی عمو « با کمی تردید  فتم»بیاد 

 یر اشم شما بزرگ میشه...رسول با هم،ب ه ام ز
ضعی -امیرعباس سر و و شی،من ببینمت با همون  می خوای تو خونه ی من با

بدم،ب ه اتو تو ب*غ*لم بزرگ  جُت  که تو می  ردی،صعععداتو بشععنوم،خر
کنم،هواتو داشععته باشععم ناز کردنتو ببینم و دلم نلرزه مگه من کوه سععنگم؟!یا با 

 دارم؟!ع مت و طهارد به دنیا اومدم خودم خبر ن
ست پس می زدم با  شت د شکامو با پ سی که ا شمای خی صدای لرزون و ا با 

 لبهای بر شته  فتم:
امیرعباس..من..من زن سععبکی نیسععتم..که..که اینئوری حرب می زنی..من -

 ..من برای تو کی ناز کردم؟!
 امیرعباس عاصی شده  فت:

باس لت می خواد می -امیرع ارا حرب منو نمی خونی؟!ارا هر ای د
سین  سر خاک امیرح شه،خودد مگه نگفتی  سر تو باید یه مرد با شنوی؟!باا 
شم بدوزه  سرخاله ام بهت خط می داد؟!ولط می کنه هر کی به ناموس من ا پ
ست که تو  شم این ا اروپا نی سرد با شه..من باید باا  شته با و فکر و خیال دا
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سی هم نگه خالو خرد به اند من...این  شور م رد ب ه بزرگ کنی و ک ا یه ک
سنتِی اینو می فهمی؟!واسه من  ریه نکن سرمو می کوبونم توی این دیوارهای 

 ام با..حالت اون بهم می خوره..با توأم هونیا!
 من نمیخوام..-

 مگه دست توئه؟!فکر کردی من عاشق سینه ااکتم؟!...-امیرعباس
همسععری  فکر کردی برای من آسععوِن بعد ده سععال اومدم که بیوه ی برادرامو به

بگیرم؟!من آرزو ندارم؟من هدب و رویا ندارم؟!منتظر بودم برادرام بمیرند و من 
بگیرمت؟!فکر کردی الهه ی زیبائی هسععتی که تا دیدمت یک دل نه صععد دل 
سختی  سخته،منم دارم به  ست،برای منم  شدم؟!نه جانم ازین خبرا نی شقت  عا

با یه زن بیوه ازدواج  همه ایز رو پشععت سععر می ذارم برای منم مشععکِل که باید
یده آل  مال من..فکر کردی ا باشعععه و فقط  نه بکر  با برادرام بوده  که  کنم؛زنی 
شش هفت ماه باردار از برادرم  شکم  سنی،با یه  سال تفاود  منی؟!با ده دوازده 
یه  ید قبولت کنم،منم دلم می خواد برم سععراغ  با یه برادر دیگه امه  که بیوه ی 

م زند ی دیگه ای رو می خوام و مسععلما اینو نمی دختری که به من بخوره من
خواستم دارم از ویرد و تع ب می ترکم ولی با تمام وجود سنت ها و آئینموُن 
قبول کردم اون سععنت قرآِن،حرب جّدِم نمی تونم بیخیال باشععم وقتی اونقدر 
بی پناهی،کی اون دورته؟!کی رو جز من می بینی؟!کی اون ب ه ی نامشععروع 

مت  گه من پشععتتم؟روک توی شععک رو می خواد تو ب*غ*ل بگیره و بهش ب
امیرحسععین؟!یا بابای امیرحسععین که تو مشععکالد و و ععه هاش داره ورق 
میشه؟خیلی لئف کنه به دختر شش هفت ساله ی خودش و دختر افسرده ای 
به قتل  نه خواهر متهم  بدو که ا ر  به ب ه ی تو  نه  تاق داره میرسعععه  که توی ا
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شمی جز نفرد بهت نخواهد داشت...من دارم به خاطر پسرشی دیگه هیک ا
تو و ب ه اد از زند یم می  هرم بعد تو حاضر نیستی به خاطر ب ه اد هم که 
شعععده از عالیقت بگهری؟!اه فکری در مورد خودد می کنی؟که این بار رو 
روی زمین بهاری اه کیس هائی که پیدا نمیشن..؟!نه عزیزم بیرون از این اتاق 

راد سینه زد برای یه شب می خوادد میگی نه خواهی دید،اون پسری هر کی ب
که دنبال یه زن بیوه اسععت یه دلیل فقط داره... ول اشععمای ترکمنی و کشععیده 
اُد کسععی نمی خوره ولی همه برای قتل آبروتو حیثیت و روحت و جسععمت 
جامه ی عمل می پوشععند،ا ر توی شععهر ناکس اسععم یه مرد باا سععرد نباشععه 

 او پیشونی سفید نشونت می کنند ،داغ ایزی رو که حسام یه بار ازد میشی 
ساده ای حتی  سینه اد می زنند تو ب ه ای،  رفت و هزار بار ُمردی رو بدتر به 
به رو نمی فهمی نمی دونی وقتی  یه وری گاه هیز  با ن به خودتو  گاه من  فرق ن

فاده ک که ازد سععوءاسععت نه  مام مراقبتم  با اشعع گاه می کنم  هت ن نم،فرق ب
ستغفار می کنه که به گ*ن*ا*ه نیفته رو با آ*غ*و*ش  شی که زیر لب ا آ*غ*و*
مردی که از سر ه*و*س ب*غ*لت می کنه رو نمی دونی،نمی دونی ارا باباد 
سپری می  سپارتت تو فقط توی َوهم خودد  شه ازد و به من می  ست می ک د

شه کنی و با یه نگاه همه ایُز  شی و ری ری س»بفهمی...  کنی و مونده تا قد بک
من با تو ازدواج نمی کنم انگار دارم یه دخترو با یه ب ه به « تکون داد و  فت

فرزندی قبول می کنم انگار تفاود سععنی ده دوازده سععالمون قد بیسععت سععی 
سازن یک« امیرعباس به طرب در رفت و زیر لب  فت»ساله..!  ی رفتن دکتر ب

 .در حال مرگ باشه می میره تا اینا بیان..
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رفت و دکتر رو آورد و معاینه ام کرد و م ددات فرسععتادنم سععونو رافی امیرعباس 
دورتر ایستاده بود دکتر دستگاُه روی شکمم کشید و من نگام به امیرعباس بود 
که ژاکتم تو دستش بود و متفکر و کمی خشمگین سر به زیر فرو برده بود و بهم 

 نگاه نمی کرد،دکتر  فت:
هم نان سععر حال و قبراِق فقط یه کم اور و ضعععیفه که  بفرما پسععرتون-دکتر

ستراحت کنه  سه،خوب بخوابه،ا مامانش باید قول بده که به خوراکش خوب بر
تا شععازده پسععرمون یه پهلوون بشععه هیک مشععکلی تهدیدش نمی کنه ، دیشععب 

 بستری شدی؟
 بله-

 ارا خونریزی داشتی؟-دکتر
 ... کمی آسیب دیده بود-امیرعباس

ها،دختر حرب  وش کنی -دکتر باشععی  قب  ید خیلی مرا با آره،دارم می بینم 
 هستی یا نه!؟

باس که -امیرع به هوا هم  که می خوره،سععر  نه،حرص  که می ک یه  نه، ر
ست یکی هم  شش هفت ماهه خودش تنها نی ست، اهی هم یادش میره که  ه

 تو شکمش داره...
 آخ آخ دل شوهرد پره ها..-دکتر

ستم قبول کنم،دلم به امیرعباس نگاه ک صدا می زدن نمی تون شوهرم  ردم اونو 
سیِن..لب هامو  شوهر من امیرح شوهرمه، ست به دکتره بگم اون برادر می خوا
روی هم فشردم یه و ه ی عمیق روی قلبم نشست و دکتر دستمال کاوهی ها 
رو بهم داد و شکمُم پاک کردم و پیرهنمو آوردم پائین و خواستم بلند بشم نمی 
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م امیرعباس هنوز دور ایسععتاده بود و ورق تفکر سععرش پائین بود که تونسععت
 صداش کردم:

شو آورد باا و  فتم»امیرعباس؟ - سر شم کمکم می « سریآ  نمی تونم بلند ب
 کنی؟

پا تند کرد و رسععید بهم آرن مو  رفت و آروم بلندم کرد و دمپائی هام رو جفت 
 اد بهم و  فت:کرد و به کمکش از رو تخت بلند شدم و ژاکتمو د

یُت هم بکش جلو از سععرد -امیرعباس تنت کن دسععتاد یخ کرده،روسععر
 افتاده...

روسععریمو جلو کشععیدم ولی همینئوری موهام دورم ریخته بود،امیرعباس قدم 
هاش بلند بود بهش نمی رسیدم و راه رفتنم با کمر دردم مشکل شده بود،دیوار 

یر می دادم،امیرعباس که دو سه رو می خواستم بگیرم ولی باید دستمو یه جا  
سم..نگاه نیازمندمو بهش انداختم  ستاد تا بهش بر شت ای صله دا قدم باهام فا
بر شت طرفم قبل اینکه آرن شو نزدیکم کنه دستمو دور آرن ش قالب کردم و 

 وزنمو روش انداختم..ده قدم که سالُن طی کردیم  فتم:
گه « نفس زنان  فتم»امیر.. - قدم هم دی یه  نمی تونم بردارم کمرم خیلی من 

 درد می کنه..!
 اند قدم دیگه اتاقته ها..خیله خب بشین خستگیت در بره میریم...-امیرعباس

*** 
نه فایده ای نداشععت نمی تونسععت منو با منئق و دلیل هائی که میاره قانآ کنه 
بازم حرب خودمو می زدم برام سخت بود که طی اند ماه حاا با سومین برادر 
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خوب نمی تونستم قبول کنم امیرعباس برام حکم پسر عمو رسوُل داشت  باشم
ستم باهاش زند ی کنم من ا ر قرار  شم می دیدمش نمی خوا و بس..عین دادا
سنش بهم  شم که  سی با ستم با ک سی هم زند یمو ادامه بدم می خوا بود با ک

کنار  اشنزدیک تر باشه،که مُن درک کنه مثل امیرعباس بهم امر و نهی نکنه باه
شیدم..حاا  شده از در اتاق رفت بیرون روی تخت دراز ک صی  نمی اومدم عا
که روزای آخر بارداریم بود می فهمم اند ماه پیش که اونقدر ور می زدم و می 

شدم تمام تنم « سخته» فتم  سته  سخته،خ سون بود اون خیلی  اون موقعه آ
 خسته است...

 صدای ملیح مامان اومد که  فت:
 امیرعباس!بهار یه کم فکر کنه بهش وقت بده-مانملیح ما

سععه روز دیگه وقت زایمانِش اون ب ه باید با اسععم من شععناسععنامه -امیرعباس
 بگیره...

 صدای ملیح مامان اومد که  فت:
 امیرعباس!بهار یه کم فکر کنه بهش وقت بده-ملیح مامان

شععناسععنامه سععه روز دیگه وقت زایمانِش اون ب ه باید با اسععم من -امیرعباس
 بگیره..

 باباد همه ایُز جور می کنه،هونیا فقط سردر م شده..-ملیح مامان
سردر م نیست ل بازه،خیال کرده من بیخیال میشم بره با هر کسی -امیرعباس

که عشقش میرسه؟!که ب ه ی داداشم تو دستای ناپدری بزرگ بشه؟!ب ه است 
شو  ست،ِکی کِـعععی نداره بار زمین بهاره بره دنبال نمی فهمه که فقط خودش نی

آرزوهای سوخته اش،یه لحظه به مادر بودنش فکر نمی کنه فقط حرب خودشو 
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می زنه انگار من دوسععت ندارم که با زن ایده آلم باشععم فقط اونه که منو نمی 
خواد،این ا یه مسعع له ی مهم هسععت و اون ب ه اسععت که ناخواسععته و اشععتباه 

دارم اشععمامو به هر خواسععته ای می  اومده ولی نباید زند یُش خراب کرد من
 بندم ارا اون نباید اینو درک کنه؟!

 
شده،تو از -ملیح مامان سالش هم پر ن ست  سه امیرعباس؛ اون هنوز بی می تر

هیک ایز خبر نداری نمی دونی که این دختر بی اره داره پاسععوز په کسعععائی 
 میشه!

صرا-امیرعباس ضیه ا شه روی این ق ن ر کرد..ملیح ماماخبر دارم ولی تا ابد نمی
 در اتاقشو نبند می ترسه..

 آخه داریم حرب می زنیم می ترسم بیدارش کنیم!-ملیح مامان
شععما هم برو بخواب من بیدارم باید به کارهای شععرکت رسععید ی -امیرعباس

 کنم..
 تو هم پاسوز سنت هائی می دونم..-ملیح مامان

رق هیک وقت یه مهندس ب ا ر بابام باا سر عرشیا نبود شاید عرشیا-امیرعباس
نمی شد اون مغازه و خونه و ماشین نداشت،تازه عرشیا که یه نوجوون بود ولی 
مه  مادرش صعععد نه  نه اون  مده،نمی خوام  یا نیو به دن ب ه ی برادر من هنوز 
ببینند،امیرحسععام بد تا کرده،امیرحسععین هم آینده اش رو پای گ*ن*ا*ه برادر 

نیا نمی فهمه که عمو مهراد نمی خواد کوایکترش  هاشعععت،منم می ذارم هو
قبولش کنه اون به باورها اعتقاد داره و پایبنده فقط حرب می زنه این دختر فکر 
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ستان نگاه می کنه که از هر جا بخوای راه  شکل یه دا نمی کنه داره به زند ی به 
 فرار رو پیدا کنی و ِد برو...

 
 من باهاش حرب می زنم..-ملیح مامان

مامان،تمام حرفش اینه که مامانت ائور تونست زن عمو پروانه  نه-امیرعباس
رو قبول کنه..زن عمو پروانه ائور تونسععته با برادرشععوهرش باشععه،تازه بعد 

 شوهرش بازم ب ه دار بشه من نمی فهمم تو سرش ایه!
 ملیح مامان با و ه ای بزرگ  فت:

مان ما باسععم ولی من می فهمم-ملیح  یه زن نیسععتی امیرع اون ای  اون تو 
 میگه..!

 من که تو زند یم زنی نیست ارا داره عقب  رد می کنه؟!-امیرعباس
اون فقط ترسععیده بهار ب ه به دنیا بیاد..نمی بینی حتی اون هم -ملیح مامان

بیش از اینکه خودش بخواد ازد تقاضععای کمک می کنه وقتی ب ه اش به دنیا 
ساس می کنه،ب سخت نگیر امیر...همش بیاد بیش از این نیاز به تو رو اح هش 

ید می  با کار  مد ای یا هم هم ین بالئی سععرش می او فکر می کنم ا ر لع
 کردیم!؟شب بخیر پسرم..

به آهستگی و به سختی از جا بلند شدم و روی یه دنده ی دیگه خوابیدم و فکر 
کردم آره من همش همه ی کارمو ناخواسته به امیرعباس میگم اون همش اون 

مه و ب ند ولی می خوام همینئوری بمونه نمی خوام دور و بر یه دوری می کن ق
گد وای ب ه اقدر ل»بهم نزدیک تر بشه...دستمو روی شکمم  هاشتم و  فتم 

 «می زنی آروم و قرار داشته باش پهلوم سوراخ شد!
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دوباره به سععمت قبل بر شععتم و انگار به هر سععمتی که می رفتم ب ه ام همون 
هام به ضعف افتاده بودند..از جام بلند شدم و از سمت رو نشونه می  رفت!!پا

اتاق اومدم بیرون امیرعباس روی مبل نشسته بود و داشت با لپ تاپش کار می 
کرد،سرشو بلند کرد و عینک نیمه فرم شو برداشت و کنار پرونده ها  هاشت و 

  فت:
 ای شده؟-امیرعباس

 هی ی اومدم یه لیوان آب بخورم!-
 !ی من می آوردم خب..صدا می کرد-امیرعباس

 نه خودم بر می دارم یه کم راه برم پاهام ضعف میرن..-
 به پیرهن کوتاه حاملگیم نگاه کرد و  فت:

شی،پاد برهنه -امیرعباس سرد با یه ا پیرهن با سرده نباید توی این هوای  هوا 
 است ضعف می افته دیگه،میخوای برم ساقتو بیارم؟

 ی کنه..نه می اسبه به پام کالفه ام م-
 رفت یه لیوان آب آورد و  فت:

سععت انگار می دون»برم پتو بیارم دورد بگیری؟دسععتاد یخ کردن! -امیرعباس
شبم بود که روک  سیدم،کار هر  نمی خوام تو اتاق بخوابم اون از تنهائی می تر
سر ردون بشم تو خونه...واااععععععی باز شروع شد ارا اینئوری می کنه؟!اینقدر 

شب که  سم یه لگد زدی ام ن فه عمرم کردی..وای اه دردی یهو  رفت..!نف
عی  لحظه رفت..قئآ شد آخ این ای بود خئرناک نباشه یوقت دو باره!؟..آی آ
خععدا..جیغ اوُل زدم،امیرعباس هم ین از اتاق دوئید بیرون که تو راهرو فرش 
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زیر پاش در رفت تقریبا خورد زمین..دستمو به طرفش دراز کردم و جیغ دوم رو 
فتز طرفم و   مد  باس او یرع م ب ه داره « دم..ا باشعععه ا ن  باشعععه..

 میاد..مامان..مامان..؟!
لعیا در اتاقشو باز کرد و منو نگاه کرد و اومد طرفم و بی اختیار دستشو  رفتم و 

 با وحشت  فت:
 امیرعباس بدو داره ب ه اش به دنیا می آد!!-لعیا

 ملیح مامان اومد بیرون و  فت:
 د  رفته؟!نفس های عمیق بکش لعیا برو لباساشو بیار..درد-ملیح مامان

 عمو رسول اومد و با نگرانی  فت:
 برم ماشیُن روشن کنم..-عمو رسول

 نفس های عمیق بکش..-ملیح مامان
 واااااعععی..فکر کنم خودمو خیس کردم!..ببخشید..وااای خاک بر سرم..!!!-

 باس ارا خشکت زده؟!نه مامان،کیسه ی آبت پاره شده..امیرع-ملیح مامان
ند  کرد مک  ک یا  ع ل مان و  ما یح  ل م مد و  لم او توم و شعععا ل پا با  یا  ع ل
بپوشمشون،امیرعباس فقط فرصت کرد روی اون شلوار اسپرد مشکیش که یه 
ست  خط طوسعی کناره هاش داشعت کاپشعن بپوشعه،ملیح مامان منو سعپرد د

که  غ کشععیدمامیرعباس تا بره لباس بپوشععه..به دم در نرسععیده از درد انان جی
 عرشیا و زن عمو پروانه نفس زنان اومدند پائین و عرشیا  فت:

شیا راه  می تونی« اومد پائین دور کمرمو  رفت و  فت»داره به دنیا میاد؟! -عر
 بیای؟!

 ای وای کیسه ی آبش پاره شده؟!-زن عمو پروانه
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 با  ریه  فتم:
 یعنی ای؟!ب ه ام نمیره!-

 رسیم بیمارستان..نه نترس،ا ن می -امیرعباس
 عرشیا برو ماشینُت از پشت ماشینم بردار-عمو رسول

 عرشیا دوئید سوار ماشینش شد و امیرعباس  فت:
 دستتو بده من..آروم بشین..-امیرعباس

 لباسم خیسه!-
خم شععد بخاری رو روشععن کرد و »اشععکال نداره..سععردد شععده؟ -امیرعباس

 اون  رمت میشه«  فت
 مک دستشو  رفتم و  فتم:

 امیرعباس ببخشید که...-
 واااعععی مگه می شد دردشو تحمل کرد!؟عمو رسول با هول زد ی  فت:

امیرعباس بشععین بریم یان ب ه از درد هالک شعععد..امیرعباس -عمو رسععول
نشععسععت و عمو رسععول بدون اینکه منتظر ملیح مامان بمونه سععریآ ماشععیُن از 

ه امیرعباس بر شععت بپارکینگ درآورد و به سععمت بیمارسععتان حرکت کردیم،
 طرب عقب و  فت:

 نترس اون می رسیم..-امیرعباس
 ا ر من مردم قول میدی از ب ه ام خوب مراقبت کنی؟-

این اه حرفیه باباجون؟!معلومه که صحیح و سالم ب ه اتو به دنیا -عمو رسول
 میاری و بزر ش می کنی..
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 با  ریه  فتم:
م نه پدر داشععته باشععه نه مادر خیلی نه قول بده امیرعباس ا ر قرار باشععه ب ه ا-

 تنها و بی کس میشه ..قول بده..
 امیرعباس توی اشمام نگاه کرد و  فت:

 قول میدم.. ریه نکن هونیاجان...-امیرعباس
 با  ریه  فتم:

نه قول بده امیرعباس ا ر قرار باشععه ب ه ام نه پدر داشععته باشععه نه مادر خیلی -
 تنها و بی کس میشه ..قول بده..

 میرعباس توی اشمام نگاه کرد و  فت:ا
 قول میدم.. ریه نکن هونیاجان..-امیرعباس

یعنی من ب ه امو می بینم؟!توی اون لحظه هی ی براد مهم تر از دیدن ب ه 
اد نیست که ببینی سالم و سرحاِل،اه شکلِی ب ه ای که ماه ها توی شکمت 

ه که شعععده یه ب ه ی بوده و با تو همراه بوده،تو بزر ش کردی از خونت خورد
کواولو...تموم دنیا رو مید که یه لحظه ببینیش و خیالت راحت بشه که سختی 

 هاد جواب داده...
خب مرد اونقدر که درد کشععید سععزارین کنید،نمی خوام طبیعی به -امیرعباس
 دنیا بیاره..

 باید دکترش بیاد دستور بده..-دکتر
 دکترش ک است؟-امیرعباس

 :با  ریه از درد  فتم
 امیرعباس..-
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 جان؟اون میان می برنت..-امیرعباس
ارا اینئوری نمی کنید این ب ه « سععزارین»ما که از اول  فتیم -عمو رسععول

 جون طبیعی زایمان کردُن نداره..
آقا شععما ارا این ائید؟این ا بخش زناِن  فتیم فقط شععوهرش اون -پرسععتار

 خیلی التماس و بی تابی می کرد..
پدرشوهرشم جای باباشم دو ساعته آوردینش این ا این خب منم -عمو رسول

 ب ه هالک شد،لباش از سرما کبود شده حداقل یه پتو بندازید روش..
 صدای امیرعباس اومد و عمو رسول طرفی که امیرعباس رفته بود رفت و  فت:

 امیر..امیرعباس..-عمو رسول
ضش داره می میره رفته داره اائ می خوره..من -امیرعباس ستاُن مری این بیمار

 رو سر رئیسش خراب می کنم..
 آقا بفرمائید بیرون تا نگهبان نیومده بفرمائید..-

 همین اون ببرینش اتاق عمل داره از درد می میره..!-امیرعباس
 آقا شما دکترید یا ما که باید تشخی  بدیم!؟-

ری امن پول میدم و تا زمانی که با پول من این ا کار می کنی هر ک-امیرعباس
 من بگم تشخی  می دید اونم می خوام سزارین بشه..!

امیرعباس..داد و بیداد نکن این ا صععد تا زائو خوابیده..بیا بریم -عمو رسععول
 دکترش که اومد بیارمت تو اتاقش..

 دکتر اومد اتاقمو  فت:
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معاینه »تو زن این پسره ای؟!صداشو سر من بلند می کنه فکر کرده کیه!؟ -دکتر
 دکترد  فته بود سزارین یا طبیعی؟«  فتام کرد و 

 طبیعی..-
 اند ساعته آوردنت؟-دکتر

 دو ساعته ولی خیلی درد دارم،من که مشکلی ندارم ارا سزارین نمی کنید!؟-
سیده ها پول من -دکتر شو آوردن تازه به دوران ر بیاید ببریدش اتاق عمل..نوبر

 بود؟!پول من می کنه..اصال کی تو بخش زنان راهش داده 
 )واقعا زایمان تو بیمارستان های ایران خیلی مسخرست!(

 
 **تولد**

اقد همهمه بود!هر کی یه ایزی می  فت بعضی ها ع بانی بودن بعضی ها 
شمهامو  سکود دعود می کردن...ا ضی ها هم بقیه رو به   ریه می کردن بع

روم  شبه آهستگی باز کردمانگار از یه خواب خیلی عمیق بیدار شدم که کسالت
شمهامو باز کنم و  ستم ا ضعف نمی تون شتم ولی از بی حالیو  مونده..درد دا

 ناله می کردم صدای زن عمو پروانه رو شنیدم که می  فت:
ملیحه خانم این ب ه مرد از درد به امیرعباس بگو دکتر رو صدا -زن عمو پروانه

 پی ه...بزنه،اون دو ساعته از اتاق عمل اومد داره از درد دور خودش می 
بار رفته دکتره رو پیدا نکرده،آ بیا -عمو رسععول رفته صعععداش کنه دیگه،اند 

 اومد...
خانم دو سععاعته به هوش اومده عین دو سععاعت داره از درد ناله می -امیرعباس

 کنه حداقل بهش یه مسکن بزنید!
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 دکترش ک است؟ب ه ی من از دست رفت!-مامان
 ی زنم بهتر میشه..دکتر صبح ها فقط هست،بهش مسکن م-پرستار
 خانم ب ه اش خوبه؟-مامان

خانم من پرستار این بخشم از ب ه اش که خبر ندارم،ب ه اش اان تو -پرستار
رو بخش ب« داشت به امیرعباس می  فت»بخش کودکانه..بابای ب ه شمائید؟ 

کودکان و اسم و فامیل مادر ب ه رو بگو برو ببینش،شما از این اتاق جنب نمی 
 ساعته میگم فقط یه نفر مراقب باید باشه شما ده نفری این ائید! خورید!؟دو

 خیله خب حاا یه سوال پرسیدما!-امیرعباس
 یا زودتر میرید یا به نگهبانی اطالع میدم!-پرستار

خانم ارا اونه می زنی؟ فتم خیله خب..حالش بد نبود انتقالی -امیرعباس
 می  رفتم یه بیمارستان خ وصی می بردم..

شما دو تا مردا این ا ایکار -رپرستا صال این ا بخش زناِن  اون هم می تونی،ا
عرشععیا و بابا اومدن داخل و »می کنین؟بیرون..برید بیرون..آقای کمالی..؟ 

آقای محترم ک ا؟؟!!!!کی شععما رو راه میده « پرسععتار بهشععون نگاه کرد و  فت
 داخل؟!!آقای کمالی؟

 یم باید بیایم ببینیمش دیگه!آب یمون زایمان کرده پس ک ا بر-عرشیا
ستار صبِح آقا..این ا بخش زناِن -پر سه روز مالقاِد،اون اهار  ساعت  فردا 

 مرد نباید باشه...
 ما که تو اتاق زن های دیگه نیستیم تو اتاق مریض خودمونیم!-بابا

 «به مامان اشاره کرد»همین خانم کافیه بمونه -پرستار
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 داره نمی تونه بمونه! مادرش ب ه ی کوایک-زن عمو پروانه
 خانم ارا اونه می زنی؟اصال مراقب نمی خواد!!-پرستار

باس مان درد -امیرع بل زای عت ق ید!دو سعععا ید ی می کن که خیلی رسعع نه این
 داشت،دو ساعت هم بعد زایمان...

امیرعباس!امیرعباس جان ای وا..ای وای..آقا رسععول نگاه نکن -ملیح مامان
 اونو آروم کن..!

 یرعباس!؟باباجان..!ام-عمو رسول
سکن زد و بعد همه رو  شم و ابرو امیرعباُس آروم کرد..پرستار بهم م سر و ا با 

 شروع کرد به بیرون کردن...
 برید دیگه اون م سکن زدن می خوابه شما هم برید..-امیرعباس

 شما که نمی تونید بمونید!-پرستار
 پس کی بمونه این ا کسی نیست که بمونه!-امیرعباس

 امیرعباس جان..من...-و پروانهزن عم
نه زن عمو شععما نمی تونید این ا بمونید دهن به دهن اینا بشععید -امیرعباس

خودم هسععتم،الزه کیمیا هم خونه تنهاسععت بیدار بشععه ببینه شععما نیسععتید می 
 ترسه...
 آقا نمی شه،این ا که اتاق خ وصی نیست!-پرستار

 کو اون؟اون هم اتاقی ما ک است؟!-امیرعباس
 شما انگار زبون منو نمی فهمید..!-پرستار

امیرعباس دوباره شروع به کل کل با پرستار کرد اقد ع بی شده بود!سرم درد 
 می کرد...عمو رسول و ملیح مامان با بدبختی آرومش کردن...
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عمو مهراد،حنانه خانم شما برید دیگه اون ب ه تنهاست گ*ن*ا*ه -امیرعباس
 داره!

  فت: مامان سرمو ب*و*سید و
 صبح میام مامان،باشه؟-مامان

 سری تکون دادم و بابا پیشونیمو ب*و*سید و  فت:
 مبارکت باشه باباجان،ایشالله که قدمش خیر باشه براتون..-بابا مهراد

صحبت  شتن با هم  شیا دا براتون؟!منظورش ارا جمِآ نفِر؟!؟!امیرعباس و عر
 رسول  فت:می کردن و عمو رسول و بابا هم دست دادند و عمو 

 نگران نباشید شما برید،تِه تهش پروانه می مونه دیگه!-عمو رسول
با سععرم تکون دادم و دسععتم رو به معنی »هونیا جان کاری نداری؟ -عرشععیا

مامان بیا..عمو من ماشععین رو برای « "خداحافظ" تکون دادم و عرشععیا  فت
یارم جلوی امیرعباس می ذارم با شععما میایم،سععوئیُک بدید من برم ماشععیُن ب

 بیمارستان..
 عمو رسول اینا هنوز نرفته بودند که یه آقائی اومد در زد و حین وارد شدن  فت:

 یا الله..برادر من بفرمائید بیرون..-
باس یای -امیرع پائین م ندازی  له سععرتو می یا ال حاجی در می زنی میگی 

زنه داخل؟!اون خانم که سععنگ بخش زنان و ورود آقایان ممنوُن به سععینه می 
 شما رو مرد نمی بینه؟!

 امیرعباسم مادر..ای خععدا،تو ارا اینئوری می کنی..-ملیح مامان
 مادر یه لحظه این ا بمون من برم اینا رو راضی کنم شب بمونم...-امیرعباس
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شدم» صدای امیرعباس بیدار  سکن منو به خواب فرو برد...با  ا هونیا..هونی« م
 میگن باید ب ه رو شیر بدی! «ناله وار جواب دادم و  فت»جان.. 

 ناله وار بدون اینکه اشم باز کنم  فتم:
 نعه-

باس قدر پسععرمون -امیرع پاشععو ببینش،نمی خوای پسععرُد ببینی؟!ببین ا
سری  شم از اون معلومه اه پ سرمون؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!( قربونش ب شتیِپ! )پ خو

 میشه..
وی و بود ای پتاشامو باز کردم دیدم ب ه تو ب*غ*ل امیرعباِس،خیلی کواول

فیروزه ای رنگ پی یده شده بود،ب ه ی امیرحسام بود..!تموم صحنه ها دوباره 
یادم افتاد،قیافه ی امیرحسععام از جلوی اشععمام دور نمی شععد،خودش مرد و 

 پسرش مون،ب ه ی اونه...با بغض و صدای لرزون  فتم:
 نمی خوام!-

 امیرعباس یکه خورده  فت:
 گی؟!!ای؟!هونیا ای می-امیرعباس

 ببرش،نمی خوام ببینمش!-
 هونیا ب ه  رسنه است،باید شیر بخوره..!-امیرعباس

 با  ریه  فتم:
 نمی خوام بهش شیر بدم،ازش بدم میاد..!-

 یاعلی..یاعلی..هونیا...هونیاجان..اذیت نکن..!-امیرعباس
 ع بی و با  ریه  فتم:

 خوره..تو اذیت می کنی..ببرش نمی خوام ببینمش حالم ازش بهم می -
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 پرستار اومد و  فت:
 ای شده؟!-پرستار

 نک،نمی خواد به ب ه شیر بده!-امیرعباس
ستار شیر بدی،تا حاا الت بد بود -پر شو باید ب ه اتو  شو..بلند  خانمی بلند 

شو اینقدر ناز نکن که  شیر بدی پا شک دادن ولی دیگه باید بهش  شیر خ بهش 
د به اندازه کافی ضعععیف  ناز کردنت برای سععالمتی ب ه اد خئر داره،ب ه

 هست..!
 برام یه هم اتاقی اومده بود که زن مسنی بود که  فت:

عه عه عه!!دختر خوشععگلم گ*ن*ا*ه نداره طفل مع ععومت؟!اون -هم اتاقی
  رسنه اِش...

 ب ه اد خیلی ضعیفه می خوای شیرتم بهش ندی که جونشو بگیری؟!-پرستار
 آره-با  ریه  فتم:

ستار صدمه آقای محترم ا-پر ست ولی ا ر این ب ه  ین اون تو حال خودش نی
 ببینه بعد پشیمونی برای خودتون می مونه پس وادارش کنین به ب ه شیر بده...

 پرستار رفت و امیرعباس  فت:
سرم و »هونیععععا!دیگه داری ع بانیم می کنی..! -امیرعباس شیدم رو  پتو رو ک

 ینم!پاشو بب« امیرعباس هم پتو رو از سرم کشید و  فت
نمی خوام!نمی خوامش،مگه من ب ه خواستم؟!مگه من خواستمش که حاا -

من شععیر بهش بدم؟!امیرحسععین وادارم کرد نگهش دارم،اون ک اسععت؟!بیاد 
 تحویلش بگیره..
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 امیرعباس زیر بازوم رو  رفت و  فت:
پاشو اینقد الکی فکتو خسته نکن،هونیا من از کوره در برم خیلی بد -امیرعباس

شه ه شو،آفرین هونیا اذیت نکن!گ*ن*ا*ه داره « با لحن آروم تر  فت»ا! می پا
 به خدا این ب ه اون  رسنه است،ضعیِف نگاش کن،دلت می آد؟!تو مادرشی!

 بازومو محکم از دستش کشیدم بیرون که شکمم درد  رفت و  فتم:
 آعی..آی خدا...-

یا من ایکار کنم از دسعععت این زن..تکون نخور ت-امیرعباس ختو یه ذره خدا
 بیارم باا بتونی شیرش بدی..

 با حرص  فتم:
  فتم نمی خوامش!-

باس ما،من -امیرع ها..!دارم خودمو خیلی کنترل می کن یا وادارم نکن  هون
شیدنم حد داره حدش که بگهره با روش خودم  ستم هونیاها!ناز ک سین نی امیرح

گاهش با بغض و اونه ی لرزون ن»به راه می یارمت پس سععرکشععی نکن..! 
کردم..امیرحسععن بی معرفت ک ائی؟!!اون به تو نیاز دارم تو خواسععتی که این 
ب ه باشععه حاا ارا وقتی باید باشععی نیسععتی؟!من تو رو می خوام...امیرعباس 
شو آروم  ستگی از اهره اش می بارید به زور لحن شده و کالفه بود،خ صی  عا

 ارا  ریه می کنی؟!هونیا  ریه نکن،وای هونیا دق آوردی منو « می کرد...
به  ریه کرد انگار ب ه  ربه بود!اونقدر صعععداش  ب ه تو ب*غ*لش شععروع 
شد که اینقدر نحیِف ولی  شت،دلم برای ب ه ام کباب  ضعیف بود که حد ندا
بازم نمی خواستمش..از وقتی که اسباب بودنش فراهم شد زند یمون کنفیکون 

 شد،حاا من باهاش ایکار کنم؟!هم اتاقیم  فت:



wWw.Roman4u.iR  112 

 

مادر یه کاری بکن،ب ه اد هالک شععد!ب ه اتو بهار تو ب*غ*لش -م اتاقیه
 کمکش کن شیرش بده..

 امیرعباس عاصی تر شد و نشست کنارم و آروم  فت:
ست،می دونی که -امیرعباس شم!ب ه  رسنه  ستی نهار وادار  هونیا،محرمم نی

مانمو می ذارم زیر  خاطرش دین و ای مه پس ب قدر برام مه این ب ه ا
 ینئوری نکن..هونیا با توأم..!پام،ا

 رومو بر ردوندم و امیرعباس لباسمو  رفت..دستشو پس زدم و  فتم:
 نکن..-

 امیرعباس جدی تر  فت:
 هونیا ب ه باید شیر بخوره،باید بهش شیر بدی..بایععد!-امیرعباس

 شیر نمی دم!-
 داری روی سگمو باا می آری..-امیرعباس

وادارم کنه به شیر دادن!زدمش و برعکس شکم خودم دو مر تبه لباسمو  رفت تا 
 درد  رفت..دستمو به شکمم  رفتم و  فتم:

دسععتش از پیرهنم جدا نشععده »نکن امیرعباس شععکمم خیلی درد می کنه.. -
بود،اشععمای خشععمگینشععو از اشععمام بر نمی داشععت..یه آن حس کردم 

م با دستای لرزونامیرحسامه که داره دکمه های پیرهنمو باز می کنه،مک دستشو 
 ن!امیرحسام نک«  رفتم و اشمامو محکم بسته بودم..با صدای لرزون  فتم

با لحنی که سعععی می کرد اعتمادمو جلب کنه  امیرعباس آروم کنار  وشععم 
  فت:
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شماتو باز کن..هونیا فقط می خوام -امیرعباس سم ا هونیا!..هونیا من امیرعبا
ود م نشسته بود..خیلی بهم نزدیک باشمامو باز کردم،کنار»به ب ه شیر بدی.. 

شمام  شد رو حس می کردم،تو ا ساتآ می  شو که ازش  اونقدر که  رمای تن
خواهش می کنم بهش شععیر بده..هالک شععد..ارا اینقدر « نگاه کرد و  فت

 سنگ دلی هونیا؟!
به سعععختی تکون  جام  که نرمم کرد!از  گاهش ای بود  نمی دونم تو ن

 بشم،ب ه رو تو ب*غ*لم  هاشت و آروم  فتم:خوردم..کمک کرد تا جا به جا 
 می ترسم،نگهش دار..خیلی کوایکه..!-

دستاشو دور بازوهام انداخت و ب ه رو تو »باشه باشه نگه داشتم.. -امیرعباس
به من تکیه بده به بخیه اد فشععار نیاد..! « ب*غ*لم نگه داشععت و آروم  فت

نداره تکیه بده نگاهت هونیا!اشععکال « نگاهش کردم،معهب بودم..آروم  فت»
 نمی کنم...

 لبهامو روی هم  هاشتم و آروم  فتم:
 امیرعبعاس!-

 اشکام روی دستاش اکید،اشمامو باز کرد و نگام کرد و  فت:
 نمی دونم ارا اونقدر»با  ریه به ب ه شععیر نده دل پی ه می  یره! -امیرعباس

امیرحسععین رو می دلم پر بود که اونئوری زدم زیر  ریه!شععاید بی اندازه دلم 
خواست نه آ*غ*و*ش نامحرم امیرعباُس که خودش از معهبی داره داوون میشه 

شاکی  فت صی و  وای هونیا وای « و ادعای بی خیالی می کنه...امیرعباس عا
 هونیا پدر منو درآوردی ایه؟!

 هم اتاقیم  فت:
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ضی از زن ها اینئور-هم اتاقی سرم نازشو بکش،بعد زایمان بع  یمامان جان پ
 میشن،اون به مهر و محبتت نیاز داره...

 امیرعباس کنار  وشم آروم  فت:
 بسته هونیا..دارم دیوونه میشم بسته..-امیرعباس

لبهامو روی هم فشععردم تا  ریه هامو قئآ کنم..اند ثانیه ای  هشعععت حس 
شت بهم نگاه می  شونه هامه..به طرب امیرعباس نگاه کردم دا کردم باری روی 

 ه زیر انداختم و  فتم:کرد..سرمو ب
  فتی نگاه نمی کنی!-

 نگفتم که به صورتتم نگاه نمی کنم..!!-امیرعباس
 آروم با صدای لرزون  فتم:

 امیرعباس!-
 هعععیس..سععیععععس...-امیرعباس

 زمزمه کردم:
 رهام کن!-

کسی از من بهت حالل تر نیست،به پسرمون نگاه کن که به  رمای -امیرعباس
 جه..!نگاه مادرش محتا

 به امیرعباس نگاه کردم و با همون تن صدای آروم  فتم:
 نعه!-

باس لت -امیرع ته؟کی ب*غ* به اون فکر کن،کی پیشعع ظه  یه لح یا.. هون
سرد بیدار مونده)یه مدته زدم  صبح باا  صتو می خوره؟!کی تا  کرده؟کی حر
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او ب»تو کار پاک کردن این پرانتزا اون ملت ناراضععی ان ولی اینو پاک نمی کنم!
امیرعباس خان بسععته ملت منحرفو داری یاد اون خواننده تتلیسععتی میندازی 

کی دهن به دهن کس و ناکس شد «( دادا،استغفرا... اون تسبیح آهنی من کو؟!
تا پیشععت بمونه؟!کی تو رو بخاطر قیافه د به خاطر ه*و*س نمی خواد؟کی تو 

 رو یک ا با ب ه اد قبول می کنه؟!
 فتم:با صدای خفه و آروم  

 تو-
 ریه نکن..بدش من خوابید..کمکت کنم دراز بکشععی؟هان؟آروم -امیرعباس

گه  بدم..می تونی خودتو ن هت  یه لیوان آب ب تا  تا وایسعع آروم بخواب وایسعع
یه کن..  به من تک خت و »داری؟.. عدنی ری یه لیوان آب برام از بئری آب م

فت مه آب «   یدی ه یه می کنی شععیر م یاز داره، ر نت ن بد بدنتو می بخور 
ه...خیله خب آروم بخواب..برم ب ه رو بهارم سععر جاش یکم زردی داره  ِکشععِ

 ولی مشکلی نیست، ریه نکنی بازها!اون می آم...
شید و راه  شه،بعد پتو رو روم ک سش بهم با شاره کرد یه لحظه حوا به هم اتاقیم ا

 افتاد و رفت...
شه،بعد سش بهم با شاره کرد یه لحظه حوا شید و ر به هم اتاقیم ا اه پتو رو روم ک

 افتاد و رفت... هم اتاقیم آروم  فت:
مادر گ*ن*ا*ه داره اینقدر این ب ه رو حرص نده صد بار سرخ شد -هم اتاقی

شوهر به این  شو آروم کرد،ارا اینئوری می کنی آخه دختر خوب..خدا  و خود
شکری می کنی قربونت برم خدا  ست  ل داده ارا نا خوبی بهت داد،ب ه ی د

هرش می  یره ها،به خودد مسععلط باش دورد بگردم شععوهرد و ب ه اد ق
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بازم  ریه می کنی کلی  نه  یاز دارن، ریه نکن مامان جان اون میاد ببی بهت ن
صبح عین  صورتش می بارید،تا  شت از  ستگی دا حرص می خوره..ببینش خ

د ا مرغ سر کنده بود از وقتی من اومدم این ا تا همین اند وقت قبل با هر ناله
 از جا می پرید،خدا رو خوش میاد؟!

 امیرعباس اومد تو اتاق داشت با تلفن صحبت می کرد  فت:
به نگران نباشععید.. فتن فردا ترخی  میشعععه..یه کم -امیرعباس سععالم..خو

فشععارش نامیزوِن فقط..نه نگران نباشععید دارو اینا زدن...حنانه خانم نمی خواد 
تان  یک تو بیمارسعع با ب ه ی کوا ید  یا ید فردا میارمش خونه ب زابراه می شعع

اول که  «صداشو آروم تر کرد و پشت پن ره ایستاد و  فت»دیگه..آره شیر داده 
شععیر نمی داد به خدا پدرُم درآورد..نه بابا وهیفه امه من نه کی؟..نه نمی خواد 
سش بر بیاد  شیر نمی ده هدی نمی تونه از پ هدی بیاد ل بازی می کنه به ب ه 

ش شه نه من باید با شتم اونم بیاد..با م..مادرم هم اون زنگ زده بود به خدا نها
من که موبایلم روشععنه..اون ناهارشععو آوردن..باشععه خداحافظ....هونیا پاشععو 

 باید وها بخوری،وایستا تختو بیارم باا..
 تختمو درست کرد و میز فلزی رو نزدیکم کرد و  فتم:

 نمی خورم،نمی تونم بخورم..-
با  رسععنگی مگ-امیرعباس ه دسعععت توئه؟!تو می خوای خودتو اون ب ه رو 

شی.. شی منم از حرص بک شق به برنج زد و جلوی دهنم آورد و  فت»بک  «قا
 بخور

 امیرعباس،نمی خورم ارا همش اصرار می کنی؟!-
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 دوست نداری برم یه وهای دیگه بگیرم..؟!-امیرعباس
 نه،نمی تونم بخورم،سیرم!-

ودمو کنترل می کنم آ،می دونی که درسععت عین هونیا من خیلی خ-امیرعباس
شی نکن دهنتو  سوزونم،اینقدر منو آتی شم خودمم می  شانم منف ر ب شف کوه آت

 بازکن ببینم..
 دهنمو باز کردم و قاشق رو تو دهنم  هاشت و اند ثانیه بعد  فتم:

 تو ای؟-
 می رم وها می  یرم می خورم..-امیرعباس

 بخورم!با من بخور زیاد نمی تونم -
 خیله خب تو بخور...-امیرعباس

هدی از در اومد تو همه ی موهاش تو بود!اادرشععم درسععت سععر کرده بود!!با 
 ذوق اومد طرفم و صورتمو ب*و*سید و  فت:

 مبارکه ایشالله به سالمتی..سالم..-هدی
هدی به من و بعد به امیرعباس نگاه کرد،امیرعباس »سععالم..تنها اومدی؟ -

دی نگاه می کرد دیدیم عرشععیا با لبی که داره خون میاد و هی منتظر به در ورو
ی ا« دستمال روش می ذاره و اونه ی قرمز و کبود اومد داخل با نگرانی  فتم

 شده؟؟!!
 امیرعباس از جا بلند شد و عرشیا خندید و  فت:

 هی ی بابا،تو نگران نشو ب ه اد به قحئی می افته!)(-عرشیا
 ه اونه اُد پیاده کرده؟!کی رو شاه زدی ک-امیرعباس



wWw.Roman4u.iR  118 

 

عرشیا با اخم به هدی نگاه کرد و هدی اادرشو کشید جلوتر به من نگاه کرد و 
 عرشیا با کمی حرص  فت:

شیا ضی ها -عر شو ولی حاا بع شاخ شکوندم  ست بزنه که  شاخ نزد می خوا
 جای عهرخواهی شاخ میشن برامون،نوبره واا..

 و امیرعباس  فت: به هدی که به من نگاه می کرد نگاه کردم
 بشین این ا ببینم اه بالئی سر اونه د و دهنت اومده..-امیرعباس

 عرشیا نشست و امیرعباس سر و صورتشو اک کرد و عرشیا  فت:
 ایزی نشده که ول کن..ب ه کو؟!-عرشیا

 شیر خورده خوابیده،تو بخش کودکاِن..-امیرعباس
 براد  ل خریده بودما..ولی وسط راه پرپر شد!-هدی

 لبخندی تلخ زدم و  فتم:
 خودد  لی-

 عرشیا با شیئنت  فت:
 پس من ای؟!-عرشیا

 خندیدم و  فتم:
 ارا دعوا کردی؟!-

 عرشیا رو به هدی  فت:
یا مه ی -عرشعع اادر سععر کرده ه نداختنم! به دعوا ا بده..دعوا نکردم  جواب 

مه ی هیکلش  که ه نه  اادرشععو جمآ می ک قدر  تازه این نه! هاش بیرو مو
 ه دهن کس و ناکسم میاد..بیرونه!دهن ب
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 دهن به دهنش نیومد حرب مفت زد جواب...-هدی
 عرشیا ویرتی شد و  فت:

ای  فت؟!ای  فت که برم مادرشععو به عزاش بشععونم،ولط کرده که -عرشععیا
 حرب مفت زده که تو هم دهن به دهنش بیای نیشش تا بنا وش باز باشه..

خیلی ویرتت دود می کنه خیله خب،این ا بیمارسععتانه،تو هم ا ه -امیرعباس
 بیا باا سر زنت که وریبه ها دنبالش راه نیوفتن..!

تار ید ب ه اتونو -پرسعع یای قا از بخش کودکان  فتن ب مت..آ خانم حک همراه 
 بگیرید بیارید مادرش شیر بده..

 من برم ب ه رو بیارم...-امیرعباس
*** 

 د..هونیا..هونیا پاشو ب ه بی جون شد اینقدر  ریه کر-امیرعباس
 به زور  فتم:

 نمی تونم بیدار بشم خوابم میاد!-
 مگه ب ه این حرفا سرش میشه پاشو..پاشو هونیا..-امیرعباس

 امیرعبعاس!ارا اینقدر  ریه می کنه!؟-
 هونیا بلند شو..-امیرعباس

 با زاری بلند شدم و  فتم:
 همین اون شیر دادم بازم شیر می خواد؟!ارا اینقدر شیر می خوره؟!-

 شاید جاُش کثیف کرده ا ر همین اون شیر دادی!-لعیا
باس عت و نیم پیش -امیرع یه سعععا این خوابش می آد،همین اون ک ا بود؟

 بوده...
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 هونیعا!؟بیداری مامان؟ارا اینقدر این ب ه  ریه می کنه؟!-ملیح مامان
و ب ه ر»ا ر هونیا خانم دور فعالیتشععو تند کنه سععاکت میشععه.. -امیرعباس

باز اونئوری  رفتی؟پشت  ردنشو بگیر سرش « ب*غ*لم و  فت هاشت تو 
هونیا جون مادرد دو « دسععتمو کشععوند زیر  ردن ب ه و  فت»عقب نیفته.. 

 دقیقه نخواب این ب ه از دستت می افته ها!
 با همون حالت قبلی  فتم:

 من دارم از بی خوابی می میرم!-
که  باس همینئور روبروم نشععسعععت و از ترس این نخوابم ب ه رو تو امیرع

 ب*غ*لم نگه داشت و  فت:
لعیا از اون کشو یه پمپرز بده...تا تو این ب ه رو به سران ام برسونی -امیرعباس

شون کن...  شده...موهاد رفت تو دهن ب ه جمع شک  موهامو »خون من خ
فرستاد پشت شونه ام تا ب ه اشماشو بست  هاشتمش تو ب*غ*ل امیرعباس 

یح مامان و لعیا خندشععون  رفت..ب ه شععروع کرد به و رو تخت ولو شععدم،مل
هونیعععععععععا!!وای خدایا بلند شو ببینم «  ریه و امیرعباس بازومو  رفت و  فت

 ب ه سیر نشده  هاشتی تو ب*غ*ل من ارا نسیه کار می کنی؟!
 نمیشه بهش آب قند داد؟!-

م وااای فتدوباره ب ه رو  ر»نه نمیشه بلند شو..همه رو زابراه کردی! -امیرعباس
شکست  سر و  ردنم  شدم  شتم از خواب می مردم اونقدر ارد زدم هالک  دا
شد که امیرعباس یه داد زد،ب ه  سرم به جلو یا عقب پرد  اونقدر خوابم برد و 
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نمی خوابی ها،باید زیرشعو « رو ازم  رفت و شععروع کرد پشععتشععو زدن و  فت
 عوض کنی!

 من عوض می کنم تو بخواب..-لعیا
به دنیا اومده بود لعیا انگار حالش بهتر شععده بود،با من حرب می  از وقتی ب ه

زد!دوسععت داشععت کمک کنه منم از خدام بود یکی تو ب ه داری کمکم کنه با 
 ذوق  فتم:

 دستت درد نکنه سریآ خوابیدم و امیرعباس با کمی حرص  فت:-
شید و با مهربونی پدرانه ای  »فقط هول خواِب! -امیرعباس «  تفپتو رو روم ک

 جعععان؟مامانت خوابالوئه؟من و عمه که هستیم الهی قربون پسرم برم...
طی نه روز حتی یه بار هم بهش نگفته بود عموجان یا ایزی مثل اون،فقط می 
یا پسععرم..وقتی هم اینو می  فت همه لبخند بهش می زدند و  بائی  با  فت 

تکرار می کرد کارشععو تائید می کردن راسععتش خودمم از اینکه این حرُب مدام 
شتری بکنه و  س ولیت بی شد ناخودآ اه حس م بدم نمی اومد اون باعث می 
شگاه می رفتم  ساس بی پدری نمی کرد؛یادمه اون موقآ که دان اینکه... ب ه اح

ب ه ها از دوران جنینی همه ایُز حس می کنند »یه استاد داشتیم که می  فت 
د روی شخ یتشون تمثیر می و حتی در دوران نوزادی هر آن ه که حس می کنن

شت و حاا که امیرعباس اینقدر « ذاره سر من دوران جنینی بی نهایت بدی دا پ
شت و تز نگرانی  سبت به آینده ب ه ام دا شت خودم حس بهتری ن هواش رو دا

 هام می کاهید...
 امیرعباس بیا مامان کارد دارم-ملیح مامان

 لعیا مراقب باش..بله مامان؟-امیرعباس
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 می شنیدم تا حاا داشتم از خواب می مردم حاا  وشام رادار شده! صداشوُن 
 امیرعباس مامان،فکر نمی کنی خیلی داری زیاده روی می کنی؟!-ملیح مامان

 نسبت به ای؟!-امیرعباس
سم،هونیا هنوز بهت نامحرِم ولی تو یه جور رفتار می کنی -ملیح مامان امیرعبا
 که انگار...
باس تاری؟!ه-امیرع یال اه رف ته منم بی خ پهیرف به زور ب ه رو  یا هنوزم  ون

باشم؟بعدشم شما  فتید تا اهله ی ب ه صبر کن و رنه من که فردای زایمانش 
 حاضر بودم به عهدم وفا کنم...

سته که هونیا -ملیح مامان سرم،به خدا کارائی که تو می کنی گ*ن*ا*ه ها،در پ
یا زود زن و ب ه ی تو م یشعععن ولی تو هنوز و ب ه اش حق توأن و دیر 

برادرشوهرشی،مامان یه کم رعایت کن تو بیست و اهار ساعته تو اتاقشی،بلند 
ستی و می  ش شیر بده همینئور ن شد می کنی از اول تا آخر که می خواد ب ه 
ئه  بدتر از تو که قربونش برم  یا هم  باس گ*ن*ا*ه داره..هون له امیرع پائی،َوال

سععرمای زم*س*تون با تاپ و شععلوار  انگار نه انگار،هم  رمای تابسععتون هم
 کوتاهه حرب هم بزنم میشم مادرشوهر بده،حداقل تو رعایت کن...

ایکار کنم؟بهش بگم از این به بعد تا یه ماه دیگه روسععری سععرد -امیرعباس
می کنی بعد نسبت به کارهاشم بی تفاود باشم نمی بینید اه وضعیتی داریم 

شه،گ*ن شیر دادن ب ه؟!گ*ن*ا*هه؟با شما ناراحت سر  *ا*هش  ردن من،
نباش..ا ر قراره بالئی سععر اون ب ه بیاد به خاطر سععر به هوائی هونیا تا من 
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گ*ن*ا*ه نکنم حاضععرم گ*ن*ا*ه بکنم،هونیا هم خونه ی خودشععه..از اول 
 همینئوری بوده و  شته تو خونه عادی شده...

 د؟ل شدیشما پدر و پسر اتونه؟!ارا نسبت به همه ایز بی خیا-ملیح مامان
باس حت -امیرع لت را یا ند خ یت بخون غه ی محرم یه صععی ا ر بینمون 

میشععه؟آره؟دیگه گ*ن*ا*هی نیسععت؟..خیله خب صععبح که هونیا بیدار شععد 
 باهاش صحبت می کنم...

شه هر ای هم -ملیح مامان سم،یادد با سرم،من از حرب مردم می تر آفرین پ
صله ی ما با زن عمود نزدیکه ولی بازم از ما دوره سی درمورد فا ..نمی خوام ک

 پسرم و عروسم حرفی بزنه...
شوری؟!این گ*ن*ا*هه نه کار من و هونیا -امیرعباس مادر!ارا گ*ن*ا*ه می 

صُل ول کردید  شما ا شم، شوهرش می سرشم..من که  که اول و آخر خودم باا 
گاه  نامزدمو ن گه؟ یه؟!زن عمو می خواد ای ب حاشععع به  ید  ید اسعععب

؟از من و اون زن و ب ه کم میشعععه؟ای از کردم؟حقمو؟ناموسععمو؟!بگه ای
ست؟اینا حرفائی که ا ر  شه؟مگه نه که زن عمو خودش میراث بابا شما کم می

 دنیائی جمآ کنی و دِر هر دکانی ببره بهت یه کیلو ارزن هم نمیدن!
 امیرعباس؟ب ه رو  هاشتم روی تختش..-لعیا

 دستت دردنکنه آب ی،شب بخیر...-امیرعباس
موهامو پشععت  وشععم بردم و از همون باای تخت نگاش کردم،اقدر سععفید 
شت  شو تکون دادم،دا شتم و آروم تخت شو توی دهنش  ها ستونک کواولو بود،پ
یه طوری  ندی بهش زدم..دلم  خت لبخ نا گار منو می شعع گام می کرد ان ن
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شو ناز دادم و  سره ی آبی بهش می اومد..موهای بور شد!اقدر اون پیرهن یه 
  فتم:

شیر که دادمت جاُد هم که عمه عوض کرد..بخواب دیگه! - ارا نمی خوابی؟
روی زمین نشععسععتم و زانوهامو تو ب*غ*لم  رفتم و با یه دسععتم همینئوری »

لب براش اائی  ته زیر  مدل ننوئی بود رو تکون دادم و آهسعع که  تختشععو 
 ن شععک اا..سععن اب « خوندم،همونئور که مامان برای هانی می خوند

...آمد دوباره مهتاب باا...اا اائی..اا اائعععی..اا اائععععععی... اا
خت و  فتم» هام دورم ری های خنکم  هاشععتم و مو ا ر « سععرمو روی زانو

 نخوابی اون عمو امیرعباست می آد دعوام می کنه ها!
 یعنی اینقدر از من حساب می بری؟!-امیرعباس

کت شلوار اندامی مشکی ای که تنِش و سربلند کردم دیدم امیرعباس با همون 
شسته  شنگ روز تنش ن پیرهن نوک مدادی که انگار تو تنش دوختن که اینقدر ق
ته داره نگام می  به پشعععت دسععتش رف باِش و کتش  تا دسععتاشععو توی جی دو 
سنش اومده پائین!اقدر خوش تیپ  شیش تیغ کرده  کنه..اقدر بدون ریش و 

خواد نفس های عمیق بکشی تا توی  تر شده،اه ادکلن محشری زده،دلت می
ریه اد خوب نفوذ کنهو حالت رو عوض کنه!موهاشم مرتب کرده،اقدر تغییر 
کرده امروز!!!مدل موهاش خیلی بهش می آد،مردونه اما مدرن!از امیرحسععام و 
امیرحسععین جهاب تره...با صععداقت تموم همونئور که همیشععه به مهران می 

  فتم بهش  فتم:
 شدی امیرعباس!اقدر خوش تیپ -
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 امیرعباس لبخندی زد و  فت:
شت بیرون -امیرعباس ارا بهش میگی "عمو امیرعباس"؟!حرفای من باز از  و

شین تو مگه بخته نداری که اون طوری  سرد اتاق ن سنگ  شو روی  رفته؟بلند 
ناله اد برای دو روز  ناله می کنند تو آه و  تا کی آه و  می شععینی!؟همه زائوها 

آرن مو  رفت و بلندم کرد و بعد باای تخت ب ه رفت و »ینم.. بود،بلند شو بب
 اائی هم بلد بودی رو نمی کردی؟!«  فت

 مامانم برای هانی می خوند یادم مونده..-
 امیرعباس نفسی کشید و نگاهم کرد و  فت:

 یازده روز  هشته اسم ب ه رو انتخاب کردی؟-امیرعباس
 سرمو به زیر انداختم و  فتم:

 مو رسول دوست داره اسمش امیرحسام یا امیرحسین باشه...حتما ع-
عمو رسععول این ب ه رو به دنیا نیاورده تو به دنیا آوردی توی ای -امیرعباس

 دوست داری؟
 دستامو پشت کمرم قالب کردم و  فتم:

خب من همیشععه دوسععت داشععتم دختر داشععته باشععم کلی اسععم دختر تو -
بعضععی وقت ها هم که به دوقلو فکر می سععرمه..وانیا..نیوشععا..هلیا..نازلی...

ه امیرعباس با ی»کردم مثال پروشعععا و نیوشعععا یا وانیا و هلیا یا نازلی و لیلی... 
لبخند عاقل اندر سععفیه ای نگام می کرد انگار دارم برای بابام بلبل زبونی می 
کردم و اونم با اشتیاق نگام می کرد،هنوز خیلی برام زود بود که مادر بشم هنوز 

وی رویای نوجوونی ووطه ور بودم..انگار هنوز باورم نشععده بود که وضعععیت ت
ضاع فرق کرده من دیگه هونیای آزاد و پر از تخیل و  ست اون او مثل پارسال نی
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شوهرش  سنت ها عروس برادر ساس  ستم،اون یه میراثم یه بیوه که برا ا رویا نی
ا حاا به ت« و متفکر  فتممیشه،مادر یه نوزاد پسر و این یه تفاود فاحِش..آروم 

 پسر فکر نکرده بودم آخه یه جورائی مئم ن بودم دختر به دنیا میارم..
 امیرعباس لبخندی پررنگ زد و  فت:

 از ک ا اینقدر مئم ن بودی؟نکنه علم ویب داری؟-امیرعباس
 با یه ع له ی کودکانه  فتم:

 نه با هدی فال قهوه  رفته بودیم!-
  فت:امیرعباس اخم کرد و 

 فال قهوه؟!این یه شیادی محِض..!-امیرعباس
 با هول زد ی  فتم:

نه نه،همه اش راسععت بود به هدی  فت با عرشععیا ازدواج می کنه ولی یه  ره -
ای تو کارشون می افته خب راسِت دیگه به منم  فت که من اند بختم،مردای 

 زیادی تو زند یم میان!خب اینم راسِت دیگه..
 ژستش  فت: امیرعباس با همون

شما هم اینقدر -امیرعباس سیده  فته، ست اون هر ای به ذهنش ر ست نی را
روی این قضععیه تمرکز کردید که رخ داده..!اون حرب مزخرفی هم که بهت زده 
از ذهنت بیرون می کنی از حاا به بعد یه مرد تو زند ی توئه،اونم منم روشنه؟! 

مگه بهت نمی  م این « ه  فتبه امیرعباس نگاه کردم و موهامو کنار زدم ک»
 موهاتو ببند تو دهن و دست و بال این ب ه نره؟!

 اون که خوابیده!-
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 با نوک پام آروم زدم به تختش و تختش تکون خورد و امیرعباس  فت:
مادرم میگه درست نیست تا عقدمون اینئوری زیر یه سقفیم،تو هم -امیرعباس

شم خب برخوردامون که به تنهایی ب ه رو نگه نمی داری همش  باید کنارد با
 هم خواه ناخواه بیشتر میشه...

 دیشب شنیدم ای  فتی!-
 مگه خواب نبودی؟!-امیرعباس

 اونقدر داد زده بودی که خوابم پریده بود..-
 ای شنیدی؟-امیرعباس

اینور اونور رو نگاه کردم و آخر ُدم موهامو که روی شونه »همون..همین که... -
نیدم شع« شعکمم آویخته بود رو دور انگشعتم پی وندم و  فتمهام بلند تا روی 
 دیگه همه اُش..!

 خب،ای میگی؟-امیرعباس
خت  پائینی ت به ی  که روی ل حالی  خت ب ه زدم و در  به ت پا  با نوک  باره  دو

 نشسته بودم و پام رو تکون می دادم و موهاُم دور انگشتم می پی وندم  فتم:
 ان ام میدی،نظر من مهم نیست..!تو که هر کاری دوست داشته باشی -

 امیرعباس دم تخت روبروم امباتمه زد و  فت:
هونیا.هونیا به من توجه کن..میگن تا اهله ی ب ه باید صععبر کنیم -امیرعباس

 تا عقدد کنم من می خوام بهت یه پیشنهاد بدم!
 دوباره پام رو به تخت زدم و  فتم:

 هععووم-
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دور انگشتم پی وندم؛امیرعباس دستشو روی  و دوباره پاهاُم تکون داد و موهامُ 
 زانوم  هاشت تا پام رو نگه داره،موهاُم هم از دور انگشتم باز کرد و  فت:

یدارش می کنی...مگه -امیرعباس به تخت نزن ب پاُد  گاه کن اینقدر  به من ن
سرده کوتاه نپوش پاد یِخ...  ما  «نگاش کردم و  فت»بهت نمی  م هوا هنوز 

فقط خودمون افراد این خونه بدونند ا ر دیدی اذیتت می کنم محرم می شععیم 
شه همون کاری می کنیم که  شتی،با شی،حس ناامنی دا ا ر دیدی عهاب می ک

 تو میگی ولی باید عاقالنه ت میم بگیری...
 یعنی اکه بعدش بگم "نه" تو عقب می کشی؟!سنت هاُد زیر پا می ذاری؟!-

شععم عموی این ب ه که فقط اهار آره می شععم برادرشععوهرد می -امیرعباس
 اشمی می پادد همین،بدون هیک انتظاری...

جواب فامیُل ای میدی؟!جواب باباُم باباُد،می دونی که اقدر به سععنت ها -
 پایبندند؟!
 اون با من،ولی طی سی روز باید با من تو خونه ی من زند ی کنی!-امیرعباس

 ارا؟!-
 ن هم هستیم!ا ر قراره این ا باشیم که او-امیرعباس

 خب مامانت میگه گ*ن*ا*هه،ما محرم می شیم که گ*ن*ا*ه نباشه...-
هونیا،ناسععاز اری نکن ما داریم قرار می ذاریم،تو باید زند ی با من -امیرعباس

 رو ت ربه کنی و ت میم بگیری..
 خب اینئوری که زن عمو پروانه هم می فهمه ما یه ماه با هم زند ی کردیم!-

 از  نگی کرد و  فت:امیرعباس اخمی 
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 خب بفهمه-امیرعباس
 مامانت می  فت...-

هونیععععععععا!من دارم این کار رو بخاطر تو می کنم تا عاقالنه ت میم -میرعباس
 بگیری،ت میمی که هم برای تو خوب باشه هم ب ه..

 به بابام ای میگی؟!-
 هر وقت خونواده اد فهمیدن اصل قضیه رو توضیح می دیم!-امیرعباس
 زیر انداختم و  فتم:سرمو به 

 روز زند ی! 30-
 روز تا یه ت میم درست،خب؟! 30-امیرعباس

 سری تکون دادم و  فتم:
 امیرعباس مهران رو« تا خواسععت بلند بشععه یاد مهران افتادم و  فتم»باشععه.. -

 دیدی؟
 امیرعباس قیافه اش یه کم جدی شد و بعد یه کم تممل با صدائی  رفته  فت:

می دونسععتم دروغ میگه خودشععو جمآ و جور کرد و با . »نه هنوز.-امیرعباس
یه خونه با اثاث اجاره کردم زیاد از این ا دور نیسعععت..تا ماه « لبخندی  فت

 دیگه تحت اختیار ماست،خونه نگرفتم که تکلیفمون روشن بشه..
 سری تکون دادم و  فتم:

 می دونستی که قبول می کنم که اجاره کردی؟!-
ستش -امیرعباس ست،خونه ی یک از رفقای قدیمیِم که نه را اجاره اش پولی نی

اند وقت قبل یه مهاجرد اند ماهه به هلند کرد،کلیدشععو از مادرش  رفتم 
 میریم اون ا،فقط قرار شد ا ر قبول کنی یه کار ر بفرستم خونه رو تمیز کنه...
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 سری تکون دادم و  فتم:
فکر یهو تو سرم اومد..زند ی پاُم باز شروع به تکون دادن کردم هزار »اوهعووم -

با امیرعباس؟برادر سوم؟یه عروس و سه برادر!یه ب ه و سه پدر،یعنی می خواد 
به معنی واقعی باهام زند ی کنه؟یعنی می خواد رابئه هم داشععته باشععه؟!ازش 
خ الت می کشععم اون از من ده دوازده سععال بزر تره؛بی خود نیسععت امروز 

باید اینقدر خوش تیپ شعععده!تنها زند  تا حاا تنها نبودم!!یعنی  ی کنیم؟من 
ایکار کنم؟اقدر ع وانه جواب داد ولی پیشععنهادش یهتر بود تا یه ازدواج 
خب ا ر منظورش این  تاق بخوابیم؟! یه ا گه توی  نا هونی و ُعمری...یعنی می
نبود که همین جا می موندیم...نه من نمی خوام،ولی ا ر قبول نمی کردم باید 

می کردیم و تا ابد زنش می موندم،آره اینئوری بهتره حداقل پس نا هونی عقد 
از اند وقت میگم "نه" و خالص..اقدر بوی ادکلنش خوش بوئه ها!یعنی کی 
باید بریم؟عمو رسععول اه نظری داره؟اقدر زبل و زیرِک این پسععر!رفته خونه 
هم پیدا کرده ولی کور خونده من خرش نمی شم...یعنی صبح ها هم میره سر 
سم میگن زن زائو تا اهل روز  کار من تنها بمونم؟!من تا حاا تنها نبودم می تر

ه من امیرعباس نه ن« یکی باید کنارش باشعععه تا آل نیاد ببرتش!!هول زده  فتم
 نمیام...

امیرعباس که تا حاا باا سععر ب ه ایسععتاده بود و با مهربونی نگاش می کرد با 
 اخمی از  نگی نگام کرد و  فت:

 ای؟!-رعباسامی
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من اینئوری باید توی اون خونه تنها باشععم،نه من نمی آم..میگن زائو نباید تا -
 اهل روز شب تنها باشه اون آل می آد می برتش!

 امیرعباس یه لحظه با سکود نگام کرد و  فت:
اوا اینکه اون برای قدیم بود که خونه ها بی برق و آهن وسععط دل -امیرعباس

ائو رو نمی بره ب ه رو می بره سععوما اینکه من شععب ها جنگل بوده دوما آل ز
 خونه ام...

 آل که شب کار نیست صبح ها هم کار می کنه!-
 امیرعباس خنده اش  رفت و  فت:

 ا اله اا الله..هونیا می خوای ت میم درست بگیری یا نه!؟-امیرعباس
ین ا آره ولی من تنها نمی مونم،امیرعباس می دونی من اقدر ترسععوأم..هم-

بمونیم به خدا ا ه زائو نبودم می اومدم ولی اون خیلی می ترسععم..اتفاقی هم 
 نیفته من خودم خودمو دیوونه می کنم!

شو جوید و بهم نگاه کرد تا پام  شه ی لب امیرعباس به لبه ی پن ره تکیه زد و  و
 نزدیک تخت شد و  فت:

تا  پدر منو دربیاری ای بابا تو انگار می خوای این ب ه بلند بسععه و-امیرعباس
 بهش شیر بدی آره؟

 خنده ام  رفت و ملیح مامان اومد داخل و اتاق و با صدای آروم  فت:
 هونیا عمود اینا اومدن..-ملیح مامان

 عمو داریوش؟!!-
 از روی تخت پریدم پائین و امیرعباس  فت:

 تو مگه بخیه نداری اینئوری ورجه وورجه می کنی،هعان؟!-امیرعباس
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 حواسم نبود..خب -
 ببین می ذاری جوش بخوره یا نه...-امیرعباس

یه  با  مده بودن  ناز و دارا او مدم بیرون؛عمو داریوش و زن عمو فرح تاق او از ا
 دسته  ل و شیرینی و هدیه ای بسته بندی شده..عمو تا منو دید  فت:

 عه!!تو مگه نباید اون تو تختت باشی؟!-عمو داریوش
 ه..یازده روز  هشته...سالم عمو،خوب شدم دیگ-

 عمو منو ب*و*سید و  فت:
صا یه کم -عمو داریوش سخت بوده،ما مخ و باباد که  فت زایمانت خیلی 

 دیر اومدیم که حالت بهتر بشه..
ماشاءا... تو رخت خواب بند نمیشه سه روز  هشته بود راه افتاده -ملیح مامان

 بود...
یاسعععت دیگه،ا ر می موند جا-زن عمو فرحناز ی تع ب داشعععت..پس هون

 پسرد کو؟!
 خوابیده-

سم  هاری که بدون ما برپا -زن عمو فرحناز سم ا شتین؟مرا شو ای  ها سم ا
 نکردین؟!

 پوزخندی زدم و  فتم:
 ارا اتفاقا تو هتل استقالل هم  رفتیم!-

سالم علیک کرد و روی  امیرعباس اومد و اخمی کرد بهم و بعد رو به عمو اینا 
سر شد،پ سبز و موهائی  دارا نگاهش زوم  شمای  سبزه رو با اون ا اور اندام و 
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که از کنار حسابی کوتاه بود و بقیه ی قسمت ها بلندتر،بینی وضروفی کوایک 
و لب و اونه ای که متناسب با صورد استخونیش بود..یه شلوار جین مشکی 
پاش بود و یه پیرهن مردونه ی جهب نخودی رنگ و کت اسععپرد مشععکی که 

 زده بود...آستینشو باا 
 «رسیدن بخیر»آقا امیرعباس فرصت نشد بگیم،-عمو داریوش

 ممنون آقا داریوش-امیرعباس
ایشععالله هر ای خاک اون خدا بیامرزاسععت بقای عمر شععما -عمو داریوش

 باشه..
 امیرعباس روی صندلی کنار مبل من نشست و زن عمو فرحناز  فت:

 ووم؟!بقیه ک ان؟آقا رسول،لعیاخانم..ه-زن عمو فرحناز
 ملیح مامان به امیرعباس نگاه کرد و امیرعباس  فت:

و بعد به دارا نگاه »آقاجون تا شععب کالس داره،لعیا هم تو اتاقِش..-امیرعباس
اه  آقا دارا« کرد که به طرب اتاق لعیا نگاه می کرد،امیرعباس رو به دارا  فت

 ودی!ن بخبر؟اقدر بزرگ شِد،من داشتم می رفتم یه پسرب ه ی اور و شیئو
 زن عمو فرحناز لبخندی با ناز و عشوه زد و  فت:

آره امیرعباس جان کوایکا بزرگ میشععن بزر ا پیر،دارا همون -زن عمو فرحناز
 پسرب ه ی اور و شیئوِن که اون دست راست آقا داریوِش...

 امیرعباس سری تکون داد و  فت:
 پس شما هم تو بازارید،پس تح یالتتون ای؟!-امیرعباس

شما این -دارا شغل آزاده..اون  شغل آزاد که تح یالد نمی خواد،نون هم تو 
 همه اینور اه اونور درس خوندید آخرش ای شد؟!



wWw.Roman4u.iR  134 

 

 من پوزخندی زدم و  فتم:
حاا کی به تو  فته آخرش هی ی نشده؟دوستای خیالیت؟!نکنه خیال کردی -

 برعکس تو که وردست باباتی امیرعباس تو خونه وردست مامانِش؟!
ید  گاه کرد،شعععا ظه منو ن یه لح باس  نده،امیرع که نخ ید  مان لبُش  ز ما ملیح 

 تع ب کرده بود اّما دارا که خوب منو می شناخت  فت:
سبی رو راه -دارا شنیدم هنوز کار و کا ستای خیالیم بی راه هم نگفتن، انگار دو

 ننداختید!
نند،ما رد کاز کی شنیدی؟والله افراد توی این خونه با تو صنمی ندارن که خب-

 که همه با هم زند ی می کنیم داریم هر روز می بینیم امیرعباس میره سر کار!
عمو داریوش منو نگاهی پدرانه و عاقل اندر سععفیه کرد و سععری تکون داد به 

 و بعد و  فت:« بسته»معنی اینکه 
 پس مبارکه،به سالمتی کار رو راه انداختید؟-عمو داریوش

شل-امیرعباس سرم  شکیالد می یه مقدار  سیُن با تموم ت شرکت امیرح وغ بود،
ندم..تعوض  که تخ ععع  خودم بود بر می  ردو به شعععرکتی  بایسعععتی 
ندا و  کارم کارای شععرکت،حقوق  تاب  ید ی و حسعععاب ک ندا،رسعع کارم
تا  یافت پروژه ها...  کارکنان،جواِز کار،اسععتخدام مهندسععین جدید و... در

 مدارکمم ترجمه بشه بازم وقت بیشتری صرب شد...
 به سالمتی اون شرکت ای زدید؟-عمو داریوش

 شرکت ساختمونِی -امیرعباس
 نگاهم به دارا افتاد که دقیق نگاهم می کرد سری تکون دادم و  فت:
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ستی با هونیا دختر خونه ی عمو مهراد فرق -دارا انگار نه انگار این هونیا می بای
 بکنه!

سععته بودی و حاا باز آره ماشععاءالله..نکنه بق ه به شععکمت ب-زن عمو فرحناز
 کردی که هنوز همون مانکنی هستی که بودی!؟

 صدای  ریه ی ب ه اومد و  فتم:
 بق ه ام داره  ریه می کنه،ببخشید با اجازه-

 ملیح مامان باز لبُش  زید که نخنده،امیرعباس آروم  فت:
 بیام؟-امیرعباس

عووم.. -  داره منو سایز خاله زنِک پسره به تو اه« زیر لب با حرص  فتم » اوه
 می زنه!عوضی تر از دارا خود داراست..

 ای میگی زیر لب؟دختر ارا اینئوری حرب می زنی باهاشون؟!-امیرعباس
 امیرعباس ب ه رو ب*غ*ل کرد و روی تخت نشستم و  فتم:

 همون اندازه که در شمن این ماد و پسره حرب می زنم..!-
 امیرعباس روبروم نشست و  فت:

 ب  ردنش باشمراق-امیرعباس
شت  ستمو روی ب ه محکم کرد و بعد یه بال شت و د ب ه رو تو ب*غ*لم  ها

 زیر آرن م  هاشت و  فتم:
 امیرعباس؟..برو به لعیا سر بزن!-

 لعیعا؟!!-امیرعباس
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امیرعباس تا اومد بلند » حتما صععدای دارا رو شععنیده و حال خوشععی نداره.. -
شنید شدُن  صدای عمو اینا که نزدیک می  شه  شال ب شد از تو کمد یه  یم..بلند 

 ب ه خفه نشه!« برداشت و دورم انداخت و  فتم 
 نترس همینئوری شیر بده..-امیرعباس

 داره شیر می خوره..قدمش خیر باشه..-عمو داریوش
 ممنون عمو جون..-

 عمو اومد جلو و شاُل فقط از رو صورد ب ه کنار زد و  فت:
بعد از تو جیبش یه بسععته کوایک  »ماشععاءالله..ماشععاءالله.. -عمو داریوش

بعد بنداز تو « درآورد و یه زن یر ونیکاد بود و تو دسععتم  هاشعععت و  فت 
  ردنش

 دستتون دردنکنه-امیرعباس
شالمو  جعبه ی طال رو دادم به امیرعباس و زن عمو فرحناز اومد جلو بی مهابا 

 کنار زد،وای از خ الت مردم..آهسته  فتم:
 زن عمععو!-

که کسععی نیسعععت! -حناززن عمو فر پس اون دارای دراز دیالق اینج » این ا 
شالمو درست کردم و زن عمو فرحناز  شمای هیزش؟! ایه؟دکور اتاِق با اون ا

 اه سفید بود،حتما به باباش رفته نه؟«  فت 
شاکی  شاکی به زن عمو نگاه کردم،حتما باید یادم می انداختی؟با لحن یه کم 

  فتم:
 انم،بابام،...ما هممون بوریم،مام-
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 راست میگی ولی تو خودد که زیاد روشن نیستی!-زن عمو فرحناز
 فرحنععاز!مس له ی مهمِی؟-عمو داریوش

 زن عمو به عمو پشت اشمی نازک کرد و  فت:
 نگفتی اسمش ایه؟-زن عمو فرحناز

 هنوز ت میم نگرفتم..-
ناز حاا اسععمشععو  هاشععتی -زن عمو فرح تا  «  امیرحسعععام»من فکر کردم 

 «!!امیرحسین».یا..یا.
به امیرعباس نگاه کردم و سععرمو به زیر انداختم،زن عمو اینا که نمی دونند این 
سام مرده  فته...نکنه بابا  ساِم..پس ای میگه؟حتما اون امیرح ب ه ی امیرح
 فته؟!به رود نیار این زن جسوِر..ازش بیزارم با اون ریخت نحسش خیال می 

ش شه بدتر کنه با اون موهای راه راهش خو شه نمی دونه میمون تر می گل تر می
شه...به امیرعباس نگاه کردم،با نگاهم اومد جلو ب ه رو ازم  شه که بهتر نمی می

  رفت و شروع کرد آروم به پشتش زدن.. فتم:
 باا نیاره رو کتت!؟-

سته  شونه اش و آه شت انداخت روی  ستمال رو از روی کمد بردا امیرعباس د
 بهم نگاه کرد و  فت:پشت ب ه رو زد،عمو 

 اه ت میمی  رفتید؟-عمو داریوش
  نگ وار  فتم:

 منظورتون ایه؟!-
 تا اهله ی ب ه صبر می کنیم...-امیرعباس

 زن عمو با زیرکی و موذی  ری  فت:
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 آره باید تا اهله ی زن صبر کرد!-زن عمو فرحناز
بافی روی به قالب  عا می کرد توجهش  که اد گاه کردم   شعععاکی زن عمو رو ن

 روتختِی..
 یعنی می خواید دنباله ی سنت ها رو بگیرید؟!-دارا

 به دارا نگاه کردم و امیرعباس بر شت به دارا نگاه کرد و  فت:
مسععلما دارا جان،ا ر تو هم یه برادر داشععتی و اتفاقاد نا وار ما -امیرعباس

 خدای نکرده می افتاد تو هم می بایستی سنت ها رو پیش می  رفتی!
 پوزخندی زد و به من  فت:دارا 
 انگار ناب هونیا رو توی این خونواده انداختن!-دارا

 ناب تو رو ک ا انداختن؟تو خونه ی دخترای باا شهر تهران؟!-
 دارا با پوزخند  فت:

 شاید،بدم نیست..حداقل من یکی یکی زم پسرای این خونواده نمی شم!-دارا
 با حرص  فتم:

ستی ا ر زن- بودی که اون مهدکودک باز کرده بودی!خدا رو  آره اون تو زن نی
ستی اون به خاطرد ن ف زن ها از زن بودن ان راب می دادن  شکر که نی
حداقل من وقتی زن کسی می شم بهش متعهدم تو ای؟!اصال می دونی تعهد 
ایه؟می دونی وقتی اسععمت رو یکِی یعنی ای؟!نه تو این حرفا رو تو دایره ی 

م مشععکلت نافِی که  م کردی تو خونه ی دخترای لغاد ذهنت نداری شععاید
 بدبخت مردم..!

 هونیا بسعته!-امیرعباس
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ماشاءالله به روی زیادی که داری،حیف شدی..ائور تونستی پا بهاری توی -
 این خونه؟!احیانا خاطراتی زنده نشدن که وجدان خفه اد بیدار بشه؟!!

که-زن عمو فرحناز یا جان  وجدان درد داشععته  مگه ب ه ام ایکار کرده هون
 باشه!؟

از نظر من زن عمو همه ی تق یرا  ردن شاخ نباتِت که پاشو از  لیم خودش -
صف  سر هم  شت  شد تا م یبت ها پ درازتر کرد و وارد زند ی دو نفر دیگه 

 بکشن...
 زن عمو فرحناز در حالی که از جا بلند می شد پوزخندی زد و با حرص  فت:

ناز به پس گ*ن-زن عمو فرح ندازی  ردن پسععر خو تل برادرتو می *ا*ه ق
 من؟!اینئوری خودتونو آروم می کنید..!

 با حرص  فتم:
 مهران قاتل نیست فقط متهِم..!-

ناز بت -زن عمو فرح ثا ماه  ند  عد ا هامش ب تل کرده،متهِم؟!پس ارا ات ق
نشده؟همه ایز ساده ست مهران میره سراغ لعیا،امیرحسام می فهمه و مهران و 

 شون میشه و مهران امیرحساُم می کشه!امیرحسام دعوا
 با حرص بیشتر  فتم:

 اینئور نیست!-
 لعنتی می دونه!می دونه..!هونیا لعنت به اینا از ک ا می دونه؟!!!

 هونیا!بسته  فتم-امیرعباس
 عمو داریوش جلوی زن عمو فرحناز رو  رفت و  فت:

 فرحنععاز!-عمو داریوش
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 دارا رو به امیرعباس  فت:
تری ازدواج می کنی که نامزد برادر دومت بوده و از برادر کوایکت با دخ-دارا

 حامله بوده!!
باس جلومو  تا بزنمش امیرع به طرب دارا برم  که  بل این ند شعععدم ق جا بل از 

  رفت،ب ه ام  ریه می کرد ملیح مامان با ع له اومد و  فت:
 ای شده؟!-ملیح مامان

 با حرص جیغ زدم:
دارا!که سعی داری همونئور که زند ی و رابئه ی لعیا اون که یه عوضِی توئی -

و مهراُن بهم زدی به خاطر اینکه مهران جای هم سععفره شععدن با تو امیرحسععاُم 
یا رو ازش  خاطر تالفی لع نار زد و تو ب خاب کرد و تو رو ک کت انت برای شععرا
 رفتی،می خوای زند ی خراب منم خراب تر کنی ولی کور خوندی..قبل اینکه 

است و دروغ حرفی به امیرعباس بزنه خودم مرد و مردونه حقیقُت بهش کسی ر
ست زند ی و رابئه ی دیگروُن بهم می زنه  شک  فتم فقط یه آدم بدبخت برای 
یه آدم بدبعععخت..و تو همون آدمی که لعیا رو برای تالفی می خواستی و وقتی 

 !تو بدترین وضعیت بهت نیاز داشت شونه خالی کردی اون مرد نیستی
 دارا با حرص  فت:

کی َمرده؟داداشت؟!اون م رم که به خاطر اتهام به اون سنگینی تو زندوِن -دارا
 َمرده؟!

در حالی که تو دسعت امیرعباس با حرص َجسعت و خیز و باا پائین می کردم 
  فتم:
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 َمرِد اون به خاطر ناموسش تو زنداِن!-
 دارا پوزخندی زد و  فت:

جائِی که اول بود!با فرق اینکه اولش تو ب*غ*ل ناموسععش که بازم همون -دارا
 پسر کوایِک بود بعد تو ب*غ*ل پسر وسئِی حاا تو ب*غ*ل پسر بزر تر!

فت و تو هوا  قه ی دارا رو  ر نا هونی ی مادرش و  به  باس ب ه رو داد  امیرع
ید و  لب  ز مان  ما به دیوار و زن عمو جیغ زد و ملیح  ندش کرد کوبوندش  بل

  فت:
 امیرعبععاس!-ملیح مامان

عمو داریوش قدم به طرب امیرعباس برداشعععت که جداشععون کنه،امیرعباس 
 ع بی با صدای لرزون ورید:

خوب  وشتو باز کن،می دونم اه ولئی کردی حسابت برای وقتی -امیرعباس
به زنم  فتی: که  به ایزی  من »که مهران حکم قئعی بگیره ولی اون حرفم 

باز کنه رو می شکونم اه برسه بخواد ولط   ردن کسی رو که به ناموسم لکنت
زیادتر بکنه،پس اون زبون دوروئی که باعث شععده شععیر بشععی و بیای توی این 
شه حکایت  شت بار ناموس من کنی رو ِبُبر که بعدش حکایتمون می خونه و در

 «امیرحسام و مهران
 دارا در حالی که هنوز یقه اش دست امیرعباس بود پوزخندی زد و  فت:

شق جوونی دود -دارا سنِت،ع شتر از یه تعهد و یه  ایه جوِشُش زیاد می زنی بی
کرد،آقا امیرعباس،خوشععگلش اشععمتو  رفته؟!یا ناز و کرشععمه اش؟یا قد و 

 باای...
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امیرعباس مشععتشععو انان تو دهن دارا زد که من خودمم جیغ زدم!لعیا رو دیدم 
حرص  د!امیرعباس باکه برعکس ما که ترسیدیم با افتخار داداششو نگاه می کر

  فت:
بار دیگه این طرفا -امیرعباس یه  که نکشععمت.. دارم خون خودمو می خورم 

 ببینمت خونت حالله! مشو..
 ولش کرد و بر شت به طرب من،دارا خون دهنشو پاک کرد و  فت:

وای حس کردم »واسععه ای؟کی خواهر قاتل داداشععشععو قبول می کنه؟! -دارا
سرم ریختن!ملی ست اون نمی دونه که مهران سئل آب یخ روی  ح مامان این ا

متهم به قتل امیرحسععاِم..حس کردم جونم از تنم خارج شععد زیر زانوهام خالی 
خودشو جای آزادی برادرش معامله کرده؟!آره « شد صدای دارا ادامه داشت...

شی  شریعتی پاس کاری می ستاد  سرای ا ستای پ هونی؟داری عین توپ بین د
 هران به این ا برسی؟!بدبخت،حاضری به خاطر م

عت توی ذهنم  مافوق سععر با  تا فکر  مان بود،هزار  ما به ملیح  گاهم  فقط ن
اومد،دیگه من عزتی توی این خونه ندارم،دیگه همه ایز تموم ش همه ماجرا 
رو فهمیدن..از ایزی که می ترسیدم سرم اومد،منو اون دیگه به اشم خواهر 

سرشون می بینند روزائی که تا حاا ز  تلخ بودند روزای خوبی بودند که اقاتل پ
حاا به بعد بدتر از هر موقآ میشععن..من نمی تونم توی این خونه بمونم منم 
درست عین برادرم م رم شناخته میشم..دارا خدا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه.. 
اّما ملیح مامان همینئور که ب ه تو ب*غ*لش بود نگهش به من بود که رنگ 
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رزید و سعععی کردم یه جا رو بگیرم که نیفتم ولی نشععد و قبل باختم و تنم می ل
 اینکه بیفتم با ترس و نگرانی  فت:

 هونععیا؟-ملیح مامان
لت  یدار بشععم از خ ا که ا ر ب نه بمیرم  خداک یام، حال ن به  گه  نه دی خداک
سرم درد می  سول و ملیحه خانم نگاه کنم؟اقدر  مردم،ائوری تو روی عمور

م و راحت بشم؟حتما هر روز باید سرکوفت بشنوم کیه کنه!یعنی میشه مرده باش
که خواهر قاتل پسرش تو خونه اش باشه؟باهاش خوب رفتار کنه؟نه من از این 

 به بعد میشم یه پیت حلبی که هر کی از کنارم رد بشه یه لگد بهم بزنه...
تل  ق به  ید مهران متهم  که شعععن مان تع ب نکرد وقتی  ما ارا ملیح 

ی دونست؟میشه بدونه و با من خوب رفتار کنه؟عمورسول امیرحساِم؟!یعنی م
هم شععب می فهمه اونوقت دیگه نمی ذارن امیرعباس حمایتم کنه،ب ه ام!اونم 
می  یرند یا نه!؟نمی خوام ازم بگیرنش..حاا احساس می کنم اقدر دوستش 
دارم!پاره ی تن مِن،یعنی ای؟اون ب ه ی منه پسععر مِن..و من هر ز ایزی رو 

قدر ید اونو ازم  این با یاز داره ن به من ن از آن خودم نمی دونسععتم اون کواولو 
 بگیرند من مامانشم..پسر کواولوی من...

هونیعععععا!هونیا؟!..مامان باید می بردیمش بیمارسععتان نکنه سععرش -امیرعباس
 طوری شده باشه!؟

صعععدای  ریه ی ب ه ام می اومد بی حال اشععمامو باز کردم..تو اتاق خودم 
سرم  سته بود ب ه ام هم تو بفل زن عمو بودم، ش سرم ن  یج می رفت..لعیا باا 

شون می داد و آب  شو آروم ن پروانه بود،ملیح مامان ع بی بود ولی بازم خود
قنُد هم می زد..بی وقفه به  ریه افتادم و از جا بلند شدم،لعیا با تع ب به من و 
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ش زخمی شععده و مادرش نگاه کرد..امیرعباس اومد تو اتاق دیدم کنار صععورت
سرش اومد،ملیح مامان لیوان آب قند  شت  شده!عرشیا هم پ سرشونه اش پاره 
رو دسععت لعیا داد و از اتاق رفت بیرون..امیرعباس به لعیا اشععاره کرد آب قنُد 

 بهم بده،با همون حال  فتم:
 نمی خوام..ب ه امو بده زن عمو..-

 اذیت میشه.. اون اینئوری که  ریه می کنی ب ه اد-زن عمو پروانه
سته تکونش می  شت،آه شو تو دهنش  ها ستونک امیرعباس ب ه امو  رفت و پ

 داد و من با  ریه به امیرعباس نگاه می کردم که عرشیا  فت:
 آب قندُد بخور حالت جا بیاد فعال که ساکت شده..-عرشیا

 با  ریه  فتم:
 خدا لعنتش کنه..مامانت فهمید امیرعباس..-

 اول هم می دونست!مامانم از -امیرعباس
 با تع ب  فتم:

 می دونست؟!-
 اشکامو پس زدم و با بهت و تع ب بیشتر نگاهش کردم که  فت:

 ریه امو از سععر  رفتم »فقط جلوی تو به روی خودش نمی آورد..! -امیرعباس
شد،ب ه هم که  حاا که فهمیده منم می دونم که می دونه دیگه همه ایز تموم 

ند شعععدم سععرم بازم  یج می رفت لباسعععامو از تو کمد به دنیا آرودم؛از جا بل
شدم من دیگه جائی  سنگ روی یخ نمی  شتم بای می رفتم تا بیش از این  بردا

 ک ا به سالمتی؟!« ندارم توی این خونه..امیرعباس جدپبی و ع بی  فت
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من باید برم دیگه جائی توی این خونه ندارم نگفته ها  فته شععد،دیگه کسععی -
 من نیست..وادار به تحمل 

 زن عمو پروانه از اتاق رفت بیرون و لعیا  فت:
 ب ه ای؟!-لعیا

یه بیشععتر  فتم: باس این ب ه ی -با  ر ید اززم بگیرینش؟!..امیرع می خوا
 مِن،من نمی خواستمش ولی اون هم نمی تونم رهاش کنم برم..!

 لعیا-عرشیا
شه و برن بیرون،لعیا بلن شاره کرد لعیا از جاش بلند ب شیا ا شد و بعر شیا د  ا عر

رفتن بیرون در رو هم بسععتن،امیرعباس فقط جدی نگام می کرد که ع ععبی 
  فتم:

 نگام نکن جوابمو بده..-
 دارم نگاهت می کنم ببینم خ الت می کشی یا نه؟!-امیرعباس

 دارم از خ الت میرم..-
باس بدیم -امیرع که ب ه هم  نه؟ هت ای مادرم ب پدر و  مه خوبی  جواب این ه

سراوت؟که بری؟!ک ا؟! سرعموی عوضیت بیاد  ک ا بری؟خونه ی باباد که پ
بگن عروس شععش ماهه یه ب ه تو ب*غ*لِش؟!می خوای آبروی ما رو ببری یا 

 خودتو؟!
مادرد تا حاا همه ایُز قایم می کرد اون فکر می کرد من نمی دونم که می -

ائی نه حرفدونه ولی از حاا به بعد م بور به فیلم بازی کردن نیسععت حاا آزادا
که تو دلش می زده به خاطر نوه ای که من تو شکم داشتم نمی تونست بهم بزنه 

امیرعباس من نمی تونم بشععنوم و ادعا « با لحن ع ععبی تر  فتم»رو بهم بگه 
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کنم که نشنیدم،من پوستم کلفت نشده دیگه تحمل بدرفتاری کسائی که آرومم 
ت ععویری که تو ذهنم نسععبت به می کردن رو ندارم می خوام برم تا قبل اینکه 

ست وقتی ماجرا  سنگدل نی شتم تغییر بکنه..بابام اینقدرها هم  پدر و مادرد دا
 رو تعریف کنم...

می دونی ارا عمو مهراد می خواسععت بااجبار این ا بمونی و ب ه -امیرعباس
ی امیرحسعاُم به دنیا بیاری؟ارا تو خونه ی مادر پدر امیرحسعام باشعی؟ارا با 

شی؟!که ا ر رفآ برادر ا شن ب سام ازدواج کنی؟می دونی یا بهت بگم رو میرح
اتهام از مهران نشد نسبت ها نهارن که مهران ق اص بشه..ب ه ی تو نهاره که 
خاطر تو مهران  به  نهارم  که من  باا اوب دار..! باش بره  با دائیش برای خون 

م ی تخکشعته بشعه..!می فهمی اینارو؟فکر می کنی ارا عمورسعولت تو رو رو
اشععماش می ذاره و نمی ذاره مادرم دهن بهت باز کنه و مادرم از ترس بابام از 
عان؟اون می دونه که توی کل قشیه اون که از همه   ل نازک تر بهت نمی  ه ه
بیشععتر قربانی شعععده توئی،از هر طرب که نگاه کنی تو در رأس قرار داری... 

 «تخت نشععسععتم و  فت سععرمو به زیر انداختم و اشععکامو پاک کردم و روی»
 میری یا می مونی حاا؟

اون بغض داشت خفه ام می کرد حس کردم دست و پامو با زن یر بستن و من 
می بایستی تو خونه ای که باید مرکز آرامش واقعیت باشه مثل یه زندانی باشم!با 

 و ه نالیدم:
تازه حس مادری بهم دسعععت داد»می مونم -  امیرعباس ب ه رو آورد داد بهم 

یدمش..ب ه ی مِن،پسععرم تو فقط منو برای خودم می   رفتمش و ب*و*سعع
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خوای..دستای سفید و کواولوشو ب*و*سیدم منو نگاه می کرد نوازشش کردم 
 تو هم مثل مامانت فقط یه واسئه برای روابئی...« و  فتم

 لوازمتو جمآ کن می برمت اون خونه اینئوری شاید بهتر باشه..-امیرعباس
 م و بعد آروم  فتم:سری تکون داد

 آخه می ترسم..امیرعباس از مهران خبر داری؟-
 امیرعباس نگاهم کرد و بعد با صدائی  رفته  فت:

ازم دور شد انگار فرار کرد نرفت،در رفت »اون موقعه اش نیست.. -امیرعباس
به من  که ازش خبر  ما مهران اونو هم قسععم داده بود  نده حت تا جواب 

کردیم و لباس پوشععیدیم و بعد دنبال امیرعباس به بیرون ندن..لوازممونو جمآ 
تاق  به طرب ا تاقاشععون بودن،امیرعباس  رفتم،کسععی توی هال نبود همه تو ا

مامان؟ما میریم توی اون « مادرش رفت و در زد و بعد در رو باز کرد و  فت
 خونه..

 ما یعنی کی؟!تو و هونیا؟-ملیح مامان
زند ی کرد حتی ا ر شما باز هم ساکت  اینئوری نمیشه مثل قدیم-امیرعباس

باشی خود هونیا وضعیُت تشویش وار می کنه شاید بهتر اینه که تا روشن شدن 
 قضیه از هم دور باشید..

 قضیه روشنه امیرعباس-ملیح مامان
ا ر اونئور که شععما فکر می کنی نباشععه میشععه قضععاود ناعادانه -امیرعباس

میشععه تهمت ناروا میشععه قتل آینده ی یه جوون..ا ر همه یه اتفاق باشععه ای 
مامان؟درسععته امیرحسععام بر نمی  رده ولی شععما می مونید و قضععاوتی که 
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ا ناعادانه کردی و حسععابت با خدا..شععما می دونید گ*ن*ا*ه تهمت ایه؟ت
 حاا که خوب جلو اومدی خرابش نکن..

تو اه می دونی از  ریه های هر شعععب من توی این اتاق؟!تو که -ملیح مامان
 مادر نیستی..

 خودد  فتی امانت مردِم!-امیرعباس
من به هونیا کاری ندارم ولی از برادر هونیا نمی  هرم هنوزم ا ر -ملیح مامان

ن*ا*هی نداره بد رفتار کنم طرب بمونه مثل سععابقم نمی تونم با کسععی که گ*
 می خواد بیاد خداحافظی کنه..-من مهراِن!امیرعباس

مان ما یح  ل یا -م هون که رو  نی  می دو گی؟ ی م به اون ای  ای؟ باد  با
 حساِس..روی اون ب ه می خوای جواب رفتنتونو ای بدی؟

از  امیرعباس»پیش خودم باشععه بهتره،شععب با بابا حرب می زنم.. -امیرعباس
 هونیا؟« بیرون و  فت اتاق اومد

اشععاره کرد بیام تو اتاق از راهرو به طرب اتاق حرکت کردم ب ه رو دادم دسععت 
امیرعباس و در زدم و بعد دُر باز کردم ملیح مامان روی تخت نشععسععته بود منو 
که دید عینک مئالعه اش رو برداشععت با صععدای لرزون سععر به زیر انداختم و 

  فتم:
 ملیح مامان؟-

... 
 ئالعه اش رو برداشت با صدای لرزون سر به زیر انداختم و  فتم:عینک م
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ملیح مامان؟خیلی بزر ی،خیلی خانمی که به روم نمی آوردی تا به و ه هام -
شیدین و من می دونم  ضافه کنی..من بزر یتوُن یادم نمی ره خیلی زحمتمو ک ا

 با بودنم این ا عهابتون دادم،تو رو خدا ببخشید..
 تشو بب*و*سم که نهاشت و صورتشو ب*و*سیدم و  فت:رفتم جلو که دس

سر جفتتون اومد که برای -ملیح مامان شتی،بالئی  تو با لعیا برای من فرقی ندا
تو بدتر بود بازم برام با لعیا فرقی نداری..نه اینکه هب روم نیاوردم اون رسععول 

ر   فته اون تهدید کرده اون خواهش کرده برای اینکه تو بی تق ععیر بودی ا
سه خاطر بی گ*ن*ا*هیت  شتی وا شته ها فرقی ندا برای این خونواده تو با  ه
تار من این ا رو  خاطر ترس از تغییر رف به  یده رو داریم  بوده هنوزم همین عق

 ترک نکن هونیا..
 سر به زیر  فتم:

 من دیگه روم نمی شه این ا باشم..!-
 ملیح مامان با یه افسوسی  فت:

ز به  هشته بر می  شت من بازم برای انتخاب عروس ا ر همه ای-ملیح مامان
به سععراغ تو می اومدم،هر ز از اینکه مادر تنها نوه امی حس بدی بهم دسععت 

 نداد..
 اشکام فرو ریخت و نگاهش کردم و بی صدا  فتم:

قدر « ب*غ*لش کردم و  فتم»ممنون - به  مان،مهران امیرحسعععاُم  ما ملیح 
بان قدر هم ع عع باشعععه نمی تونسعععت جونش دوسعععت داشعععت،هر ا ی 

بکشتش..امیرحسام برادر عشق مهران بود،مهران اون لحظه ای که با امیرحسام 
 الویز می شععد هنوزم عاشععق لعیا بود نمی تونسععت حسععاُم بُکشععه فقط می 
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خواست از من دفاع کنه..می دونست حسام با تموم ولط رفتناش آدمی نیست 
شون به هم ات ا ست که جا خالی کنه اون دو تا مغزا شت..به خدا قاتل نی ل دا

 به خدا...
ملیح مامان در حای که سعععی می کرد بغض خفته در سععینه اُش نگه داره به یه 

 نقئه روی فرش خیره بود که  فت:
 حتی ا ر مهران قاتل امیرحسام نباشه قاتل آینده ی دختر منه!-ملیح مامان

..نگاهش خیِس  بر شتم که برم دیدم لعیا تو اتاق پشت سرم ایستاده و اشماش
به زمین دوخته شععده و تکیه زده به دیوار و دسععتاشععو در بر همدیگه  رفته،رفتم 

 جلو دستشو  رفتم و لبخندی بهش زدم و لبخندی تلخ بهم زد و آروم  فتم:
 خداحافظ..-

 اومدم از کنارش رد بشم که  فت:
 ؟«محمدسورن»می شه اسمشو بهارید -لعیا

تادم که وقتی سر به سرش می ذاشتم به خاطر یه لحظه دلم ریخت،یاد مهران اف
سم ب ه هامونم پیش رفتیم تو ای میگی!؟»رابئه اش با لعیا می  فت   «ما تا ا

نه به باِر نه به داِر شععما فکر ب ه هم »منم خندیدم و مسععخره اش کردم و  فتم 
کردید؟!حاا کی  فته لعیا رو می دن به تو مگه عقلشععون کمه!؟حاا اسععم 

مهران با یه حالتی  فت با یه حالتی که انگار ته « نداشععتت ایه؟جوجه های 
محمدسععورن،لعیا اینو »حسععرِد شععاید می دونسععت هر ز این روُز نمی بینه! 

 آهسته زیر لب در حالی که لعیا رو نگاه می کردم  فتم:«...دوست داره
 لعیعا!-
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 لعیا اشکاش فرو ریخت و  هاشت و رفت...
شه زمان رو به  عقب بر ردوند به روزای بی وم به روزای که همه مون ارا نمی 

ستی اون ب ه ی مهران و لعیا  شاید می بای سرم نگاه کردم  شاد بودیم...؟!به پ
می بود...کاش لعیا هم حامله می شعععد اینئوری مهران دو تا ضعععامن آزادی 
داشت اینئوری وقتی بر می  شت لعیا رو داشت...محمدسورن،محمدسورِن 

 ران شد محمدسورن من!نداشته ی مه
شو انتخاب کردم! - سم سرعت رو کم کرد و دنده »امیرعباس؟!من ا امیرعباس 

محمدسورن،لعیا اینئور خواست..خیلی « رو آورد پائین و بهم نگاه کرد و  فتم
بهش میاد این اسم،لعیا خیلی دوسش داره از وقتی به دنیا اومده همش کنارش 

ست بود به خاطرش از اتاق می اومد بیر شک ون..ماش امروز قلم پای دارا می 
 نمی اومد تا اوضاع تغییر کنه...

 امیرعباس خنده اش  رفت و  فت:
 عوضش تو راضی شدی بریم توی این خونه!-امیرعباس

به امیرعباس نگاه کردم،اوری می تونه توی این وضعععیت به این قضععیه فکر 
جداست که نمی شه با  کنه؟!!انگار اوضاع و شرایط فرقی نداره این یه مقوله ی

 هیک ایز عوض کرد!
 ما که محرم نشدیم!-

 سر راه یه محضر هس می ریم یه صیغه ای بخونند...-امیرعباس
رفتیم به محضععر و صععیغه ی محرمیِت سععی روزه خوندن و بعد راهی خونه 
شعدیم،خونه واقف در یه آپارتمان نوسعاز سعی واحده بود که ما واحد دوازدهم 
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بریم تو آسانسور دو دستی به امیرعباس اسبیدم و امیرعباس  بودیم تا خواستیم
  فت:

 ایه از آسانسور می ترسی؟-امیرعباس
آره تا آسانسور سوار می شم هزار تا فکر ناجور می آد تو سرم،نکنه سقوط کنه -

 نکنه از حرکت بایسته...
 امیرعباس دست انداخت دور شونه ام و منو به خودش نزدیک کرد و  فت:

 فقط همین دو تا افکار تو سرد می آد؟!-باسامیرع
 با خنده  فتم:

سور می - سان شگاه می رفتم خدا نمی کرد دو تا مرد هم تو آ نه اون موقآ که دان
بودن دیگه صرفا سکته می کردم!فکر کن آسانسور بایسته...وای دور باشه خیر 

جلوی دهنمو  رفتم به امیرعباس نگاه کردم که به من نگاه می کرد و »باشععه... 
م مو نشنید به خودم  فتانگار توی اشمام دنبال ایزی می  شت و اصال حرفا

ستان هاُد براش  ست داری اینئور دا شیا سرد هونیا،فکر کردی عر خاک بر 
تعریف می کنی؟!صععرفا نیم سععاعت قبل شععرعا زن و شععوهر شععدید،یییعععععه 
حت  یا از شععرد را یه دن حت دارا بمیری  باس شععوهرم شعععد!تو رو امیرع

 شدمبشن،عوضی دیدی ای می  فت!؟!؟باید از انگ امیرعباس راحت می 
و یه مشت حواله ی دارا و اون دک و پوز بیریختش.....نفسم بند اومد یه لحظه 
سینه  ستم روی یقه ی کتش روی  تنم ُ ر  رفت،اقدر بی مهبا و نا هونی بود!د
اش جمآ شععد حس کردم لبهامو به آتیش کشععید تا حاا اینقدر اشععماشععو از 

شماش عمق داره و بزرِگ!ن شهر ا سام نزدیک ندیده بودم!اقدر  ساش به نف ف
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می خورد انگار هر دم و بازدم تپش قلب منو هزار برابر افزایش می داد..بدنمو 
انان منقبض کرده بودم که ناخن هام به کف دستم فرو می رفت،حس کرد کم 
کم  وشععام کر،اشععمام کور و بینیم دیگه بوئی رو اسععتشععمام نمی کنه و تموم 

از صورتم جمآ شده...اشمامو حواس پن گانه ام شده امسه و در یک نقئه 
با وحشت باز کردم،حساِم!داره اذیتم می کنه!تنم به سرعت نور یخ کرد..شب و 
سرشو  سام و زیر اون پل..!بی وقفه به  ریه افتادم،با ترس  شین ح بارون و تو ما
به عقب کشععید باز اشععمامو بسععته بودم و ورق توی خاطراد آسععیب زا شععده 

سور امباتمه زدم و بدون اینکه اشمامو باز کنم بودم،هولش دادم و  وشه آسان
 «ملتمسانه  فتم

 حسام ولم کن..امیرحسععام..!تو رو خدا ولم کن..-
 هونیا..هونیا من امیرعباسم..هونیا اشماتو باز کن..-امیرعباس

 دینگ دینگ طبقه ی اهارم
اشععمامو باز کردم امیرعباس نگران نگام می کرد نگران تر نگاش کردم دسععت 

 خت دور کمرم و منو به خودش نزدیک کرد و آروم  فتم:اندا
 ببخشید..ببخشید..-

 باشه..بهش فکر نکن..اشکالی نداره..-امیرعباس
 دینگ دینگ طبقه ی اهارم

اشععمامو باز کردم امیرعباس نگران نگام می کرد نگران تر نگاش کردم دسععت 
 انداخت دور کمرم و منو به خودش نزدیک کرد و آروم  فتم:

 شید..ببخشید..ببخ-
 باشه..بهش فکر نکن..اشکالی نداره..-امیرعباس
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روسعریُم روی سعرم  هاشعت و از در آسعانسعور بیرون اومدیم و امیرعباس در 
خونه رو باز کرد،خونه کامال تمیز و مرتب بود،امیرعباس که می خواست کار ر 
خبر کنه!!یه هال که سععمت راسععتش سععه تا اتاق خواب داشععت و سععمت اپ 

پهیرائی و آشععپزخ هال  مت دیگر خونه  گه بود و سعع تاق خواب دی یه ا ونه و 
 ناهارخوری بود،تمام وسایل با دکوراسیون عالی ایده شده بودند...

 من می رم وسایُل بیارم..-امیرعباس
 ب ه رو ک ا  هاشتی؟!!-

 محمدسورن دیگه؟! هاشتمش رو تخت..-امیرعباس
 مگه تخت داره؟!-

 پهاشتم براش اند تا اسباب ب ه هم هست فعال..آره یه اتاُق -امیرعباس
رفتم سععمت اتاقش..تمام اتاق اعم از تخت و کمد و در و دیوار همه ترکیبی از 
 رنگ آبی و سفید بود..رفتم باا سر تخت محمدسورن و نگاهش کردم و  فتم:

شته؟! - ستش ب ه هم دا ست »دو رفتم در کمُد باز کردم دید پر از لباس ب ه ا
مه اشععون اتکت های مارکاش آویزوِن..!!در کمد رو بسععتم و بعد به که روی ه

اتاق دیگه رفتم،یه اتاق با میز کار بود اتاقی مشابه اتاق کار امیرحسین با تفاود 
اون میز بزرگ نقشععه کشععی کهو تموم اون کاوه های لوله شععده ی بلند و یه 

سععت؟!شععاید کتابونه پر از کتاب های جورواجور..اینا وسععایل امیرعباس نی
دوسععتش هم رشععته اش بوده..شععونه باا انداختم و به اتاق بعدی رفتم!!!ع ب 
سلیقه اد امیرعباس!اتاق کامال دو نفره  ست خوش  اتاق خوابی بابا ایول به دو
است و آدم رو حالی به حالی می کنه..تموم اتاق ترکیبی از رنگ قرمز و مشکی 
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ی!!!مثل ب ه ها اوِل بسععم الله بود،تو رو خدا تخت رو نگاه کن اه روتختی ا
از »آخعععععععععععععععیش اه تخت باحالِی! « خودمو پرد کردم روی تخت و  فتم

تا تکون می خوری کلی تکونت نمی ده ولی  تازه  تخت اون خونه خیلی بهتِر 
به میز توالت و اون آیینه ی وول پیکرش افتاد و ادکلن  هم نان عالِی..نگاهم 

سریآ پری دم رفتم طرب میز توالت،جای بخیه هام تیر ها و عئرهای روی میز..
کشععید که یه لحظه از درد ُمردم ولی بی حیا بودم و باز به راهم ادامه داد تموم 
عئرها و ادکلن ها،لوسععیون ها،کرم ها و ... رو امتحان کردم..رفتم طرب کمد 
تا خود توی  حت  تاق!را کد نگو بگو ا باز کردم، مد دیواری رو  دیواری و در ک

رفتی یه طرب پر از لباس های مردون و یه طرب پر از لباس زنونه،اه کمد می 
شته! « لباس هائی!زیر لب  فتم شه اقدر لباس دا باس ها یکی از ل»کوفتش ب

رو می خواستم از ر ال بردارم،بخیه ام بدجوری تیر می کشید وقتی روی پن ه 
یدم و شی پام خودمو کش دادم..شکممو  رفتم و بر شتم به طرب تخت دراز ک

شت و امیرعباس  ستم..دقایقی  ه شمامو ب شتم وا شکمم  ها ستمو روی  د
بعد »تو این اتاق خوشععگلم! « صععدام کرد،بدون اینکه اشععمامو باز کنم  فتم

 توی این اتاق سانسوری!« آروم با خند  فتم
دسععتای  رم یکی دورم پی ید با وحشععت اشععمامو باز کردم و خودمو جمآ 

 فت:کردم که امیرعباس آروم  
یا نترس.. -امیرعباس نگاهش کردم اشععمای سععیاهش دقیقا روبروی »هون

 پس اتاقش قشنگه؟!« اشمام بود با لحن خیلی آرومی  فت
یک شعععده!ازش می ترسععم،بهم محرِم  قدر بهم نزد سععری تکون دادم،ا
عیدم..موهامو از روی شونه ام کنار  ع عو کش شوهرِم...می دونم..بوی ادکلنش..ب
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دنم فرو برد،نفسُم حبس کردم و دستاش میون پن ه های زد و صورتشو توی  ر
شروع به تپیدن کرد..تنم ُ ر  رفت  سرعت  شد،قلبم دوباره به  ستم جمآ می  د
شمام  سعت ا سُم خارج کردم باز اونئوری نگام کرد انگار و سر بلند کرد نف
اونقدر زیاده که هر ای ابتدا و انتهاشععو با نگاهش می َدِوه تمومی نداره..بوی 

سای   شد که حس کردم ادکلُن تو دهنم زدم!نف س ادکلنش اونقدر بهم نزدیک 
ستاش قرار  شتر در ح ار د شت لبهام می خورد و هر لحظه من بی  رمش به پ
می  رفتم تو دلم فرو ریخت داره با من ایکار می کنه هنوز ساعتی نگهشته که 

ست شوهری که هیک وقت نخوا شوهرم بود، شدم!برادر شش  م  به  تو آ*غ*و*
که از برادرش تو شععکم  خاطر ب ه ای  به  یک بشعععه  خاطر ترسععم بهم نزد

 داشتم..آهسته و نفس  یر  فتم:
 امیرعبععاس!-

 خواستم پسش بزنم که دستمو  رفت و  فت:
 دیگه ارا نه؟!زنمی،دارم دیوونه می شم..-امیرعباس

 نگاهش کردم قلبم ُهری ریخت ای می  ه!؟م ددا با تع ب بیشتر  فتم:
 عیر!امعع-

 امیرعباس موهامو نوازشی کرد و  فت:
باس مت ازم نترس..من -امیرع نمی تونم دسعععت بردارم ازم نخواه..می خوا

 امیرحسام نیستم..شوهرتم،امیرعباس..فقط بهار آروم بشم..
خوب می دونست با یه زن ائوری رفتار کنه،آروم، رم..حس اعتمادُد جلب 

قدر مالیم در وجودد نفوذ می یدی  می کرد و اون که خودتم نمی فهم کرد 
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ائوری در یرش شععدی..حس امنیتم اونقدر تو آ*غ*و*شععش زیاد بود که به 
خاطر داشتن یه صدم ثانیه از اون امنیتی که هر ز نداشتم حاضر بودم تو ح ار 
پاک شعععده بود و فقط در  تاش بمونم...مغزم از هر حس و درکی  نگ دسعع ت

سی که اون در اون لحظه برام ای اد ک سا شده بودم.. اهی می اح رده بود ورق 
شدم  ترسیدم و زمزمه هاش آرومم می کرد و  اهی ورق در خ التی ذاتی می 
شرَمُم مو می کرد همه ایز از نظرش عالی پیش می رفت  سه هاش  و با ب*و*
ولی نا هون دوباره اون شب بهم یادآوری شد!امیرعباس درست عین امیرحسام 

شباهُت د شد..خودش هر ز این  رک نمی کرد ولی من که در این لحظه ی می 
 هر دو بودم اینو خوب حس می کرد دستم خودم نبود...

 باشه..باشه..نترس..هونیا..هونیاجان..؟!-امیرعباس
یه می  نده بودم،از شعععدد ترس  ر کامال بر ردو خودمو جمآ کردم و روم رو 

سرم روی روتختی بود،روتختی رو نمناک کرده بودم..منو تو ب*غ لش *کردم..
 کشید و صورتمو ب*و*سید و  فتم:

 ب*و*سم نکن!-
 بر شم نگاش کردم،اشکامو پاک کرد و  فتم:4می خوام،نمی شه؟!-امیرعباس

 این تعهد نیست امیرعباس!« اخم کرد و  فتم»دارا راست می  فت؟! -
امیرعباس از کنارم بلند شععد و نشععسععت،سععکود کرد اقدر خوش قامت بود 

کردم!انگار خدا برای هر عضوی از بدنش اندازه  وقتی از پشت سر نگاهش می
جهاب  حد  تا این  نار هم قرار می  یرند اونو  تا وقتی در ک ی معینی زده بود 

 کنند..بر شت نگام کرد و  فت:
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امیرعب*ا*س*نمی دونم هونیا!ولی اینو می دونم که تمام احساسم بهم می  ه 
ماده کردم،هر ای که حقمی و همه ی تو سععهم منه..شععاید بی اندازه خودمو آ

ستی  سخت بود وقتی می بای شه برام  ست من می خوام که این رابئه ای اد ب ه
آرومت می کردم ولی تو آرامبخشم نبودی اون با اینکه حقم بود هزار تا اشم 

خت بود وقتی تو ب*غ*لم بودی « حروِم..گ*ن*ا*ه»بهم می  فتن  برام سعع
کردم اعتماد تو به خاطر اینه  وقتی اونقدر بهم اعتماد داشععتی ، اهی حس می

که تو مال منی پس تو ب*غ*ل کی باشععی؟کی بهت کمک کنه؟با اشععماد 
دنبال کی بگردی؟خیلی برام سخت بود هونیا که باید تا این حد جلوی خودمو 

 می  رفتم،نزدیکی تو به من نفس  یر بود...
 امیرعباس من می ترسم..!-

 ش کشید و  فت:کنارم آروم دراز کشید و منو تو آ*غ*و*ش
 می دونم عزیزم،می دونم..-امیرعباس

___ 
 اون این ا ایکار می کنه؟!-
 هدی!؟هیععس!مگه نمی بینی؟داره سیم کشی این ا رو درست می کنه..-

 امیرعباس اینقدر به عرشیا اعتماد داره که می فرستتش این ا؟!-هدی
داری در هدی!!!!!خاک بر سععرم،هدی عرشععیا هنوز قئعا ازد جدا نشععده تو 

 موردش اینئوری حرب می زنی ها!عرشیا از  ل پاک تِر...
هدی با حرص به عرشععیا که اصععال حواسععش نبود که هدی اومده نگاه می 

 کرد..عرشیا با شیئنت  فت:
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شیا سر خودتون نیاری امیرعباس -عر صدای خودد و ب ه نمیاد،بالئی  هونیا 
 ها..!خبری از آِل نشده؟!هم دلش بزرگ یه ب ه رو با یه ب ه تنها می ذاره 

 خودش خندید و  فتم:
عععععععععه!!نگو دیگه می ترسم،امیرعباس کلی صغری کبری ایده که تنها می -

 مونما!
 عرشیا خندید و  فت:

هش به نگا»بهش بگو َمرده اون که من هستم بیاد،ببینم کی می خواد.. -عرشیا
ه نگاه رد و بدون اینکهدی افتاد و از روی اارپایه پرید پائین و دقیق تر نگاش ک

 نگفته بودی مهمون نوازی!؟« از هدی برداره جّدی  فت
 ایه مزاحمم؟!-هدی

 ا اله اا الله!-عرشیا
خنده ام  رفت،پسععرای این خونواده الگو برداری قوی ای دارند..!رفتم طرب 

 اتاق محمدسورن که هدی  فت:
 هونیا ک ا میری؟-هدی

 ن تنها باشه می ترسه..آره بیا تنهاش نهار با خوخوا-عرشیا
 

 هدی پوزخندی زد و  فت:
 صد رحمت به اون!-هدی

 وکیلتون اجازه داد بیاید؟!-عرشیا
 وکیل شما ائور؟اسمشون ای بود؟خانِم..آهععان سپیده جون-هدی

 بر شیئون لعنت-عرشیا
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 رفتم محمدسورُن سر زدم دیدم بیداِر با تع ب  فتم:
عه!!ارا  ریه نکردی؟ - ع اه آقائید شما..قربونش « و  فتم ب*غ*لش کردم»ع

شیر بهش می  شو عوض می کنم، سا سرمو عوض می کنم،لبا برم..اون جای پ
دم تا شیکمش ُپر بشه خوش اخالق بشه..باشه مامان خوشگلم؟که بابا اومد... 

گاه کردم و  فتم» مدسععورن ن هت می  ه « به مح قدر هی ب با؟!این با
باباته دیگه نباید با و ععه ی بابائی،پسععرم،منم دیگه مثل خودش شععدم..خب 

نداشععتن پدر بزرگ بشععی شععاید یه وقتی خیلی بزر تر شععدی بهت بگم که بابا 
امیرعباس در اصعععل عموِد..شعععایا تا اون موقآ من نباشععم همونئور که بابا 

بابا امیرحسععینت...  یا  با« لبخندی تلخ زدم و  فتم»حسعععامت نبود  با خدا 
که خیلی هواُد  داره..هوای منم داره نمی دونم حال و امیرعباسعععُت نگه داره 

روزش با من از سععر یه حس زود هره یا نه شععاید بایسععتی اونقدر نزدیک نمی 
سیب زمینی بی رِگ که هر طوری  شدم،اون یه مرد جوون بود و من یه زن مگه 

شه؟!  ا ا« سورُن روی پام خوابوندم و زمزمه کردم»رفتار کنم عین خیالش نبا
رفتن تو بر شععتی..اا اا خدا تو پیرش کن..خط قرآن اا  ل دشععتی همه 

 ن یبش کن....اا اا  ل زردم..نبینم داغ فرزندم...
 صدای  ریه ی هدی اومد که با  ریه می  فت:

 دروغ نگو خودم دیدم نمی تونی اند ماه صبر کنی،نامردی ولم کن..-هدی
ن ما ای میگهره،ایهیععععععس صداُد بیار پائین همه نبایند بفهمند بین -عرشیا

اه وضعِش هان؟کی  فته می تونی با این وضآ بیای تو خیابون؟!بی صاحاب 
 شدی؟!
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 صاحب دارم،بابامه..اونم  فته هر جور می خوای برو و بیا..!-هدی
شیا شوهرتم،من بهت می  م حق داری -عر شتباه فهمیدی جونم من هنوز  نه ا

 ائوری بری و بیای،اون وکیل عوضیت دفترش ک است؟
 می خوای ایکار؟ایه؟ویرتت دود کرده؟!-هدی

یا که آتیش بگیرم تو رو هم -عرشعع هدی،می دونی  بل زبونی نکن  برای من بل
 آتیش می زنم!

 آی عرشیا دستم درد  رفت!!-هدی
 دفترش ک است؟-عرشیا
 می خوای ایکار؟عرشیا دستم...0هدی

شو خواببرم حقشو بهارم کف دستش خیال کرده من طالقت می دم؟تو -عرشیا
 ببینی هدی که ولت کنم بری هان؟دو سال زند ی پر؟!مگه دست توئه؟!

 تو مهریه اُم بده به درک که طالق نمی دی!-هدی
 من ب ه اُم از کی بگیرم!؟-عرشیا
 از سپیده جونت!-هدی

 عرشیا با ع بانیت  فت:
یا به من -عرشعع له خودِد  مت هر ای تو ک خدا می زن به  هدی می زنم،

و؟حلقه اد کو؟هععععععععععععان؟!با توأم برای من آبغوره نگیر ن سبون..اادرد ک
 سالک پیدا کردی؟

 سورُن ب*غ*ل کردم و از اتاق اومدم بیرون و  فتم:
عرشععیا نگام کرد و هدی که میون دسععتای خشععمگین عرشععیا بود با »عرشععیا! -

تو رو خدا دعوا نکنید هدی برای « اشععمای خیس بر شععت نگام کرد و  فتم
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ون دختره دیده دیگه اادرشو سر نکرده و حلقه اُش دست نکرده اینکه تو رو با ا
 تا پشت همین در حلقه اش دستش بود وقتی صداُد شنید از دستش درآورد...

 هدی با حرص  فت:
 هونیعا!دخالت نکن برو تو اتاق این یه مسمله ی شخ ِی..!-هدی

یا - ید؟!عرشعع یه می کنی،تو خواهر منی..ارا لج می کن ارا ولی تو داری  ر
شه  ستت بوده برای اینکه حرص هدی دربیاد و جری ب نمیگی دختره خواهر دو

 و بر رده سر زند یش با خودد آورده بودی داد اه...
مگه اون ب ه نباید بخوابه که زدی زیر ب*غ*لت و راه افتادی مشعاوره -عرشعیا

 ارائه می دی؟!
اطرافمون درس به خدا هی ی ارزش یه لحظه زند ی رو نداره،ارا از اتفاقای -

نمی  یریم؟!یه لحظه ع ععبانیت امیرحسععاُم فرسععتاد اون دنیا و مهران تو زن 
شما از بیرون  ود هر بازی  شم من و لعیا رو به هم ریخت ولی  لن،یه لحظه خ
ای هستید و الکی برای خودتون دردسر می سازید!ارا گ*ن*ا*هان هُم به هم 

وز عاشق همید،داغ امیرحسام نمی بخشید و نمی رید سر زند یتون شما که هن
سنگ خیله خب حاا که جو آروم  شیا رو تیز کرده بود و دل هدی رو  زبون عر
شععد یه مدد دوری بهتون فهموند که قهر و آشععتی شععما ااره ای برای این درد 
نیسععت جز بدتر کردن موقعیت،بر ردید پیش از اینکه دیر بشععه..وقتی همدیگه 

ن..مثل لعیا..مثل مهران...اون موقعه که رو از دسععت بدید می سععوزید مثل م
فقط حسععرد اینو می خورید که ارا نمی شععه زماُن به عقب بر ردوند،هزار تا 
ای کاش پشععت سععر هم ردیف می کنی و افسععوس می خوری،تا کی؟اقدر 
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سط راه رو رفتی  سر حرص تا و شمکش؟تو که طالقش نمی دی از  دیگه این ک
شتی،تو هم نمی خوا شیمون تر بر  ی طالقت بده که می  ی به درک طالق و پ

نده مهریه امو بده..تو مگه به مهریه اد احتیاج داری؟!بس کنید،منو ببین هدی 
حتی اون هم که امیرعباس حمایتم می کنه حس می کنم هر آن پشععتم خالی 
می شععه،از ترس این زند ی می لرزم،دونه دونه کسععائی رو که زند یم بهشععون 

ست سته بوده رو از د شده یه  واب سود ی خیال تنگ  دادم دلم برای یخ لحظه آ
ضیه  شم ندوزند،دارا و زن عمو همه جا ق لحظه وقتی کنار فک و فامیلم بهم ا
ی مُن پر کردن هر کی اون بیرون ما رو می شععناسععه یه طوری نگاه می کنه یه 
جوری حرب می زنه که من داوون می شععم ولی تو هیک کدوم از داغ های منو 

هم نداری عرشععیا تو هم جای امیرعباس نیسععتی..رفته برای خودش نداری،تو 
کسی شده که وقتی می آد زند ی بسازه اومده باید بیوه ی برادراُش بگیره و ب ه 
ی برادرشععو بزرگ کنه من بهش تحمیل شععدم اونقدر که خودشععم نمی دونه 

از حسععی که داره کاری که می کنه درسععِت یا ولط..هر قدمی که بر می داره پر 
هدی روی مبل نشست و »شک و شبه است،فقط تو فکر گ*ن*ا*ه و ثواِب... 

سععرشععو به زیر انداخت،عرشععیا هم رفت باای اهارپایه..هر دو سعععاکت 
حواسععت « بودن،سععورُن توی ننوش  هاشععتم و  هاشععتمش کنار هدی و  فتم

 بهش باشه..
ومد می ارفتم تو آشپزخونه و شروع کردم به وها درست کردن،نه صدای عرشیا 

نه هدی اه سعخنرانی ای کرده بودم!خودمونیما حیف شعدم ا ر درسعمو ادامه 
داده بودم تا اند وقت دیگه تموم می کردم بعد می رفتم برای کارشناسی ارشد 
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و دکتری،اونوقت می شععدم خانم دکتر هونیا حکمت...عرشععیا دادی زد و برق 
 قئآ شد،هدی با وحشت  فت:

 عرشیا..؟!خاک بر سرم..یا فاطمه الزهرا )س( -هدی
 عرشیا ای شد؟!-

 عرشیا دستشو تکون می داد و  فت:
شیا سورن  ریه می کرد رفتم ب*غ*لش کردم و »برق  رفتتم،فیوز پرید.. -عر

 ب ه رو زهره ترک کردم!« عرشیا  فت
 دستت ای شد؟ببینم..-

 هی ی بابا،اینقدر برق  رفتتم که خیالی نیست یکم بی حس شده..-عرشیا
 با نگرانی  فت:هدی 
 خئرناک نباشه!؟-هدی

 عرشیا زیراشمی نگاهش کرد و بعد  فت:
 جعبه فیوز ک است؟-عرشیا

 ای؟!!فیوز ایه؟همون که میان از روش می خونند؟!-
بابا هونیا تو با این هوشععت ائوری دکتر نشععدی؟!اون کنتوِر بیا پیدا -عرشععیا

 کردم تو آشپزخونه ست..
 هدی آروم  فت:

 بهتر شد بپرس دستش-هدی
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از این کارا « هدی آرن مو  رفت و کشععید و  فتم»خودد بپرس به من اه! -
 رفتم به طرب»نکن ها من تازه ب ه داری یاد  رفتم ب ه از دسععتم می افته.. 

 امیرعباس نیومد دلم شور افتاد..« تلفن و  فتم
 امروز پن شنبه است ترافیِک،حتما تو ترافیک  یر کرده..-عرشیا

شد ب ه شماره ی امی شتر  شوره ام بی سترس نبود دل  رعباس رو  رفتم ولی در د
 رو بر ردوندم سر جاش و به طرب آشپزخونه رفتم و هدی دنبالم اومد و  فتم:

 به امید تو ب ه اون است ها!-
 عرشیا هست دیگه..میگم امیرعباس ائورِی؟-هدی

 هععان؟!یعنی ای؟-
داری باهاش زند ی خودتو نزن به کواه ی علی اپ دو هفته اسعععت -هدی

 می کنی شبا پیشش می خوابی؟
 خنده ام  رفت و  فتم:

 
ها - گه مِن ترسععو بنظرد می تونم تن تاق ب ه می خوابم،آره دی نه من تو ا

سععورن تنها بخوابه اشععکال نداره من تنها « با خنده ی بیشععتر  فتم»بخوابم؟! 
 بخوابم..

 هدی جدی  فت:
 خب،با هم بودید؟-هدی

 ی خیلی مس له ی خ وصِی!؟هدی فکر نمی کن-
 خفه بابا..انگار ای هست حاا،جوابمو بده،مامان خیلی نگراِن!-هدی
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صیغه کردیم ای - ستادنت!تو اول بگو بابا که فهمید یه ماه  سی فر سو پس جا
  فت؟

هدی »پشعععت تلفن امیرعباس جریان عمو اینا رو تعریف کرد بابا هم -هدی
فت فت هی اینئور« اخم کرد،سععر تکون داد و   عد آخرش   ی کرد و ب

صدمه ی دیگه که بهش بخوره خیلی می  امیرعباس مراقب هونیا باش من از یه 
 ترسم اون برای این همه بار روی دوشش خیلی جووِن خیلی تنهاست...

 امیرعباس ای  فت؟-
 من فال  وش حرفای بابا بودم نه امیرعباس خب حاا جواب بده..-هدی

می شععم و بی وقفه می زنم زیر  ریه نمی دونم نه،یعنی..من نا هون دیوونه -
شده به  صی  سام می افتم بی اره امیرعباس عا سم!یاد امیرح ارا اینقدر می تر

 ولط کردن می افته اقدر باید باهام حرب بزنه تا به حالت اول بر ردم..!
 الهی بمیرم براد..فکر نمی کنی باید بری پیش روانشناس؟!-هدی

 :به هدی نگاه کردم و  فتم
 نه خوب می شم..-

 دو هفته دیگه تا صیغه اتون مونده،می خوای به امیرعباس ای بگی؟-هدی
نمی دونم هدی خیلی می ترسععم،امیرعباس خیلی باهام خوب تا می کنه هر -

کاری بخوام می کنم هر ای بخوام می پوشععم هر ای بخوام دارم...ولی من 
شدم... سم از اینکه به امیرعباس تحمیل  سم نمی خیلی می تر از خودم می تر

دونم تا کی می خوام این شععیوه رو پیش بگیرم،امیرعباس تحملم می کنه اینو 
شو التهاب می دم،اون  ست و من بدتر دردا می فهمم وقتی که حالش خوب نی
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آرومم می کنه ولی هدی من نمی تونم..می ترسععم بهش وابسععته بشععم مثل 
 امیرحسین و از دستش بدم...!

 ام  هاشت و  فت:هدی دست رو شونه 
 همه اش یه اتفاق بوده..-هدی

هدی این بار تنها من نیسععتم،سععورن هم هسععت..امیرعباس بی اندازه به این -
اینقدر تکرار می کنه که  اهی شک « بابائی،پسرم»ب ه توجه داره،مدام می  ه 

 می کنم نکنه این ب ه واقعا ب ه ی خودشه!
 نبودنِش،اینو که شک نداری؟!بودن امیرعباس خیلی بهتر از -هدی

 تو اینا رو می دونی و با عرشیا ل بازی می کنی؟!-
 هدی سر به زیر انداخت و اخم کرد و  فت:

 قضیه ی ما فرق داره!-هدی
ارا بهش نمی  ی که ما هنوز خیلی فرصعععت داریم..می تونیم بازم ب ه دار -

 بشیم..من اشتباه کردم...
اونقدر تو سععر من زد و  فت داداشععت  عرشععیا اشععتباه کرد نه من،اون-هدی

داداشععمو کشععته که من جری شععدم و برای اینکه طالق بگیرم ب ه امو سععقط 
سورُن می بینم  شم؟!هر وقت  کردم،فکر می کنی من راحتم؟!من عهاب نمی ک
سی منو درک نمی کنه؟!همه می  ن عرشیا،پس  شه،ارا ک جیگرم هزار تیکه می

 من ای؟!
 می  ی نه؟ اون که می  ه بر رد ارا-

 هدی با بغض  فت:
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ورورم اجازه نمی ده تا بگه بر رد بار و بندیلمو جمآ کنم بپرم تو خونه -هدی
 ام،من با خواری از اون خونه اومدم بیرون هونیا!

 اشکاشو پاک کردم و  فتم:
 من صحبت کنم باهاش؟-

به ولی تو خواهر منی نمی خوام -هدی با عرشععیا خو یا،رابئه ی تو  نه،نه هون
 کسی از طرب من به سمتش بره..

اشمم به بیرون آشپزخونه خورد که عرشیا با سورن ایستاده بود و به هدی نگاه 
می کرد یعنی شععنیده هدی ای می  فت؟!هدی نگاه منو  رفت و بر شععت به 
پشععت سععرش نگاه کرد،تا عرشععیا رو دید اشععکاشععو پاک کرد و همون طور رو 

 بر ردوند..با یه لبخند  فتم:
 کرد؟  ریه-

سععورن از ب*غ*لش  رفتم »آره هی تکونش دادم ولی باز ُورُور کرد.. -عرشععیا
شیا  فت شد،عر ساکت  دیگه  فتم بدمش به خودد « تو ب*غ*ل خودم که 

 من دستام تمیز نیست..
ب*غ*لی شعدی پسعر مامان؟!امیرعباس اونقدر ب*غ*لش می کنه بدعادد -

 شده..
 به من تو دستت به وهاست..-هدی

 *ل خاله مامان داره شام درست می کنهبرو ب*غ-
قربونش برم پسععر خوشععگله..یه پسععر داریم ماه نداره صععورتی داره همتا -هدی

 نداره به کس کسونش نمی دیم به همه کسونش نمی دیم..
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بر شتم به عرشیا بگم که درست شد یا نه که دیدم با حسرد به هدی و سورن 
 نگاه می کنه،جیگرم کباب شد زیر لب  فتم:

 الهی بمیرم،هدِی بی ان اب!-
 عرشیا متوجه نگاهم شد و سریآ روُش بر ردوند و درحالی که می رفت  فت:

شیا ست مردیم از بوی کتلت هاد! -عر شوهرد ک ا َاه یه زنگ بزن ببین این 
به ساعت نگاه کردم وای ساعت نه و نیم بود!تلفن رو برداشتم باز در دسترس »

تن هونیا نترس بابا ابد آن« بار...عرشیا اومد  فت نبود،وااای دوباره،سه باره،ده
 نمی ده دیگه!

خدا ای - نه وااای  نگ می ز نه ز نگ می زد همیشعععه،حتی ا ر دیر ک نه ز
شده؟..نکنه ت ادب کرده؟!خدانکنه،خدانکنه زبونتو  از بگیر،دعوا نشده باشه 

 نه نه..نه نشده...
 هدی دستمو  رفت و  فت:

 ا خرابه طوری نشده..داره بارون میاد خط ه-هدی
یا - خدا لی  ع یا  لی  ع یا  ما.. ت ح کرده  می آد؟!ت عععادب  بارون  وااای 

سم کنار هر کی قرار  صال نح سم دیدین دیدین؟!من ا امیرعباس... فتم می تر
به »بگیرم می کشمش کاش می مردم..جواب مادرشو ای بدم؟..خدایععععععا.. 

 برم سر کواه نه؟« عرشیا نگاه کردم و  فتم
 لحظه با تع ب نگام کرد و  فت:عرشیا یه 

بشین ببینم سر کواه،سر کواه ایکار کنی؟مگه ب ه است؟!مرد  نده -عرشیا
 سی و دو سه سالشه ها..اینقدر بد به دلت راه نده..

 صدقه بهارم نه؟-
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رفتم کیف پولمو آوردم اول یه هزاری  هاشععتم به پول نگاه کردم بعد کردمش 
ه دو تا هزاری ها رو برداشععتم یه پنج تومنی دوتومن..نه کمه بال خیلی رفآ بشعع

  هاشتم باز به پول ها نگاه کردم که هدی  فت:
 هونیععا!!-هدی

ده قرون هم بهاری حله ها!اینئور که تو پیش می ری اون خونه رو -عرشععیا
 پیش فروش می کنی..!

عرشععیا من دارم سععکته می کنم تو شععوخیت  رفته؟نک..ایش شععده سععاعُت -
 همیشه هفت،هفت و نیم خونه بود اون دِه!! نگاه!امیرعباس

شیا ست دِه خیله خب ترافیک،بارون،آخر هفته بودن همه -عر صبح که نی سِه 
شو یه لیوان آب بهش بده اون پس می  ست هم دادن...هدی پا ست به د اش د

 ک ععا؟!« بلند شدم که عرشیا محکم  فت»افته.. 
 از ترس نشستم و  فتم:

 ترکید بابا توأم!!هیک جا می خواستم برم پشت پن ره!وااای عرشیا زهره ام -
 اونئوری؟!بیا یه ایز بپوش اراوای خونه روشِن ملت می بیننت..-عرشیا

 با حرص  فتم:
نباشععی،ناموسععم که -وااای عرشععیا!از دسععت تو،من که هدی نیسععتم!عرشععیا-

 هستی،مگه من بی ویرتم که...
 َاه خب بابا..پاشو بیا برو دنبالش..-

 ا بره؟هر جا باشه اون می آدم تو بیا آب بخور..ک -هدی
 سورن شروع به  ریه کرد که با ترس  فتم:
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سورن نگاه کردند و  فتم»دیدین؟دیدین؟ - شیا و هدی با تردید به  تما ح« عر
 یه اتفاقی افتاده که این ب ه یهو شروع به  ریه کرد!

 رسنه  ر دادی خببابا هونیا تو تعئیلی انگار،دو ساعت قبل به ب ه شی-عرشیا
صحنه های عاطفی می  سینمائِی  اِش!خرافاد  وئی هاُد بهار کنار مگه فیلم 

پن ره رو باز کردم و از پن ره آویزون شععدم سععر کواه رو ببینم که »سععازی؟! 
 هونیعععا!!« عرشیا داد زد

 داد نزن اونئوری می ترسه پرد می شه پائین،هونیا دوا نشو..-هدی
 از پن ره بر شتم و  فتم:عرشیا اومد طرفم که 

 عرشیا!َاه ولم کن دیگه..-
تا امیرعباس بیاد یه بالئی سر خودد و ب ه اد بیارا،بیا برو به اون ب ه -عرشیا

شععیر بده جای اینکه خودکشععی کنی..مگه نگفتم یه ایز بپوش با تاپ رفتی 
 جلوی پن ره؟!امیرعباس هم زیادی اروپائی شده!

مه ایز- به ه به  ثل تو خو با،ارا  نه م با گه   یر می دی؟آی ول کن م مو دی
 اینقدر دستاد قوِی!؟من هدی نیستما ضد ضربه باشم!!

 مگه من هدی رو می زدم که اینئوری می  ی؟!-عرشیا
تاق  جاش هم کثیف شعععده بردمش تو ا رفتم سععورن رو ب*غ*ل کردم دیدم 
عوضععش کردم و بعد بهش شععیر دادم،همینئوری دلم عین سععیر و سععرکه می 

ی تادم و می  فتم اینم نشعععه جوشععع لب هی صعععلواد می فرسععع د زیر 
سر امیرعباس بیاد  امیرحسین..وااای خدایا خودد مراقبش باش ا ر بالئی هم 
صععرفا من خل می شععم و بهم ثابت می شععه که قدمم شععِر،ا ر امیرعباس یه 
طوریش بشععه من ایکار کنم؟با این ب ه ی کوایک همیشععه تحت حمایت 
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ی که سععورن به دنیا اومده و حتی قبل از اون،حتی هنوزم امیرعباس بودم از وقت
بعضععی از کارای سععورُن امیرعباس می کنه اون می برتش حموم،شععبا اونه که 
بیدار می شععه و بیدارم می کنه و رنه ب ه از  ریه بمیره من بیدار نمی شععم!از 
ته  که رف با  با نه؟ یت ک ما مان کردم خواب مرگ  رفتم..!کی از من ح وقتی زای

پرده یا عمورسول که دیگه روم نمی شه تو اشماش نگاه کنم؟!تنها پشت  پشت
و پناه من امیرعباِس نمی خوام از دسععتش بدم هنوز امیرعباس هسععت هزار تا 
که دارا و زن عمو توی  با این آبروریزی ای  ندن  نامربوط بهم اسععبو فکر 

نه نمی خوام فکر ک نه  عه  فاج باس یعنی  نم فامیلمون کردن..نبوِد امیرع
امیرعباس نیسععت،من با اون فارغ از هر  ونه فکر و خیال نسععبت به سععرپناه و 
سععقفی که باید باا سععر خودم و ب ه ام باشعععه هسععتم..فارغ از هزینه های 
زند ی،هزینه های سععورن...اینکه بابام دودسععتی منو تقدیم تقدیر کرده،اینکه 

ال که من به هر حدیگه به راحتی حتی توی فامیل نمی تونم سععر بلند کنم این
براسععب خواهر قاتل امیرحسععام بهم خورده..ولی با وجود امیرعباس به هیک 
یک از این ها فکر نمی کنم،سععی روزه سععورن به دنیا اومده ولی ب ه داری برام 
تا کم کم راه  یت کرد  ما که ازم ح نارم بود  خت نبوده اون کسععی ک سعع

این ها به خاطر وجوئ  بیوفتم،خیلی راحت تر از نه و ده ماه پیشععم و همه ی
سم و حس  شِم..وقتی می تر ستش بدم وقتی بانی آرام اون بوده،نمی خوام از د
ناامنی دارم و سردر مم یا خاطراد تلخ و واقعیت های نا وار آزارم می دن اون 
می شععه همه ی کس من و هّم و وِم منو می خوره تا من سععبک بشععم..بهش 
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سته ام نمی تونم خدای شدم..واب سته  سورن که تو ب*غ*لم واب ا ازم نگیرش..به 
 خوابیده بود نگاه کردم و  فتم:

مه ی خونواده ی من - باس ه یاز داره منم همینئور!امیرع پدر ن به  ب ه ی من 
شده وقتی ورق شرم هستم اون هی ی به روم نمیاره تا راحت باشم..نمی خوام 

شم بالئ ستش بدم...وااای امیرعباس ک ائی دارم دیوونه می  سرد نیاز د اد! ی 
شتم و از اتاق اومدم »  شت  ها شتم و اینور اونورُش بال سورُن روی تخت  ها

بیرون دیدم عرشععیا داره خیلی خیلی آروم با هدی صععحبت می کنه و هدی هم 
سععر به زیر انداخته و داره  وش می ده با خودم  فتم ا ه اون برم عرشععیا این 

زنه و اونم  وش می ده َنَرم  فرصععُت از دسععت می ده،حاا داره آروم حرب می
سر کواه نگاه کردم خدایا  شتم به اتاق و پن ره ی اتاُق باز کردم و به  بهتره..بر 
امیرعبُا بهم ببخش...مورمورم شد هوای آخرای اسفند هنوز خنک بود،یه شال 

 «دورم انداختم و دوباره از پن ره آویزون شدم و به سر کواه نگاه کردم و  فتم 
الکرسععی بخون،مامان همیشععه وقتی می ترسععید این کار رو می کرد هونیا آیه 

رفتم از تو کمد قرآن آوردم و »حاا ائوری می خونند؟!حفظ نیسععتم آخه!! 
همون جا روی زمین روی سنگ سرد زیر پن ره نشستم و آخرای سوره ی بقره 

شدم  یرو باز کردم آیه الکرسی رو پیدا کردم و خوندم و با پایان هر دفعه بلند م
خدایا امیرعباس سععالمت برسعععه « به بیرون پن ره نگاه می کردم و می  فتم

 خونه...
 عرشیا از تو هال  فت:

 هونیا بیا..خوابت برد؟رفتی ب ه رو بخوابونی اون تو رو خوابوند؟-
 دارم قرآن می خونم!-
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اشم و دل همه مون روشن مسلمونی یادد افتاده؟بیا بسته..بهشُت به -عرشیا
عین فشععنگ از جا پریدم و دوئیدم بیرون »امیرعباس خریدی بیا اومد! خاطر 

 «که عرشیا با شیئنت  فت
 خیله خب،خوبه بهش رسیدی حاا!همش دو سه ساعت دیر کرده ها..!

 کو پس؟!-
خب بهار ماشیُن پارک کنه،سوار آسانسور بشه...باز داره اونئوری می -عرشیا

 ره بیرون،بیا تو ببینم!
 کسی نیست! تو راهرو که-

 صد تا اشم هست که تو نمی بینی..-عرشیا
سور  سان سرم بعد در رو باز کردم و دم آ شونه ام و  شال هدی رو انداختم رو 

شماره ها رو نگاه می کردم، ستادم، سال 3..2..1ای صد  ... تا اهار بیاد انگار 
شاید  شد،پریدم ب*غ*ل امیرعباس،نگفتم حاا  سور باز  سان شت تا در آ  ه

سیده یکی هم  سالم ر شه برام مهم نبود مهم این بود که امیرعباس  همراهش با
خونه و هنوز هسععت و من از دسععتش ندادم..امیرعباس با خنده ب*و*سععه ای 

 روی  ونه ام نشوند و  فت:
 ایه؟خیلی دلت تنگ شده بود؟!-امیرعباس

 ک ددا تو آ*غ*و*ش  رمش  م شدم و سرمو به سینه اش اسبوندم و  فتم:
شوِم!هر خیلی تر- ست دادم،فکر کردم قدم هام  سیدم،فکر کردم تو رو هم از د

کی سرپناهم می شه مرگ می آد سراوش..قلبم داشت می ایستاد به خدا مردم 
و زنده شدم خیلی خیلی ترسیدم امیرعباس،از اینکه بی سرپناه بششم از اینکه 
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ا حتممن و سععورن بی کس بشععیم..به خدا  فتم ا ر تو رو هم ازم بگیره من 
 دیوونه می شم،هزار تا فکر بد اومد تو سرم...

امیرعباس منو کمی از خودش جدا کرد و با مهربونی خاصی توی اشمام نگاه 
 کرد و  فت:

توی سععر کوایکت اقدر فکر جا می شععه که هر اتفاقی می افته -امیرعباس
ان نگر« موهامو از کنار صورتم کنار زد و  فت»کلی فکر توش جمآ می شه؟! 

 اش دیگه اتفاقی نمی افته من پیشتم..نب
پیشونیم رو به قفسه ی سینه اش اسبوندم و سرم رو ب*و*سید،سر بلند کردم 

 توی اشمام نگاه کرد و  فتم:
 وقتی تو شرایط بد قرار می  یرم تازه داشته هام برام هویدا می شه..-

 امیرعباس لبخندی بهم زد و  فت:
 ا هم بد نبود..پس دیر کردن من اونقدر ه-امیرعباس

 آروم با مشتم زدم به شونه اش و اخم کردم و با کمی بغض  فتم:
 خیلی هم بد بود قلبم ایستاد..-

 امیرعباس منو تو آ*غ*و*شش کشید و  فت:
 ببخشید کارم طول کشید..-امیرعباس

 تلفنت در دسترس نبود!-
 خارج از محوطه ی آنتن دهی بودم..بریم داخل یخ کردی!-امیرعباس

 خونه رو باز کردیم و عرشیا با شیئنت  فت:در 



wWw.Roman4u.iR  176 

 

شیا شید! -عر امیرعباس آروم خندید »ما مزاحمیم بریم حداقل تو راهرو زابراه ن
ه ب « و با اخم به عرشععیا نگاه کردم و عرشععیا با امیرعباس دسععت داد و  فت

 هاُد با ما تنها می ذاری یه فکری هم به حال اع اب ما بکن داداش من..
 مت ها!عرشیا می زن-

یا که همش از پن ره -عرشعع یه این هم از بزر ه  که همش  ر که  اون از کوای
 آویزون می شد و ورور می کرد..!

شید عقب خندید و هدی اومد  شیا و امیرعباس منو ک ساق پای عر با پا زدم به 
 جلو سالم کرد و امیرعباس  فت:

 خب پس تنها نبودی که بترسی..!-امیرعباس
 تنهائی ترسیدم!!من که نگفتم از -

 باز ترسید؟!باید یه فکری به حال ترس های تو بکنیم هونیا..-عرشیا
 تو به حال خودد فکر کن،که همش به آدم  یر می دی..-

 بیا برو شاُم بیار مردیم از  رسنگی!-عرشیا
  ل پسر من ک است؟صداش نمی آد دلم یه ذره شده براش..-امیرعباس

 م تر  فتم:من و هدی بهم نگاه کردیم و آرو
 تو اتاق خوابیده..-

 دنبال امیرعباس تا راه افتادم عرشیا با شیئنت  فت:
عی!حاا دو ساعت تو اتاق می مونند تا حاا تو راهرو بودن حاا -عرشیا ع یا عل

 تازه دارن می رن تو اتاق!
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هدی  ندید، باس هم می خ ندید،امیرع گاه کردم می خ یا ن به عرشعع بر شععتم 
 ده بود...لبخندی از جنس شادی ز

 کو پس؟!-امیرعباس
 آروم  فتم:

 اتاق خودموِن..!-
تا حاا حرفی از اتاق مشترکمون نزده بودم،یه جوری خ الت داشت برام!رفتیم 

 تو اتاق خودمون و دیدم سورن بیداره،امیرعباس با ذوق خاصی  فت:
الهی من قربونت برم فهمیدی بابا اومده بیدار شعععدی؟وااای واای -امیرعباس

محمدسععورُن ب*غ*ل کرد و »برای پسععرم یه ذره شععده بود..جععععععععان؟ دلم 
 اذیت نشدی؟مشکلی پیش نیومد؟« ب*و*سید و  فت

 از پسش براومدم..« با خنده  فتم»نه بابا -
 امیرعباس لبخندی زد و  فت:

 آفریعن به مامان کواولوی خودم..-امیرعباس
می خواسععت جای دوباره به سععورن نگاه کرد و آروم آروم نوازشععش کرد،دلم 

سععورن می بودم تو ب*غ*ل امیرعباس و من نگاهش می کردم و اون نوازشععم 
سر جاش  هاشت  سرون رو  می کرد..امیرعباس بهم نگاه کرد و لبخندی زد و 

 که  فتم:
 فقط دلت برای سورن تنگ شده بود؟-

امیرعباس با شععیئنت لبخندی زد و اومد طرفم و کمرُم در بر  رفت و موهامو 
 د و  فت:کنار ز

 آخه تو که جای خود داری!-امیرعباس
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 یعنی دلت برام تنگ نشده بود؟!-
این جمله رو با اخم ت نعی ادا کردم و آروم امیرعباُس پس زدم،قبل از اینکه از 
ب*غ*لش بیام بیرون تا رومو بر ردوندم منو از پشت سر کشید تو آ*غ*و*شش 

  فت: و پشت  ردنُم ب*و*سید و بوئید و آروم تو  وشم
باس نارمی تو -امیرع نگ می شعععه،حتی وقتی اون ک یه ت ثان دلم برای تو هر 

شه  شم دلم براد تنگ می  سیدنت می ک ست از ب*و* ب*غ*لمی،هر وقت د
 اونقدر که  اهی فکر می کنم از این همه تنگنا می میرم..

بر شععتم نگاهش کردم؛نمی خواسععتمش ولی اه خوب که اون منو خواسععت 
دم؟دیگه یادم رفته که برادرشععوهرم بوده،دوسععت صععمیمی و رنه ایکار می کر

برادرم بوده،داداش مقتولِی که برادرم متهم به قتلِش..اونم یادش رفته و شعععاید 
این نهاد وجودِش که نمی ذاره خود با خود برترش براش زمزمه کنند که من کی 
سی رو که می خواد،لحظه ای رو که می خواد ای اد  سا ستم و امیرعباس اح ه
می کنه...صدای  ریه ی سورن بلند شد خواستم امیرعباُس پس بزنم تا سراغ 
سععورن برم ولی یه لحظه نتونسععتم از خودم جداش کنم!یه حالی شععدم،مگه 
صعدای سعورُن نمی شعنوه؟!ب ه داره  ریه می کنه ارا هنوز داره پی وریزه اش 

 می ره و عقلشو وجدانشو ساقط کرده؟؟!!!
شدار »امیرعباس!ب ه داره  ریه می کنه - انگار جمله ام مثل یه زنگ خئر یا ه

بود براش،آروم رهام کرد،با تردیدی پنهان نگاهش کردم،به سععورن نگاه کرد و 
شتم  ستونکُش توی دهنش  ها سورُن ب*غ*ل کردم و پ شاره کرد برم طرفش.. ا

روم سر به زیر و تو ب*غ*لم تکونش دادم،امیرعباس اشم ازم بر نمی داشت آ
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لباسععاتو عوش کن بریم شععام بخوریم عرشععیا اینا خیلی وقته « انداختم و  فتم
 منتظرند..

 سورن دو مرتبه خوابید و ...
 بعداز صرب شام عرشیا  فت:

 ما دیگه می ریم..-عرشیا
 به هدی نگاه کردم و هدی آروم  فت:

 من با آژانس می رم مسیرامون یکی نیست!-هدی
 یت  فت:عرشیا با کمی جد

  فتم ما می ریم..-عرشیا
 من جای هدی از جدیت عرشیا حساب بردم و  فتم:

 آره هدی جان با عرشیا برو خیال ما هم راحت تر باشه..-
ساعت دیرتر برسه خونه عوضش -امیرعباس شین زیر پاِش دیگه،فوقش نیم  ما

 خیال همه راحِت که تو صحیح و سالم رسیدی..
 ی موندید..حاا ارا ع له دارید؟شب م-

 نه من باید بر ردم بابا و مامان نگران می شن..-هدی
 برای همین صد بار تا حاا زنگ زدن!-عرشیا

شرد آبی اجوردیش  سوئی شت اون  شیا نگاه کرد که دا شده به عر هدی جری 
رو می پوشید و تو اشمای هدی زل زده بود قبل اینکه کل کلشون شروع بشه 

  فتم:
نگ زدم  فتم - خه من ز هدی دیر می آد، فتم آخر شعععب تو برش می آ

  ردونی..!
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شه  شیا اومد که از کنارش رد ب سرش کرد و عر ُشل  شو  شال شه  هدی مثل همی
  فت:
 اون ام ُب بکش جلو همیشه ی خدا وسط سرِد..-عرشیا

 هدی محل نگهاشت و رفتم کنارش آروم  فتم:
 هدی بکش جلو بهونه دستش نده،ارا لح می کنی؟!-

 م  فت:هدی هم آرو
شرتی اه -هدی سوئی شلوار جینی اه  شو ندیدی ائوری می  رده،اه  خود

موهائی درسعععت می کنه بعد منو می خواد با پادر پاقدور محدود کنه..همش 
 بپوش،سرد کن،آرایش نکن،...

عان!تو که اوا می  فتی دوستم داره که اینا رو می  ه آره دوستت داره - هدی ج
به کارد که می  ه دیگه و رنه براش مه م نبودی هر جور می  شععتی کاری 

 نداشت..
 هدی با حرص  فت:

ت -هدی یعنی تو اینئوری می  ردی و امیرعباس حرفی بهت نمی زنه دوسعععِ
 نداره

 قضیه ما فرق داره..-
اه فرقی؟نکنه اون میراثشععی حق امر و نهی نداره نه فداد شععم اینا -هدی

 دفاع می کنی..! بهونه است تو هم خوب می دونی که داری الکی ازش
 تو مگه نمی دونی عرشیا ویرتِی،توی یه خونواده ی مومن بزرگ شده...-
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شده تو همون -هدی ستش بزرگ  شیا زیر د امیرعباس از همون پدریِث که عر
فا رو  به تو این حر ید  با نه سععر همون سععفره بزرگ شعععده ارا اون ن خو

 بزنه؟!هععان؟جواب بده..
امیرعباس دوست نداره،شاید..اون سال ها خب..خب..من نمی دونم شاید -

 اونور بوده دیگه اعتقاد نداره یا مثال...
 هدی سری با تمسخر تکون داد و  فت:

 باشه تو راستی می  ی خداحافظ..-هدی
نه.. - هدی هم رفت و اند دقیقه بعد امیرعباس اومد »وااا!!!خداحافظ..دیوا

 اقد طول کشید!!؟« باا و  فتم
ئین جر و بحث می کردند آخر عاقبتشون ای می شه خدا می باز پا-امیرعباس

 دونه!
همه توی خونه ی ما جمآ شععده بودند،اهله ی محمدسععورن بود،ملیح مامان 
 برده بودتش حموم و همه هم دم در حموم جمآ شده بودند..ملیح مامان  فت:

یون م از»هونیا بیا با این کاسه ی اهل تائی آب رو سر ب ه بریز.. -ملیح مامان
شتر ازم بلندتر بودند رد  ضی ها بی سا بع سر  ردن و اه ب جمعیت که همه یه 
شعععدم و رفتم تو حموم..به ملیح مامان با خ الت نگاه کردم و کاسعععه رو داد 

اهل بار با این کاسه آب رو « دستم و در حالی که زیر لب دعا می خوند  فت
 سر ب ه بریز و دعا کن...
  فتم:به امیرعباس نگاه کردم و 

 می خوای تو بریزی؟-
 مادر باید بریزه..-ملیح مامان
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 بی لحظه ای تممل  فتم:
همه به من نگاه کردند،سعرم رو به زیر انداختم »خب امیرعباس هم باباِش..! -

سورن  سر  سه آب روی  شروع کردم با کا تا قبل اینکه نگاه ها رو ت فیه کنم 
له سالم و صالح باشی،عاقل ایشال« ریختن..زیر لب بسم الله  و زمزمه کردم

باشععی،نه به بابای اصععلی بری نه به دایی بی عقلت،نه به مادر و عمه ی بخت 
باس و عمو  به عمود بری..الگود عمو امیرع که  له  ته اد،ایشعععال بر شعع
سال  شه که همه ایز بر رده مثل یه  شالله قدمت خیر با شند..ای سینت با امیرح

باز هم کنار همدیگه باشععیم نه پیش،همه خوش باشععند و با لب های خندون 
اینئوری که بابابزر اد بخاطر سععنت ها،به خاطر اینکه  فتن صععله ی رحم 
قئآ نشععه به خاطر اینکه ناعادانه رفتار نکنند،اون  وشععتشععون ای دندون 
همدیگه اسعععت همدیگر رو تحمیل کنند،نه اینئوری که ملیح مامان منو به 

نئوری که همیشعععه می ترسععم عمو اشععمی می بینه که دلش نمی بینه،نه ای
امیرعباسعت یه روز به خودش بیاد و بفهمه که اونقدر در یر آئین بوده که یادش 

سععرمو بلند کردم دیدم ملیح مامان »رفته من اونی نبودم که می خواسععته... 
که ای می  ید  نه..فقط اون می شععن گاهم می ک که خورده ن همینئوری داره ی

ایشععالله قدمت اونقدر خوب « تم و ادامه دادم م،با خ الت سععر به زیر انداخ
ستنی  س ست،پیوندها باز به هم بر رده و نا  شه که همه بفهمند دائیت قاتل نی با

 بشه..
 امیرعباس اومد داخل حموم و  وشه ی کاسه رو  رفت و  فت:
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بهش نگاه کردم لبخندی کمرنگ زد و بعد »بقیه اُش با هم بریزیم -امیرعباس
ه کردم که آهسععته نگاهش رو ازم دزدید و به سععورن اشععم به ملیح مامان نگا

دوخت..امیرعباس هم زیر لب زمزمه می کرد سععر بلند کردم و به مامان نگاه 
کردم،اشععماش ورق در اشععک بود نمی فهمیدم ارا  ریه می کنه!به بابامهراد 
شده بودند معلوم بود داره خودخوری می  سرخ  شاش و  ردنش  نگاه کردم  و

سورن دوخته بود کنه ولی او شم به  سول هم پر از بغض بود و ا ن ارا؟!!عمور
سورُن تو ب*غ*ل  شروع به  ریه کرد و امیرعباس  سورن  لعیا هم همینئور...

حنانه خانم لئفا حوله ی شععازدموُن بدین..خیله خب بابائی «  رفت و  فت
شد..یخ کردی آقععععا..؟قربونش برم اون مامان لباس تنت می کنه،بهت  تموم 

ر می ده..اینقدر کولی بازی نداره که..!هونیا بلند شو هنوز نشستی؟!پاشو تن شی
 این ب ه لباس کنیم سردش شد،در حموم هم باز بوده می ترسم سرما بخوره...

 امیرعباس اومد از کنار من رد بشه که عمورسول  فت:
امیرعباس حال باباشععو که »امیرعباس؟بابا یه لحظه بدش به من -عمورسععول

سورُن داد ب*غ*لش و عمورسول با یه حال ع یبی سورُن ب*و*سید و  فهمید
یاد اری امیرحسععامم!یاد اری « بوئید و به سععینه اش اسععبوند و زیر لب  فت

 امیرحسینم..آروم جونم...
از جیبش یه جعبه درآورد و از تو جعبه یه زن یر..بعد ملیح مامان اومد زن یُر 

 انداخت  ردن سورن و  فت:
خدایا حفظش کن از هر خئری،از هر اتفاق و حادثه ای این ب ه -نملیح ماما

 امو دور نگه دار تا جای دو تا جوونمو پر کنه..
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سول  رفت داد به  سید و بعد از ب*غ*ل عمو ر سورُن ب*و* ملیح مامان هم 
 امیرعباس و امیرعباس هم بهم اشاره کرد و  فت:

شد از  ریه بیا.. -امیرعباس سنگین بوددنبالش را»ب ه هالک  م ه افتادم اقدر 
انگار هزار کیلو بار روی دوشععِم،بابا ای می کشععه؟مامان ای؟!حتما اونا هم 
حالشععون بدتر از منه که مامان مثل همیشععه رنگ باخته و بابا  ردنش عین لبو 
سععرخ،هر ز به این حال مامان و بابا توجه نکرده بودم انگار فقط خودمو می 

شون می کنم با سورن دیدم،حاا درک ست حق داره، با برای همین منو نمی خوا
ست که همدیگر رو نگه دارن و نگهارند اون  مثل پاره ای از تن هر دو خونواده 
یکی سععقوط کنه مثل حلقه هائی که توسععط حلقه ی وسععط به هم پیوند می 

شه تا من لباس « خورند،امیرعباس  فت شیرش بده تا کمی آروم ب شین اول  ب
نشستم روی تخت و »ی حوله بپی ونش سردش نشه.. هاش رو بیارم،خوب تو

سای ب ه رو آماده کرد و  فت صبر کن لباس تنش « امیرعباس لبا خیلی خب 
 کنم بعد...

امیرعباس سععر بلند کرد ولی »امیرعباس؟تو هم خیلی عهاب می کشععی؟ -
رفتی  «جوابمو نداد فقط خیلی تند کارای سععورُن می کرد انگار افتادن دنبالش!

 زندان؟
 آره-امیرعباس

 قلبم هری ریخت و  فتم:
 تنها رفتی؟داداشم ائور بود؟-

 امیرعباس نیم نگاهی بهم کرد و  فت:
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زیاد خوب نبود..آخه سععه ماه دیگه دادا اهِی که توش حکم معلوم -امیرعباس
 می شه..!

 مگه داد اه های قبلی ای هم بر پا شده بوده که این داد اه آخره؟!-
باس که-امیرع به نتی ه ای  اون موقآ  پا شعععد ولی  یه داد اه بر له بودی  حام

نرسععید،مدارک برای مهران کافی نبود..پزشعععک قانونی هم هم نان در حال 
بررسی بود..اصال داد اه الکی بر پا شده بود،یه وقت دیگه  هاشتن حال مهران 

 خوب نبود...
 خاک بر سرم ای شده بود؟ارا به من نگفتی؟!-

وقتی نمی تونی بری،وقتی هم منو قسمم داده هم بگم که ای بشه؟-امیرعباس
تو رو قسمت داده که نری زندان حالشو بدونی که از نگرانی از پا دربیای؟!فعال 

 بهتره..
به روز پیر تر می شعععه - بام داره روز  با دروغ نگو امیرعباس،من خواهرشععم..

با داداشععم  گار نسععبتی  که ان ند اا من  مه می دون مانم هم داوون تر..ه ما
که ن حاا وقتش نیسعععت  یه طوری بهم  فتی  یدم  قت پرسعع دارم..هر و

ترسیدم..ترسیدم ادامه بدم و از کوره در بری،حس نهفته در وجودد فوران بزنه 
و تموم اون حسععی رو که برای من در وجودد سععاختی و سعععی کردی روی 
تع ععبت پا بهاری خراب بشععه و منو این ب ه بی کس و کار بشععیم؛ارا بهم 

زنید؟به خاطر من تو زنداِن..اون که قسم داده نیا زندان هر وقت هم  حرفی نمی
رفتم نیومده که ببینمش بابا که تا می  م مهران بلند می شعععه می ره مامان که 
اونقدر  ریه می کنه که به خودم لعنت می فرسععتم ارا پرسععیدم..تو هم که 

 اینئوری از بقیه هم جرئت و روش رو ندارم که بپرسم...



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 باس بهم نگاه کرد و  فت:امیرع
 یادد نره شیر دادی بهش بزنی پشتش..-امیرعباس

 امیرعباس!؟من دارم با تو حرب می زنم ها!-
سی از کوره در برم پس باز بترس اون هر ای -امیرعباس مگه نمی  ی می تر

 بیشتر مهراُن یادم بندازی بیشتر هم یادم می افته که زن و ب ه ام کی هستن!
 کستگی  فتم:با بغض و دل ش

امیرعبععععععاس!من فکر می کردم تو منئقی داری به قضیه نگاه می کنی تو که -
 هاهرا به حرفام اعتماد کرده بودی که مهران قاتل نیست..!

 امیرعباس جدی توی اشمام نگاه کرد و  فت:
باس یه -امیرع یه مهراِن..اینو می تونی درک کنی؟ مدارک بر عل مه ی  ولی ه

 هار جای مادرم جای آقاجون..لحظه خودُد جای من ب
 اشکام فرو ریخت و  فتم:

 ولی مهران قاتل نیست..-
بدنم از داِدش  های  تک سععلول  تک  که حس کردم  نان نعره زد  باس ا امیرع
به اون کوایکی تو ب*غ*لم از  مد بیرون..ب ه  ند!روک از تنم او منف ر شعععد

 ترس پرید ع ب دادی زد تا بگه:
 .کشتنش!ولی امیرحسام مرده.-امیرعباس

تنم یخ کرد انگار مرگ امیرحسععام برای خونواده ی شععریعتی دوباره تازه شععده 
انگار همه فقط تا زمانی همه ایز رو پوشععیده اعالم می کردند که من حامله 
بودم،می ترسععیدند از و ععه ام ب ه ی امیرحسععام بمیره؟!!!ای شععد که ملیح 
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ا کمتر حرب می زنه مامان دیگه مثل قبل با من مهربون و صمیمی نیست؟!حا
سی که مثل  شکنه..تنها ک شاید فقط می خواد احترام ها ن کمتر نگاهم می کنه 
ساِق عمورسوِل...ارا امیرعباس داغ کرده؟!کی از زندان اومده و خبر آورده که 

 همه داوشون تازه شده؟!این رفتارها جدیِد نکنه خبرِی که حال همه د ر وِن؟!
 با هق هق  فتم:

نععمععی  ععی..اععی..اععی شععععده..کععه هععمععه  اععی شععععده؟اععرا-
 اتون..رب..رفتارتون..عوض شده..؟

 امیرعباس با همون لحن با همون تن صدا دو مرتبه فریاد زد:
ای می خواستی بشه؟ای باید می شد؟انتظار آزادی مهراُن نکش -امیرعباس

که  تِل..این ایزِی  قا یه اِش...مهران  نه ی لعنتی بر عل مدارک اون صععح مام  ت
ست..برادرد شده..قتل ع سندی ه ست نه  شاهدی ه مِد عمِد عمد بوده..نه 

عُن..کععشته...  حس کردم قلبم داره می ایسته؛قیافه ی مهران اومد »داداِش..مع
سین اه  شمم..ده ماهه ندیدمش،از وقتی فهمید حامله ام،فهمید امیرح جلو ا
حالُش خبر  گهاشعععت ببینمش فقط  اهی از دور  گه ن ت ععمیمی داره دی

ه هم با مهران دسععت به یکی بودن!دلم براش یه ذره شععده بود،پر از داشععتم..هم
نگرانی بودم،مریض احوال بود..می دونسععتم از وم مرگ امیرحسععام و زند ی 
مِن که قلبش باهاش سععر ناسععاز اری  هاشععته..بی گ*ن*ا*ه بود این رو من 
سر یه مرغ رو ببره ست حتی  ست،اون نمی تون شم قاتل نی شتم که دادا  ایمان دا
شده  شه؟دارن بهش تهمت می زنند،امیرعباس هم  سته آدم بک ائوری می تون
لنگه ی اونا..ارا اینئوری می کنند؟ارا اون باوبون لعنتی نباید اون شععب تو 
شت پن ره  ست..؟!امیرعباس از پ شهادد بده که مهران آدمکش نی شه تا  باغ با
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 ،این ب ه وپاشععو برو صععورتُت بشععور« اومد کنار و ب ه رو ازم  رفت و  فت
سععرم رو به معنی نه تکون دادم و اشععکامو با »خودد هالک شععدید از  ریه.. 

پشت دست پس زدم،همونئور اهار زانو که وسط تخت نشسته بودم نشستم 
نه یعنی ای؟پاشو ببینم ل بازی حدی داره پاشو بهت می « که با جدیت  فت

دسععتشععوئی اتاق و آرن م رو کشععید و با زور بلندم کرد و کشععوندتم دم » م.. 
شور.. «  فت صورتُت ب آُب باز کردم و هم نان از هق هق نفس هامو »سر و 

خور یه کم آب ب« بریده بریده باا می کشیدم،ع بی ولی با صدای آروم  فت
همینئور به شععیر آب باز نگاه می »اونئوری هق هق می کنی..هونیا با توأم.. 

ست داد بزنم و ب ه اُم ازش بگیرم و از خونه اش بزنم بیرون  کردم،دلم می خوا
ولی ک ا؟!که ای بشععه؟بابام بر ردونه؟ائوری برم عالم و آدم فهمیدن که ما 

 «با هم داریم زند ی می کنیم...اومد تو دستشوئی و مشتُش پر آب کرد و  فت
 صورتُت بیار جلو ببینم..

 خودم..خودم..می..می شورم..-
ل نمی زدی به آب..بیا جلو ببینم،از تو قرار بود بشععوری دو دقیقه ز-امیرعباس

ب ه هم ب ه تری،سر لج می افتی..سن و سالُت،جایگاهُت،مادر بودنُت،همه 
رو فراموش می کنی می شععی هونیای شععش سععاله )از مالیر که مامان باباش 
خیلی دوس دارن تو برنامه ی شما شرکت کنه عموپورنگ..عه عه ببخشین ب ه 

م تلویزیون می دیدم و تایپ می کردم این وری ها داشععتم همراه خواه*ر*زاده 
شد!( که سر هر ای لج می کرد و صدای همه رو در می آورد...آب بخور ببینم 
آب بخور..هم ین هق هق می کنه یکی از در این اتاق بیاد تو فکر می کنه یه 
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شک کن  فس کتک خورده..اع اب آدُم داوون می کنی با این  ریه هاد...خ
صورتُت  ست و  سش.. در شه لبا شیر بدی،خیس ن می خوام ب ه رو بهت بدم 

فت رو ان ام می دادم اون اکر ان ام نمی دادم وادارم می » کاری می   هر 
 زیر  ردنشو بگیر..« کرد..روی تخت نشستم و ب ه رو داد ب*غ*لم و  فت

همونئور باا سععرم ایسععتاد به سععورن نگاه کرد تا بخوابه و ازم بگیرتش و ببره 
شد برم بیرون بهارتش ر شیدم،روم نمی  وی تخت خودش...روی تخت دراز ک

شم؛یعنی اون مهران حالش ائوره؟الهی براش بمیرم  شم بقیه ب شم تو ا و ا
فت..خودمو جمآ کردم و  نه بیرون نمی ر کاش اون روز لعنتی اصععال از خو
موهامو روی صععورتم ریختم تا همه جا تاریک بشععه،فکر مهران از سععرم نمی 

ئور توی سععرم فقط مهران و حال و روزی که ازش بی خبر بودم می افتاد همین
باس هم خونه نیسعععت برم  قاِد،امیرع ید..فکر کردم فردا صععبح روز مال پی 

 مالقاتش شاید این بار ا ر اسممو نگم بیاد و ببینمش...
 هونیا..؟ رفتی خوابیدی؟!مهمون تو خونه اِد تو این ا خوابیدی؟!-
 ون..من روم نمی شه بیام بیر-
 تا حاا که بیرون بودی!-
 تا حاا داد نزده بودی بگی داداشت قاتِل که همه بشنون..!-

ومد ا»مگه اون بیرونی ها نمی دونند که ماجرا ایه؟!پاشععو ببینم.. -امیرعباس
بازومو  رفت و عین پر بلندم کرد و  فت این موهاُد ببند که همش تو « زیر 

ههر شد مهمون « نگاهش کردم که  فتموهامو عقب زدم و »سر و صورتِت.. 
 داریم ها،همه  رسنه اند...

 کسی دیگه از  لوش وها پائین نمی ره..-
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پاشععو اینقدر بهونه های بنی -امیرعباس یا نمی ره؟! تو تعیین می کنی می ره 
دا لباستو درست کن..ای خ« تا از روی تخت بلند شدم  فت»اسرائیلی نیار.. 

ن اصععال ای« د مه هامو بسععتم که  فت»هار کنار.. هونیا یکم سععر به هوائیُت ب
ایه پوشععیدی؟!دامن پیرهنت ارا اینقدر کوتاهه؟این همه لباس راحت براد 
خریدم  هاشععتم توی این کمد تو باز این پیرهن های کوتاه و رنگ و رو رفته رو 

 می پوشی؟!
 مگه اینا لباسای زن دوستت نیستن؟!-

تو کمد خونه ی ما ایکار می  ای؟!؟!لباسعععای زن دوسعععت من-امیرعباس
 کنه؟!؟!!

یا ... - نا رو ببره  ته ای یادش رف باس از کمد »من فکر کردم  یه ل تو همین حین 
ستم..یه پیرهن کرم رنگ تقریبا بلند بود که روش یه کت نخی  شت و داد د بردا
شیدم،لباس رو نگاه کردم با  ستی می پو ستین بلند هم روش می بای شکالتی آ

ند پرم یه مهمونی اون کمرب باس شععیکی برای  قدر ل نگ کتش ا ین همر
باس رو  یادم رفت ل کث کردم..اصععن حرفم  ید!م به نظر می رسعع خونواد ی 

 این که خیلی بلنده!« دیدم! فتم
 حتما باید تنگ و کوتاه بپوشی همه ی تن و بدنت بیرون باشه؟!-امیرعباس

 با اخم به امیرعباس نگاه کردم و با حرص  فتم:
به همه ی جون من توجه می کنی و رنه کسععی اون بیرون سععر توئی که فقط -

 بلند نمی کنه نگاهم کنه..!
 امیرعباس ع بی ولی با لحنی آروم  فت:
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 منظععور؟!منظورد ایه؟واضح حرب بزن جوابتو بدم..!-امیرعباس
درحالی که می خواستم لباسو بهارم رو تخت و با همون پیرهن کوتاه سرمه ایم 

 برم بیرون  فتم:
 واضح تر از این نمی تونم حرب بزنم!-

سینه  ستام توی  شید طرفش که جفت د آرن مو  رفت و اونقدر با قدرد منو ک
اش جمآ شععد،توی اشععماش نگاه کردم انگار خون و آتش از اشععماش می 

 ریخت..قلبم هری ریخت؛با صدای  رفته و تن پائین  فت:
 منظورد ای بود؟-امیرعباس

 با  ستاخی تموم  فتم:برای اینکه حرصشو دربیارم 
که ولم کن.. - یام می »اول این گالش درب که سعععی می کردم از ان حالی  در

شتن و رنه کار تو ای «  فتم سمو  ها شناخته بودتت،خوبه این ر دارا خوب 
می شععد؟!ائور توی این موقعیت ها یادد نمی ره که ما قاتلیم،ما امیرحسععاُم 

می بندی و نعره می زنی که داداشم  کشتیم ولی بیرون از این اتاق شمشیر از رو
سته اون »حتما و قئعا قاتِل،می تونی...  سلیئه بازی ب شو  ساکت  وای هونیا 

شیر می ذاری  ستاش م اله اد می کنه ارا پا رو دم  سکته می کنه اون توی د
بمیری ایشععالله که ال مونی نداری این همه بال سععرد اومده هنوزم سععرد به 

ست دهن به دهن سنگ نخورده که آدم ب شی و با کسی که هم قد و قواره اد نی
نشععی..حاا ولت کنه ای بدبخت بی نوا؟!امیرعباس حداقل تو رو بیشععتر از 
آدمای بیرون که عزیزاتن می خواد..تو تنها امید مهران و بابا مهرادی که حداقل 
صورتم انان داد می زد که تنم عین  ضای ق اص نکنند...توی  برای مهران تقا

د می لرزید و اشععکام عین سععیل جاری بود،هر کدوم از رگ های  ردنش دو بی
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شه..دلم  سیدم رگ های  ردنش پاره ب سه میلی متر ورم کرده بود،هر آن می تر
می خواست متوقفش بکنم با هر ابزاری با هر انگیزه و هر کاری که از دستم بر 

به خرج دادم..با  می آد..باز یه کاری ان ام دادم و وسععط راه فهمیدم که خریت
 «صدائی که می لرزید و تهدید می کرد  فت

تا با اون شععکم آواره می -امیرعباس خالیق هر ای ایق،باید ولت می کردم 
شععدی..یه ب ه رو دسععتت می موند و هزار سععوال که در و همسععایه ازد می 
پرسععیدن،هزار تا تف سععر باا،باید برد می  ردوندم خونه ی باباد که دلشععو 

 نه که به خاطر عزیز دردونه اش حکم ق اص به پسرش ندن،باید...خوش نک
باید سععاکتش می کردم،دارن صععداشععو می شععنوند،ع ععبِی،می شععناسععمش 
اع عععابش روی اعمالش تمثیر داره حتی روی اعمال و رفتار مادرش هم تمثیر 
داره،نمی تونم با لج بازی و ب ه بازی هام آینده ی ب ه امو خراب کنم،عاقبت 

که کردم رو جبران کنم..آتیش فقط توی مهران  ید ولئی  با هم همینئور..
اشماش نبود لب هاش هم به داوی همون آتیش بود!سکود همه جا رو در بر 
 رفت،نفس زنان توی اشععمام نگاه کرد نباید ازش خ الت می کشععیدم باید 
با  آروم تر از این حرفا می کردمش هنوز موج خشععم توی اشععماش بود،آره 

سه ام شتم اقدر داغ بود!انگار  ب*و* صورتش  ها ستمو کنار  متوقفش کردم!د
از حرفم تب کرده بود،خاک بر سععرد هونیا ا ر بالئی سععرش بیاد ایکار می 
خوای بکنی؟!ببین حقِت که کوایک بشععه و تو بری طرفش حقِت که از ایزی 
صرفا ِله  ِست هم بزنه دیگه  سرد بیاد و ورورشکنی کنی،ا ر َپ که بدد می آد 

 ی بدبخت زبون دراز..!آهسته  فتم:شد
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 ببخشید ببخشید امیرعباس..-
سه قدم به  شم ازم برداره دو  ستادم و نگام کرد،بدون اینکه ا سته به عقب فر آه
عقب رفت و بعد بر شععت روی میز سععوئی ش رو برداشععت و از اتاق رفت 
بیرون..بی توان و پشیمون روی سنگ کف اتاق نشستم و زانوهامو تو ب*غ*لم 

 رفتم..صدای یک اومد،ملیح مامان بود که امیرعباُس صدا می زد... 
 

 امیرعباس؟!!-ملیح مامان
صععدای بسععتن در اومد و بعد صععدای باز کردن در اتاق،سععر بلند کردم دیدم 

 باباست که شاکی و ع بی نگام می کنه..
 ا ر مهراُن ق اص کنند از اشم تو می بینم..-بابا مهراد

 شتم؟!مگه من متهمم؟!از اشم من؟!مگه من ک-
 بابا ع بی داد زد:

 تو زن امیرعباسی..-بابا مهراد
 مامان اومد،با  ریه ماماُن نگاه کردم و مامان رو به بابا  فت:

 بععهزاد..!بهزاد جان!!آروم ترو خدا آروم تر..آبرومون رفت..-مامان
 بابا آروم و ع بی  فت:

یا  تو داری راهی رو میری که تن مُن می-بابا مهراد لرزونه..آدم باش،آاادم هون
 حنعانه؟« بابا رفت بیرون و دورتر که شد  فت»آددم!! 
 هونیا،عزیزم..عزیزم به فکر ما هم باش،به فکر ب ه ی یتیم و صغیرد...-مامان

شون اومد و مامان اینا هم  صدای خداحافظی  سریآ رفت بیرون و بعد  مامان 
 رفتن؛صدای عرشیا اومد که  فت:
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شیا شیا  فت»ا؟! تو ک -عر صدای کیه ولی حتما هدی بود،عر شنیدم   «نمی 
 جای رفتن برو تو اتاق سراغ خواهرد یکم آرومش کن..

مامان که اهله اُش -ملیح  که رفت،ب ه رو هم  ما هم بریم،امیرعباس  بهتره 
  رفتیم..

 هونیا که هست..!-عمو رسول
 تو می تونی باشی آقا رسول ولی من می رم..لعیا؟-ملیح مامان

سورن بمونم..با..با بابا می -لعیا مامان..می خوام یه کم..می خوام یه کم پیش 
 یام..

پروانه تو هم برو...قبل رفتن با هونیا خداحافظی کنید...ملیحه -عمو رسععول
 ازد انتظار دارم که همون عاقل زنی باشی که همیشه رود حساب باز کردم..!

 ملیح مامان با صدای لرزونی  فت:
دیگه حسععاب باز نکن اقا رسععول..دیگه همه ایز معلوم شععده،تا -ملیح مامان

زمانی سععاکت بودم که می  فتی کاری نکن که اون دنیاُد به یه تهمت ببازی 
حاا دیگه تهمت نیسععت حقیقِت..می خوام دسععت از عاقل بودن بردارم می 

 خوام سنگینی دلمو سبک کنم..!
ه ای نیسععت بلکه آسععیب با اوب زدن به دختری که نه اینکه کار-عمو رسععول

 دیده ترین قربانی این بازِی؟!؟!
من با هونیا کاری ندارم فقط می خوام کمتر ببینمش تا کمتر یاد -ملیح مامان

پسععرام و برادرش بیفتم فقط همین..می خوام با کمتر دیدن خونواده اش کمتر 
 تن ب ه امو تو  ور بلرزونم...
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 شده ما با هم صحبت کردیم.. ملیحه..!ملیحه..!حرفای من تموم-عمو رسول
انگار عمو رسول هم پشت سر ملیح مامان رفت!در اتاق باز شد،هدی اومد تو 
اتاق اقدر دلم می خواسعععت یکی ب*غ*لم کنه!با بغض نگاش کردم منو تو 
آ*غ*و*ش خودش کشععید و سععخت تو ب*غ*لش  ریه کردم اون هم دقایق 

ز یر نیاز داشته باشه..در اتاق بازیادی اونقدر که سورن بیدار بشه و م ددا به ش
 شد و این بار لعیا بود،در حالی که سورن تو ب*غ*لش بود  فت:

خواسععتم که خودم سععاکتش کنم و نیام تو اتاق تا مزاحمتون بشععم ولی -لعیا
 نشد..!

سعورُن ب*غ*ل کردم و لعیا کنارم نشعسعت و »مزاحم نیسعتی،بدش به من.. -
 همه رفتن؟«  فتم
 یاهمه ب ز عرش-لعیا

 به سورن که انگار از قحئی اومده نگاه کردم و  فتم:
بی اره ملیح مامان اقدر دندون رو جیگر  هاشت تا تحمل کنه،ا ر من بودم -

 پدِر حق الناُس در می آوردم..!
 لعیا سر سورُن نوازشی کرد و  فت:

سنگ انداخت تو ااه و -لعیا شدم همون دیوونه ای که  همش تق یر منه،من 
قل نتونسععتن سععنُگ از ااه دربیارن..من تموم روزا رو شععِب سععیاه هزار تا عا

بیا ببین »کردم..مهران قاتل نیست من قاتلم،قاتل امیرحسام منم که بهش  فتم 
شده بود علت  شفیقت که معرفتش  سینه می زدی،رفیق  سی رو که به  سنگ ک

م کمن می دونستم مهران تر« سینه زدنت براش ببین با خواهرد ایکار کرده...
نمی کنه فقط کور شده بودم،عشق رنگِی پسری که مهران داد می زد و قسم می 
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شت ازش فقط پول  َسر دا خورد که عوضِی منو کور کرده بود..مهران هزار برابر 
پول  طر  خا به  فروختم  یا  ن ظه ی د لح یه  به  مه رو  نداشعععت..!من ه

یه دختر بی گ*ن*ا*هو..زند ی خودمو..ب ه  ی عشععقمو..برادرمو..زند ی 
برادرمو...همه رو ویران کردم،من اصععال دارا رو دوسععت نداشععتم فقط پولش 
اشععممو  رفت،مهران منو جری کرد..ترسععیده بودم خیلی ترسععیدم که انتقام 

که تو  0 رفته باشعععه نفهمیدم انتخاب کرده نه انتقام..و اینو لحظه ای فهمیدم
مهران تو زندان حامله بودی و زخمی وولی من نه،وقتی امیرحسععام مرده بود و 

بود انگار همه ی اتفاقا یه پتک توی سرم بود!وقتی دارا  هاشت و رفت به ریش 
من و تو و مهران خندید فهمیدم مهران ک ا و دارا ک ا!!منو باید ق ععاص کنند 
مهران بی گ*ن*ا*هه من تع ععبیش کردم من زهر خشععمشععو تو جام صععبرش 

ولی به جواب خواستگاری  ریختم،می دونستم نمی ذاره دست احدی بهم برسه
صدای لرزون »دارا بله  فتم...  سر به زیر انداخت و بعد اند ثانیه با بغض و 

تا «  فت مادرم بزنم  به  ید توی خونه تمون  با قدر این حرفا رو  نمی دونم ا
م اب بشععه که مهران بی گ*ن*ا*هه..بابا حداقل حرفام رو شععنید ولی هونیا 

شنوند..من  من می خوام که همه ی اونائی که مهراُن مق ر می دونند خرفامو ب
می دونم که نمی تونه قاتل باشععه امیرحسععام برادر من بود،نیمه ای از جون من 
بود،هم خونم بود،از رگ و ریشععه ام بود،خدا شععاهده که نمی خواسععتم خار تو 

اه خواهرِی که دلش برای »پاش بره..اون بیرون هر کی ماجرا رو بشنوه می  ه 
به ق ند که « تل برادرش می سععوزه و طرفداریُش می کنه!؟متهم  ولی نمی دون

شو می زنه نه کس دیگه  متهم به قتل برادر من حتی تو اوج ع بانیت هم خود



 197 قشاع

شتیم و لعیا »ای رو...  شونه های لعیا  ها ست روی  من و هدی هر دو با هم د
 ببخشید..ببخشید..تق یر منه..تق یر منه...« با  ریه ی بیشتر  فت

تا جون -هدی اه نظری بهش داری  که  به مهران بگی  که تو  کافِی  یا! لع
 بگیره،اون داره توی زندان جون به سر می شه..!

 نمی تونم ببینمش،طاقت ندارم..-لعیا
 من فردا می خوام برم،با من میای؟-

ولی هونیا،مهران قسععمت داده!تازه این همه راُه با ب ه ک ا می خوای -هدی
 بری؟!

 تنگ شده می خوام ببینمش.. خیلی دلم براش-
 پس منم باهاتون میام...-هدی

اون شععب امیرعباس تا سععاعت یازده شععب نیومد باز من مرغ سععر کنده شععده 
سره ور می زد که ارا باهاش جر و بحث کردم که حاا اینقدر  شیا یه  بودم،عر
بایلش رو جواب می داد نه زنگ می زد تا خود سعععاعت  بی تابیُش کنم..نه مو

اونقدر عین ب ه هائی که مامان و باباشععون دیر می کنند  ریه می کنند یازده 
 ریه کردم..اع اب همه صرفا داوون بود..امیرعباس که کلید انداخت و اومد 
تو و جمُآ دید اول یه نگاه کرد و من با همون اشععمای خیس با لحنی ع ععبی 

  فتم:
 بی ان اب تر از تو خدا انسان نیافریده!-

 بلند شدم و اومدم تو اتاق..بعد هم از جا 
ارا موبایلتو جواب نمی دادی این دختر بدبخت دق مرگ شد!صد بار -عرشیا

 لباس پوشید و به زور نگهش داشتیم،امیرعباس تو که بی فکر نبودی!



wWw.Roman4u.iR  198 

 

 امیرعباس با صدای  رفته  فت:
باس به ب ه آب می -امیرع ید  ها می بودم..ارا دار ید تن با ید فکر می کردم، با

 دید؟!؟!
آب نیسععت،یکم عرق نعناسععت..اونقدر با  ریه و اسععترس به ب ه شععیر -هدی

 داده که دلپی ه  رفته!
بدش ببینم..جععععععععان؟دلت درد می کنه؟!الهی قربونش برم..ارا -امیرعباس

 نبردینش دکتر؟!
یه نمی -هدی گه  ر نا هم دادیم اون بهتر شعععده دی  ریم ر دادیم،عرق نع

ا اون ب*غ*لش که اون هم اونقدر  ریه می کنه،فقط همینئور نق نق می کنه ت
 کنه تا این ب ه هم به  ریه می افته..

 پاشید ید ه امیرعباس هم اومد ما بریم..-عرشیا
 من می خوام بمونم!-لعیا

 منم می مونم!-هدی
 می  م پاشید بریم،یه شب دیگه بمونید..-عرشیا

 دید؟نمی خواد برید،بمونید..تو هم بمون عرشیا،شام خور-امیرعباس
شیا صدبار می  م -عر شتند؟!ما دراز اینور ب ه از اونور  سر  رام مگه  ها هم

 ب ه هاُد به امید ما نهار!
باس ید..-امیرع یه ایزی بخور ید  وها  رم کن پاشععو  باز »هدی  تاق  در ا

شد،صدای سورن هم می اومد که هنوز ورور می کرد انگار با  اهی صدار در 
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«  رعباس روی تخت نشععسععت و  فتآوردناش می خواسععت حرفی بزنه..امی
 پاشو بیا شام بخور،مگه صدبار نمی  م ب ه شیر می دی نباید  رسنه بمونی!؟

به لئف تو اونقدر استرس و حرص و جوش خوردم که دیگه میلم به وها نمی -
 ره..!

ا اله اا الله..پاشو برو دست و صورتُت بشور این ب ه بازی هاتم -امیرعباس
نار  جدی داره ارا ب*غ»بهار ک قدر  یاره؟!ارا این تا از دلم درب نه  *لم نمی ک

باهام صععحبت می کنه؟اصععال از این لحن و حالت حرب زدنش خوشععم نمی 
آد،رفته فکر کرده و تنها بوده تا به این نتی ه برسععه که این دوران سععی روزه ی 
عقدمون بهش فهمونده که زند ی با زنی مثل من و با شرایط من براش ویر قابل 

له؟!برای همین لحنش عوض شعععده ..می خواد این اند روز هم سععر و تحم
تهش هم بیاد..صععیغه امون تموم شععده،ای می  م!؟از جا پریدم و امیرعباس 

«  نگام کرد و روی اشععمام خیره موند،موهامو به طرب باا پس زدم و  فت
 ببین با اشماد ایکار کردی..!!

 اشکام فرو ریخت و  فتم:
با من زند ی رفتی فکراتو کردی؟- به این نتی ه رسععیدی که نمی تونی  رفتی 

شنهاد  سورن؟اه بهتر که این پی سورن بمونی تا بابای  کنی؟اینکه بهتره عموی 
صععیغه رو دادی که منو تو خونه اد بشععناسععی نه؟آخه به ای من دل خوش 
کنی،به خونواده ام؟به سععابقه ام؟به اینکه بکر بودم؟به اخالقم؟به ای؟به ای 

نکه هر ای می  ی لج می کنم و برعکسشو ان ام می دم؟برای اینکه من؟به ای
ستفاده کنی؟برای اینکه برا در آوردن حرصت حرفائی  ستی از حقت ا حتی نتون
می زنم که دقیقا متضععاد شععخ ععیت و شععمنته؟فهمیدی که من به دردد نمی 
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خورم نمی تونی تحملم کنی سععره به هوائیُم،ب ه بازیُم،سععلیئه بازی هائی که 
آخر و عاقبت خودمو به خئر می ندازم،زبونی که دراز می شععه و سععرمو به باد 
می ده؟آره..تنهائیاد بهت اینا رو  فتن؟امشب هم صیغه تموم شد،آخععععععیش 
امیرعباس راحت شدی دیگه ازم نیستشب تا صبح بیدار بشی و ناز کسی رو 

شه به ب ه ی خودش  شی تا بلند ب بده نه  شیرکه این همه اذیتت می کنه رو بک
شو نگه داری  سته و درمونده میای ب ه ا ست خ حداقل ب ه ی تو!دیگه ازم نی
اون ادعا می کنه از صععبح هزار بار کارای ب ه رو کرده دیگه مرد از بس شععیر 
داد،جا عوض کرد،،،منت توله اشععم سععر توئه،هی بگه امیرعباس تمومش کن 

ب ترسعععم  نه من می  یه می ک باس خیلی  ر ترسعععم،امیرع بین ای می 
شده،امیرعباس..امیرعباس..وااای عاصی شدی؟اقدر ترس اقدر بی قراری 
های مسععخره اقدر  ریه اقدر لوس بازی..تا میای طرفش خاطراد لعنتیش 
صدای می  سام  شه و جای امیرعباس تو رو امیرح ِست می زنند و جیغ می ک َپ

عنت ده،لکنه،هر دفعه باید از خواسته هاد بگهری اون بازم طبق معمول ترسی
به این زن کاش اون جای امیرحسعععام می مرد،کاش..کاش هیک وقت بر نمی 
 شتی ایران،رفتی دکترا  رفته شدی آقای مهندس شدی یه یقه سفید درجه یک 
یه زِن دو دسعععت ارخیده بگیری؟!تو ک ا این ا ک ا؟!از همه بدتر  که بیای 

شه،تازه ب ه اش او صد پاره می  شو که می بینی جیگرد  رفته ن قیافه نگریخت
بزنه و شععبیه آینه ی دقت بشععه اونوقته که دیگه خون برادری و عمو بودن یادد 
می ره و هر وقت می بینیش می  ی آخ لعنت به تو روز ار که دقیقا ای رو کی 
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رو تو کاسه ی من  هاشت...تنهائیاد واقعیت ها رو روکردن؟بهت  فتن تو یه 
 ند یُت باید فدای زن صیغه ایت بکنی؟!...بار تو این دنیا زند ی می کنی ارا ز

سورن هم انگار با وجود  سفیه نگاهم می کرد، ساکت و عاقل اندر  امیرعباس 
امیرعباس سععاکت شععده بود و خوابش برده بود،من همینئوری وسععط تخت با 
اون موهای همیشععه باز فر قهوه ایم به قامت خوش ترکیب امیرعباس نگاه می 

 کردم...
 !کی بزرگ میشی؟! می رم ب ه رو بهارم رو تختش..هونیا-امیرعباس

 با حرص و  ریه  فتم:
 منو بالتکلیف نهار دارم دیوونه می شم..-

 امیرعباس از جا بلند شد و  فت:
  فتم پاشو دست و صورتُت بشور بیا شام بخور..!-امیرعباس

تا روش رو بر ردوند که بره از روی تخت پریدم پائین و از پشعععت ب*غ*لش 
 کردم،تو جاش ایستاد و مابین کتفُش ب*و*سیدم و با بغض  فتم:

 امیرعباس!-
 آروم و آهسته  فت:

 هونیا ب ه بیدار می شه گ*ن*ا*ه داره!-امیرعباس
باره می خوابونمش،ارا اینئوری می کنی امیر؟دیگه نمی تونم به - به درک دو

ته می شععم ازم دور میشعععه به هر کی وابسعع باس.. تو  خدا نمی تونم امیرع
اس امیرعب»نه..نه..امیرعباس..من به تنهائی نیستم این بار سورن هم هست..! 

شتش و جیغ زدم ستمو از دور کمرش جدا کرد و منم با حرص زدم به پ  ا ر« د
سته  شدی؟ارا بهم محبت کردی که بهت واب ستی ارا وارد زند یم  نمی خوا
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 با»ال توأم.. بشععم؟ارا اونقدر تو  وشععم خوندی که سععهم توأم،میراث توأم،م
 همه ی کاراد  فتن که دوستم داری..« ض ه  فتم

با  ریه روی زمین نشستم و امیرعباس همینئوری نگام کرد و سورُن تکون داد 
سورن بی نهایت بلند و با قدرد  ریه می کرد..در اتاُق باز  شه ولی  ساکت ب تا 

 کرد و صدا زد:
سورُن بگیر.. -امیرعباس سرمو »لعیا..؟لعیا بیا  زانوهامو تو ب*غ*لم  رفتم و 

شونه های لرزون به  ض ه و  شک هامو با  سته ا شک شتم و بازند و  رو زانوم  ها
 بلند شو،رو سنگ« محیط اعالمی می کردم،امیرعباس بازوم رو  رفت و  فت

 سرد می شینی بدنت سرما می خوره..
و کمد ینمو از تبازوم رو از تو دستش کشیدم بیرون و از جا بلند شدم و شلوار ج

آوردم بیرون و خواسععتم مانتومو از ر ال بکشععم بیرون باز خودمو تا کش دادم 
 جای بخیه ام تیر کشید،از درد دستمو روی شکمم  هاشتم و  فتم:

 آخ آخ خداجععون..-
 امیرعباس نگران اومد طرفم و  فت:

 ای شده؟-امیرعباس
م و م خودمو نگه دارتا خواست دستشو بهم نزدیک کنه دستشو پس زدم خواست

های  با ضعع ه  مد توی  لوم و  گه می شعععد؟!بغض می او یه نکنم ولی م  ر
وحشتناک از  لوم خارج می شد..امیرعباس اومد منو  رفت که پسش زدم باز 

 دستامو  رفت که این دفعه جیغ زدم:
 ولععم کن..می خوام برم..-



 203 قشاع

 هونیا..هونیا اذیت نکن..-امیرعباس
 ذ..اذیتم می کنی؟..نامر..نامردی..کردی..بهم...تو ارا..تو..تو ارا ا-

سته تر از  شدم،محکم تو ب*غ*لش  رفته بودتم و خ سته  ست و پا زدن خ از د
 من  فت:
باس مان حرب زدن نمی دی؟!می بّری و -امیرع ارا اینئوری می کنی؟!ارا ا

سته ام کردی هونیا..آروم بگیر بهار زند یمونو  سی؟!خ می دوزی که به ک ا بر
کی  فتم برو که داری لباس می پوشععی 1..من کی  فتم نمی خوامت؟بکنیم

 بری؟!ساعت دوازده شب ک ا بری هونیا؟
 با ض ه  فتم:

 برم..بمیرم..برم به جهنمی که..همه راحت بشن...-
 خدایا..من ایکار کنم با این زن؟!هونیا بسته..-امیرعباس

 و کردی..منو نمی خوای..نمی خوای..رفتی فکرات-با همون حال  فتم:
 با حرص  فت:

فکرامو کردم که نمی تونم ازد جدا بشععم،نمی تونم شععرایئُت کنار -امیرعباس
نارد  نه ام می کنی ولی ک ها فکر نکنم..داری دیوو به خودد تن نهارم 
آرومم..اینکه حالُم داوون کردی و نمی تونم خودمو راضععی کنم باید مال من 

 باشی..عاشقتم..هونیا من عاشقتم..!
هام هم بدون تو نبودن،کل روز رو به تو فکر کردم،به اینکه اومدم جای  تنهائی

سر  سُم به جا بیارم اما دیدم دل باخته ام،رفتم دیدم دلم  سیُن پر کنم و ر امیرح
شی  ست..!جای اینکه به نبودنت فکر کنم به اینکه هر وقت جّری می  جاش نی

ی،نمی فهمی که و منو به باد ه*و*س می خونی فرق عشععق و ه*و*س نمی فهم
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ت دارم اینا رو توی مخیلت و توی اون  ا ر دارم دورد می ارخم اون دوسعععِ
قلبت نمی تونی درک کنی ولی من بازم با تموم ب ه بازی هاد می خوامت...با 
یا داری  هاد...هون بازی  نه  هاد این دیوو کاراد،این آبروریزی  تموم این 

 ویرونم می کنی و خودد خبر نداری...
به قفسععه ی سععینه اش اسععبوندم،نفسععم اومد باا،مال خودمه مهم پیشععونیمو 

شه..من..!تو  وشم  ست ائوری؟کیه؟اه اتفاقی افتاده؟فقط باید مال من با نی
زمزمه ای کرد انگار داشععتم این قبل و تقبلی  فتنُش حفظ می شععدم!برام مهم 

باره صععیغه خوند و عقد نبودیم برای من خود امیرعباس مهم بود  و نبود که دو
ئه امون شععرعِی و آ*غ*و*شععش حالِل حالِل و من دارم آروم می  که راب این
 یرم...بهم  فت عاشقمه حاا راحت تر شدم،اون همه اع اب کشی از صبح 
توی اند لحظه با امیرعباس بودن محو شععد،انگار همه ی دنیا ایسععتاده بود و 

بودن..فقط  همه ی وم و و ععه ها برای دقایقی همراهیشععوُن با ما متوقف کرده
صداش مدام از پرده ی  وشم « ارزش ورور شکستمو داشت!»تو دلم می  فتم 

 عبور می کرد:
 هونیا،عاشقتم..عشقم..-امیرعباس

سام نیفتادم تمام ذهن و قلبم پر از امیرعباس بود  با زمزمه هاش دیگه یاد امیرح
به شععکر کردم،ا ر این رسععم نبود ائوری بهش می  تو دلم خدا رو هزار مرت
رسععیدم!؟ائوری می اومدم توی این آ*غ*و*ش؟!ممکن نبود منو با شععرایئم 
قبول می کرد تا عاشقم بشه..خدایا ممنون که امیرعباُس تو تقدیرم قرار دادی تو 

 همه ی شومی های زند یم امیرعباس تنها حسن تقدیرِم...
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 هونیا..هونیا..پاشو باید به سرون شیر بدی-امیرعباس
کردم و امیرعباُس دیدم که سععورن ب*غ*لش بود..با این به زور اشععمامو باز 

 سر و وضآ رفته بود ب ه رو آورده بود؟؟!!ربدوشاممو پوشیدم و  فتم:
 همه خوابند؟-

 امیرعباس لبخندی زد و  فت:
 رفتن،کسی نیست..-امیرعباس

 نیست؟!-
 فرار رو به قرار ترجیح دادن،بهتر که شرایُط درک می کنند..-امیرعباس

،زندان؟ارا رفتن؟!صععبح که بیدار شععدم امیرعباس رفته بود..تلفن رو پس فردا
برداشتم و شماره ی خونه پدریم رو  رفتم و بعد اند تا بوق صدای مامان اومد 

 و  فتم:
 سالم مامان، وشی رو بده هدی-

 هدی مگه اون ا نیست؟!!!-مامان
 از تع ب یه لحظه اشمام  رد شد و بعد سریآ  فتم:

دم رسععیده!خب یه کاری کن،وقتی رسععید بگو به من زنگ بزنه عه من فکر کر-
 کارش دارم..!

 امیرعباس دیشب اومد؟-مامان
 آره اومد ولی یکم دیر اومد..-

 ای شد؟-مامان
 ای ایشد؟!-
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شب کنارش -مامان شد رو می  م،نکنه باز دی شب تموم می  صیغه اتون که دی
 خوابیدی هان؟!حواست اصال هست؟!

 دوباره صیغه کردیم-
 ارا صیغه کردید؟!!!هونیعععا؟!وااای هونیا باباد بفهمه!-مامان

ایکار کنم؟!جیغ داد هوار که یا عقد یا می ذارم می رم؟!دیشععب بد موقعیتی -
 بود نمی تونستم اصرار به عقد کنم و رنه امیرعباُس از دست می دادم..

باید-مامان یا تو  بازی هاد ایکار می کنی،هون با این سععرتق  باز  قد ع ببین 
 بشی،ا ر از امیرعباس هم حامله بشی ای؟!بعد ا ر تو رو نخواد!؟

 من خواه ناخواه میراث اونم حاا دائم یا موقت-
 هونیا،قضیه طالق با فود فرق داره اشمُت باز کن-مامان

 خیله خب مامان کار نداری؟-
 حواست به اون ب ه باشه،بهاره هوا دزده سرما نخوره خداحافظ-مامان
شماره هدی  ست؟!نکنه...واااا !!! نه بابا..واا !! خب البته هنوز که...وااای!! ک ا

ی موبایل هدی رو  رفتم بعد کمی بوق صععدای خواب آلود یه مرد اومد وااای 
 اشتباه  رفتم؟!با هول زد ی  فتم:

 الو...ببخشید فکر کنم اشتباه  رفتم ببخشید بخوابید خداحافظ!!-
 هونعیا!-
 عا!!!خاک بر سرم هدی پیش توئه؟؟!!یعععیعه!!!عرشیع-

 یعععیعععه خعاک بر سرم تو هم پیش شوهرتی؟!-عرشیا
 مسخره بازی درنیار، وشی رو بده هدی-
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 خوابه-عرشیا
بمیره،زنگ زدم خونمون فکر کردم دیشععب بردیش اون ا تا سععراوشععو  رفتم -

 عرشیا ببرش«مگه پیش تو نیست؟!»مامانم  فت 
 ک ا؟-عرشیا

 بیدار شو  وش کن،مامانم فکر می کنه هدی تو راه خونه است!!ای بابا -
 هدی خونه است..جائی هم نمی ره،خداحافظ!-عرشیا

شماره ی  شدن رفتن اونور؟! سرم!!ایکار کنم؟!یهو پا  وااا!!!!قئآ کرد!!!خاک بر 
 امیرعباُس  رفتم و تا  فت:

 جان؟-امیرعباس
 شروع کردم:

عهآ خاک بر سرم- ع ع ع عی ع ع عرشیا و هدِی دیوونه رفتن خونه ی  امیرعباس..ی
خودشون،دیشب هم خونه ی خودشون بودن اون ساعت ده و نیِم عرشیا هنوز 
سععر کار نرفته هدی هم هنوز خواب بود موبایل هدی رو  رفتم عرشععیا جواب 

 داد،قبلش به مامانم  فتم هدی...
صی -امیرعباس هونیععععععععا..!هونیا جان یه نفس بکش،خیله خب..اتفاق خا

 فتاده،الحمدلله آشتی کردن..نی
 اینئوری؟!یهو دست هدی رو  رفته برده خونه اش!!-

 خب زنِش عزیز من-امیرعباس
بابا امیرعباس کوتاه بیا،حداقل ببرتش خونه امون شب با سالم و صلواد بیاد -

 دنبالش اینئوری خیلی بده به خدا،بابام ع بانی میشه!!
 می  م.. باشه من زنگ می زنم به عرشیا-امیرعباس
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بگو هدی رو تا یه سعععاعت دیگه ببره خونه امون ها،مامانم منتظرِش..کاری -
 نداری؟

 همین؟!زنگ زدی راپورد خواهرُد بدی؟!پس خودمون ای؟-امیرعباس
 آخ ببخشید،سالم خوبی؟-

 امیرعباس بلند خندید و  فت:
قند تو دلم آب شد و »از احوال پرسی های خانوم خوشگلم بععععععله -امیرعباس

 سورن خوبه؟« فت 
 آره هنوز خوابیده،امیرعباس کی میای؟-

 هنوز ده و نیم صبِح که!-امیرعباس
 هم دلم تنگ شده...هم از تنهائی بیزارم..«آروم  فتم»خب من...-

 قربون دلت برم،باشه زود میام..-امیرعباس
 با خوشحالی  فتم:

 آخ جون پس می شه شکالد سفید هم برام بخری؟!-
 تر َمنگولم،مراقب خودد و اون  ل پسر باش..اشم دخ-امیرعباس

..................... 
مان ما داری می ری -ما که توی این  ر مه  باس بفه خدا ا ه امیرع به  یا  هون

 زندادن و لعیا و هدی هم دنبال خودد راه انداختی خون به پا می کنه ها..!
 امیرعباس از ک ا بفهمه؟!تازه سورُن هم که نمی برم..-

 مهران بفهمه که تو یا لعیا اومدید حاضر نمی شه..-مامان
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شد که - سه ماه قبل بریم اونقدر امروز فردا  می  م نگن ما اومدیم،قرار بود دو 
 افتاد اون..

 این ب ه باید شیر بخوره هونیا!-مامان
 مامان شیر خشک که خریدم،یه امروُز شیر خشک بهش بده دیگه..-

دونه داری می ری؟!هدی به خدا عرشععیا بیاد و هدی خانم عرشععیا می -مامان
داد و بیداد کنه من می دونم و تو ها..من اع اب ندارم دیگه هدی..قهر و منت 

 کشی های شما روان برای من نهاشته..
 خیله خب مامان حاا یه بار قهر کردما!-هدی
یلم فقربونت برم تو قهر کردی ده ماه تموم این ا بودی عرشیا هر دفعه یه -مامان

 درآورد...حاا دارید با ای می رید؟
 با دو تا پاهامون!-

مراقب هسعتید یا نه؟ رمازده نشعید..صعبر کن وها براش  هاشعتم اینم -مامان
 ببر..

 هوا  رمه خراب می شه،تا اون ا هم که ماشین شخ ی نداریم..-هدی
 خیله خب پس قرصاشو ببرید بهار بیارمشون..-مامان

خیس یه کیسه پر قرص آورد،با تع ب کیسه رو  رفتم مامان رفت و با اشمای 
 و زیر و رو کردم و  فتم:

 این همه قرص؟؟!!!اینا قرص ای اند مگه؟!!!-
لعیا از من بدتر کیسه ی داروها رو  رفت و به قرص ها نگاه کرد و اشماش پر 

 از اشک شد و با صدای لرزون  فت:
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قرص اع اب اند!!!اه بالئی این قرص پالویکس مال قلبه!!..اینا هم که -لعیا
 سرش اومده؟؟!!

مامان  ریه کنان رفت تو اتاقشععون و هدی کیسععه ی داروها رو از لعیا  رفت و 
  هاشت تو کیفش و  فت:

 بریم دیر می شه...-هدی
ساکت بودیم،هی کس با دیگری حرب نمی زد و همه ورق  تا خود زندان همه 

اادر  ندان  کار خودمون بودیم...دم در ز خل در اف عد دا سععرمون کردیم و ب
شدیم..به کسی که می خواست مهران رو صدا بزنه کارد شناسائی نشون دادم 

 و  فتم:
 بگین مادرش اومده ا ه بفهمه خواهراشیم نمی آد...-

 اون هم سری تکون داد و رفت..مهران نیومده بود و لعیا شروع کرد:
و  می که وجود داشتحتما بین تع ب و قلبش اسیر بوده از یه طرب اتها-لعیا

 از طرب دیگه عشقی که فهمیده بود دستی دستی به آتیش کشیده بودتش...
پشت اون شیشه ی لعنتی انگار یه عمر  هشت تا مهران بیاد...در باز شد تمام 
سال دوری!!!!نه این  شم تا ببینمش بعِد ایزی بیش از یک  شده بود ا وجودم 

که به طرب باا می داد،ابروهای  مهران من نیست..اون موهای مشکی پر پشتی
با وجود این که  با تموم پرپشععتی ولی پهن نبود،بینی ای که  بلند و مرتبش که 
وضروفی بود هم نان روی صورتش نشسته بود و اشمائی که درست لنگه ی 
شمای هدی بود با همون رنگ زیبا،با همون حالت انگار لب و اونه ی منو  ا

نه براش زیراکس کرده بودن ترکیب نت مردو با فو ی از صععورد دو خواهر 
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اش...ارا موهاش ریخته؟؟!!!شاید زده!مهران هشتاد و هشت کیلوئی ک ا این 
عا؟!!رنگش عین زرداوبه زرد..اشماش دو دو می  ع جوجه ی اور دیالق ک 
ند..الهی براد بمیرم قوز آورده از اوری  گاهش اول روی من خیره مو زد..ن

و بانی زندان اومدن تو شععده...حاا نگاهش یه  زیاد!خواهرد بمیره که باعث
جای دیگه اسعت که اشعماش مملوء از اشعک اند آره داشعت به لعیا نگاه می 
 کرد که سر به هق هق داده و مهران توی جاش خشکش زده و اشک می ریزه...

 وشی رو برداشتم زدم روی شیشه که بیاد  وشی رو برداره..از ضربه های روی 
شه به خودش ا شه و با شی شی ومد..روش رو بر ردوند که بره محکم تر زدم رو 

 ع له التماس وار  فتم:
مهران تو رو خعععععععععدا..مهران جون مامان دلم برای صداد تنگ شده مهران -

از ضععربه های روی شععیشععه روش رو »الهی قربونت برم  وشععی رو بردار... 
ماسععمو به تا الت به نیشععگون  رفتم  ند،پوسعععت زیر  لومو  م ش اعالبر ردو

کنم،اشععک هامو پیشععکش نگاه ناتوونش کردم..دلش سععوخت و بر شععت اما 
سععرش به زیر بود..مقابلمون نشععسععت ولی تلفُن بر نمی داشععت دسععتمو روی 
شماش روی اون حلقه ی زرد رنگم  ستم نگاه کرد،ا شتم که به د شه  ها شی

ام  همتمرکز شععد،به تنم نگاه کرد،قیافه اش کامال سععوالی بود،حتما به یاد ب 
شت و من با بغ  و  شی رو بردا شی رو بردار.. و شاره کردم که  و افتاده بود ا

نت برم الهی خواهرد بمیره « صعععدای لرزون  فتم داداشععی!الهی من قربو
اه بالئی سععر خودد آوردی!؟  گام کرد و  فتم»براد، ماد « ن فدای اشعع

 بشم،یه کلوم حرب بزن مهران جان..
 اشکاش از اشماش فرو ریخت و  فت:
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 مگه نگفتم نیا؟!-مهران
ائوری نیام جیگرم هزار پاره شععد تا حاا به خاطر قسععمت بود که نیومدم -

 ولی دیگه نشد که نیام..دلم براد تنگ شده بود..
 آروم با صدای لرزون  فت:

 ارا لعیا رو آوردین؟!-مهران
شت و به من  شم از مهران بردا صورتش خیس بود ا شتم به لعیا نگاه کردم، بر 

ستاش می لرزید تا  وشی رو بگیره،حال و  نگاه کرد، وشی رو طرفش  رفتم د
 روز مهران عوض شد تمام صورتش پر از نگاه به لعیا بود،هدی آروم  فت:

 الهی براد بمیرم پاسوز عشقت شدی..-هدی
 با صدای لرزون  فت: -لعیا
مهران  ویا نفسش  رفت،دستشو روی قلبش  هاشت و لعیا با »مهران.. -لعیا

یا آروم  فت»منو ببخش.. « ق هق  فته مه کرد و لع «  مهران حرفی رو زمز
 می دونم..

 مهران به سختی جمله ای رو  فت و لعیا بهش اشم دوخت که هدی  فت:
 ارا رنگ و روش داره اینئوری می شه!؟-هدی

سرفه کردن،کرد  شروع به  شو روی قلبش جمآ کرد و  ست به مهران توجه کردم،د
 شه زدم و  فتم:که با استرس رو شی

 مهرا..؟مهران خوبی؟!-
 ای شده؟!-لعیا
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سععرباز اومد جلو که کمکش کنه مهران با همون حال بد نگاهی به سععه تامون 
 کرد..با ترس و استرس  فتم:

 هدی ای شد؟!قرصاشو تحویل دادی؟-
 آره..بهار ببینم..-هدی

ر بشیم،تا با خباز در رفتیم بیرون به دنبال مس ول زندان  شتیم تا از حال مهران 
شون...انگار مهراُن توی درمونگاه زندان  س وُل پیدا کنیم و اجازه بدن ما ببینیم م

 بستری کردن،مس ولی که اون ا بود  فت:
 نگران نباشید حالش بدتر بشه می فرستیمش بیمارستان..-

مگه دیگه می شعععد با دیدن حال مهران آروم و قرار داشعععت؟!قیافه ی مریض 
اشععمامون دور نمی شععد،دل من که عین سععیر و سععرکه می  احوالش از جلوی

جوشععید...وقتی رسععیدیم خونه و مامان حال مهراُن پرسععید م بوری به خاطر 
ی که اون «حالش بهتر بود»؛ یاد امیرعباس افتادم ابد « بهتر بود»مامان  فتم 

روز اهله ی سععرون به من  فت هم یعنی همین حال امروز مهران..سععورُن از 
  رفتم و مامان  فت:مامان 
ست کنم دور هم -مامان شام در شیا هم بیان این ا  زنگ بزنید امیرعباس و عر

 باشیم..!
مامان جان می دونی که امیرعباس دیروقت می یاد،خونه ی خودمون راحت -

 تره..
 بهونه نیار،می دونم که نمی خواد ما رو زیاد ببینه..!-مامان

 ست داره فقط خیلی خسته است..نه اینئور نیست،امیرعباس شما رو دو-
 خیله خب بهار زنگ بزنم آژانس بگیرید برید اون سر شهر!-مامان
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 لباای سورُن تنش کردم و زیر لب  فتم:
یا از امیرعباس سععوال - بد شعععد که نتونسعععت از ب ه ام  اینقدر حالش زود 

 کنه..نک..خدایا تو حافظ جون داداشم باش..
برداشتم و دیدم واااای تو رو خدا ببین اند موبایلم به صدا در اومد، وشی رو 

 تا میسکال افتاده و من ندیدم اوِن که امیرعباس داغ کنه..
 الو..سالم امیرعباس جان-

 امیرعباس شاکی  فت:
ساعت اند تا حاا -امیرعباس معلومه ک ائی؟!ایکار می کنی؟!می دونی از 

 دارم بهت زنگ می زنم؟!
 نشنیدم..خونه ی مامانممببخشید  وشیم تو کیفم بود -

 بمون دارم می یام دنبالت..-امیرعباس
 مامان آژانس خبر کرده!-

من تو راهم،اومدم خونه دیدم نیسععتی راه افتادم به طرب خونه ی -امیرعباس
 مادرد اینا..

 خب ارا زنگ نزدی؟!!!-
سته بیاد مک بگیره؟!خوبه قبل از  امیرعباس جوابمو نداد،نکنه بو برده و می خوا

 ومدنش رسیدم خونه..موبایُل قئآ کردم و  فتم:ا
 شما برید،امیرعباس داره می یاد دنبالم..تا شما رو ندیده و بو نبرده برید..-

 هدی اادرشو سر کرد و  فت:
 یه وقت سوتی ندی جلوش واویالد بشه!-هدی
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 سالم برسونید« با هدی و لعیا روب*و*سی کردم و  فتم»نه حواسم هست -
 امان  فت:اونا رفتن و م

شک و برهود زل بزنی -مامان شینی و به حیاط خ جای اینکه لب اون پن ره ب
 بیا این ب ه رو بخوابون که از وقتی رفتی یه سره  ریه کرده تا حاا...

 شیر خشُک بهش دادی؟-
مان یه رو تف می کرد -ما گه می خورد؟!همش دو قلوپ می زد بق آره ولی م

ها،هوا  رم بوده اول یه کم شععیرُد  بیرون..همینئوری شععیرد رو ندی بهش
بدش...  عدا  مامان  فت»بدوش ب با امیرعباس حرب « سععری تکون دادم و 

 زدی؟
 سر مهران؟-

سرتو کردی -مامان شته هونیا ارا عین کبک  سر خودد!یه لنگه هوا نگهت دا
 زیر برب؟کم حرب پشتتوِن؟!

 باید یه موقعیت مناسب پیش بیاد بهار داد اه مهران...-
 ن پرید تو حرفم:ماما

 ا ر اتهامش ثابت بشه و امیرعباس ولت کنه ای؟!-مامان
ست میگه ها..نه مگه الکِی که ولم کنه؟!خودش  ع بی به مامان نگاه کردم،را
 فت که شرایئمو کنار می ذاره و به من فکر می کنه..اون برای سه ماه پیش بود 

کنه به خاطر مهران که داغ بود،حاا ای؟!اون هم از من سععرد نشععده یعنی مم
باشعه که منو عقد نمی کنه؟!که ا ر قئعا من قاتل برادرش باشعم صعیغه راحت 
تره براش که جدا بشیم...پس سورن ای؟!سورن ایه می  ی بگو پس این دل 

 وامونده ای؟باز شروع شد یه روز خوش به من نیومده...
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!بکش کندی اون موهاُد ارا اینقدر دور انگشععتت می پی ونیشععون؟-مامان
 کنار موهاد رفت تو دهن ب ه ام..

 مامان؟ا ه بعد حکم واقعا ولم کنه ایکار کنم؟!-
 خب عزیزم منم همیُن می  م یه کاری کن عق د کنه..-مامان

خب؟!روم نمی شعععه بگم - کار کنم  قد می کنیم؟»ای گار داریم « کی ع ان
 اینئوری خودمو تحمیل می کنم بابا امیرعباس ک ا من ک ا؟!!

یلی هم دلش بخواد،زن به این خوشععگلی و خانومی ک ا می خواد خ-مامان
 پیدا کنه؟!

ای بابا..مامان خوشگل تا دلت بخواد تو خیابون ریخته خدا پدر عمل زیبائی -
تک بودن و  ها  گل  که خوشعع یامرزه.. هشعععت اون زمونی  و لوازم آرایُش ب

روی پام  سععورُن »آمبوانس دنبالشععون راه می افتاد اون زشععتی وجود نداره.. 
د خاک بر سر»نه..نه..امیرعباس نمی تونه سورُن ول کنه.. « خوابوندم و  فتم

ا ر  «یعنی تقبل به خاطر ب ه؟!واااای..عاصی شده به اطراب نگاه کردم و  فتم
 سورن نبود می فهمیدم واقعا منو می خواد یا نه!

 وااا!!پناه بر خدا تو مادری با این افکارد!؟-مامان
لی آخه امیرعباس خی« ا ه نبود»باید سععورُن از میون بردارم؟ فتم مگه  فتم -

سبت  شقی که ن شه به این همه ع سودیم می  ست داره مامان  اهی ح سورُن دو
 به سورن داره..!

مان به ب ه اش -ما گه  مادر هم م خاک بر سععرم  هیس هیس..صعععداتو ببر،
 حسادد می کنه!؟
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سورن ب*غ*ل- سه آخه تو که نمی دونی اول که می آد  شه اونو می ب*و* م با
ب*غ*ل می کنه ناز می کنه بعد می آد طرب من،اول باید بیاد طرب من بعد 

 سورن...!
سالته؟!خرس -مامان سورن اهار ماه و نیمِش تو اند  شنیده، به حق ایزای ن
  نده!

 اخمی کردم و  فتم:
که - فل مع ععوم داداشععم هم  بت نمی بینیم،ط گه مح بامون دی با که از  ما 

 ی مونه شوهرم از اونم نبینم!؟اون است،م
خدا رو شکر کن که تو رو قبول کرده..همین که زیر بال و پرد رو  رفته -مامان

 کلی حرفه عاشقی پیشکش..
نه به اون دایره ی دنبکت که خوشععگلی و خانمی نه به این صععغری و کبری -

 ایدنت که منو عاشقیمو پیشکش می دی...
 باز کرد و  فت: صدای زنگ در اومد و مامان رفت دُر 

 امیرعباِس..-مامان
 به سورن نگاه کردم هنوز داشت منو نگاه می کرد آروم زمزمه کردم:

- 
  اهی آدما عاشق می شن اشتباهی

 دست دل رو می شه می بینی تو بی گ*ن*ا*هی
 اشتباهی دل اسیر دو تا اشم های سیاهشه

 یه روزی می فهمی که دیگه،می خواد جداِش 
  ی می  هره بی عشق؟!اّما بگو مگه زند
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 اّما بگو مگه زند ی می  هره بی درد!؟
 مگه می شه زند ی رو بی تو سر کرد؟!

 «علی رهبری»
 

 مامان اومد و  فت:
 هونیا امیرعباس می  ه بیا بریم نمی یاد تو..-مامان

شاید  شماش ناراحتی  هر کرد ولی ایکار می کردم؟ به مامان نگاه کردم،تو ا
امیرعباس بودم همین کاُر می کردم،سورُن ب*غ*ل کردم و هانی ا ر منم جای 

 که داشت از دم در اتاق نگام می کرد  فت:
 آب ی من ساِکُت می یارم-هانی

 آخه سنگیِن داداشی!-
 من َمردم ها،می تونم بیارم-هانی

 یه دستی روی سرش که حاا کنارم وایستاده بود کشیدم و  فتم:
 دستت درد نکنه-

 انداخت روی شونه اش و مامان من و سورُن بوید و  فت:ساُک 
 مراقب خودتون باشید-مامان

 سالم به بابا برسون-
مامان سععری تکون داد و رفتم جلوی در دیدم امیرعباس با یه صععورد ع ععبی 
جلوی در ایسععتاده و سععرُش به زیر انداخته..انگار خاطراتُش ورق می زد..با 
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سری تکو سر بلند کرد و  سید که سالم من  سرونپس  رفت و ب*و* ن داد و 
 هانی  فت:

 عموئی ساکشو ک ا بهارم؟!-هانی
 امیرعباس لبخندی زد و  فت:

ساک سورُن هم  رفت و »دستت درد نکنه که ساک سورُن آوردی.. -امیرعباس
 خداحافظ شما« سر هانی رو ب*و*سید و رو به مامان  فت

معموا مسافت های طوانی  در عقُب باز کرد تا بشینم اون ب ه ب*غ*لم بود
 رو عق می نشستم...

 خدا به همراهتون-مامان
 سوار شدیم  فتم:

 امروز کاراد زود تموم شد!-
کارام تموم شععد!؟از نگرانی همه ی کارا رو ول کردم افتادم پی پیدا -امیرعباس

 کردنتون...
 ببخشید یادم رفت صبح بهت بگم که دارم می یارم خونه ی مامان..-

 کل روُز هم یادد نیفتاد؟!-سامیرعبا
 دستمو روی شونه ش  هاشتم و از تو آینه نگام کرد و  فتم:

 راست می  ی،حق داری ببخشید-
 کمی آروم تر شد و  فت:

 باز ارا اشاد کاسه ی خوِن؟ ریه کردی آره؟-
 مهم نیست..-
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که - یه کرده  قدر  ر بدونم زنم برای ای؟برای کی این که  مه  واسعععه من مه
 شده..اشماش سرخ 

لب هامو روی هم فشردم و نگاهش کردم ا ر یه جواب نا وار »امیرعبععاس.. -
شدم و ادامه دادم سی ک صال برای من « و تند بده ای!؟نف ما..یعنی تو..یعنی ا

ین  تر از ا مرد  تو  که  نم  می دو تی و  خود هم  م من  برای  نداره  قی  فر
 حرفائی..امیرعباس..

 ی؟!می  ی یا تا آخر می خوای ِمن ِمن کن-
 کی..کی عقد می کنیم!؟-
 اون هم عقدیم!-
 منظورم دائِم..-
 مادرد  فته؟-
 مامانم می  ه به اندازه ی کافی حرب پپشت سرمون هست..-
ازم نیسععت که به همه بگین که ما عقدمون شععرعِی یا رسععمی و شععرعی و -

 ثبتی...
 خب مادرمه،نگراِن -
 اونوقت نگران ای؟!-

 باز بهش بر می خوره جدی تر  فت:بیروُن نگاه کردم،اون بگم 
 نمی شنوم ای می  ی!

 امیرعباس!-
 نگام کرد و  فت:
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نمی دونم اه هیزم تری به تو و خونوادد فروختم که منو اینقدر اسععیر هوا و -
 ه*و*س می بینید!

 دست روی شونه اش  هاشتم و  فتم:
اینئور نیسععت..صععیغه لفظش ولط اندازه...من از اشععمام هم بیشععتر بهت -

مئم نم می دونی که اقدر بهت وابسععته ام و اقدر دوسععتت دارم..من منم یا 
شو اینقدر « امیرعباس به روبرو نگاه کرد و  فتم»دیگرون؟!  از مامانم دلخور ن

 اتفاقاد بد براش افتاده نسبت به همه ایز بدبیِن..
ی لامیرعباس از آئینه بهم نگاه کرد و لبخندی زدم و بعد به بیرون نگاه کردم ک

 نگرانی بابت مهران داشتم
....... 

 ب ه رو ک ا بهاری؟ب ه رو ک ا بهاری که بیای؟!-امیرعباس
 پیش زن عمو پروانه-

اینئوری  ریه نکن جلوی من اع ابم به قدر کافی خرد « نه» فتم -امیرعباس
 هست..ب ه شیر می خواد هونیا..

 شیرمو دوشیدم میده بهش..-
..خونه بمونه از اسععترس و فکر و خیال دیوونه امیرعباس!بهار هونیا بیاد-هدی

 می شه..
هر وقت من اع عععابم داووِن هونیا تو فیلمت می  یره..برو بپوش -امیرعباس

 بریم
 پریدم صورتشو ب*و*سیدم و دوئیدم رفتم آماده بشم..

 می رم ماشیُن روشن کنم،تو اون نمی تونی رانند ی کنی..-عرشیا
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 امیرعباس نگام کرد و  فت:
عوری؟!داریم می ریم داد اه اینئوری می پوشن!؟اصال نمی -رعباسامی ع اینئ

 خواد بیای..
 امیرعباس دقش نده تو برو پائین تا لباساشو عوض کنه..-هدی

 هدی دستمو  رفت و برد تو اتاق و  فتم:
 داره بهونه می  یره ها همیشه همین لباسا رو می پوشم خو..!-

باسعععامو عوض کردم و سععورُن پ یش زن عمو  هاشععتیم و رفتیم خالصعععه ل
داد اه..همه رج به رج نشععسععته بودن انگار محکمه ی الهی بود و قیامت شععده 
صد بار  صبح  شتیم،امیرعباس اونقدر ع بی بود که از  بود..اه حال خرابی دا
مک ُبکم حرب نمی زد و همه  باهام بحث و دعوا کرده بود...عرشععیا هم که صععُ

ز شدد مریضی توان ایستادن نداشت..صدای اشم دوخته بودن به مهران که ا
هق هق  ریه ی مامان یه سععره از صععندلی عقب می اومد..من و هدی دسععت 
همدیگُر  رفته بودیم و زیر لب دعا می کردیم..عمو رسول هم برعکس همیشه 
یا  مد،لع کارد بهش می زدی خونش در نمی او که  مان  ما ع ععبی بود،ملیح 

 د که نیومده بود...نیومده بود حتما طاقت نداشته بو
 پاتو تکون نده..-

به امیرعباس نگاه کردم که دستشو روی زانوم  هاشته بود تا نگهش داره...اصال 
حرفاشععو نمی شععنیدم،مدارکی که بود،جواب آزمایش ها و تحقیقاد پزشععک 
قانونی صحنه ی جرم دوباره تکرار شد و وکیل هر دو خونواده شروع به صحبت 

می کردم که شععبیه  و دفاع و ارائه ی مدارک و ... کردن..من فقط به مهران نگاه
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شک  شم عین ابر بهار ا سته با ش سر قبرش ن شده بود و عین اینکه  سرطانی ها 
می ریختم..زیر لب دعا می کردم که تحقیقاد پزشععک قانونی حداقل فرجی 
رو برامون بسععازه...دسععت امیرعباس که روی زانوم بود رو توی دسععتای سععردم 

ت های حمایت یکی توی  رفتم بهم نگاه کرد توی اون لحظه می خواستم دس
دستم باشه اما امیرعباس ع بی تر از این حرفا بود،دستشو از تو دستم کشید 
بیرون و دست به سینه شد...سرم به شدد درد می کرد ا ر حکم به علیه مهران 
باشععه ای می شععه!؟یعنی خیلی لئف کنند براش حبس می بریدند که خیلی 

لشعون می یاد این موجود نحیُف بدتر از ق عاِص؟یعنی خونواده ی شعریعتی د
 ق اص کنند؟!

شدم و آرنج  شم  رفتم و خمیده  ستمو دو طرب  و شنوم د نمی خوام حکمو ب
ستادم،می  فتن هیک ایز بااتر  صلواد فر شتم..زیر لب  هامو روی زانوم  ها
از صلواد نیست از اعماق قلبم صلواد فرستادم..اللهم صل علی محمد و آل 

افتادم،من از همه کوایک تر بودم وقتی می رفتیم تو  محمد...یاد خاطراتمون
یدند و می  باغ پدربزرگ امیرعباس و قرار بود بریم اونور رودخونه همه می دو
رفتند ولی من طبق معمول می ترسععیدم و  ریه می کردم که منم ببرید...بین 
خت،اولی امیرحسععین بود و دومی  نا دل دو نفر برام می سععو مه ی او ه

 حسین می  فت:مهران..امیر
 «ارا  ریه می کنی؟خیله خب،مهران...؟!»امیرحسین 

 مهران هم تو جواب می  فت



wWw.Roman4u.iR  224 

 

باز ُنُنر من داره  ریه می کنه؟بیا بیا بپر رو کول داداشت که آخر هم بیخ »مهران 
شی به خاطر ُنُنر بودنت بندازنت  سم پس فردا هم بزرگ ب ریش خودمی،می تر

 «رو سر خودم
 «یخ ریش صاحابشمال بد ب»امیرحسام 
عروس هی کس که نمی شععه ولی من می خوام به فرزندخوند ی »امیرعباس 

 «بگیرمش
 منم با اخم می  فتم

 «من بابا دارم،برو بابای یکی دیگه شو»
 «براد شکالد سفید می خرما»امیرعباس 

 «داداشم برام می خره»
 مهران منو ب*و*سید و  فت:

 «این سر جهیزیه ی خودمه،ُنُنر منه»
 «بسته بابا حالمون بهم خورد»میرحسام ا

با لگد زدم به پشت پای امیرحسام و امیرحسام منو بلند کرد زد زیر ب*غ*لش 
 و  فت

 «آخه جوجه تو رو اه به در افتادن با بزر ترد؟!»امیرحسام 
 جیغ می زدم

 «مهران..مععهران»
س سام می  رفت و روی  ردنش  شم بهم زدن منو از امیرح وار مهران توی یه ا

 می کرد و  فت
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 «دیگه کسی تو رو ازم نمی  یره اون باا جاد خوبه؟»مهران 
 «امیرحسام منو اذیت می کنه بزنش»

مهران امیرحسععامو می زد..کاش نمی زد..کاش نمی  فتم اذیتم می کنه تا ازم 
شد تو داد اه هدی و مامان ناله وار و  سر بلند کردم دیدم یهو همهمه  دفاع کنه 

ه کنان اه  ریه ای می کنند بند دلم پاره شد اومدم بلند شم ولی پیوسته و ض 
 زیر پام خالی شد،مهران حالش بدتر شده بود با  ریه می  فت:

سول -مهران ست هم بهش نزدم..عمو ر سول به قرآن من د سول؟عمو ر عمو ر
 من قاتل داداشم نیستم..

 مهران..الهی براد بمیرم..-
 ره خواستم پسش بزنم زورم نمی رسید...امیرعباس کمرمو  رفت تا نگهم دا

تل نمی -مهران قا مک خورده ام.. خانوم من..نون و ن حه  خانوم..ملی حه  ملی
 شم..به قرآن من نکشتم خدا..خدا ارا نمی  ی..تو که شاهد بودی خدا..

 وااای خدا  فتِن مهران تنمو می لرزوند،با ض ه  فتم:
 خودتو فدا کردی..مهران... مهران..مهران می من می دونم..تو به خاطر من-

امععععععیر..امیر منو بکشید..ق اصم کنید..دارم بزنید ولی باور کنید که -مهران
 نکشتعع...

 قلبش..!قلبععش..!مامان جیغ زد:
 مععععهران!!!-مامان

بابا تا خودشععو به مهران رسععوند اند بار خورد زمین..سععربازا اومدند دور 
اومد داخل و پشععت سععرش هم باوبون مهران..در داد اه باز شععد و یه مردی 

 ویالی باغ لواسون...اون آقاهه در  وشی قاضی یه حرفی زد و قاضی  فت:
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 باباجان بیا جلو ببینم..-قاضی
 عمو رسول مش صفُر صدا کرد و  فت:

 مش صفععر؟؟!!!-عمورسول
صفر ستم بیام ولی -مش  ستم بیام زودتر می خوا سالم آقا..آقا به خدا می خوا

س سی م،تر شما اخراجم می کنید و تر سونده بودن که  ی م اون دخترام منو تر
من آواره می شععم ولی آقا توی این یه سععال خواب و خوراک نداشععتم،هرشععب 

 کاب*و*س اون خدابیامرُز می دیدم که ازم ع بانی بود...
مامان خودشو به مهران رسوند و قرص مهراُن توی دهنش  هاشت و مش صفر 

  فت:
 حاللم کنید... آقا مهران-مش صفر

 امیرعباس منو رها کرد و ع بی  فت:
 1می  ی ارا اومدی یا نه؟-امیرعباس
 اون شب که آقا حسام و آقا مهران دعوا می کردند من تو باغ بودم...-مش صفر

سول شهادد ندادی خونه ی دخترد بودی!؟دخترم که با دامادد -عمو ر مگه 
 اومدن و تمیید کردند!

صفر شب خونه ی د-مش  شما که می دونید من هیک جا سر  خترم بودم ولی 
صدا می  سر و  شتم باغ دیدم  شب بر  جز خونه ی خودم خوابم نمی بره،اون 
یاد،فکر کردم دزده رفتم طرب انباری دیدم آقا مهران و آقا امیرحسام هستن..آقا 
شت تر از آقا بودند ولی  شتن آقا مهراُن می زدند و آقا مهران با اینکه در سید دا

شون  رفته بودند و  نمی صورت شونو روی  ست زدند و فقط کتک می خوردند و د
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آره بزن،بزن تو سععرم شععاید مغزم تکون بخوره و یادم بره اه ولئی »می  فتند 
تا خودم ر مو  بدبخت کردم هم خودم هم خواهرامونو..بزن  کردم و هم تو رو 

 اد پیغمبُر نزدم..اومدم تو منو بزنی که من خواهرمو بدبخت کردم،من پسععر او
و آقا سید هم انگار ت« به گ*ن*ا*ه کشوندم..بزن تا بمیرم..اومدم تو منو بزنی..

حال خودش نبود،آقا مهراُن می زد و به در و دیوار می کوبید،اون نردبوِن اوبِی 
سید  شده بود،آقا  سه ی ابزارها تکیه داده  که آقا بزرگ آورده بود تو ویالباغ به قف

وند به قفسععه و تموم اسععباب قفسععه ریخت رو سععر آقا مهران خاُن محکم کوب
سر می خورد به طرب جلو و رو  شده بود وقتی  مهران اون قفسه به دیوار پیک ن
سععر آقا مهران می افتاد نردبوُن هم به جلو سععوق داد و محکم خورد تو سععر آقا 
سید..آقا هم تعادلُش از دست داد و سرش خورد به میز کار..من دیدم که حتی 

ست سه ها بود،آقا  د سید نخورد،اون لحظه آقا مهران زیر قف آقا مهران هم به آقا 
سید هم قبل اومدن من جون دادن..من رفتم زنگ بزنم به اورژانس اومدم دیدم 
نه آقا هست نه آقامهران خان که رفتم زنگ زدم به دخترام..اونا هم منو ترسوندن 

 که شما منو اخراج می کنید...
 فت:عمو رسول ع بی  

آخه مرد حسعععابی ارا زودتر نیومدی شععهادد بدی برای ای -عمو رسععول
 اخراجت می کردم!؟

 مش صفر با  ریه و سر به زیر  فت:
صفر سید بفهمه که دعوا رو دیدی و »اون پدرنیامرزیده ها  فتن -مش  ا ر آقا 

نرفتی جداشععون کنی تا پسععرش بمیره تو رو اخراج که می کنه هیک از دسععتت 
 «کنه! شکایت هم می
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 شما اون لحظه ک ا بودی؟-قتضی
پشت پن ره ی انبار داشتم نگاه می کردم،دِر انبار باز بود صداشونو -مش صفر

 خوب می شنیدم..
ضی شریعتی رو هول نداد -قا سام  صال آقای امیرح یعنی آقای مهران حکمت ا

 یا با ایزی تو سرش نزد؟!
ق-مش صععفر گاه کردیم وا... آ ما هر ای از پن ره ن قا  تک می آ ا مهران ک

خوردن،بعد که حرفاشونو شنیدیم فهمیدیم از اول هم کتک رو فقط ایشون می 
 خوردن...

 مئم نی که به تموم حرفائی که می زنی اعتقاد داری؟-قاضی
 بله آقا-مش صفر

 اشکامو پس زدم و بر شتم طرب امیرعباس و  فتم:
 امیر..؟امیرعباس؟حاا ای میشه؟!-

شم دوخته بو ست امیرعباس ا شته بود و د شو روی میز  ها سر د به مهران که 
 ماماُن محکم  رفته بود،مامان هم  ریه می کرد،بر شتم دیدم هدی میگه:

خدایا شکر خدایا بزر یُت شکر خدایا ممنون ممنععععععععون،می دونستم -هدی
 داداشم قاتل نیست...

 داشتبابا مهراُن ب*غ*ل کرده بود و  ریه می کرد،قاضی همه رو به سکود وا 
 و من تو همین حین بر شتم به هدی  فتم:

 یعنی آزاد می شه؟!-
 معلومه دیگه حکمش باطل می شه،معلوم شد که قاتل نیست..-هدی
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 یهو توی اون سکود ملیحه خانم بلند  فت:
 پس بالئی که سر دخترم اومده ای؟!-ملیحه خانم

ملیحه  همه ی داد اه به طرب ملیحه خانم نگاه کردند و عمو رسععول خواسععت
 خانم رو آروم کنه که قاضی  فت:

اون پرونده ای جداست که ا ر می خواهید به جریان بیفته باید شکایت -قاضی
 کنید و مراحل قانونی و پزشکیش رو طی کنید!

ملیحه خانم از اتاق داد اه رفت بیرون و مهران اومد دسعععت عمو رسععول رو 
 شت و  فت:ب*و*سید و عمو رسول دستشو روی شونه ی مهران  ها

 حالل کن-عمورسول
عمو..به قرآن..به قرآِن جدد قسععم من پای لعیا هسععتم خودم می دونم -مهران

اه ولئی کردم،می دونم از من متنفرید،ازم کینه دارید،می دونم صد نفر دیگه 
به  ته دلتون از من ارکیِن ولی  تل نیسععتم  قا بدن من  هادد  یان و شعع هم ب

سم من آینده  سازم..می دونم عزیزد...به عزیزد ق ای رو که خراب کردُم می 
صدمه دیده ی  ستم تا روزی که  شه،پای گ*ن*ا*هم ه آب ریخته جمآ نمی 

 گ*ن*ا*هم حاللم کنه...
عمورسععول نیم نگاهی به مهران کرد و بعد رفت..من و هدی به طرب مهران 

 رفتیم و مهران ما رو تو آ*غ*و*ش کشید و ب*و*سیدمش و  فتم:
 برای دلت خئا میری ولی برای تع بت و عقلت نه.. من می دونستم تو-

 مهران منو به سینه اش فشرد و  فت:
من خودمو به خاطر تو نمی بخشععم عزیزدردونه ام،ویرونت کردم می -مهران

 دونم...
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 از آ*غ*و*شش خودمو کشیدم بیرون و اشکاشو پاک کردم و  فتم:
 اینئوری نگو همه ایز تموم شد..-

 و  فت: مهران سری تکون داد
 فکر نمی کنم!-مهران

سر بلند کرد و به پشت سرم نگاه کرد،بر شتم دیدم امیرعباِس..با مهران دست 
سنگین  سر شیدش طرب خودش انگار هنوزم امیرعباس باهاش  داد و مهران ک

 بود،از مهران جدا شد و نیم نگاهی بهم کرد و  فت:
رشو مهران سریآ سزودباش باید بر ردیم،سورن تنهاست..یه لحظه -امیرعباس

آورد باا و به امیرعباس نگاه کرد ولی امیرعباس بی توجه رفت و نوبت عرشععیا 
 شد..سرش به زیر بود،سری تکون داد و  فت:

شه می  فت -عرشیا سی »عمو همی صورد ک شه تو  یه کار نکنید بعد روتون ن
 روم نمی شه مهران...« که بی گ*ن*ا*هه نگاه کنید...

 ن حرفا رو...بهار کنار ای-مهران
 مهران بابا باید یه سری مراحل قانونی طی بشه ..باید بر ردی...-بابا

شکایت نکنند برمی -مهران سول  می دونم بابا..البته ا ر ملیحه خانوم و عمو ر
  ردم...

با مهراد لت حرب می زنم.. -با با عمورسعععو به زیر »من  مهران سعععر 
ته و بی ر یده و زرد بود،خسعع خت،رنگش خیلی پر ندا یا زیر ا مق بود..عرشعع

آرن شععو  رفت انگار فهمید حالش داره کار دسععتش می ده،مهران لبخندی 
 خیلی خسته ای بابا؟« کوتاه زد و بابا  فت
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بابا...به عمورسععول بگو...بگو...منو به دامادی نه...به نوکری دخترش -مهران
 قبول کنه...خئا رفتم می دونم...به قرآن پاَشم..پاَشم بابا...

 راد شونه اُش ب*و*سید و  فت:بابا مه
 می دونم-بابا

 بگو از..جون نداشته ام..براش ما..مایه می ذارم..-مهران
 مهران مامان حالت خوش نیست صحبت نکن باید بری..-مامان

 مهران منو نگاه کرد و  فت:
 برای تو ایکار کنم؟!-مهران

 هی ی فقط خوب شو-
  فت:دویاره ب*غ*لش کردم و ب*و*سیدمش و عرشیا 

 بریم اون صدای امیرعباس در می یاد!-عرشیا
 هدی هم مهراُن ب*و*سید و بابا  فت:

 برو هونیا ب ه اد اندساعته که بدون توئه..-بابامهراد
عرشیا همراهیم کرد تا پائین،دیدم امیرعباس جلو نشسته و ورق در فکره،فکری 

 که ع بیش می کرد..همه سوار ماشین شدیم و هدی  فت:
ید ادا کنم..  کلی-هدی با یاز  گاه »نهر و ن باس ن به امیرع نه ب*غ*ل  از آئی

کردم،اش شده؟!نکنه یاد لعیا افتاده؟!مهران که  فت به پای لعیا هست..حتما 
 نک خیلی نگران مهرانم..« مهراُن نمی خوان..

 باید بعد آزادی ببریمش بیمارستان،خیلی اوضاعش بده!-
 فتم مهران تموم کرد...رنگش یهو یه لحظه قبل اینکه مش صععفر بیاد -هدی

 سفید شد،من که قالب تهی کردم  فتم وای داداشم سکته کرد!



wWw.Roman4u.iR  232 

 

دخترای مش صفر رو باید زنده به  ور کرد،احمقععا..مگه اینکه دستم بهشون -
 نرسه!
عه ععععه عععععععه،یه سال الکی الکی یه جووُن انداختند زندان با اون فکر -هدی

سخرشون..هزار تا درد و مرض ب شم افتاد به خاطر حرب مفت دو م ه جون دادا
 تا ع وزه ی بی عقل!

 می شه درموردشون دیگه حرب نزنید؟!-امیرعباس
اونقدر لحنش محکم و جدی بود که من و هدی به هم نگاه کردیم و هدی از 
شاره کرد که  شیا هم ا شه؟!ای می  ه!؟عر شاره کرد که این ا شیا ا آئینه به عر

 ساکت باشیم...
 شت و  فتم:یه مدد  ه

 امیرعبعاس..؟تا اند وقت دیگه مهران آزاد می شه؟!-
امیرعباس بر شت نگام کرد..ارا اینئوری می کنه؟!؟وااا اشماشو ببین انگار 

  رگ که به طعمه نگاه می کنه..!
تل می بود -هدی نه دوسعععت داشععتی داداشععمون ا ته؟!نک باس ا وااا امیرع

 خوره!هععان؟!که از بی گ*ن*ا*هیش خون خونُت می 
 عرشیا نگه دار-امیرعباس

 عرشیا با حرص  فت:
 هدی!!-عرشیا
 ایه؟مگه دروغ می  م!؟-هدی
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شد و در عقُب » فتم نگه دار-امیرعباس شت و امیرعباس پیاده  شیا نگه دا عر
  فتم پیاده شو« هم باز کرد و  فت

 پیاده شدم و در رو محکم بست و راه افتاد،دنبالش رفتم و  فتم:
 امیرعبععاس..!!-

 امیرعباس ع بی بر شت و  فت:
عس هی ی نگو...اون ام بُب هم بهار رو سرد -امیرعباس ع ع عی ع سیس س

 افتاده حس نداری؟
ستادم و  شین بگیره،کنارش ای شو برد باا تا یه ما ست سرم کردم و د سریمس  رو

  فتم:
اباد ی بعرشیا هنوز ایستاده بیا بریم سوار شیم همه مون که مسیرمون خونه -

 ایناست!
 می ریم خونه ی خودمون-امیرعباس

 .سورن...-
 امیرعباس داد زد:

 تو به فکر سورنی!؟تو به فکرش بودی نمی ذاشتیش بیای داد اه!-امیرعباس
 با بغض نگاهش کردم و  فتم:

 خب داد اه داداشم بود!-
 ادامو درآورد و  فت:

شم.. -امیرعاس شم..دادا شد و  فت»دادا سی خم  سمت تاک ست؟ « به  درب
 رفت و  آرن مو»بیا برو بشین.. « تاکسی ایستاد و در ماشیُن باز کرد و  فت»

سریم باز افتاد و  فت شید که رو سفت « منو انان ک صاحاُب  اون  ره ی بی 
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و روسععریمو سععرم کردم و  ره اُش سععفت کردم و نشععسععتم ت»می کنی یا نه؟! 
 «ماشععین،راننده از تو آئینه با تع ب نگاهمون کرد..نشععسععت کنارم و  فت

 ولن ک
 با بغض و صدای لرزون  فتم:

 سورن اون  رسنه اِش..!-
 سورن امروز شیر خشک می خوره!!-امیرعباس

یده بودم تموم - که دوشعع تا اون شععیری  ب ه ام شععیر خشعععک نمی خوره،
 شده...امیرعبععاس..؟!

بایلمو درآوردم که شععماره ی عرشععیا رو  امیرعباس به روبرو نگاه می کرد،مو
شیا رو لمس کردم  سم عر سروُن بیاره تا روی ا بگیرم که بره خونه ی مادرش و 

  وشمو از دستم  رفت و  فت:
 بیلمز شدی!؟-امیرعباس

تو نمی فهمی،ب ه ی پنج ماهمو تنها  هاشععتم برای دو سععه سععاعت نه یه -
از ای ناراحتی که داری سععر ب ه ی من خالی روز..ارا اینئوری می کنی؟!!!

 می کنی؟!
 امیرعباس با ع بانیت  فت:

باس کاره -امیرع ئه؟!من ای ئه؟!فقط ب ه ی تو حاا،ب ه ی من؟!ب ه ی تو
 اشم؟!عموش نه؟

 با همون صدای لرزون لبم رو  زیدم و آروم  فتم:
 امیرعبعععاس!!!-
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تا ندم، ماشععین مردم ای می  ه!؟رومو ازش بر ردو خود خونه اشعععک  توی 
ریختم..هم  وشی منو خاموش کرد هم  وشی خودشو..دلم عین سیر و سرکه 
برای سورن می جوشید،وقتی رسیدیم خونه اول از همه پریز تلفُن کشید،معلوم 
نبود اه مر ش شده بود که همه ی پل ارتباطی ها رو قئآ می کرد!منم با همون 

نداخت خت خودمو ا تاق و روی ت یا اینم از روز آزادی حالم رفتم تو ا م..ب
ست و حرفی نمی زد..دقایقی  ش شم!امیرعباس همونئور رو لبه ی تخت ن دادا

  هشت و بعد  فت:
 پاشو برو یه ایزی درست کن ساعت سه ونیِم!-امیرعباس

ست،تو از وها حرب می زنی؟!نه خودم می خورم نه می - سنه ا ب ه ی من  ر
 ذارم تو بخوری!

 امیرعباس آروم  فت:
 می خوام فقط یه امروُز بدون سورن باشیم..-امیرعباس

 از جا بلند شدم و  فتم:
 امیرعباس!سورن من  رسنه است!اینو می فهمی؟-

شید  شت و منو ک سرم بردا سریمو از  امیرعباس انگار توی یه عالم دیگه بود،رو
 طرب خودش،پسش زدم و  فتم:

 اول برو ب ه اُم بیار-
 م پریدن و  فت:دادی زد که از دادش شونه ها

 می یارمش،می یارمش ارا اذیت می کنی!؟حالم خوب نیست...-امیرعباس
با ترس بهش نگاه کردم و انگار م*س*د بود یا شععاید مواد م ععرب کرده بود 
ولی تموم مدد جلوی اشععم من بود پس ارا اینئوری شععده؟!عین مار دورم 
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س سععورُن داشععتم و می پی ید انگار قرار بود دیگه منو نبینه،هر ای من اسععتر
نمی تونسععتم تموم افکارمو به امیرعباس بدم درعوض اون انگار جز من ایز 
شو به احاطه  صورت ساس نمی کرد!اه اتفاقی براش افتاده بود؟! دیگه ای رو اح
شمام بود نگاه کردم و  ست مقابل ا شماش که در ستام درآوردم و توی ا ی د

  فتم:
 ایه؟ایه !؟امیرعباس به من بگو ایه؟-
میرعباس جوابمو نداد و موهامو از کنار صععورتم پس زد و انگار اولین باره که ا

 می بینتم بهم خیره شد..اند ثانیه ای  هشت و آروم  فت:
 نمی تونم..مال منی نمی تونم..!-امیرعباس

 ع بی  فتم:
 امیرعبعاس!خسته شدم اته؟!-

 قسم شکوندم!-امیرعباس
 اععی؟!؟!-

 من نتونستم رو قسمم بایستم و قسمُم شکوندم..مهران قسمم داد و -امیرعباس
 برای ای قسمت داد؟!-

باس با تو -امیرع بار ازدواج  تا تعیین جکم صععبر کنم و زیر  قل  حدا فت   
نرم، فت مثل قدیم ها فقط مراقبت باشم، فت فکر کنم لعیایی و هواُد داشته 

یه  بهاری،ا ر حکم داد اه بر علیه اش بود که  بارُد زمین  تا  ل روز قبباشععم 
ثابت  تا ایزی رو بهم بگه ولی ا ر بی گ*ن*ا*هیش  اجرای حکم برم زندان 
شععد خودم می فهمم فقط نباید باهاد ازدواج کنم...قسععمم داد من اون موقآ 
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اونقدر داغ وم های اطرافم بودم که برام خیالی نبد و  فتم باشععه،برام مهم نبود 
صال باهاد ازدواج نکنم ولی بعد همه ایز عوض  ستم باید مال من ا شد نتون

می شععدی.. فتم صععیغه می کنیم در هر صععورتی ا ر ازم بود جدائی آسععوِن 
حداقل گ*ن*ا*هی نیسععت اینئوری آروم هم شععدم تو هم توی این مدد با 
خیال راحت کنارمی تا ببینیم مهران ایکارم داشععته..ولی از سععه ماه قبل و اون 

به « ی دستاش درآورد و  فتصورتمو به احاطه »شب همه ایز عوض شد... 
صیغه ایم،به همه می  ی عقد کردیم خب؟هونیا تو نمی تونی  سی نمی  ی  ک

 بدون من بمونی!
 دستشو پس زدم و  فتم:

بخاطر مهران عقدم نکردی؟!که هر وقت ازم شعععد جدا بشععیم؟!واقعا که -
..از ولم کن« تا اومدم بلند بشععم منو کشععید تو ب*غ*لش و  فتم»امیرعباس! 

حاا ولم کن.. هم گاهم کرد و  فتم»ین  باس ع ععبی ن یه؟!ارا « امیرع ا
که هم  غه کردی  لت بکش بیوه ی برادرُد صععی گاه می کنی؟خ ا اینئوری ن
خودد آروم بشععی هم من راحت باشععم تا مهران بیاد؟!اون خراب شععده ای که 
توش درس خوندی اینا رو بهت یاد دادن؟! فتی دیگه اه فرصتی می کنه خانم 

ه ی مکرمه که نیست،عقد هم که نیست تو شناسنامه اش بیاد آره؟!خاک دوشیز
 بر سر من که عاشقت شدم،خعععاک...

 امیرعباس داد زد:
 مگه من نیستم!؟-امیرعباس

بودی،مرد هم بودی عقدم می کردی نه برای بار دوم هم صیغه کردی حاا که -
عقد  همه بگونمی تونی عقب نشععینی کنی بازم نمی  ی عقد کنیم می  ی به 
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مه می  م اصععال از اول هم بینمون هی ی نبوُد هی ی  به ه نه  کردیم...!!
 نیست،مهران هم که حکمش معلوم شده دیگه می تونم برم خونه ی بابام...

سیاهش که  شمای  سرم خیمه زد و با اون ا امیرعباس عین یه پلنگ زخمی رو 
شماش قرار  رفته بودن به  سفیدی ا سرخِی  شمام نگاه کرد و در احاطه ی  ا

  فت:
پل  هشعععت آره؟!منم ولت می کنم بری؟مهران که -امیرعباس پس خرد از 

بابام  نداری بر ردی منم می رم خونه ی  بابا هم دیگه نمی تون بگه حق  اومد 
 آره؟!سورن ای می شه؟سورن به کی می رسه؟!

 بند دلم پاره شد و با بغض  فتم:
 امیرعباس!-

ن هم اون خونه ی بابابزر ِش...می مونه تو و به جدی پدری،سععور-امیرعباس
 این دل صاحب مرده ی من...

 با  ریه  فتم:
 امیرعبعععاس!!سورن پنج ماهشه!-

امیرعباس با اشمای و*ک*ش*یش توی اشمام نگاه کرد،ازش ترسیدم..برای 
اولین بار بود که از پناهم می ترسععیدم..حس کردم بازی رو باختم که اونئوری 

هق می کنم!دسععتمو جلوی اشععمام  رفت،پشععت دسععتمو  زیر دسععتش هق
 ب*و*سید و پسش زدم، رفتم و  فت:

 عقدد می کنم...-امیرعباس
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تو بخوای هم من دیگه نمی خوام بعد اهار پنج ماه هنوز آرامشتون ادامه داره -
 آقا؟!

 امیرعباس با لحن ع بانی ولی تن صدای آروم  فت:
ی می کنم،تو وضعععیت بهتر از من با من اینئوری حرب نزن قاط-امیرعباس

 نیست..
عن؟!از اه نظر؟تو نمی تونی ولی من می تونم،میمیرم ولی تو رو از این ا - ع م
 بیرون می کنم..« به قلبم اشاره کردم»

 امیرعباس داد زد:
ایه؟شعیر شعدی،پشعتت  رم شعد؟ولی اول و آخر اون که پشعتِت -امیرعباس

 عشقم می کشه صیغه کرده بمونی! منم..پاتم از این خونه بیرونم نمی ذاری
 من فسخش می کنم..!-

تو خیلی بی ا می کنی حاا ببین روی سعععگ منو که باا بیاری به -امیرعباس
 نفآ خودِد یا به ضررِد..اولین ضرر هم نداشتن سورِن!

 بالُش برداشتم و پرد کردم طرفُش جیغ زدم:
 ب ه ی منه!!-

 امیرعباس با لحن جدی ولی آروم  فت:
از جا بلند شععدم لباسععامو پوشععیدم که »تحت کفالت ویر از توئه! -رعباسامی

 ک ععا؟!« امیرعباس راه نرفته رو به بیرون از اتاُق بر شت و  فت
 به تو ربئی نداره-

 آرن مو کشید به طرب خودش و منو کوبوند به دیوار پشت سرم و  فت:
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سگی می کنی ها،آخ هونیا تو اون رو-امیرعباس سگ  سیدی منو داری منو  ی 
ندیدی که از بهشت برین جهنم سوزان می سازم یعنی ای حاا هی سیخونکم 

 بزن تا اون روم بلند بشه و هم تو رو آتیش بزنم هم خودمو..
 تهدید کردنت تموم شد؟!-

ا اله اا ا... خدایا،هونیا می زنم ناکارد می کنم زمین  یر همین -امیرعباس
سلیئه بازی هاُد ب شی ها! ست»هار کنار مثل آدم زند یُت بکن.. خونه ب م خوا

گه می  قب و دسععتمو از دسععتش بکشععم بیرون ولی م بدم بره ع هلش 
شععد؟!امیرعباس یلی بود برای خودش و من جوجه ای که از اول زائیده شععده 

 ک ا آخه ام ب؟دهن منو داری همش باز می کنی..« بودم..ع بی  فت
 می رم پیش عمورسول ب ه امو بگیرم!-

سینه می زنی نوه ای که -عباسامیر شو به  سولی که اوب آخه عقل ناق ،عمور
یاد ار پسر مرده اِش رو بده به تو یه الف ب ه که ببری کدوم قبرستونی وقتی من 

 باا سرد نباشم!؟
باباشععم مرده خودم - به همون قبرسععتونی که خودم ازش اومدم،ب ه ی منه 

 ی ندارم ولم کن..بزر ش می کنم،به کمک تو و امثال تو هم نیاز
 امیرعباس دستشو بلند کرد و ع بی  فت:

شو دست»هونیا!می زنمت..به خدا می زنمت آدم شدن یادد بیفته.. -امیرعباس
عون دراز « آورد پائین و پرتم کرد رو تخت و  فت و جرئت داری پات« داد زد»زب

 از خونه بهار بیرون ببین خونتو حالل می کنم یا نه..!
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تو رو خدا ببین اه هق هقی می کنم خاک ».به رخم نکش.. زورُد به رخم.-
 مرد بودنُت بهم نشون بده..« بر سرد هونیا محکم باش ضعیف بی عرضه

 امیرعباس دست به کمر  فت:
ا اله اا ا... خدایا من اه به در اهت کردم که این نیم وجب ب ه -امیرعباس

شده؟!من اه هیزم تری به تو فروختم  شاخ  سرتق که زبونت برای من  ب ه ی 
اینقدر نیش می زنه؟!کم براد  هاشتم؟کم نازُد خریدم؟کم قربون صدقه اد 
رفتم؟خونه ی کی عزیز بودی جز خونه ی من؟!تو ب*غ*ل کی آروم بودی جز 
که جون  رفتی برای من  حاا  با من بود  هاد  بدبختی  مه ی  ب*غ*ل من؟ه

ادی من که مرغ نیستم منت رو سرم نهار،تقاص داداشُت پس د-شاخ شدی؟! 
ستش از این دنیا  شت و د سه خودم تخم بهارم یکی اون ب ه رو تو دامنم  ها وا

 کوتاه شد داداشش تخم دوززاه ی آقا رو جمآ و جور کرد...
شیدم یه کم جا خورد و  سش خودمو عقب ک امیرعباس اومد رو تخت که از تر

  فت:
 بیا جلو کاریت ندارم-امیرعباس

 تم:با همون هق هق  ف
 جام..خوبعه..!-

 تو که جرئت نداری ارا حرب  نده تر از دهنت می زنی؟!-امیرعباس
 راست می  م-

 امیرعباس بی اره وار منو نگاه کرد و  فت:
 تو منو دوست نداری؟!-امیرعباس

 تندی  فتم:
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 نععه!-
لب  قدر سععریآ و بی فکر جواب دادم و زیر  که این ته بود  نده اش  رف خ

 بعد اند ثانیه سکود  فت:استغفراللهی  فت و 
 کی سه ماه قبل داشت سکته می کرد که ولش نکنم؟!-امیرعباس

 خاک بر سرم!« به زور جلوی خنده اش رو  رفت و با حرص  فتم»من -
 امیرعباس دستشو به طرفم دراز کرد و  فت:

  ریه نکن بیا ب*غ*لم دلم ضعف می ره اینئوری حرب می زنی..-امیرعباس
شخ یتُم خار کردی حاا بیام «  ریه  فتمبا »نمی یام.. - سخره ام کردی؟! م

ب*غ*لت؟!که ای؟!متوجه نیسععتی اون اه بالئی سععرم آوردی؟!اه فکری 
کردی؟که هر کی بخواد بهم برسععه؟من اینئوری نیسععتم،منم یه ارزشععی دارم 
درسته که امیرحسام اوب حراجی بهم زد ولی..ولی من اینئوری نیستم که تو 

خارم درموردم فکر  باشععم،خردم کردی.. هاد  با گه نمی خوام  کردی..دی
 کردی...

 با حرص و ع بانی  فت:
  ه خوردم خوبه؟!-امیرعباس

 نه!-
مه  فت حتی وسععط اون ه نده اش می  ر وقتی اینئوری جواب می دادم خ
کشععمکش و ع ععبانیت اومد طرفم منو  رفت وخواسععتم پسععش بزنم که زورم 

 نرسید، ردنم رو ب*و*سید و  فت:
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ولط کردم ببخشععید..تو هونیای کواولوی منی آخه ائوری ولت -یرعباسام
شم..تو از هر دختری برام بکرتری..از  شته با شم ا ه تو رو ندا کنم؟!دیوونه می 
هر کسی برام عزیزتری،خودد می دونی که اقدر عاشقتم ببخشید..ببخشید 

م عزیزم...تو عشععقمی،عزیزمی،خانوممی،عین ب ه ام می مونی من نمی تون
 این همه آدُم که تو وجود تو خالصه می شه رو رها کنم...

 با و ه  فتم:
 آره خامم کن تو که نقئه ضعفُم بلدی،زود خر می شم نه؟!-

 ا اله اا الله،هونیعععا!!؟-امیرعباس
 حاا حاا ها دلم باهاد صاب نیست امیرعباس دلمو شکوندی!-

  فت: امیرعباس منو بر ردوند و روی قلبمو ب*و*سید و
 ببخش مهربونم..-امیرعباس

 برو ب ه امو بیار...-
شیدم و  شت به روش روی تخت دراز ک ممیوس نگام کرد و آروم کنارش زدم و پ
انگار تازه فهمیدم ای ها بهم  فته،حرفاش توی  وشععم زمزمه می شععد و هر 
لحظه قلبم بیشتر و بیشتر می شکست..اقدر برام سنگین تموم شده بود اینکه 

مدتی منو  یه  ته  که فقط می خواسعع قدر ارزون فرض کرده بود،یعنی ای؟! این
باشم؟زن صیغه ای،یعنی من یه زن صیغه ای ام...؟! )یه بار هم قبال  فتم،هم 
شده بود ولی  شون انتخاب  صیغه ای" برا سم "زن  این رمان هم رمان دالیت ا

ستخوون بی شکام از روی ا شارشون تغییر کرد...( ا ُش روزای قبل از انت ر می نیم 
 خوردن و روی بالش می ایکدن..من عاشقش شدم اون اون عاشقم کرد...

 سخِت حرفم دیگه باید رفت
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 دیگه تموِم دیگه بریدم
 دیگه خسته ام از اینکه هر ای اومدم و نرسیدم

 سخِت حرفم ولی باید بدونی خسته ام
 ولی باید بدونی می رم با یه یاد اری رو دستم

 تم...با یه یاد اری رو دس
 سخِت رفتن بس که سردم

 من حرب دلهای شکسته ام
 من با هر خاطره با وم می رم با اینکه وابسته ام

 سخِت رفتن..تلِخ حرفم
 ببین من درارو بستم

 من از وروب جمعه ام حتی از سکود صبح هم
 خعععسته ام...

 از اتاق رفت بیرون و انگار قلبم بیشتر جراحت  رفت و زیر لب  فتم:
 تو فکر می کردم طلوع صبِح آخه ...با-

 تا وقتی که بودی من تو زند یم وم نداشتم
 واست تا جائی که تونستم من کم نهاشتم
 البته خودم می خواستم و اینا منت نیست

 ولی با تو بودن واسه من ِمن بعد ریسِک 
 دیگه با خاطراِد با تو خوشم

 که حتی فکر بی تو بودن کشنده است...
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باره بیش از پیش به حلقه ام که ت وی دسععتم بود نگاه کردم و انگار اشععکام دو
 جاری شدند و زمزمه کردم:

 ...باز منم و حسرد اینکه دوباره تنهام-
 و از خدا حاا می خوام دو بال پرواز

 می دونی اند بار  فتم که تو مال من باش
 بگهری در رفت از دستم شماره دردام

 تو که می دونستی من تکیه  اه محکمتم
 دیگه من ارا ِد آخه نوکرتم

 من که هر دقیقه ام وابسته به دقیقه ی تو بود
 من که لباس تنم هم به سلیقه ی تو بود...

 «آهنگ وقت رفتن از یاس و آمین»
 )اعتراب می کنم هر دو بار این تیکه رو از حفظ تایپ کردم!(

همه خونه ی ما جمآ شععده بودند اعتراب می کنم بین اون همه آدم بزر سععال 
صدای سورن بود که با قان و قون کردن فضا رو از سکود خارج کرده بود هیک 
به هم نگاه می کردند،نگاه هائی که برای هر  کس هیک حرفی نمی زد و همه 

یک  .طیشخ  به شخ  دیگری متفاود بود...طبق معمول لعیا نیومده بود.
شت با امیرعباس هم  شتم،هدی هم ازش خبر ندا صال ازش خبر ندا ماه اخیر ا
که سخت سرسنگین شده بودم و دیگه درمورد لعیا باهاش حرب نمی زدم..از 
َسَرکی به هال کشیدم..مهران توی این سی روز جون  رفته بود الهی  آشپزخونه 

ستان  ضعیت قلبشبراش بمیرم ده روِز بعد از آزادی رو توی بیمار   هروند تا و
ثابت بشه و ت ت مراقبت باشه...زیر لب خدا رو شکر کردم که مهران هم بین 
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ما  نه مهران رو از  که هر آن ممک فت  مان می   ما گاه ملیح  ماسعععت ولی ن
بگیره...امیرعباس از جا بلند شععد در حالی که سععورن توی ب*غ*لش بود اون 

همرنگ بابا سبزعسلیش دنبال  دندونیش رو توی دهنش کرده بود و با اشمای
من می  شت...امیرعباس به طرب آشپزخونه اومد بازم ع بی بود ولی آرامش 
خودشععو حفظ می کرد انگار باز عهادار شععده بود که ریش هاُش نزده بود و به 
شد بوی ادکلن  س  سامون نداده بود..هر قدم که نزدیک تر می  سر و  موهاش 

 تر می پی ید،آروم  فت:و زن پسندانش توی آشپزخونه بیش
 سورُن باید عوض کنی!-امیرعباس

 دارم وها درست می کنم!-
شتم و در حالی که می  شتم و برنُج از روی اجلق بردا شوئی  ها سبُد توی هرف

 خواستم توی سبد خالی کنم امیرعباس آروم  فت:
 مواهب باش خودُد نسوزونی!-امیرعباس

گ یه نیم ن باز کردم روی برنج و  نار آب سععرُد  اه بهش کردم همونئوری ک
هرفشععوئی ایسععتاده بود و نگاهشععو خیره به سععبد برنج دوخته بود و پلک نمی 

 زد،سورن تا منو دید خندید و دلم وش رفت براش و  فتم:
 جععان مامان؟-

نده  نازش می دم و دلم وش می ره برای خ که دارم  ید  گار فهم سععورن هم ان
پا زد و قان و قون هاش آشپزخونه  اش،بیشتر صدا از خودش درآورد و دست و

رو  رفته بود انگار داشت باهام حرب می زد...یه سیب زمینی بزرگ برداشتم تا 
 پوست بکنم و کف قابلمه بهارم که امیرعباس  فت:
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 مواهب باش دستتو نبری!-امیرعباس
سیب زمینی نگاه  شده به  صورتی منقبض  شونه های افتاده و  شده با  صی  عا

 فتم:کردم و آروم  
شه جای بکن نکن - سالمه می تونم از خودم مراقبت کنم می  ست و دو  من بی

 هاد بری ب ه رو عوض کنی؟!
 امیرعباس خیلی خسته نگام کرد و  فت:

 نه!-امیرعباس
 با حرص شروع کردم به سیب زمینی پوست کندن که هدی اومد و  فت:

 بیام کمک؟-هدی
باس یا می خواد بره ب ه رو عوض -امیرع های سععورن می آره ب پا نه!اون  ک

 سوزه...
 هدی با ع له اومد جلو و  فت:

 ارا صدام نمی کنی؟!بده من برو..برو پای ب ه اون می سوزه!!-هدی
شععاکی به امیرعباس نگاه کردم و دسععتمو شععسععتم و در حالی که می خواسععتم 

 سورن رو بگیرم دستمو با پیرهنم خشک کردم و امیرعباس  فت:
ی  م دستتو با پیرهن خشک نکن؟!خیس می شه سرما صد بار نم-امیرعباس

 میخوری...
 درحالی که سورُن می  رفتم با حرص آروم  فتم:

 منم صد بار  فتم به من آارم محافظت نده!!-
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سورُن تا از امیرعباس  رفتم هم ین شروع کرد به  ریه کردن که انگار این ب ه 
با  یه فس کتک زدی!!ملیح مامان و عمو رسععول  ع له و ترس از جا بلند رو 

 شدن و  فتن:
 ای شد؟!-ملیح مامان

 هونیععا؟!-عمورسول
 به امیرعباس نگاه کردم و سورُن  هاشتم توی ب*غ*لش و  فتم:

 هی ی،آقا رو باز امیرعباس خان جدا کردم!-
عمورسععول کمی نگران نگام کرد که با لحن آمیخته با حرص حرفمو ادا کرده 

سبت به امیرعباس و به عالوه ی  بودم و ملیح مامان متفکر با یه حس مالکیت ن
کمی ناراحتی بهم نگاه کرد و من به طرب اتاق رفتم و امیرعباس هم دنبالم راه 
افتاد به سعمت داخل اتاق سعورن اومد و تا پوشعک سعورُن بداشعتم امیرعباس 

  فت:
 برای ای باز یه پیراهن کوتاه پوشیدی؟!-امیرعباس

 خیلی جدی و خشک  فتم:
 نامحرمی نمی بینم این ا!-

 پس عرشیا اه نقشی داره اون ا؟!-امیرعباس
 از مهران برام کمتر نیست..-داداشِم -

 خوشم نمی یاد جلوی عرشیا اینئوری می  ردی!-امیرعباس
شیا - صداد دراومده؟!عر شم که  مگه تازه امروز منو دیدی که اینئوری می پو

 هم به من به اشم برادری نگاه می کنه خب!
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شِتووبرای اینکه -میرعباسا شم برادری می بینه اونم دادا فقط یه نفر تو رو به ا
شی که من ازش بیزارم که تو جلوی دیگرون اونو  سی می پو منو عهاب بدی لبا

 بپوشی و داری بازم...
 امیرعباس...؟-

مهران اومد تو اتاق سععورن اونم در حالی که من و امیرعباس توی دسععتشععوئی 
امیرعباس به این خاطر تا اون ا همراهم اومده بود که سورن اتاق سورن بودیم،

اونو ببینه و یه وقت  ریه نکنه و بهاره بشععورمش...امیرعباس به من نگاه کرد 
انگار یه لحظه برای جواب دادن به مهران ترسید ولی خودشو جمآ و جور کرد 

 و جدی شد و از دستشوئی رفت بیرون و  فت:
 بله؟-امیرعباس

 ره به  ریه افتاد و با ع بانیت  فتم:سورن دوبا
 عععه!!پسر بد نشو دیگه..سععورن؟!-

 امیرعباس بر شت و  فت:
 جعععان؟!بابائی..پرسم من این ام نرفتم که..جععان من..؟-امیرعباس

سورُن ازم  رفت و به دنبال من  سورن  رفت و  شت و دوِر  سریآ بردا حوله رو 
شوئی اومد بیرون..مهران  ست سورُن از د همینئور نگاهمون می کرد..زیرانداز 

 پهن کردم رو تختش و سورُن ازش  رفتم و  هاشتم روش و  فتم:
 ِکِرمشو بده
 پاش سوخته؟دو ساعته میگم بیا عوض کن ها..!-امیرعباس

برای اند دقیقه نمی سععوزه که..برای جای پوشععِک..همش میگم یه سععایز -
 رو می  یری!بزر تر بگیر باز می ری همون سایز قبلی 
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 اون می رم یکی دیگه می خرم..-امیرعباس
 دیگه بستمش،نمی خواد..-

 نه ب ه ام اذیت می شه!-امیرعباس
بهار بخوابونمش بعد،اون بری خونه رو می ذاره رو سععرش..یه دسععت لباس -

 بده تا لباسشو عوض کنم...
کنه؟!اومده درمورد به مهران نگاه کردم،به ای داره این وری متفکرانه نگاه می 

قولی که امیرعباس داده و عمل نکرده باهاش حرب بزنه؟امیرعباس اه جوابی 
 می خواد بده؟!

شدم اما نمی خوام  سنگین  سر شه؟باهاش  نکنه مهران وادارش کنه از من جدا 
از دستش بدم...لعنتی عشِق بابا جای اینکه کمرنگ بشه هر ای سر سخت تر 

شه و کم شی پررنگ تر می  سختی می  ساز ار و  سر نا شه..یک ماه  تر نمی 
باهاش  هاشتم تا اونو حرص بدم خودم دارم روز به روز آب می رم و از دل در 
می یام،تف نتوی رود هونیا هم اونو عهاب می دی هم خودُد..نگاه ریختشو 
شو نداره فقط برای  شده دل و دماغ رسید ی به خود الهی براش بمیرم اه اور 

کلی با موهای بهم ریخته و ریش بود حاا دوباره انگار لباس امیرحسین این ش
سیاه تنش کرده برای عاطفه و محبتی که بینمون بود و محدودش کردم..حقِش 
که  اه نظری درموردم داشعععت،می خوام ببینم مهران  ته ای  فت و  یادم نرف
ِمت اه جوابی بهش می ده می خوام ببینم می  بهش میگه ارا زدی زیر َقسععَ

بدتر از  خواد لک زده؟تو  خت ف بدب کار بکنی  نه...تو می خوای ای کار بک ای
اونی،عمه ی منه که امیرعباس می ره بالششو بو می کنه و قربون صدقه اش می 
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نه..؟!اون قبال هم از تو دور بوده...منو نمی  یه می ک ره و برای دوری ازش  ر
منو می  خواسعت..عاشعقم شعد..منو بی ارزش تلقی کرده بود..برای آرامشعش

خواسعععت انگار از تو خیابون پیدام کرده بود..ازش متنفرم..لعنتی..به هر حال 
من میراثشععم..نمی خوام میراث باشععم می خوام عشععقش باشععم..عشععقم که 
اینئوری دیوونه شععده و سععر و وضعععش بهم ریخته..بره بمیره می خواسععت با 

ال میرعباس محرب مهران ولم کنه..بسته هونیا بسته من عاشقشم..عاشقشم..ا
 منه..ازم نگیرش به اندازه ی کافی ازش دورم کردی بسته...

 -امیرعباس عه!بخوابه،سورن بخوابه.. 
باا سععرم  بگیر بشععین اخالقشععو نمی دونی فکر می کنه می خوای بری که 

 -ایستادی بشین 
 خیالش راحت بشه..

 امیرعباس نشست و مهران  فت:
 - مهران پس ائوری صبح ها میری سر کار؟

شکالی نداره..خدانکنه ببینه  صبح ها خوابه که من می رم،منو نبینه ا امیرعباس 
 -که دارم 
 می رم!

 -مهران براش شناسنامه  رفتین؟ 
 با حرص به امیرعباس نگاه کردم و  فتم:

 -نخیر 
 امیرعباس بی دفاع و بی اره وار نگام کرد و مهران  فت:

 -مهران ارا دست دست می کنید؟! 
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 بدون اینکه به مهران نگاه کنه  فت: امیرعباس
 -امیرعباس می خوام به نام خودم شناسنامه بگیرم.. 

مهران اشم هاشو با یه حس ی...یه حسی که انگار تیکه ای از وجودشو یکی 
 قوی تر از

با  به وارد برده و م بوره برای اینکه  وشععتش زیر دندون وارتگ ر  خودش 
 حفظ

ود کنه به امیرعباس نگاه کرد و .. امیرعباس ورورش به امیرعباس بدوزه و سک
 دست

 سورُن از دهنش کشید بیرون و مهران  فت:
مهران ما یه » !  -امیرعباس به من نگاه کرد و من اشععم از امیرعباس  رفتم 

 قراری داشتیم
و به سورن نگاه کردم که مهران ادامه « قرار بود صبر کنی،قرار بود یه جور دیگه 

 داد
شو بگیری بیاری توی یه خونه ی مراقب خواهر ست شی نه اینکه د م و ب ه اش با

 م زا و
کل فامیل هم خبر کنی که دارید با هم زند ی می کنید،رسععم و سععنت به جا 

 آوردی...
 امیرعباس جدی بر شت به مهران که ایستاده بود نگاه کرد و  فت:

ه ی من امیرعباس میراث م،حقمه،زن و ب ه ی برادرم بعد از مر ش زن و ب 
 -محسوب 
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 می شن،اشم بد دنبالش بود،جوو» به امیرعباس نگاه کردم که با یه حسی اینا 
 ن خوشگله

 رو می  فت« کسی پشتش نبود،باباد کنار کشیده بود... 
 مهران طلبکارانه  فت:

 -مهران بابام کنار کشید تو هم با این توجیه پا پیش  هاشتی!؟ 
 کرد و  فت:امیرعباس با حرص به مهران نگاه 

 -امیرعباس تو خونه ام می موند و منم می بایستی فکر می کردم خواهرمه!؟ 
 -مهران نمی تونستی؟!من بهت اعتماد کردم! 

 امیرعباس ع بی  فت:
امیرعباس بد کردم باا سععر خواهرد و ب ه ی برادرم اومدم که کسععی،نامردی 

 -فکر نکنه 
 تش؟!بی ک س و طعمه ای برای شکار ببینتش تا بدّر 

 مهران آروم و با حس  فت:
 -مهران  فتم مراقبش باش... 

امیرعباس درحالی که سرشو باز از زیر بلند کرده بود با یه حس قوی و محکمی 
  فت:

شت قلبم  امیرعباس مراقبش بودم ولی نتونستم مثل لعیا ببینمش..خواهرد نها
 -سر جاش 

خودش می خواسععته رو  ردن به امیرعباس نگاه کردم که داره همه ی اون ه که 
 باشه» .. 
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من می ذاره!به مهران نگاه کردم که به من متفکر و عاقل اندر سفیه نگاه می کرد 
 و

امیرعباس جدی تر از لحظه های قبل درحالی که سععورُن از روی پام بلند می 
 کرد تا

روی تختش « با من س ر زند یم و زن و ب ه ام قراری نهار و انتظاری نداشععته 
 ره  فتبها

 باش!
 از اتاق رفت بیرون و مهران بهم نگاه کرد و  فت:

شقت بگهری،از  شی از ع ساقط ب شدی به خاطر من از زند یت  مهران م بور 
 -آینده 

 اد...من ایکار باید بکنم؟م بورد کردن؟
اینئور  »سر به زیر انداختم و  فتم «  -موضوع امیرعباس با دو تای دیگه فرق 

 نبود
 دو س ش دار م...داره..من..من 

 -مهران ارا عقدد نکرد؟! 
 -به خاطر تو..! 

به خاطر من بود که نباید بینتون رابئه ای برقرار می  به خاطر من؟!ا ر  مهران 
 -شد.. 

 با خ الت بیشتر سرمو بیشتر تو اک بردم و  فتم:
 -عاشق شد نتونست! 
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سععر سععورن و  مهران ویرتش دود کرد و تو اتاق رژه رفت و فکر کرد..رفت باا
 دقایقی

 به سورن اشم دوخت و بعد آروم  فت:
 -مهران شاهرخ ایکار کرد؟ 

 سریآ به طرب در نگاه کردم،از جا پریدم و در رو بستم و  فتم:
ند شعععاهرخی وجود  باس و خونواده اش نمی دون هیس..هیس..مهران امیرع

 -داشته..می 
شت ی بود که پخواستی اه خبر باشه اون عوض ی پست فئرد که اولین نفر

 منو خالی
 کرد،تازه یه سور هم به دارا زده بود...

 - -مهران همش به خاطر... 
 پریدم تو حرفش و  فتم:

مهران تو یه نشونی بود برای اینکه بهم ثابت بشه که ائور یه آدم می تونه کمتر 
 -از یه 

 حیوون باشه..!
 مهران نگاهم کرد و بعد آروم  فت:

 -مهران تو هم عاشقشی؟! 
سر به زیر انداختم و به حلقه ام نگاه کردم،حرفای امیرعباس توی سرم درست 

 عین یه
شو حس کردم...به  شمم اومد، رما شد،کاراش جلوی ا صود پخش  ضبط 

 سورن نگاه
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 کردم و  فتم:
وقتی مادر می شععی دیگه تو مهم نیسععتی تموم وجودد خالصععه می شععه در 

 -خوشبختی ب ه 
ا بودن امیرعباس بی عقده و آسععیب بزرگ می اد،همین که می دونم سععورن ب

 شه برام از
 صد تا عاشقی بهتره...

 -مهران پس نمی خوایش؟! 
 روشو بر ردوند که بره،تا خواست در رو باز کنه سریآ  فتم:

به حرفای زبونم  وش نده،باهاش عوام شده و زبونم داره نیش به امیرعباس می 
 -زنه..از 

صور سمو » ... تش رو  یج وار و مهران روش رو بر ردوند و  سا رنگ و روم اح
 بخون

پر از پیک و خم و اخم کرد « وابسته تر از اونی هستم که بخوای ازش جدام ... 
 و  فتم

 »سر به زیر انداختم و  فتم « اینقدر وابسته که عقدم نمی کنه و من "زن صیغه 
 کنی

کرده جای رفتن ایشم" و این خالب قانون ورور م و می خوام برم ولی ق دُش ن
 به

 بیرون از این خونه تو آ*غ*و*ش امیرعباس ورق می شم..
 مهران از تع ب سرخ شد و  نگ و  یج نگام کرد و  فت:
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مهران یعنی ای؟!هدفش از عقد نکردن ایه؟مگه تو رو اضععافی فرض کرده یا 
 -بی کس و 

 سنگتکار یا نکنه زن دومش شدی که اجاره نشین قلبش کرده اد و راه می ره 
 هم به

 سینه می زنه
 با بغض به مهران نگاه کردم و  فتم:

شون می  ستم که ن می » .. مهران اومد طرفم و  فتم «  -ضعیف تر از اونی ه
 ترسم مهران

دم،نقئه ضعععف من تنهاییم و کلی م ععیبت توی اوج بال اومده شععده مرهم 
 زخمم تمام جونم

شده...می ترسم ازم » ... فتم به سورن نگاه کردم و  « ب ه امم مثل خودم بار 
 دل بکنه

آوردم دیدی ایکار می کرد؟..ا ر بره ایکار کنم؟میگه عاشععقمه،ولی کاراش 
 داره عکس

شون می ده؟دارم از کلی فکر و خیال » موهامو به انگم  رفتم  شو ن س سا اح
 دیوونه می شم

شاید به خودش بیاد!هرای  سرسنگینم باهاش که   و به طرب باا« یه ماهه که 
 دادم و  فتم

من سردتر اون تغییر نمی کنه همونئوری باهام بدون اینکه ازم خرده بگیره ولی 
 حرفی
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هم از عقد نمی زنه ارا؟!مگه منو نمی خواد؟مگه عاشقم نیست؟مگه این ب ه 
 رو نمی  ه

پسععرمه؟مگه نمی  ه زند یم؟!زن و ب ه ام؟ارا اینئوری می کنه؟منتظره که 
 کسی از راه

نسبت به اون بیشتر از من باشه؟!توی اون شرکت خراب شده برسه که حسش 
 اش کلی

خانم مهندس تیتیش مامانی و با کال س،کلی آدم آس و های هسععتن که من 
 انگشت کوایکه

ی اونا هم نمی شععم،دخترای اون بیرون ک ا و من ک ا؟که تا اومدم به خودم 
 بیام یه ب ه

هامو  ماد» ... مو ید نقش  با که  یدم  بازی کنم...من لج تو دامنم د ری رو 
 بازم،حسودم،ع ولم

 به انگ  رفتم و ع بی  فتم« امیرعباس مال منه! 
 مهران منو به آ*غ*و*ش کشید و سرمو ب*و*سید و  فت:

 -مهران باشه،آروم باش 
 با  ریه  فتم:

 -من بهش احتیاج دارم،قلبم داره داوون می شه 
ر بود بهت صدمه ای وارد مهران باهاش حرب می زنم علتشو می پرسم ا ر قرا

 -بشه می 
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کش مت عقب حتی ا ر از دوریش قرار باشه بیش از اینا زجر بکشی ولی دیگه 
 نمی ذارم

 آسیب ببینی خودم نوکر تو و ب ه اتم...
 پیشونیُم به سینه ی مهران اسبوندم و  فتم:

شم تا حکم ق اص تو رو ندن،من تو  شق نبودم،بابا  فت باید باهاش با من عا
 -ه ی لحظ

یه کردم و  های  ر باره بهم دده..من » .. های  باس نفس دو پژمردن و امیرع
 عاشقشم مهران

  فتم« عشق لعنتی.. 
مهران باشعععه عزیزم باشعععه آروم باش،همه ایز اونئوری پیش میره که تو می 

 -خوای... 
 هدی در اتاُق باز کرد و  فت:

 -هدی ای شده؟!!تو ارا  ریه می کنی؟! 
 مهران اومدم بیرون و اشکامو پاک کردم و  فتم:از آ*غ*و*ش 

 -هی ی یه کم دلم  رفته بود بریم..برنج رو دم کردی؟ 
 -هدی دم هم اومد بیا سفره بندازیم.. 

یدی رنگش  تا مهران رو م که  تاد  مان اف ما به ملیح  گام  مدم بیرون ن تاق او از ا
 عوض می

 حال و رو ز بی خیالیشد،عمو رسول هم ادعای بی خیالی می کرد اما..نه این 
شپزخونه و دیدیم بی اره عرشیا داره هرب و هروفامو میاره با  ست..!رفتم تو آ نی

 خ الت
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  فتم:
 -وای عرشیا ببخشید تو رو خدا... 

 عرشیا با تع ب نگام کرد و  فت:
 -عرشیا ارا؟ایکار کردی مگه؟! 

 شاکی  فتم:
 -کاری نکردم که توأم،داری کمک می کنی رو می  م 

 عرشیا لبخندی زد و  فت:
عرشععیا دیدم همتون ویبتون زده مم دارم از  رسععنگی می میرم و بوی این قرمه 

 -سبز ی هم 
 داره کالفه ام می کنه،خودم دیگه کمر همُت بستم که سفره بندازم

 -هدی الحمدا... کار کردن تو رو هم دارم می بینم! 
 -دی... عرشیا من کمکت نمی کنم؟!نمک دستم اشمُت بگیره ه

سرکی » ؟ امیرعباس کو «!از  شتم و به هال  شون  ها اون دو تا رو به حال خود
 کشیدم

محدوده ی آشععپزخونه بیرون اومدم که طرب اتاقا رو ببینم،تو اتا ق یعنی؟!در 
 اتاق که با ز

به طرب  تاق اینو ر  ید تو ا ته؟شعععا نده..ک ا رف باشعععه در رو می ب تاق  ا ر تو ا
 آشپزخونه رفتم

ست و روی اُ  شپزخونه رو ببینم..نه این ام نی شدم تا داخل اتاق کنار آ پ ن خم 
 ای شد؟!..نره
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بیرون!؟حاا ارا  هاشععته رفته مگه ای شعععد؟!مهران که هنوز بهش حرفی 
 نزده..باز نکنه

رفته فکراشععو بکنه؟!از روی اپن بر شععتم که صععورتم محکم خورد به یه ایزی 
 اونقدر

 توسط یکی  رفته شدم که نخورم زمین...محکم که تعادلمو از دست داد و 
 آروم تو  وشم  فت:

گاهم  ن گاران  ن باس  یدم امیرع قب دادم د هامو ع ؟ حواسعععت »  -مو
 ک است؟!ایکاری می کنی

 می کنه،آروم تر از قبل  فت« این ام! 
خاک خاک خاک بر سرد هونیا که فقط بلدی خودُد رسوا کنی از ک ا فهمید 

 دنبالشم
 نگاهمو تند ازش  رفتم و با لحن عادی  فتم:که می  ه این ام!؟

می خواسععتم برای..برای کمک کردن..برای ناهار..برای.. برای سععفره انداختن 
 -صداد 

 کنم!
 مئم نم اون لبخند عاقل اندر سفیه ش روی لب ش شکی نداشتم

امیرعباس پس ائوری مُن توی هال روی مبل ندید؟!اونقدر تو سععرد شععلوغ 
 -که آدم به 

 ر ی رو نمی بینی؟!این بز
ئوری  ا عا  ق مش؟!وا ید ند برن  ب مو  کور مای  مرده شعععور اشععع واااای!!!

 ندیدمش؟!ائوری هم
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 دنبالش  شتم ضایآ تر از من خودمم!
 دیُس برداشتم تا خواستم در قابلمه رو بردارم  فت:

تت می  به صععور خارش می خوره  قب اون ب تُت بکش ع باس صععور امیرع
 -سوزونت د.. 

 -رو سفره رو ب ین..! خودم می دونم،تو ب
تا در قابلمه رو برداشععتم بخارش هم ین خورد تو صععورتم که دیس از دسععتم 

 افتاد و
شیدم که همه از  شد،انان جیغی ک شد و به هزار و یک تیکه تبدیل  شی  متال

 هال به داخل
سوزش  شت بند جیغ من انان داد زد که  شپزخونه ه وم آوردن،امیرعباس پ آ

 صورتم یادم
 رفت...

رعباس بهت می  م صععورتُت ب کش َع َقب!!!اونقدر هول جواب دادن به امی
 -منی که 

 توجهی به حرفام نداری و کار خودُد می کنی...
 دستمو کشید به طرب شیر آب و صورتمو با آب سرد اندین بار شست...

شد..؟!امیرعباس؟امیرعباس  سرم الهی بمیرم براد ای  مامان وااای خاک بر 
 -ای می شه 

 ؟!صورتش
 -بابا بیایید بریم بیمارستان... 
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 -عمورسول بهار ببینم صورتشو 
 -امیرعباس سرُد بیار پائین اینقدر وول نخور صورتُت بشورم... 

 با  ریه  فتم:
 -وااای می سوزه! 

امیرعباس م ن احمق ارا نگرفتم از دستت خودم بکشم مگه توی سر به هوا رو 
 -نمی 

 کردی،معلومه اته؟!شناسم..ببین بال درست 
 با همون حال  فتم:

 -ولم کن خودم می شورم.. 
 امیرعباس منو کشوند طرب خودشو با حرص  فت:

 -امیرعباس ازم نکرده سرُد بیار پائین 
 -مهران امیرعباس اینئوری نمی شه ببریم درمانگاهی جایی؟ 

 -هدی پماد ندارین؟ 
بخار برنج زیاد نیسععت همین عرشععیا درمانگاه نمی خواد بخار زودپز که نبوده 

 -پماد بسته! 
 -امیرعباس عرشیا برو پمادی که رو میز اتاق سور ن رو بیار... 

 -اون پماد سورن بدرد نمی خوره... 
سرُد بیار پایین ا ر آروم قرار  سوختگ ی ..تو  ست برای  امیرعباس کااندوا

 -داشت... 
 -صورتم می سوزه.. 

 امیرعباس با حرص  فت:



wWw.Roman4u.iR  264 

 

مگه نگفتم صععورتُت بکش عقب هان؟حتما باید بالئی سععر خودد  امیرعباس
 -بیاری تا 

 حرب  وش بدی؟
 -مامان الهی بمیرم براد..منو صدا می کردی خب..! 

 -امیرعباس مشکل ای نکه خانم حرب  وش نمی ده.. 
 -عمورسول خیله خب توأم.. 

 -امیرعباس سرُد بلند کن ببینم...هی ی نشده یه کم سرخ فقط 
 ض و  ریه  فتم:با بغ

 -می سوزه صورتم.. 
 امیرعباس با حرص بیشتر  فت:

اون خودُد » ... با لحن آرومتر  فت « اون کرم می زنم خوب می شععی.. 
 سوزوندی

سرم بزنه،ب*غ*لم کن و بگه  صدقه ام بره نه اینکه داد  ست قربون  دلم می خوا
 ایزی نشده

.؟!ولی امیرعباس داد عزیزم،قربونش برم می سععوزه؟می خوای ببرمت دکتر..
 می

 زد،سرزنشم می کرد،با حرص  فتم:
 -بده خودم می زنم..! 

شدم..ملیح مامان  ساکت  شمام نگاه کرد که  ضبی توی ا شم و و با انان خ
  فت:
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 -ملیح مامان به پیشونیش هم بزن خیلی سرخ شده! 
 باوخره اون هم توجه کرد،الحق همیشه مهربون بود باهام..مهران نگران  فت:

 -مهران مئم نی کرم برای سوختگ ی تاول نزنه یوقت!؟ 
 با نگرانی  فتم:

 -تاول؟!تاول نزنه از ریخت بیفتم؟! 
امیرعباس با این جمله ام شاکی نگام کرد..ارا؟!دلیلشو نفهمیدم ولی عرشیا با 

 خنده  فت:
تاول ایه؟اون خیلی  که نبوده بخار برنج بود نمی زنه، با آب وش  با یا  عرشعع

 -سفیدی و 
شوهرم که  شی نترس  شدی فردا خو ب خوب می  سرخ  ستت نازک اینقدر  پو

 کردی نمی
شی  شت هم ب شته،ز شه..به قول معروب َخ رد از پل  ه شی ا ه ایزیت ب تر

 بیخ ریش
 امیرعباسی!

امیرعباس با اخم و ع بی به عرشیا نگاه کرد منم با بغض به عرشیا نگاه کردم 
 و از جا

م و به اتاق رفتم همه انگار با هم حرب می زدند بلند شععدم و امیرعباُس پس زد
 و از

عرشععیا خرده می  رفتن..بی اره عرشععیا اون که حرب بدی نزد من دنبال بهونه 
 بودم که با
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حرب اون بهونه اومد دسععتم...حاا ارا  ریه می کردم؟!دلم از همه پر بود،از 
 دنیا از

 ...عشق از امیرعباس که دو مورد قبلی خالصه می شد در او
 -پاشو بیا ناهار 

 -نمی خورم 
 -پاشو هونیا ب ه شیر می دی نباید  رسنه باشی 

 - رسنه ام نیست 
هونیا من خسععته ام پاشععو وهاد یخ کرد..ارا  ریه می کنی؟!عرشععیا که اومد 

 -عهرخواهی 
 هم کرد!

 -برو بیرون می خوام تنها باشم 
ه  ریه می کنی کمهمون تو خونه اد نشععسععته تو اومدی تو اتاق بس نشععسععتی 

 -ای؟!که ای 
رو ثابت کنی؟نترس زیبای خفته از ریخت نمی افتتی..هم نان صععورد خیره 

 کننده اد
 روی بدنت فخرفروشی می کنه!

 با حرص نگاش کردم و  فتم:
نمیتونی بدون نیش حرب بزنی؟بدون کنایه؟!جای دلداری دادنت داری نمک 

 -می ریزی 
 بیشتر بسوزم!؟
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 -شده؟!ارا بهونه میاری اته؟ امیرعباس مگه ای 
آره بهونه می یارم من ب ه ام اصععال،بگو دیگه همیشععه کی میگی "هونیا بزرگ 

 -شو" بگو! 
امیرعباس روُش ازم بر ردوند و لبه ی تخت نشععسععت و آرنج هاُش روی سععر 

 زانوهاش
 هاشععت و پن ه هاشععو به پس سععرش فرو برد و دقلیقی بینمون سععکود حکم 

 فرما شد و
 ت:آروم  ف

 -امیرعباس تو داری بهونه می یاری اون از هم دور شدیم،دلت تنگ شده... 
 با حرص  فتم:

 -من مثل تو نیستم 
 امیرعباس نگام کرد و  فت:

آره..تو بدتر از منی منم بدتر از تو..داری هر دومونو از بین می بری ارا از من 
- 

گار دورتری اون م نارمی ان که بیشععتر ک قدر  یا هر ا نه ی دوری هون وقآ خو
 آقاجون

اونقدر بیشتر با من بودی اون..از صدتا وریبه بدتری..ارا اذیت می کنی؟ارا 
 نمی

 ذاری هر دومون آرامش داشته باشیم همش دعوا و جر و بحث،بهونه دلیل
تراشععی، ریه،داد که همش به خاطر یه دلیل اونم ح عععاری که دور خودد 

 کشیدی و نمی
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خودد بهم نزدیک می شععی نمی  یری که  ذاری نه من بهت نزدیک بشععم نه
 دارم از دل

سوزش  ستفبه خاطر  براد درمی یارم نمی فهمی  ریه هاد به خاطر داد من نی
 صورتت

شاره کرد «  شش ا ست اون » به آ*غ*و* ست،به خاطر اخم و تخم مادرم نی نی
 تو این ا نیستی

م هزار تا داری هر دومونو از بین می بری منم دارم عاصععی می شععم دارم می ُبّر 
 عامل به

وجود اومده که تو رو ازم بگیرن هزار تا علت دیگه هم هست که خودم بهارمت 
 که ازم

بگیرنت..داری منو روانی می کنی!اه گ*ن*ا*هی کردم هونیا؟اون یه لحظه 
 لغزیدم؟!مگه

خ*ی*ا*ن*د کردم؟مگه پاد نیسععتم؟!ارا یه حرُب اینقدر بزرگ کردی؟من 
 که عاشقتم من که

ی سععوزم براد مگه اون مهم نیسععت؟!ارا داری پشععیمونم می کنی که دارم م
 باهاد درد و

ستم  شنوی!؟من اون موقآ نمی دون دل کنم،ارا داری کاری می کنی که دروغ ب
 تا این حد

قراره عشععقی بینمون باشععه بهم حق بده بی ان ععاب من یه پسععر م رد بودم که 
 دوازده سال
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دم که تفکراتمو تا حدودی تغییر داده باهاد تفاود سععنی داشععتم،از جائی اوم
 بود تا بیام و

دوباره بشععم امیرعباس باید زمان می داشععتم باید زند ی رو باهاد ت ربه می 
 کردم ارا

اینقدر خودخواهی هونیا؟تموم کن  روکشععی تو..یه حرفی زدم و یک ماهه که 
 ترکم

 کردی..کنارمی اما عهابم میدی...
... 

ترکم کردی..کنارمی اما عهابم میدی..با  ریه و  یه حرفی زدم و یک ماهه که
 حرص درحالی که دستمو باا پائین می کردم هنگام ادای جمله ام  فتم:

 ازد دلگیرم..داره حرفت عین خوره می خورتم..-
 امیرعباس آروم و ومگین نگام کرد و  فت:

شه -امیرعباس ست نمی  سته دیگه اینئوری در شه هونیا ب شه عزیزم،با منو »با
بیا بر ردیم بهم « کشععوند طرب خودشععو تو ب*غ*لش منو  رفت و ادامه داد

شععاید اینئوری قلبت باهام صععاب بشععه باید بهم فرصععت بدیم باید همدیگُر 
ببخشععیم..من که هزار بار  فتم ببخشععید ببخشععید،بازم میگم..ا ر ازم فاصععله 

به زن ها  نهار دعوای اون بیرونی  ند  جداد می کن حت تر ازم  د ی بگیری را
خ وصِی ما هم بکِش..من و تو نه به خاطر رسوماد نه به خاطر بی پناهی تو 
و سورن بلکه به خاطر احساسی که نسبت به هم داریم کنار همیم..باشه عزیز 
دلم؟این جنگ تموم نشده هنوز حساب لعیا و مهران رو هواست و مادرم آماد ه 
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 م جای تو توی قلبمست برای یه جریان جدید،من فقط وقتی محکمم که بدون
 امِن امِن...بهار یه کم آرامش داشته باشیم..

 صدای ملیح مامان بلند شد که با حرص  فت:
نه آقا مهران این ا رو ولط خوندی من با سععوزن ابرو جمآ نکردم -کلیح مامان

 که تو با خاک انداز بریزی تو کواه...
 م..!ملیحه خانم من که نمی خوام برم،میگم که پاش هست-مهران

همه رو راضععی کردی ولی منو نمی تونی من هنوزم تو رو مق ععر -ملیح مامان
مرگ پاره ی تم می بینم،ا ر تو اون شععب به خونه باغ نرفته بودی حسععام تو رو 
سر ب ه ی من...منم به بانی مرگ ب ه ام  نمی زد که اون نردبون لعنتی بیفته رو 

یگه تموم شعد...ا ر می خوای این دختر نمی دم...تو یه بار لعیا رو ازم  رفتی د
شید اون ا ر دور و  شم من نبا سعی کن جلوی ا سعی کن، شه  قیامت تموم ب
برم ببینمتون یادم می افته که تو ائور زند ی این همه آدُم به خاطر یه لحظه 

 ه*و*ست به باد دادی..
 مهران با حرص ولی اروم  فت:

 لعیا برای من ه*و*س نبوده و نیست!-مهران
 مامان جیغ زد:ملیح 

 اسم دختععِر منو نیعععار!-ملیح مامان
 ملعععیحه!-عمورسول

 مهران..کافیه..کافیه..-بابا
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صععدای کوبیدن در ادومد،با وحشععت از آ*غ*و*ش امیرعباس اومدم بیرون و 
  فتم:

 دعوا شد..دعوا شد..-
شدم،عمورسول قبل  شت بندش راهی  سریآ از در زد بیرون و منم پ امیرعباس 

وضعععاع بدتر بشعععه ملیح ماماُن داشعععت می برد..کی رفت بیرون؟کی اینکه ا
 نیست؟!مهران!مهران رفته بیرون..!ملیح مامان رو به بابا  فت:

حاج مهراد..پسععرُد مهار کن اون من نمی ذارم دسععتش به لعیا -ملیح مامان
 برسه،من نعش لعیا رو هم روی دوشش نمی ذارم مهارش کن!

 بیا..پروانه،کیمیا بدو باباخیله خب بریم ملیحه -عکورسول
به بیرون هدایتش  ماماُن  رفت و  بازوی ملیح  نه هم طرب دیگر  زن عمو پروا

 کردن،مامان با  ریه  فت:
امیرعباس مادرد داره حسععاب دل مهراُن با تقدیر حسععام می کشععه این -مامان

 ان اب نیست..!
ن نه هر ای به شععماها می  م خودم می  م خودم می شععنوم می  م او-بابا

ید اون مهر لعنتی حکم خشعععک بشعععه  بهار وقتش نیسعععت،اون هم داون 
 بعد..بفرمائید همیُن می خواستین؟!

 هدی برای مامان یه لیوان آب آورد و  فت:
 بیا مامان جان یکم بخور..-هدی

دست ماماُن  رفتم و ب*و*سیدم و بابا در حالی که پشت پن ره ایستاده بود و 
  فت:به بیرون نگاه می کرد 

 حنانه خانم پاشو بریم-بابا مهراد



wWw.Roman4u.iR  272 

 

 مهران ک ا رفته؟-مامان
 هر جا هم رفته باشه این ا برنمی  رده..هانی برو کفشاتو بپوش باباجان-بابا

 ولی من می خوام پیش سورن بمونم!-هانی
بابا به هانی نگاهی با جهبه انداخت و هانی عین فشععنگ از جا پرید،هدی در 

 و پاش می کرد  فت:حالی که کفش های هانی ر
 بابا یه وقت باهاش دعوا نکنید،دسِت خودش نیست،کار،کاِر دلِش..-هدی

 بابا با یه وم سنگینی  فت:
نمی دونم این دل وامونده ای بود که خدا آفریده که همه  رفتارشععیم و -بابا

تیرو می خوریم به زمین  رم می شینیم،زخم می خوریم بازم ِپِیش می دوئیم و 
 هر ای سنگ هم بخوره کار خودشو این دل امّ ب می کنه..سرمون به 

شتیم!فرار و  ریز بابا و  ستانی م زا دا شاق جمآ نگاه کردم،آره هر کدوم دا به ع
یب من و  عاشععقی پر فراز و نشعع یا..و  هدی و عرشعع مان..کشععمکش  ما

 امیرعباس!مامان صورتمو ب*و*سید و  فت:
 الهی بمیرم صورتت هنوز سرِخ..!-مامان

ا ر تا یکی دو سعاعت دیگه بهتر نشعه می برمش بیمارسعتان نگران -عباسامیر
 نباشید..

ب ه امم ندیدم می ترسععم برم ب*و*سععش کنم بیدار بشعععه،مراقبش -مامان
 امیرعباس اینقدر« مامان در حالی که امیرعباُس می ب*و*سید  فت»باشید.. 

 اشم منو به در سیاه نکن ب ه امو بیار ببینمش..
 اشم-امیرعباس
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 مامان با عرشیا و هدی هم روب*و*سی کرد و پشت سر بابا و هانی رفت...
توی آشپزخونه داشتم به سورن شیر می دادم که بلند شدم سرکی به هال کشیدم 
دیدم تلویزیون داره یه فیلم کمدی نشععون می ده و عرشععیا و هدی و امیرعباس 

ه فکر می کنه دارن هر سععه تائی زل زدن به تلویزیون با یه من اخم،هر کی ندون
فیلم درام تلخ نگاه می کنند معلوم بود فکر هر کدوم به یه سععوی دیگه اسععت و 
سورُن ازم  شد اومد  صال تلویزیون نگاه نمی کنند..امیرعباس منو دید و بلند  ا

  رفت و در حالی که پشت سورن رو می زد  فت:
 برمتالتهاب صععورتت و سععرخیش خوابیده ا ر هنوز می سععوزه ب-امیرعباس

 دکتر،هان؟!
 نه اصال یادم رفته بود-

 امیرعباس لبخندی زد و با شیئنت  فت:
پس آ*غ*و*ش من شفاخونه است و خودم خبر ندارم!قبلش  ریه و -امیرعباس

 کلی کولی بازی که صورتم سوخته و تاول نزنه،بعدش یادد رفت؟!
 خندیدم و امیرعباس سورُن به هال برد...

«  تم و پامو جمآ کردم و به مهران زل زدم و  فتمسععورُن زمین  هاشعع»ای؟!! -
حتما سعرد خورده به یه جائی نه؟!دو ماه پیش توی اون اتاق به من قول ندادی 
مدی میگی ا ر هم  حاا او نه؟! قدم ک که ع باس حرب می زنی  با امیرع میری 
خواسععت عقدد کنه بگو نه صععیغه بمونیم؟!مگه مغز خر خوردم!؟ب ه ی من 

 شناسنامه نداره مهران می فهمی ای می  ی!؟هشت ماهشه هنوز 
یاج -مهران یت یکی از اون خونواده احت ما به ح یا رو بگیرم  که لع من برای این
 دارم!
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 خب این اه ربئی به صیغه ی من داریه!؟-
 مهران با آرامش  فت:

به -مهران عا  یا می دونی اقدر دوسععتت دارم اقدر برام عزیزی ولی واق هون
 و خدا کمکم کنکمکت احتیاج دارم تر

سمم نده ببینم.. - شه یه جا آروم و قر« سورُن  رفتم و  فتم»خیله خب ق ار می
 داشته باشی آقاسورن باباد شب بیاد می  م شیئون شدی ها!

نه -مهران هدیدش می ک گار هی ده سعععالِش ت قه ن این ب ه رو ول کن دو دقی
بایسععته  حرب منو بگیر ا ه امیرعباس هم بخواد هم نان پسععت خونواده اش

یا برسععم تو رو ازش می  به لع نهاره من  یدش کنم ا ر  هد با وجود تو ت ید  با
  یرم!امیرعباس می دونه که تو به خاطر من هر کاری می کنی..

 مععهران!امیرعباس بابای ب ه ی منه ها!!-
می دونم عزیزم،من که هی وقت این کاُر نمی کنم ولی باید امیرعباُس -مهران

از حمایت خونواده اش بکشه دیگه!لعیا که حرفی نمی تونه تهدید کنم تا دست 
بزنه،عمورسول هم شده لنگه ی ملیحه خانم،امیرعباس هم پشت اونا دراومده 
با امیرعباس مئرک کنی  تو هم که می  ی مسعع له ی من و لعیا رو نمی تونی 

 اون قدون کرده،خب خواهر عزیزم پس کی کمکم کنه؟!
ار دسععت و پا به طرب آشععپزخونه می رفت رو از جا بلند شععدم،سععورن که اه

  رفتم و  فتم:
تا،ببین ب ه امو - باس برای من فقط نیسعع یه حرِب؟مهران،امیرع حد  فقط در 

 جونش به باباش وصِل..
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باباش هر کی ندونه خیال می -مهران باباش  بابا،هم ین می  ی  خیله خب 
 کنه اون شب تو خونه باغ امیرعباس بوده نه امیرحسام..

 تع ب و شاکی  فتم:با 
 مععععهران!!!-

 مهران عاصی شده  فت:
سععورن موهامو »ببخشععید به خدا داوونم ملیحه خانم امانمو بریده..-مهران

وااای..شععما دو تا،تا شععب که « کشععید و جیغ زدم و مهران بلند شععد و  فت
امیرعباس بیاد با هم سععر رمید؟!خب این موهاتو ببند که همش تو دسععت ب ه 

ست بدش م سورُن با همون اهار تا دندونائی که درآورده »ن بابا َاه.. ا مهران تا 
 «بود دست مهراُن  از  رفت و مهران داد زد و سورُن با ع له داد به من و  فت

سوخت اه دندونائی داره،همون  ستم  بگیرش بگیرش،ب ه ترتبیت کردن،آخ د
 امیرعباس از پس شما دو تا بر می یاد...حاا ای میگی؟!

 سر لج بیفتی،سر تالفی..مهران منو که از امیرعباس جدا نمی کنی؟! ا ر-
 مهران وارفته  فت:

 مگه من ِشمَرم؟!هونیا من داداشتما!!-مهران
باشععه پس به امیرعباس نگی من می دونم که میونه امون دوباره بهم می خوره -

 و خیال می کنه عشقشو معامله کردم..
 مهران سری تکون داد و  فت:

 ا ر خواست ببرتت عقدد کنه ای می  ی؟!-مهران
 نفسی ومگین کشیدم و  فتم:
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هشت ماهه نگفته بازم نمی  ه،این سوال داره روان منو خراب می کنه که ارا -
 نمی خواد من زن عقدیش بشم!

 وقتی همه ایز درست بشه خودم مس له اتونو حل می کنم..-مهران
 نمی خواد تو مس له ی خودُد حل کن-

 نگ اومد سورن  فت:تا صدای ز
 بعا ب آ-سورن
فقط بابا  فتن بلدی؟این ب ه اد اخر از عضععق امیرعباس خل نشععه -مهران
 خوبه!

شو از تو ب*غ*لم پرد کرد  سورن تا امیرعباُس دید خود رفتم در رو باز کردم،
ب*غ*ل امیرعباس،امیرعباس هم با ذوق و شوقی بخ وص سورُن ب*و*سید 

 و  فت:
سر خ-امیرعباس شم که دلم براش یه سالم پ سرم ب وشگل بابا،الهی من فدای پ

 ذره شده بود،ای جان آخععیش پسرُم ب*و*س کنم انرژی بگیرم...
 شاکی امیرعباُس نگاه کردم و  فتم:

 بعضی های دیگه هم توی این خونه هستندها..!-
 امیرعباس نگام کرد و مثل هر شب که یه هم ین جمله ای ازم می شنید  فت:

باس حد این ب ه می آ-امیرع خه عزیز من،من نمی فهمم تو ارا خودُد در 
بینی؟!تو اجازه بده من ا ر اومدم تو خونه و بیشععتر از سععورن تو رو ب*غ*ل 

 نکردم و نب*و*سیدم بعد اعتراض کن!
 بعد که به من می رسه خسته ای!-
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آخه بی ان ععاب من کی بهت  فتم خسععته ام؟!بیا ک ا می ری؟!با -امیرعباس
 لوس بازی هاُش شروع کرد؟!الحق که دائیت راس می  ه "نوُنّره"مامانت 

 به مهران نگاه کردم که منو عاصی شده نگاه کرد و زیر لب  فت:
 خ الت نمی کشی به ب ه اد حسودی می کنی؟!-مهران

 با حرص  فتم:
 نه،تو هم نمی خواد کاسه ی داغ تر از آش بشی..-

 ی و ب ه دار بشی..واقعا براد زود بود که ازدواج کن-مهران
نه خودم خواستم ازدواج کنم نه خودم خواستم ب ه دار بشم و رنه اون ورور -

شععماها رو نمی شععنیدم،روبروی هم دعوا کتک کاری پشععت سععر هم اه از 
 همدیگه دفاع می کنند و نقل قول می کنند!!

 سالم!!-
 سالم-مهران

 نمی دونستم این ائی!-امیرعباس
 د حرب دارم..تازه اومدم،باها-مهران

شو درآورد و  سورُن ب*غ*لم داد و کت شروع به  ریه کرد و امیرعباس  سورن 
روی دسععته ی مبل  هاشععت و روی همون مبل نشععیت و با تردید و تع ب به 

 مهران نگاه کرد و  فت:
 اه حرفی مونده که نزدی؟!-امیرعباس

تا تنها باشععیم،به داخل م و اتاق رفت مهران به من نگاه کرد،این نگاه یعنی برو 
اینقدر سععورن بابا بابا کرد و ورور کرد و نق زد و موهامو کشععید و  ریه کرد که 
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آخر هم نفهمیدم طی نزدیک نیم سعععاعت حرب زدنشععون ای  فتند و ای 
 شنیدند..امیرعباس در اتاُق باز کرد و یه نگاه به من کرد و  فت:

 ارا موهاتو اینئوری کردی؟؟!!-امیرعباس
 رس که یه دونه مو رو سر من نهاشته!از  ل پسرد بپ-
 موهاتو  فتم جمآ کن صدبار حرب تو  وشت می ره؟!-
 من نمی تونم موهامو جمآ کنم باید برم کوتاه کنم-

 امیرعباس اخمی به صورد کشید و به ابروهاش پیک و خمی داد و  فت:
ست به موهاد بزنی؟! -  با»دیگه ای؟! "موهامو کوتاه کنم" کی اجازه می ده د

من سععانت به سععانت موهاتو دارم هونیا « اخم بر شععتم نگاش کردم و ادامه داد
 اکر یه سانت کوتاه تر بشه وای به حالت!

سععورُن توی ب*غ*لش  هاشععتم و با دلخوری درحالی که از اتاق بیرون می 
رفتم و سورن هم پشت سرم  ریه می کرد متوجه شدم مهران توی هال نیست،با 

 تع ب  فتم:
 امیرعباس!مهران رفته!-

 امیرعباس از پشت سرم اومد و  فت:
 آره رفت-
 ایکارد داشت؟-

با دقت نگاهش کردم،اقدر دوسععتم داری امیرعباس؟!مهران اومد که با من 
شینی کنی،حاا بهترین موقعیِت که بفهمم اقدر برای  تهدیدد کنه که عقب ن

 من ارزش قائلی!
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 امیرعباس سر به زیر انداخت و  فت:
ماقتشعععو می خوره! - خت،ای می »آدم اینئوری اوب ح قلبم فرو ری

می  حرب  قت  ما ح نه داره از  می ز ن حرب  قه  عال قت؟از  ما ح  ه؟!
خاک بر سععرد ببین تو براش می میری و اون...دلم می  یا  یا..هون نه..هون ز

شت خفه ام می کرد که امیرعباس  فت ست از و ه دق کنم،بغض دا  «خوا
سععت این دو خونواده همش در حال بازی و کش من می دونسععتم زند یم به د

مکِش ارا حماقت کردم و بعد از اهلم امیرحسععین برنگشععتم که هر کی بهم 
ما،ب ه  برسعععه سععِر زند یم منو تهدید نکنه،برای هیک کسععی انگار زند ی 
شونند و هر کی به نحوه ای منو  ست...همه به فکر خود امون،خودمون،مهم نی

انگی به موهاش زد و سورُن روی زمین  هاشت و »در رأس تهدید قرار می ده 
از این همه دوراهی خسععته شععدم هونیا از این همه ابهام و « نگاهم کرد و  فت

  ی ی کی می شه نفس آسوده کشید؟!
 مگه مهران ای  فت؟-

امیرعباس توی اشععمام با نگاهش می دوئید و حرفی نمی زد انگار آخرین بار 
ق د ت احب اشمامو داشت انگار با نگاهش بود که می دیدتم که اونئوری 

تمام وجودُم فتح می کرد،سععری تکون دادم و اومد جلو بازوهامو در بر جفت 
 دستاش  رفت و  فت:

امیرعباس توی اشععمام با نگاهش می دوئید و حرفی نمی زد انگار آخرین بار 
بود که می دیدتم که اونئوری ق د ت احب اشمامو داشت انگار با نگاهش 

م وجودُم فتح می کرد،سععری تکون دادم و اومد جلو بازوهامو در بر جفت تما
 دستاش  رفت و  فت:
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باس نه و تو -امیرع که جرب بز به دهن مهراِن  ماد  که اشعع یا می دونم  هون
عملیش کنی،می دونم که جونت به جون داداشت وصِل می دونم عشقی که به 

قلبم »درد داری هیِک... من داری و ازش دم می زنی در برابر عشععقی که به برا
فرو ریخت حس کردم تحقیر شعععدم ای می  ه این همه تب و تاُب هیک می 

 هونیا یه لحظه بدون« بینه؟!خواستم پسش بزنم به زور نگهم داشت و ادامه داد
بدون ع ولی  باش  پهیر  نه اد فکر کن،منئق  یاد کودکا مایالد و اخالق ت

م نه نه نگرانیم از توئه از تو می ترس ت میم بگیر تا من نفسم بیرون بیاد که همه
از مهران نه مادرم نه هزار نفری که تا کم می یارن دست می ذارند رو ی زند ی 
من و می  ن این زند ی درست عین درست عین حلقه ی ما بین دو تا حلقه ی 
سنت ها نبود..از  شقتون نبود..ا ر  سورن نبود..ا ر ع ست..ا ر نبود..ا ر  دیگه 

نفرد انگیز...از هیک کدوم نمی ترسععم ولی به خدا قسععم که هونیا  این ا رهای
 از تو تنم می لرزه..!

 ارا اون تا این حد وابسته اتم و تو کم می بینیم؟!-
سر و کله بزنه با من به  با وم نگاهم کرد از اون نگاه هائی که انگار هر ای هم 

 نتی ه ای نمی رسه آهسته  فت:
رب زند یموُن از هم بپاشععی و دیگه تو رو نداشععته از اینکه با یه ح-امیرعباس

 باشم...
قورد بده ارا باز بغض کردی خاک بر سر ضعیفت کنند وقتی آروم هم حرب 
می زنه باید این اخالق نکَبِتُت رو کنی که بدون بغض و  ریه نمی تونی حرب 

 بزنی محکم باش..اه محکمی ای؟بازم با همون صدای لرزون  فتم:
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و خودم خبر ندارم؟اونقدر دهن بینم؟اونقدر زند ی رو به  اونقدر سععسععتم-
شه!ب ه که  ست به منم با سورن باید حوا شید که عالوه بر  شوخی  رفتم؟!ببخ
بودم راسععت می  فتی که می خوای منو به فرزندخوندکی قبول کنی..زنتم ولی 
بدتر از سورنم براد نه؟!حاا از هی کس نه از سر به هوائِی من می ترسی؟من 
یا  کاری می کنی ِپیُرِوتم،هون که هرای می  ی هر  ید توأم،من  نده و عب که ب
شین،هونیا این ا نرو،هونیا فالنی حرب زد هزار تا بارد کردم حرفی نمی زنی  ب
ها،هونیا تو مس ل بین مهران و لعیا دخالت نکن،هونیا بمیر هونیا بمون...اشم 

اید بکنم تا تو راضی اشم اشم اقدر خودخواهی امیرعباس..!دیگه ایکار ب
باشععی؟من حتی حرب همه ی اونائی که بهم می خندند یا ترحم می کنند یا 
سرزنش به جون خریدم که هنوز زن صیغه ایتم و روم نمی شه بهت بگم داری 
تحقیرم می کنی..امیرعباس یا عقدم کن یا ولم کن تا از دوریت بمیرم.. اهی 

بدی ولی من هاُد نمی بینم  فکر می کنم تو از سععنگی خیلی  بدی  کورم 
سر بی  شم بدون اینکه خودم بفهمم و این از  همینئور محدود و محدودتر می 
به خاطر  ان عععافِی توئه که هر کاری می کنم هر کاری می کنی می  م قبوِل 
امیرعباس اون عاشععقتم ولی بازم ناراضععی هسععتی و باز هم من برای اینکه 

یام و تو بیشتر رو سرم قد می کشی و  همونی بشم که تو می خوای کوتاه تر می
باز هم ناراضی هستی و انگار این جریان اتفاق می افته تا منو از زند یم ساقط 

 کنی...
 امیرعباس وا رفته  فت:

 هونیععا!!!-امیرعباس
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نترس نمی تونم ولت کنم متمسععفانه قبل اینکه بیام توی این خونه داداشععم -
اتون عوض شععده خاک بر سععر من خاک با خیلی مهم تر از تو بود ولی اون ج
 تموم سنگ ریزه ها و ماسه هاش...

اشععکامو با کف دسععت پس زدم و اومدم برم که از پشععت منو تو آ*غ*و*شععش 
 کشید و  فت:

ست  اهی پیش -امیرعباس ست خودم نی آره،من بدم ا ه محدودد می کنم د
راه  خودم می  م هشععت ماه،هشععت ماه  هشععته ارا این آتیشععی که تو قلبم

شده ترس هونیا،فکر می  شم تموم جونم  شه تا آروم ب انداخته یه کم کمتر نمی 
کنم ا ر من با دیدنت بعد اند ساعت دوری حالم اونقدر منقلب می شه نکنه 
مردا دیگه هم حس منو داشععته باشععند نکنه قلب اونا هم با صععدای خنده اد 

م نئوری که من تو دلبلرزه نکنه وقتی خودتو لوس می کنی یا قهر می کنی همو
ست دارم دارم با  ست خودم نی شند!؟د به ت دقت می رم اونا هم همینئور با
شم اوا فکر می کردم اون کنارمی و  سبت بهت آروم با خودم می جنگم که ن
سععهممی،مال منی ولی نمی تونم بهت نزدیک بشععم اینئوری ام..به خودم می 

ت نمی یگه طبیعی نیسععع فتم طبیعی امیرعباس طبیعِی ولی طبیعی نیسعععت د
خوام از دسععتتون بدم هونیا حرفام تلِخ می دونم ولی همش به خاطر عالقه ای 
سِر تو با من معامله ای بکنه  سی حق نداره  سبت بهت دارم تو مال منی ک که ن

 حتی ا ر اون شخ  برادرد باشه...
 با صدای لرزون و آروم  فتم:

 د..روغ  عو!-
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 پشت  ردنمو ب*و*سید و  فت:
ه جدم قسععم هونیا می دونی جّدمو الکی قسععم نمی خورم به جّدم قسععم که ب-

 عاشقتم ارا باورد نمی شه؟!
 بر شتم و توی اشماش نگاه کردم و  فتم:

 پس ارا منو صیغه نگه داشتی؟!-
لبهاشععو روی هم فشععرد و اول نگاهشععو ازم دزدید و بعد توی اشععمام نگاه 

 ش پاکشون کرد و  فت:کرد..اشکام فرو می ریختن که با انگشت ها
 قربون اشماش برم..-امیرعباس

 ع بی  فتم:
 منو خر نکن امیرعباس،ارا واقعا عقدم نمی کنی؟!به اه دلیل؟!-

 همه ایز که آروم شد عقد می کنیم..-امیرعباس
یعنی ای؟!فکر کردی من اسکلم!؟ا ر عقد باشیم که کسی نمی تونه منو سر -

 تو توی ت میماتم تهدید کنه...
یای خنگ مگه مهران نگفت حرب عقُد نزن؟!عقدم نمی کنه نترس..این هون

امیرعباس یه ریگی به کفش داره،اینو حس زنونه ام داره فریاد می زنه...معلوم 
شونه هام  شت  صورتم به پ شه ای داره...امیرعباس موهامو از کنار  نیس اه نق

 برد و  فت:
 باشه عزیزم باشه-امیرعباس

 پسش زدم و  فتم:
 دروغ  و...-
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دیدم سورن که برا خودش با در کابینت خوش بود و ازش آویزوِن منم جیغ زدم 
سععرش و دق و دلیمو سععر اون طفل مع ععوم خالی کردم،سععورن هم با دیدن 
واکنش من با تمام قوا  ریه می کرد..امیرعباس هم فقط ومگین نگاهمون می 

 کرد...
سه هفته بود که امیرعباس فقط یه  سول اینا میتقریبا دو   سره به خونه ی عمور

ساعت قبل اینکه بحث به مهران  سر یه  سورُن هم می برد  رفت و ا ر هم من و 
و لعیا کشععیده بشععه بر می  ردوندمون..مهران هم در زمان نبود امیرعباس که 
شه  شدم که امیرعباس بک سئه ی خیر  سش یه وا زنگ می زد مدام از اینکه وا

ورسععول و بابا هم کم کم کنتاک شععده بود،ملیح کنار تشععکر می کرد،مابین عم
سط نه  شکایت می کنه ولی این و سره تهدید می کرد که از مهران  مامان هم یه 
شون  شدد منفی ن شد نه لعیا عکس العمل ب شاکی می  مهران با این تهدیدش 
می داد!!انگار لعیا هم خودشو کامال عقب کشیده بود اون هر وقت از هدی یا 

 لعیا می پرسیدم ایزی نداشتن که درمورد اون خبر بدن!مامان درمورد 
های اخیر  ماجرا ید و همینئوری درمورد  ته بودیم خر هدی رف با  اون روز 

 صحبت می کردیم که هدی  فت:
 هونیا ارا هی رنگت داره تحلیل می ره؟!مریضی؟!-
نه مریض نیستم شاید دارم می شم آخه از صبح دهنم تلِخ تلِخ..معده ام هم -

 یِن..سنگ
 دیشب شام ای خوردی؟-
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ست کردم ولی همین - شعفی باقالی پلو در شور و  شام نخوردم با اه  شب  دی
که وها رو کشیدم و  هاشتم روی میز انگار بدترین شکل وها رو می دیدم..هر 
کاری کردم این فکر رو دور بریزم و وهامو بخورم ناصال نتونستم،اشتهام کامال 

 کور شد...
 حامله نیستی؟!هونیا!؟یه وقت -

 سریآ و صریح بلند  فتم:
 نه خدا نکنه توی این هیری ویری!-

 هدی منو نگه داشت و  فت:
 صبر کن ببینم،خوب فکر کن!-
 «با وحشعععت به هدی نگاه کردم و  فتم»نیاز به فکر کردن دارم  فتم که... -

 خدانکنه
 خاک بر سرد مگه نمی دونی هنوز صیغه اید؟!-هدی

 اُن بگو!!صیغه به جهنم مهر-
 هدی با  نگی اخمی به اهره اش انداخت و  فت:

 مهران این وسط ایکاره ست؟!-
 ا ر بفهمه..خدانکنه ایشالله که نیستم..-

با ایشععا... ماشععاءا... ایزی درسععت نمی شععه ائور نفهمیدی ممکنه -هدی
 حامله باشی؟!

 خب..خب..خب ب ه شیر می دم!-
 ا بود..؟!یاا بریم دارخونه بی آخه خدا وقتی عقل تقسععیم می کردی این ک-

 بی اک بخر
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 بی بی اک خئا داره-
قب - ته ع ند وق یعنی می خوای بگی نیسععتی؟من قول می دم هسععتی،ا

 انداختی؟!
 یه هفته-

 هدی محکم زد به پیشونی خودش و  فت:
 یه هفته؟!بعد فکر نکردی یه وقت..؟!-
 نه آخه..آخه  فتم طبیعِی اون وقت ها هم...-
 اون وقت ها دختر خونه بود خدایا که...عقل نمونه -
من نباید حامله باشععم هدی،اون اصععال وقت خوبی نیسععت،من آماد یُش -

ندارم،سععورن تازه نه ماهشععه..وااای امیرعباس نفهمه،بدبختم ا ر بفهمه به زور 
 وادارام می کنه نگهش دارم..

اید ُد باول یه بی بی اک می  یریم بعدی می ریم آزمایشگاه ا ر بودی خود-
به جعفری و تخم  یشععنیز و  ل  اوزبون و زعفرون و شععیرین  ندی  بب

 بیان،فهمیدی؟
 سری تکون دادم و  فتم:

 یه وقت به عرشیا نگی ها-
 هدی برزخی شد و  فت:

 ُخع لَـ عم؟!-
 امیرعباس بفهمه ای؟!خاک بر سرم کنند!-
 عی؟!دارع«  وشه ی لبمو  زیدم و هدی  فت»هنوز که ویار نداری هان؟! -
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راستش دیشب و پریشب از وسط خواب بیدار شدم برم دستشوئی الکی عق -
 می زدم ولی خب م ردم بودم اینئوری شدم  فتم شاید...

واقعا که هونیا انگار اولین بارِد حامله می شی..سِر سورن هم برای همین تا -
مدد ها نمی دونسععتی حامله ای اون عالئم بارداری رو به ایزای نامربوط 

 ط می دادی!رب
تا  ندش رفتیم آزمایگاه  یدیم و پشعععت ب یه بی بی اک خر رفتیم داروخونه و 
ستفاده کنم،تو دلم کلی  شوئی تا از بی بی اک ا ست شه من رفتم به د نوبتمون ب
ستاده بود که  سورن ای شت در با  شم..هدی هم پ نهر و نیاز کردم که حامله نبا

 آهسته در زد و  فت:
 هونیا؟-

 هاشتم و هر دو اشم به بی بی اک دوختیم و  فتم:در رو نیم باز  
وای خدایا بسععم ا... نباشععم که صععرفا بدبختم،یه لنگه هوا یه ب ه ی دیگه -

 نه..اشامو بستم و صلواد فرستادم که یهو هدی  فت:
عاک بر سرد هونیا - ع ع بدون اینکه اشمامو باز کنم پاهام شل شد و هدی »خ

 خاک بر سرم هونیا..! پاشو« به سختی آرن مو  رفت و  فت
 لبمو  زیدم و  فتم:

 امیرعباُس ایکار کنم؟!-
 بهش نمی  یم..-
 می فهمه..می فهمه تیِز من می دونم..خدایا اه ولئی کردم؟!-
 بلند شو زشته مردم دارن نگاه می کنند-
 اون اه وقت حامله شدِن؟ارا یه نفس راحت نمی شه کشید؟!-
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 عقل که نباشه جان در عهاِب..-
از حاملگی بازم سععقط و ترس و شععکممبخه باا می یار یه ب ه ی دیگه هم ب-

 رو دستم می مونه..!
نکبتی نگو،اون یه تیکه خوِن ب ه نیست پاشو اصال آزمایش نمی خواد بدی -

 من می دونم ایکار باید کرد
 مععا ما-سورن

 دستشو به طرفم دراز کرد و هدی  فت:
 تونه..نه خاله مامان اون نمی -هدی

سه هفته - ست می  ی،اون نباید از دو  ارا می تونم باید ایز میز بلند کنم را
 بیشترم باشه یه ل*خ*ته خونه ب ه ک ا بود بیا مامان جان بیا ب*غ*لم..

 سورُن ب*غ*ل کرد و دی آرن مو  رفت و  فت:
 از خودد حرکاد ویرعادی نشون ندی امیرعباس بفهمه ها..!-هدی

 راومد و دیدم ماماِن،جواب دادمموبایلم به صدا د
 سالم مامان-

 مامان با  ریه  فت:
 هونیا..؟هونیا بدبخت شدیم-مامان

 اععععراا؟!؟!!خاک بر سرم ای شده؟!کسی مرده؟!-
 عه!خدانکنه دختر..مادرشوهرد مهراُن انداخته زندان!-مامان

 یععیعه!!زندان؟!-
 هدی  وشی رو ازم  رفت و  فت:
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 خدایا..اینقدر رفت و اومد آخر  رفتنش..؟! زندان ایه..؟!وای-هدی
  وشی رو از هدی  رفتم و  فتم:

 کی  رفتنش؟!-
صبح تا رفته مممور اومده به جرم مزاحمت  رفتتش،حاا رفتن کالنتری -مامان

ست درازی کرده..ب ه  شکایت کردن به خاطر اینکه لعیا رو آزار داده و بهش د
 امو بردن پزشک قانونی

 پزشک قانونی؟!-
 هدی باز  وشی رو از دستم  رفت و  فت:

اون ا ارا؟!..لعیا رو هم بردن؟!..لعیا ای میگه؟؟!..یعنی ای؟!..ارا -هدی
شِت مگه اقدر طول  شده فقط  ریه می کنه...؟!ای؟!تا جواب بیاد بازدا ال 

 می کشه جواب بیاد؟
 موبایل هدی زنگ خورد و  وشععیُش داد به من و دیدم امیرعباِس..جواب دادم

 فکر کرد من هدی م سریآ  فت:
 سالم هدی هنوز با هونیائی؟با کی داره حرب می زنه؟-امیرعباس

 امیرعباس!؟-
 هونیا توئی؟هدی داره با موبایلت حرب می زنه؟دلم به هزار راه رفت!-
دلت برای ای هزار راه رفت؟قراره با کی حرب بزنم مامانمه دیگه..امیرعباس -

 مهراُن بازداشت کردن!
 عباس آروم  فت:امیر

هوا سععرده اینقدر با اون ب ه تو « بعد سععریآ  فت»آره می دونم..-امیرعباس
 خیابون نباشید سرما می خورید،خرید کردنتون تموم نشد؟!
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 مهراُن بردن پزشک قانونی...-
 امیرعباس با کمی جّدیت پرید تو حرفم و  فت:

رو بفرسععتم  می شععه درمورد خودمون حرب بزنیم؟!ک ائید عرشععیا-امیرعباس
 دنبالتون

 عرشیا؟!می خوایم بریم وسائل راحتی از شر حاملگیمو بخریم عرشیا ک ا؟!
 نزدیک خونه ایم عرشیا رو زابراه نکن خداحافظ-

 خداحافظ-امیرعباس
 هدی ای شد؟-

فعال که بازداشععِت،بابا و عمورسععول و ملیحه خانم و مامان با لعیا هم -هدی
 اون ان،کی بود امیرعباس؟

بدتر از آره - باس هم  غاِل هول کرده بود..دیدی امیرع دیده بود  وشععیم اشعع
 عرشیاست..

 هدی با حرص  فت:
شون اپ نرن -هدی آره کوری می ذارن نوری بر می دارن،هول و وا دارن زنا

 فقط در راست دید اه اینا باشن!
 حاا ای می شه نکنه اعدامش کنند!؟-

 تکلیف ایه..مگه قتل کرده؟!شالق داره...نمی دونم -هدی
 نریم کالنتری؟!-

 که عرشیا منو بکشه؟!-هدی
 پس من می رم!-
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 هونیا امیرعباس ع بانی می شه ها!!-هدی
 خب نمی تونم بمونم..-

سیدی خونه  موبایلم زنگ خورد دیدم باز امیرعباِس،حتما می خواد بگه ارا نر
 زنگ زدم  وشی برنداشتی..!

 بله؟!-
رفتی کالنتری تو می دونی و روی سععگ من  هونیا بیام ببینم بفهمم-امیرعباس

فقط دوسععت دارم بفهمم رفتی « به هدی نگاه کردم و امیرعباس ادامه داد»ها!! 
 اونوقت...

 ببخشید که داداشمه ها نمی تونم بی بخار باشم!-
پس برو ولی اومدی خونه من می دونم و تو،با یه ب ه ی کوایک -امیرعباس

پای می خوای راه بیفتی بری تو کالن ند و  تُت ببین باز ریخ ه؟! نِ ند م که ا تری 
 زند ی ما رو بکشن وسط؟شد من یه حرفی به تو بزنم  وش بدی؟

 خیله خب امیرعباس َاه!-
شریعتیند،زن ها باید -هدی ستاد  ست پرورده ی ا شو باا»دیدی؟!اینا د شت  م

در انگ باشععن در راسععتای نکاه خودشععون..در «  رفت و بسععت و ادامه داد
 ز تو اینئوری می  ردی و امیرعباس اادر سرد نکرده!تع بم هنو

 خیله خب َسقت سیاهه که هر ای می  ی سرم می یاد-
رفتیم خونه یه خروار جعفری دم کردم یه خروار  ل  اوزبون،اای زعفرونی و 
هدی  با انواع اقسعععام ت ویزهای  یاد من خودمو  باس ب تا امیرع که  ... وااای 

ستم به تلفن ب شتگاه بود ترکوندم...یه د ساعت،مهران هنوز بازدا ود یه نگاهم به 
و هی کس هم جواب تلفنشععو نمی داد،دلم به شععور افتاده بود معلوم نبود اه 
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اتفاقی افتاده که کسی جواب تلفنشو نمی ده..شماره ی امیرعباُس  رفتم و بعد 
 کلی بوق آزادزدن باوخره تلفُن برداشت و  فت:

 بله؟-
مه ک ائی- باس!معلو قدر دیر جواب دادی؟رفتی امیرع نُت این ؟!ارا تلف

 کالنتری؟
 نه-امیرعباس

به من مقئعی و کوتاه جواب نده حرصععم می  یره پس ک ائی؟سعععاعت نه -
 شِب تو همیشه هشت خونه بودی که!!؟

 کار دارم-امیرعباس
صبح باهاد حرب زدم - سر کار نبودی امروز  شه  یعنی ایکار داری مگه همی

 ک ائی؟نگفتی دیر میای اون 
 با کمی لحن عاصی شده ولی هم نان آروم  فت:

 سر کار-امیرعباس
 کعع جععا ئععی ؟!؟!!-

 آروم تر  فت:
 من بعدا بهت زنگ می زنم-امیرعباس

 با حرص جیغ زدم:
 امعععیرعبععععاس!!!-

صد تا  شیا رو  رفتم اونم الحمدا... بعد  شماره ی عر سریآ  تلفُن قئآ کرد و 
 برعکس امیرعباس با صدای خفه و با ع له  فت:بوق جواب داد،این بار 



 293 قشاع

 ایه هونیا؟-
 ارا اینئوری حرب می زنی؟!-

 ک ا؟-من جائی ام نمی تونم حرب بزنم!-عرشیا
 عرشیا با حرص  فت:

 هونیععا!سر کارم
 ساعت نه شب؟!تو نمی ذاری آفتاب وروب کنه مثل مرغ می پری تو لونه اد!-

 امروز کار دارم-عرشیا
 نه؟ با امیرعباسی-

 عرشیا سریآ و هول  فت:
 نه-عرشیا

آره ارواک خیک اپت،تو و اون امیرعباس دارید یه کاری می کنید می  ی یا -
 زنگ بزنم به هدی؟!

 هدی کالنترِی!-عرشیا
 یععیعخ،بدون من!؟تو ائوری اجازه دادی هدی بره کالنتری؟-

 اون لنگه ی تو داشت مخ منو می خورد-عرشیا
 منم اون می رم کالنتری!پس به امیرعباس بگو -

 عرشیا با حرص  فت:
ارا ب ه بازی درمی یاری هونیا!؟اوا من که پیش امیرعباس نیستم سر -عرشیا

یه پروژه ام دوما ا ر  فته نری اون ب ه ی کوایک داری اون سععورن طفل 
تا  نه شعععب ک ا می رم کالنتری؟می مونی  مع ععوُم ک ا می ذاری؟سععوما 

 امیرعباس بیاد!
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و تنها تو خونه ام همه رفتن کالنتری،امیرعباس هم که نمی یاد خونه من تک -
 از همه جا بی خبرم..!

 عرشیا با حرص  فت:
 بمون خونه اون می یاد-عرشیا

 پس با امیرعباسی!-
 وای!وای!خدیا به امیرعباس صبر بده-عرشیا

 تلفُن قئآ کرد و با حرص به  وشی تلفن نگاه کردم و  فتم:
 همه تون لنگه ی همید،باشه منو بپی ونید.. هدی راست می  ه-

زیر  اُز خاموش کردم و رفتم لباسی پوشیدم،لباسای سورُن هم تنش کردم..الله 
سابی جواب منو نمی دی منم حرفُت  ست و ح از تو مدد راه افتادم حاا که در
 وش نمی دم،زیادی بهت رو دادم آقاامیرعباس حالتو که  رفتم یاد می  یری 

یا منو نپی  یا.. یا.. یاد  که صعععداد در نمی  یا اون تو کالنتری هسععتی  ید.. ون
ک ا؟با عرشیا هم بود یعنی ک ا می تونند باشن برم شرکت یعنی؟!بری شرکت 
اند منه؟ارا با عرشععیا بود؟!زنگ بزنم شععرکت؟حاا ا ر زنگ بزنی شععرکت 
سر پروژه ان...آره بابا شاید واقعا  شن ای؟ شن ای می خوای بگی؟ا ر نبا  با
سععر پروژه ان حتما کارای فنی و برقی سععاختموُن هم داده به عرشععیا...ولی ارا 
بایلشععو جواب داد؟ وشعععه ی لبمو  اونئوری جواب منو می دادن؟ارا دیر مو

یدم و  فتم  یه بوهائی می یاد،َاه هونیا به دلت بد راه نده اه بوهائی مثال »جو
ا ر امیرعباس ..« ای؟زن بلند کردند یعنی..؟!وای خاک بر سععرم اسععتغفرا.

کارشععو دارم می دم هر  نه؟جواب  کار می خواد بک نه ای تت،ببی کالنتری ببین
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هایی جوابش هوئِی دیگه..بیا بر ردیم داری بد می کنی ها آتیشععیش نکن رگ 
خالی  هدیدا تو  با این ت با ها،برو  تت  نه می سععوزن یدیش بگیره داغ می ک سعع

سان،هی کاری نمی تونه بکنه،تفریح نمی رم که دا ر رم می رم ببینم اه بالئی 
داداشععم آوردن..یعنی جواب پزشععک قانونی ای شععده؟صععبح مگه مامان از 
کالنتری زنگ نزد خب ارا اون  وشععی هاشععونو جواب نمی دن،یا خاموِش 
سورن تو  شوری می زنه؛ ستند وااای دلم اه  سترس نی شون یا در د شی ها  و

یدم کالنتری  باوخره رسعع با پرس و جو خونواده ب*غ*لم خوابش برده بود  و 
هامونو دیدم اونم اه دیدنی ارا همه افتاده بودن به جون هم؟!به قیافه هاشععون 
نگاه کردم نکنه اشععتباه  رفتم ولی نه واقعا خودشععونند!!!ملیح مامان اه جیغ و 
هواری می کنه،عمورسععول اونقدر سععرخه که ممکنه هر آن سععکته کنه،مامان 

که ل ته  ماُن  رف ما نه؟!!!ای جلوی ملیح  یا رو می خواد بز نه،لع یا رو نز ع
 شده؟!؟!!ملیح مامان جیغ زد:

لعیا شععیرمو حاللت نمی کنم لعیا تو دیگه از ما نیسععتی،تو دیگه -ملیح مامان
سرد زده که یادد رفته  ستی برو همون جائی که اونقدر هواش به  دختر من نی

 دی تو...نسبت این پسر با تو ای بوده،تو تن برادراتو تو  ور لرزون
لعیا هم اه هق هقی می کنه و کنار مهران که لیوان آب به دست ایستاده،مهران 
سا هم که انگار دارن  شاخ درمی یارم این پلی شت نبود؟!!!واای دارم  مگه بازدا
فیلم سععینمائی نگاه می کنند اقدر مشععتاق شععنیدن ادامه ی بحث!!هدی و زن 

بود رو باد می زدند...عمورسول عمو پروانه،ملیح ماماُن که وش و ضعف کرده 
 سر بلند کرد منو دید رفتم طرفشو  فتم:

 سالم عمورسول!-
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شمام  سنگینی توی ا سالممو نداد ولی همینئوری با وم  سول جواب  عمور
نگاه کرد،نگران شععدم به بابا که سععرش از بس پائین بود اونه اش به سععینه اش 

گاه کردم رنگش عین پول قرمز بود ول یده بود ن خاطر اسععب به  نه  ی قرمزی 
 ع بانیت از روی شرم...

 عمورسول سر بلند کرد منو دید رفتم طرفشو  فتم:
 سالم عمورسول!-

شمام  سنگینی توی ا سالممو نداد ولی همینئوری با وم  سول جواب  عمور
نگاه کرد،نگران شععدم به بابا که سععرش از بس پائین بود اونه اش به سععینه اش 

گاه کردم رنگش یده بود ن خاطر  اسععب به  نه  عین پول قرمز بود ولی قرمزی 
ع بانیت از روی شرم...ای وااای ملیح مامان تا جون  رفت به سر لعیا افتاد و 
ستاد و تموم کتکای ملیح ماماُن اون خورد نه  سرش فر شت  مهران لعیا رو به پ
مان  ما ماُن بگیرن،ملیح  ما کدوم نرفتن ملیح  نه زن عمو هیک  هدی  نه  مان  ما

 جیغ زد:
رفتی پشتش قائم شدی؟تو تو ... اول پسرمو  رفتی..حاا..حاا -لیحه خانمم

اومدی دخترمو  رفتی؟!ما اه هیزم تری به شععما فروختیم؟ای از جون ما می 
 خوایید..؟من شکععایت دارم

 عمورسول اومد آرنج ملیح مامان رو  رفت و آروم  فت:
 ملیحه!-عمورسول

حیثیت می کنم..من شععکایت می ولم کن،ولم کن من ادعای -ملیحه خانم
 کنم..این دختِر منو  ول زده...
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 ملیحه بریم-عمورسول
 بریم؟!ک ا بریم نمی بینی دخترمونو  ول زده؟!لعیا رو  ول زده-ملیحه خانم

 دیگه فایده ای نداره-عمورسول
ملیح مامان عمورسععوُل به عقب هل داد و باز رفت طرب لعیا تا خواسععت لعیا 

د جلوش،تمام سر و صورتش سرخ و زخمی بود ملیح مامان رو بزنه مهران اوم
 داد زد:

 برو کنار..برو کنار..لعیععا...-ملیحه خانم
منو بزن ملیحه خانم من جونشععو دارم نوکرتم هسععتم ولی لعیا حامله -مهران

 است جون کتک های شما رو نداره..
 من هنگ کرده با تع ب و یکه خورده  فتم:

 ا حامله ست؟!!؟!حامله است؟!!!اععی؟!لعی-
مامان انان اشم وّره بهم رفت که از صد تا تو دهنی بدتر بود،دهنم باز مونده 

 بود پلک هم نمی زدم هدی اومد طرفم و آرن مو  رفت کشید و  فت:
 خاک بر سرد جلوی دهنتو نمی تونی بگیری؟!-هدی

 از کی حامله است؟!؟!-
 از من،از مهران دیگه-هدی

 من کنند...یععیعععه خاک بر سر -
 ساکت شو حاا...-هدی

حاللت نمی کنم مهران،مهران حاللت نمی کنم که تو از امروز -ملیحه خانم
 یکی دیگه از ب ه هامو کشتی

 معامععان!-لعیا
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 ملیح مامان جیغ زد:
 تو رو هم حالل نمی کنم که با آبروی ما بازی کردی-ملیحه خانم

 لعیا با  ریه  فت:
 من گ*ن*ا*هی نکردم-لعیا

 عمورسول بازوی ملیح ماماُن  رفت و  فت:
 بیا بریم-عمورسول

شونه های ملیح ماماُن  سول  سول نگاه کرد و عمور ملیح مامان ناتوان به عمور
در بر  رفت و بعد به زن عمو هم اشعععاره کرد که برن...ملیح مامان به من که 

 رسید  فت:
حسعین اومد آبروُد ما بد کردیم هونیا؟!به شعما بد کردیم که امیر-ملیحه خانم

شی؟هونیا ما بد کردیم  سایه و فامیل ب شت نمای در و هم شت انگ خرید و نها
سم زیربال و َپِرُد  رفت  سر در نیومده امیرعبا سیاه این پ سین مرد از  که امیرح

 که صدمه نبینی،که دست تنها نباشی،که نامردی اشمش بهت نیفته..؟!؟!
 اری به این می  ی؟!ملیحه این ب ه ای کار کنه که د-عمورسول

 ملیح مامان سری تکون داد و رو به بابا  فت:
آره باید این حرفا رو به حاج مهراد بزنم،حاج مهراد رفاقت اهل -ملیحه خانم

پن اه سععاله ُد خوب به جا آوردی،خوب نتی ه ی صععبرها و کوتاه اومدن های 
ی سرد بما رو پسرد داد،هر ای ما ن ابت کردیم سر این رفاقت اند ساله پ

کار  با این بی حیثیتی ای حاا من  خت.. ندا یائی کرد و آبروریزی راه ا ح
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بد کردی؟هیزم تر  ما  بار آوردی،شععما بگو  کنم؟شععما بگو که این پسععر رو 
 فروختیم؟!ب ه اتونو کشتیم؟ای از ما جز خیر دیدید؟!

بابا هر لحظه رنگش از سرخی به کبودی می رفت و انگار از خ الت لحظه به 
یرتر می شععد،عمورسععول ملیح ماماُن با خودش برد و افسععر پلیس به لحظه پ

 مهران  فت:
 بیا این ا رو امضا کن-پلیس

 بابا سری تکون داد و زیر لب  فت:
خدایا کاش منو می کشععتی ولی امروز اینقدر خ الت زده ی رفیقی که از -بابا

 جونش برام مایه  هاشت نمی کردی...
 بابعا!-

 ومگین کرد و سری تکون داد و آهسته رو به مامان  فت:بابامهراد منو نگاهی 
 من تو ماشینم-بابا

 بابا که رفت سریآ رفتم پیش هدی و  فتم:
 جریان ایه؟-

لعیا و مهران یک ماهه عقد کردن خودشون تمام مراحل قانونی و شرعی -هدی
 رو رفتن...

با وجود عقد کردن؟!شوخی نکن!پس ارا مهران اومد خونه امون و امیرعباُس -
 من تهدید کرد که دیگه دخالت نکن و رنه خواهرمو از خونه اد می برم؟!

 هدی اول با تع ب منو نگاه کرد و بعد شونه باا داد و  فت:
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خب..تا امروز بعدازههر هم که حکم شععالقش نیومده بود به کسععی -هدی
به هر حال مهران م بور  یاورد..پلیس می  ه  قت ن طا یا  قد کردن،لع نگفتن ع

 وده لعیا رو عقد کنه اون قاضی همین حکُم می داد...ب
 خب ا ر همین حکُم می دادند ارا ملیح مامان داره خودشو می کشه..؟!-

 عقل کل!لعیا حامله هم هست!-هدی
 واقعا هست یا دروغ می  ن؟-

 آزمایش نشون داده که هست..تو ائوری؟-هدی
بدبختم - عده ی  بدونی توی م با هم خوردم،ا ر  مه رو  ثل ه اه خبره!فعال م

 اسب اسبیده...
 یه روزه که نمی افته تو فقط تخم  یشنیز بخور-هدی

 مگه بهت نگفتم نیا؟!-
من و هدی انان شیون "یعیععه" کشیدیم که همه تو اتاق یه لحظه سکود کردن 

 و ما رو دیدن..امیرعباس سورُن از ب*غ*ل من  رفت و با حرص  فت:
باس یال می ک-امیرع که خ باش  نه منو  له اون خو قائ خانوم برام ارزش  نم 

تشریف داره،بکش جلو اون ام ب از سرد افتاد حداقل این ا رعایت کن به 
روسععریمو جلو کشععیدم و رومو »جرم بدح ابی نگیرنت قوز باا قوز بشعععه 

بر ردوندم و هدی که دید هوا پسععه داشععت سععریآ می رفت طرب عرشععیا که 
 ای شد؟« امیرعباس  فت

 الو شد آبشو کشیدن-
 ا اله اّا ا... هونیا!؟-امیرعباس
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 هی ی بابا عقد کردن تموم شد رفت-
 عقد کردن؟!!!ائوری؟؟!!!-امیرعباس

 یه ماهه عقد کردن،خانم حامله هم هست-
امیرعباس سععروُن داد بهم و با دو قدم بلند خودش به مهران رسععوند و یقه ی 

  فت:مهراُن  رفت و اسبوند به سینه ی دیوار و با حرص 
 تهدیدم کردی پس بکشم که باز آبروریزی راه بندازی؟!-امیرعباس

 مهران در حالی که سعی می کرد امیرعباُس پس بزنه  فت:
 نمه دلم خواست تو رو سننه!؟-مهران
 آقا،آقععای محترم یقه اشو ول کن..یراقی؟بیا اینا رو از هم جدا کن-پلیس
 امیرعباس!-عرشیا

 قدش کردی که اون می  ه حامله استتو ولط کردی که ع-امیرعباس
وااای دعوای قدیمی از سععر »ولط اون داداشععت کرده بود که خواهر... -مهران

 رفته شععد!دو تا این بگو دو تا اون بگو یه مشععت این بزِن یه مشععت اون و هیک 
کسی هم حریفشون نشه و تهدید پلیسه هم به بازداشت شدن نشنون..آخرش 

 «عنی سود پایان این راند از دعوا!می شه وش کردن لعیا به م
 

 لعیا..لعیاجان..مامان..؟!-مهران
 هی می  م بسته بسته،تن این دختر از صبح اینقدر لرزید ُمرد!-مامان

 تو دست نزن بهش...-امیرعباس
 َنفهم ِبفهم من شوهرشم!-مهران

 امیرعباس!-
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 عرشیا بازوی امیرعباُس  رفت تا بکشونتش اینور و کوتاه بیاد
 لعیا..؟!لعیعا..؟هدی یه لیوان اب قند بیار-مهران
 از ک ا بیارم!؟-هدی
 یراقی یه لیوان آب قند بیار-پلیس

 دستتو بکش...-امیرعباس
 امیرعباس به خدا فکتو می یارم پایین ها!!-مهران
 امیرعباس،مهران ترو خدا بس کنید-مامان

هدی لیواُن  رفت و شععروع ک ند آورد و  یه لیوان آب ق باز  به هم زدن سععر رد 
محتوای داخل لیوان،مهران در حالی که سر لعیا رو به ب*غ*ل  رفته بود لیواُن 

 جلوی دهن لعیا  رفت و  فت:
 لعیا..خانومم یه قلوپ بزن حالت جا بیاد-مهران

 مامان آهسته به صورد لعیا زد و  فت:
 لعیا مامان..لعیا خانوم..خاک بر سرم..لعیا عزیزم..؟!-مامان

در حالی که دسععت به کمر ایسععتاده بود و ع ععبی به لعیا و حرکاد امیرعباس 
مهران و مامان و هدی نگاه می کرد بر شعععت یه نیم نگاه به من انداخت بعد 
سرشو کامال به طرب من بر ردوند که سعی کردم با تکون دادن سورن ساکتش 

سیدم و یه قدم به عقب رفتم و با رس ت کنم،اومد طرفم اینقدر برزخی بود که تر
 نگاهش کردم و سوئی شو طرفم  رفت و  فت:
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نگاش کردم،تردید داشععتم ک ا برم حال »برو تو ماشععین تا من بیام -امیرعباس
ست ستادی منو نگاه می کنی؟این « این دختره بهم خورده دل تو دلم نی ارا وای

 ب ه کامال کالفه شد و تو ماشین
 باباجون حال لعیا رو نمی بینی؟!-

 یی نرو وایستا کارد دارمهونیا جا-مهران
 امیرعباسشما کاراتو کردی لئفا دیگه اون لنگ درازُد تو  لیم خودد نگه دار

شد اومد طرب  سپرد و بلند  شو به هدی  مهران لیوان آب قنُد به مامان داد و جا
 ما  فت:

 نه اتفاقا کارم با تو تموم نشه-مهران
 یا علی..یا علی..مهران..!-

 ایی نمی ری تا من بگمتو بشین این ا،ج-مهران
 امیرعباس جست زد یقه ی مهراُن  رفت و ع بی  فت:

 بهت  فتم با زن و ب ه ی من کاری نداشته باش!-امیرعباس
زن و ب ه ی تو؟!تو!؟تف تو رود امیرعباس حیف این اسععم که روی -مهران

نه ی تو  بهارم خواهرم تو خو که من بی ویرد د از توأم ا ر  توی بی ویرِد 
 بمونه!!

 اععرا؟!؟!!-
 امیرعباس ع بی بهم نگاه کرد و  فت:

 برو تو ماشین-
 تکون نمی خوری هونیا!-مهران

 امیرعباس بلندتر داد زد:
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 بهت میگم برو تو ماشین-امیرعباس
شید و  ریه می کرد و محکم به  ردنم  سورن با داد امیرعباس انان جیغ می ک

 اسبیده بود که ترسیدم ب ه ام سکته کنه
تا از سععربازا اومدن امیرعباس و مهراُن از هم جدا کردن و افسععر  پلیس و دو 

 مهران  فت:
 ارا؟!نمی خوای بشنوه عاشق کی شده؟!-مهران

سئل آب یخ  شد انگار  سرم خراب  ستاد و دنیا رو  حس کردم قلبم یه لحظه ای
رو سععرم ریختن ای می  ه؟!ای رو می خواد که من بشععنوم!؟امیرعباس مگه 

 ایکار کرده؟!
عرشععیا آرن مو  رفت،هنگ کرده و وارفته به عرشععیا نگاه کردم که به آرومی 

  فت:
 بیا بریم سورن داره خیلی  ریه می کنه-عرشیا

 دلم بهم ریخته بود اشکام فرو ریخت و  فتم:
 امیرعباس-

شیر نعره  انگار امیرعباُس آتیش زدن تا حاا اینقدر ع بی ندیده بودمش عین 
 د...زد..تنم از حرفش لرزی

باس یا رو ازم -امیرع تو فقط می خوای زند ی منو خراب کنی،می خوای هون
 بگیری
دوره ی ه*و*ست سر اومد دیگه داداشش هست تو نمی تونی هر ولئی -مهران

 می خوای بکنی من نمی ذارم
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خفه شو خفه شو مهران تنشو نلرزون و خفه شو نامرد ب ه ام داره از -امیرعباس
 ترس سکته می کنه

 ض و  ریه  فتم:با بغ
 امیرعباس ای شده؟!-

 عرشیا؟-امیرعباس
 بیا بریم..بیا بریم من می  م بهت هونیا -عرشیا

 تو نمی  ی تو پشت اونی،مهران ای شده؟!-
 امیرعباس با ع بی با صدی آروم  فت:

 هونیا منو اینقدر راحت نفروش-امیرعباس
 ای کار کردی که نعره می زنی؟!ایکار کردی؟!-

بازیش دادی،بگو ه*و*سعععت بوده برای همین بگو.-مهران .بگو زن داری،بگو 
 عقدش نکردی

عوم..»صدای قلبم توی  وشم می زد  ع ع عوم..ب هزار بار این جمله از  وشم « ب
نفسام یکی از سینه خارج می شد و دیگری با « هونیا من عاشعععقتم»عبور کرد 

ش شد،ا شام کرد  سینه ام فرو می رفت.. و مام داِغ داِغ هزار تمخیر و منت به 
شمامو  ش مام ع ین بودن این خون بود که ا شکام با  شک نبود اون ا داِغ ا

ن ز»بیرون اومد انگار هزار نفر تو  وشععم  فتن « آه»می سععوزوند..نفسععم با 
شد عرشیا « داره..زن داره..زن داره.. شیدم،زیر زانوم خالی  سمو باا ک با ناله نف

..زیر زانوم خالی نشد کمرم شکست منو طوری  رفت که سورن از دستم نیفته
شد...دروغ  سیدم و بدبختی ن یبم  ست باز خاری بازم به زند ی نر شک باز 
 فت، فت م رِد..دروغ  فت بهم..من صععادقانه باهاش زند ی کردم،با قلبم 
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دروغ « عاشععقمه»ایکار کنم؟!با این دل بی صععاحاب ایکار کنم..؟! فت 
 سععین! فت..زن داشت زن داشت نامرّود..امیرح

سین افتادم ارا باید می رفتی و منو  سر خونه ی اول و حاا یاد امیرح شتم  بر 
دست سومین پسر شریعتی می سپردی تا از ریشه تیشه بهم بزنه ای بی ان اب 
شت تو که  امیرعباس..ائور با قلب زخمیم بازی کردی؟!ائور وجدانت  ها

 بم بزنی؟!خودد زخمامو می بستی ائور دلت اومد زخم کاری به قل
انگار دنیا ایسععتاده بود،توی صععدم ثانیه این همه حرب تو سععرم اومد این همه 
ست می  صال حالم خوب نبود مهران را حس تهی بودن و بدبختی و بازند ی،ا
گه ای توی  بل من کس دی ته..من زن دوم بودم؟ق بازی  رف به  فت منو   

ته  گه می  ف به یکی دی بوده؟! عاشعععقش  بوده؟ مال»آ*غ*و*شعععش   تو 
با »به اونم می  فته « منی،عشععقمی،عزیزمی،خانوممی،نمی تونم ترکت کنم

شه نکنه مهره ی مار  شتر می  شقت هر روز تو دلم بی خودم فکر می کنم ارا ع
بری می  مو  نفسععع نداز دور داری  ب له « داری ا ر داری، م حا نم ازش  او

 است؟!وااااعععی وااعی..من حامله ام..!
 

است؟!وااااعععی وااعی..من حامله ام..!برای همین عقدم نمی اونم ازش حامله 
کرد،نش خارجِی؟اومده ایران؟حتما امروز پیشععش بود که اونئوری حرب می 
شدم و  شق...خودم مق رم از بس که بهش نزدیک  زد...من ه*و*س بودم نه ع
 اونو از همه به خودم نزدیک تر دیدم،اصوُل رعایت نکردم..خدایا ایکار کنم؟!

 جا بلند شدم امیرعباس از هول داشت پس می افتاد عرشیا آروم  فت: از



 307 قشاع

 ک ا؟-عرشیا
 هونیعا!-هدی

امیرعباس بازوُش از دست سربازه کشید بیرون و اومد طرفم،دستمو »باید برم -
دم به یه ق»نیا..دیگه نیا... « مقابلش  رفتم و به سععختی کلماد رو ه ی کردم

دنیامو « با بغض و صععدای لرزون  فتمعقب رفتم و لبهامو روی هم فشععردم 
 روی سرم خراب کردی

 امیرعباس با حرص  فت:
اومد طرفم آرن مو  رفت و خیلی »مهران خدا لعنتت کنه لععنت.. -امیرعباس

 بریم بیرون« خیلی جّدی و با جهبه  فت
 ولم کن!-

شون و هق هق می کنند و حاا ماماِن داره  شون می زنت عین ب ه هائی که مادر
شده با  شون کنه  شون تا آروم شده به خارج از محیط می برت ع بانیت کنترل 

به بیرون می برد  یار من داشعععت منو  بدون اخت که  باس درحالی  بودیم..امیرع
  فت:

 وقتی از ایزی خبر نداری قضاود نکن-امیرعباس
از..از..ای..هععععععععان؟!..َز..زن..زن داری..دیگه..دیگه ای می خ..خوای -

 ی..بازی دادی...خععا..خاک بر سرم..خاک بر سر من...بشه..من..منو باز
 امیرعباس ع بی ولی با صدای آروم و خفه  فت:

 هیس سععیععس...بده من ب ه رو-امیرعباس
 دست..دست به..من نزن!-



wWw.Roman4u.iR  308 

 

یه قدم ازش فاصععله  رفتم که براق شعععد و ارن مو  رفت منو کشععوند طرب 
 ازش می بارید  فت: خودش و تو اشمام با اون اشمای مشکی ای که آتیش

 زن منی،زن منم می مونی!-امیرعباس
 من..من ولط..ولط کردم..که َز..زن تو..شدم...-

امیرعباس دور و بر رو نگاه کرد و آرن مو ول کرد و به سععمت یه آبسععردکن که 
دیده بود رفت،همون جا روی زمین ُامباتمه زدم و سععورُن تو ب*غ*لم محکم 

ه وربت خودم زار زدم،دلم داشت از سینه ام در می  رفتم و عین مادر مرده ها ب
شدم..با این  شق کی  سر من که عا اومد..بی امیرعباس ایکار کنم؟!خاک بر 

 ب ه ی یتیِم بی شناسنامه ایکار کنم؟!
سرش لعیا درحالی که به مامان و هدی  شت  شد و مهران و پ سِر باز  در اتاق اف

هران تا منو دید اومد طرفم و تکیه داشععت به عالوه ی عرشععیا اومدن بیرون،م
  فت:
 پاشو بریم-مهران

 به مهران با اشمای خیس از اشکام نگاه کردم و  فتم:
تو..تو..منو..تو منو هم.. ول زدی...می دونسععتی..می دونسععتی زن..داره -

 که..که  فتی صیغه بمون..که..که کارد راه بیوفته...
یدم زنه از -مهران یا من سعععه روزه فهم مده به جون هون اون خراب شعععده او

 دنبالش..!
 همه اتو.همه اتون..دروغ  وئید...-

 امیرعباس مهراُن پس زد و پیش روم امباتمه زد و  فت:
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 بیا آب بخور اونئوری هق هق نکن به قلبت فشار میاد..-امیرعباس
 تو به فکر قلب اینی؟!-مهران

 امیرعباس با حرص  فت:
 تو خفه شو-امیرعباس

 مععهران!-مامان
 شما برید من اون هونیا رو می یارم..-مهران

 امیرعباس داد زد:
 هونیا می ره خونه شوهرش-امیرعباس

 تو بهتره که زنُت ببری خونه اد آقای شوهر!-مهران
 ا اله اا ا... ،مهران من ر م بیاد نیست و نابودد می کنم ها-امیرعباس

 اائیدی،بلند شو ببینم اند مرده حاّلجی..!-مهران
مهران!آخه احمقدرس عبرد نگرفتی؟!این واحدهای بی صعععاحب -اعرشععی

غاز می  ل نده  مرِد   تا  ند؟!دو  ندار تمومی  که  قدره  تو ا عبرد  درس 
 خونید..!؟هونیا اون ب ه خفه شد بلند شو ببینم..!

باه  رفتی -مهران با اون خواهر اشععت یت این خواهر رو  ند  ما برو پی ز شعع
 ش مرد حاا منمدامادجان،اون یکی زنته!این یکی صاحب

عین سر ج اد!لعیا رو می خواستی به زور  رفتی با نامردی و -امیرعباس ع بش
 ناتوئی  رفتارش کردی و از خونواده ی خودش طردش کردی، مشو برو دیگه

 امیرعباس پاش دمهراُن ُهل داد...
 امیرعباس!..امیرعباس ولش کن امشب کار دست هم می دید ها..!-عرشیا

 و  فت:مهران اومد طرفم 
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 پاشو آبغوره نگیر مگه داداشت مرده که کاسه ی اه کنم دستت  رفتی!؟-مهران
شت طرب مهران بره رو  ستاده بود و نمی ذا شیا رو که مقابلش ای امیرعباس عر

 کنار زد و اومد طرب مهران و بازوشو  رفت و با ع بانیت کنترل شده  فت:
تا او-امیرعباس ل راهی خواهرمو بیوه مهران..تشععریِف..جسعععد مبارکُت ببر 

 نکردم که قدر بزر ی خدا دلیل دارم برای کشتنت!
مهران پوزخندی زد و بازوشععو از دسععت امیرعباس کشععید بیرون و تا دوباره به 
طرب من دستشو دراز کرد امیرعباس کشیدش به طرب خودش و با سر کوبوند 

 تو دماغ مهران!!
 یععیعععهآ!!خاک بر سرم،امیرعباس؟!مهران؟!-

 وای..وااای..امیر..امعیر...-شیاعر
 امیرعباس انگشت تهدیدُش باا  رفت و  فت:

  ورُد  م کن مهران-امیرعباس
شاکی و با کینه به امیرعباس نگاه کرد  شت و  ست از روی دماوش بردا مهران د

 و  فت:
 بهتره تو  ورُد از زند ی خواهر من  م کنی-مهران

تا خواسععت اراده به بلند کردنم بکنه بی مهاباد اومد طرفم و مک دسععتُم  رفت 
امیرعباس ضربه ی دومو این بار با یه مشت حواله ی صورد مهران کرد..جیغ 
زدم و از جا بلند شععدم و عرشععیا جلوی امیرعباُس  رفت و از هولش بی اره یه 

 دونه تو سر خودش زد و با حرص  فت:



 311 قشاع

اِس خر خودُد نزن..نزن..جریان حسام می شه ارا نمی فهمید،امیرعب-عرشیا
 کنترل کن

 سربازا و افسرا اومدن و امیرعباس داد زد:
دسععت به زن و ب ه ی من بزنی،مهران..مهران می فرسععتمت پیش -امیرعباس

 داداشام..!دست به زن من نمی زنی!
مهران خون دهنشو با پشت دستش پاک کرد و با پوزخند به امیرعباس نگاه کرد 

 و عرشیا  فت:
 لعیا حالش بِد مهران جان مادرد..ارواک خاک حسام برو..مهران برو -عرشیا
 می رم ولی با خواهرم..!-مهران

باس باز می  ه خواهرم..ولم کنین این دوزاریش کِج ولم کن می  م.. -امیرع
سی تو « نگاش به من افتاد و  فت» ارا  ریه می کنی؟!..ارا  ریه می کنی؟ک

 رو اینو نبینی تا من ادمش کنم..رو از من جدا نمی کنه..برو تو ماشین برو..ب
عرشععیا و سععربازی که  رفته بودنش رو کنار زد،از جفتشععون درشععت تر بود و 
شو  رفتن و  سر دیگه اومدن جلو سرباز و اف سید که انتا  شون بهش نمی ر زور
هران تا اومد طرفم امیرعباس حالش عین یه یوزپلنگی شد که تو ح ار هست 

ن،دادی زد که سورن با صدای امیرعباس انگار و دارن ب ه اُش به وارد می بر
می خواسعععت از تو ب*غ*لم بال دربیاره بره طرفش تا حمایتُش به عموئی که 

 حق پدری داره ثابت کنه،امیرعباس ض ه وار داد زد:
 هععونیععععا..-امیرعباس

قلبمو از جا کند با تموم اشععم ها و نگاهش التماُس ه ه می کرد که با مهران 
شت  َنَرم..لب سورن بر  سبوندم، سینه ام ا سورُن به  شردم و  هامو روی هم ف
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طرب امیرعباس می خواست بره ب*غ*ل اون..خدایا این اه تقدیر نحسِی که 
سبید به  ردنم و با تموم  سورُن ازم بگیره این ب ه ا ست  من دارم!مهران تا خوا

 قدرد  ردنمو  رفته بود،با همون حالم  فتم:
 مو سکته کرد..من نمی یام..مععهران..ول کن ب ه ا-

 مهران با حرص  فت:
آخه خاک بر سععرد می خوای زن صععیغه ای اون بمونی؟!زن داره نفهم -مهران

 بزنم تو سر ذلیلت؟!« مهران دستشو بلند کرد و ادامه داد»بی شعور! 
 مهران دستُت می شکونم دست بهش بزنی،به زن من دست نزن-امیرعباس

 رفتم طرب بابا،منو به آ*غ*و*ش کشید و  فت: بابا مهراد اومد و با  ریه
 جعان بابا؟-بابا مهراد

وااای..واای باباجان الهی قربونت برم که آ*غ*و*ش هیک مردی مثل آ*غ*و*ش 
شدم..آرومم کن،ن اتم بده،رهام کن  ست بیا که عین  وشت قربونی  تو امن نی

فرسععتاد تا  از این همه کش مکش و دعوا...جو آروم تر شععد و مهران عرشععیا رو
سورن ب*غ*ل  شه، شن ب ستان و خودش موند تا تکلیف رو لعیا رو ببرن بیمار
بابا نشععسععته بودم با همون قلب داوون و حال  امیرعباس بود و من هم کنار 
پریشععون و فکر مخدوش..نگام روی حلقه ام ثابت مونده بود و مغزم کار نمی 

 کرد...
 صیغه نامه دارید؟-افسر

مون که سعه ماهه بود محضعر خوندیم اونو داریم ولی صعیغه ی اول-امیرعباس
 صیغه ی دوُم خونه ی خودمون خوندیم..
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 اون یکی همسرتون از این ازدواج مئلآ هستند؟-افسر
 امیرعباس سر به زیر انداخت و پس از اند ثانیه سکود  فت:

باس کائی -امیرع نادائی آمری کا یت  تابع ند، نه،ایشععون اصععال ایرانی نیسععت
صال ع شون یه عقد م لحتی برای اقامت دائمم بود که اون دارند،ا قد من با ای

من ععرب شععدم می خوام ایران بمونم،من مدارک طالُق فرسععتادم ولی اون بلند 
 شده اومده ایران که رو در رو مراحُل طی کنیم!

 ما هم که از پشت کوه اومدیم!-مهران
باید دروغ بگم؟تو که زیر آب می خ-امیرعباس وای بزنی ارا آخه مهران ارا 

تا ته ماجرا رو در نمی یاری فقط شنیدی من زن دارم اه زنی؟!زنی که به خاطر 
 امنیت شغلی من زن من شده و من به خاطر اقامتم؟!

 زنت هست یا نه؟-مهران
 ا اله اا ا...-امیرعباس

 عقد می کردی!« اشاره به من»تو ا ر تو کالهت ایزی نبود اینو -مهران
رو باید طالق بدم که اینو عقد کنم یا نه؟طبق قانون اونور  اون زنه-امیرعباس

 جرِم 
 مهران پوزخندی زد و  فت:

 این حرفا رو به این بزن که زود خر حرای تو می شه نه من!-مهران
 درست باهاش صحبت کن..-امیرعباس

 بشین ببینیم بابا-مهران
تی نسععب می فرسععتمتون بازداشععتگاه آ خنک بخوریدا..خانم این آقا اه-افسععر

 باهاتون دارند؟
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 مممور عهابِش -مهران
 تو انگار می خوای بری بازداشتگاه آره؟!سرباز ن یری؟-افسر

 مهران ساکت شو دیگه!-بابا
 شوهرمه منتها موقت!-

 شوهرد نیست احمق برادر شوهِر مرحومته!-مهران
باس قه می -امیرع ته داری تفر پل  هشعع فت می زنی؟خرد از  ارا حرب م

 یا خواهر منه ها،فکر نکن لعیا رو  رفتی تموم شدهندازی؟!هنوز لع
کار می خوای -مهران کار می خوای بکنی؟طالقمونو بگیری؟برو ببینم ای ای
 بکنی!

 مععهران!!-بابا
 ن یری این آقا رو ببر بازداشتگاه-افسر

 خیله خب،خیله خب ببخشید آ آع دیگه حرب نمی زنم-مهران
 این ب ه ی همین آقاست؟-افسر

سونرن من به  شکمِم ولی  امیرعباس نگاه کردم بغض  لومو  رفت ب ه اش تو 
از وقتی اسععم باز کرده اونو دیده امیرعباس ومگین و عاصععی نگام کرد و با 

 بغض  فتم:
 نه،شوهرم مرده-

 می خوای بر ردی خونه ی شوهرد یا نه؟-افسر
 به امیرعباس نگاه کردم که منت کشان  فت:
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اینئوری می کنی به قرآن به قرآن به جّدم قسععم که  آخه هونیا ارا-امیرعباس
ازدواج من اونور م ععلحتی بود وقتی واسععه ختم امیرحسععین اومدم همه ایز 
که ا ر بخوام  ولتون  خدا  به  تغییر کرد اونم دارم طالقش می دم عمو مهراد..
سائل زندان مهران..کم و ه  شم که م بزنم،ای می  فتم؟این حامله بود بعد

فتم حقیقت اینه ِدقش بدم؟!مگه من کم  هاشععتم براد هونیا،تو داشععت می  
ند یمون رو  یا ز قب بر رد فکر کن،سععونر ای؟هون به ع خدا  کی منی؟ترو 

 هواست ها
 آهنِگ خر شو،خر بشو بخون-مهران

 تو خفه شو..هونیا جان؟-امیرعباس
 ع بی  فتم:

 دروغ  فتی-
 امیرعباس الند شد اومد جلوی پام زانو زد و  فت:

سه -میرعباسا شیا بپرس امروز جل من که دارم طالقش می دم زنگ بزن از عر
داشتیم وکیلم اومده بود ببینیم با قوانین این ا می شه طالق  رفت یا نه..به خدا 
تا ماه دیگه تموِم هونیا ما یه خونواده ایم تو می دونی من اقدر عاشععقتم این 

سععردر می؟تو سععهم  همه اتفاق احسعععاس منو به تو کمرنگ نکرد،کرد؟ارا
به بابا نگاه کرد و »منی،عزیز منی،زن اول و آخر زند ی من توئی..عمو مهراد 

عمو مهراد به خدا اینقدر شعرایط بد بود که نمی شعد بگم بابام هم خبر «  فت
نداره خب قبل فود امیرحسععین من می خوسععاتم کانادا زند ی کنم اون کارم 

همه ی زند یم این است..عمو مهراد می  اون ا بو پیشرفتم اون ا بود ولی اون
دونید که دخترد برام اقدر مهمه،عمو دعواها رو با زند ی ما نسععن ید می 
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دونم بزر تر از این حرفائید ولی به جّدم قسم که می خوام دنیا نباشه که قسم به 
خدا و جّدم نخورم که عمو مهراد سععر این جریانا همه از هر طرب خواسععتند 

ز هم بپاشععونند،من به سععختی این زند ی رو نگه داشععتم هونیا زند ی ما رو ا
خودش هم می دونه این مهران نالوتِی بی معرفت زند ی خواهرشو سر خواسته 
شته می خواد زند ی منو خراب  اش با من معامله کرد حاا که خرش از پل  ه

 کنه...
 مامان؟-سورن

 با بغض به سورن نگاه کردم و  فتم:
 جععان؟-

شت،خدایا آخه با این دو تا ب ه سورن  ستای کواولوی تپلُش روی زانوم  ها د
شه این یکی هم که تازه داره جون می  یره که ا ر  سونر من نه ماه ایکار کنم؟!
امیرعباس بفهمه...آینده ی سععورن ای؟خونه ی بابا که آینده ی سععورن تممین 

تممین کنه،هانی بابا که موهف نیسعععت آینده ی ب ه ی منو  ب ه ی  نیسعععت 
 باباست...خدایا..خدایا...

 تا طالق بگیری هونیا رو می برم-بابا مهراد
 امیرعباس با التماس نگام کرد و  فت:

باس خدا دارم طالقش می دم..من می میرم تو و ب ه امو -امیرع به  یا! هون
 نبینم..عمو مهراد!

 باشه عموجان تو طالق بده بیا دست زن و ب ه اُد بگیر ببر!-بابا
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اس بغض کرد نمی دونم ارا مرد  نده انگار یهو دلش پر شععد،اشععُک تو امیرعب
اشماش دیدم انگار قلبم آتیش  رفت..بابا که بلند شده بود و منتظر بلند شدن 

 من از جام بود..امیرعباس دستمو  رفت و با صدای  رفته  فت:
 عمو این دختر جوِن مِن ازم نگیرش-امیرعباس

س دلمو می کنی می ذاری کف دسععتم بعد خدا بگم ایکارد بکنه امیرعبا
 عاشقی سر می دی؟خدا ازد نگهره مرد که منو رسوای عالم می کنی...

 باباجون...-
خر شععدی؟خامت کرد؟هونیا ارا اینقدر احمقی..حداقل بیا خونه هر -مهران

 وقت طالق داد برو..آخه خواهر من ارا اینقدر تو ذلیل این..نامرِد روز اری؟!
 د و  فت:بابا نگاهم کر

 می تونی تحمل کنی؟-بابا
 با بغض  فتم:

 نه-
 می خوای خودُد جون به سر کنی؟!-بابا

 سرمو تکون دادم و  فتم:
 نم..نمی تو.نم جدا..بشم...-

 بابا نفسی کشید و  فت:
شه،امیرعباس یه تعهد بده بهم که ا ر تا برج ده طالقش ندادی هونیا رو -بابا با

 طال می دی
 شاید مراحل قانونیش طول بکشه!آخه عمو -امیرعباس
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باشه من در جریان مراحلش هستم،طول کشید که هی ی ولی بو ببرم ب ه -بابا
امیرعباس دسععت بابا رو  رفت که بب*و*س بابا جلوشععو »امو به بازی  رفتی 

فکر نکن به خاطر حرفاد و قول هاد قبول کردم،به خاطر «  رفت و ادامه داد
ابش به جون عزیزترین ب ه ام افتاده قبول کردم تا نفرینی که برادرم کرده و عه

کمتر عهاب بکشععه که خدا لعنت کنه منو که از دلم نگهشععتم که برادرم لعنتم 
 کنه و جگر وشه ام  رفتار نباشه...

 باباجون!-
شتن تعهد  شروع به نو سورُن به من داد و  بابا با ناراحتی نگام کرد و امیرعباس 

 اومد جلو  فت: کرد و بعد امضا کرد..مهران
 خیلی احمقی هونیا خیلععی!-مهران

 و بعد رفت بیرون،بابا سرمو ب*و*سید و  فت:
بابائی من پسععت هر ت ععمیمی که تو بگیری هسععتم حاا دیگه نمی -بابامهراد

 خواد به خاطر من تحمل کنی یا به خاطر داداشت،بابا پشتِت...
سورُن سری تکون دادم و بابا هم رفت،امیرعباس که با دمش  شکوند   ردو می 

ست برم  شدد درد می کرد دلم می خوا سرم به  شدم  ازم  رفت و از جا بلند 
 خونه فقط توی اتاق تاریکم بخوابم...سوار ماشین شدیم و امیرعباس  فت:

 خدا رو شکر،هونیا به خودد قسم که داشتم دیوونه می شدم..-امیرعباس
که منو با خودخواهی تموم ورورمو شععکوندی امیرعباس و این دومین بارته -

 می شکنی
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آخه تو اه موقعیتی می بایسععتی بهت می  فتم؟!اصععال این ازدواج -امیرعباس
م ععلحتی بوده مهم نبوده که بگم،اون زند ی ای در کار نبوده،عشععقی وجود 

 نداشته فقط و فقط به خاطر منفعت شکل  رفته بود از اول...
 با حرص  فتم:

 یه زن تو زند یت بود!-
تنها زن زند ی من توئی هونیا اینو هنوز متوجه نشععدی؟!تو حال و -امیرعباس

 روز منو نمی بینی که هنوز اینئوری حرب می زنی؟!
ا ر..ا ر یه روزی بفهمی که من هم نامزد کسععی بودم،من..تو زند ی من هم -

 یه مردی جز امیرحسین بوده خیلی راحت می  هری؟!
دوناشععو رو هم  هاشععت،اسععتخوون های امیرعباس رنگ و رو عوض کرد و دن

کنار فکش جاب ا می شدند،با اشماش می خواست تموم منو بدّره،با حرص 
  فت:

ضم کنم تو...فقط و فقط -امیرعباس سختی می تونم ه سین هم به  حتی امیرح
واسه منی ا ر یه بار دیگه حتی در حد یه فرض این حرُب از دهنت بشنوم هونیا 

 کالهمون تو هم می ره!
 ا بغض نگاش کردم و  فتم:ب

پهیرم - قُت ائوری ب عد من این حقی تو حتی فرضععم نمی خوای قبول کنی ب
 امیرعباس؟!مگه من با تو فرق دارم؟!

 ارا نمی فهمی می  م..-امیرعباس
سته ا ر از زمان اون تعهد بگهره و طالقش ندی من یه لحظه هم نمی - سته ب ب

 دا که...مونم دیگه هم بر نمی  ردم امیرعباس به خ
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 امیرعباس جلوی دهنمو  رفت و ملتمسانه  فت:
 قسم نخور من نمی ذارم ازم جدابشی قسم نخور...-امیرعباس

 دستشو با  ریه از جلوی دهنم برداشتم و  فتم:
شقی - شه  ریه ی منو در می یاری،تو قاتل جون و قلب منی که ادعای عا همی

 می کنی
 امیرعباس با ومی سنگین  فت:

اش می تونسعتی درونمو بیبینی که اه آشعوبی راه انداختی شعاید ک-امیرعباس
 اینئوری کمتر محکومم می کردی!

_***_ 
شب بیدار بودم و تو خونه راه می  صبح تا  صبح، شب تا  سر ردون  عین روک 
سال از عمرم کم می  شت انگار ده  رفتم و فکر می کردم..هر روزی که می  ه

صال خوب نبود،خدا نمی کرد ی کی بر خالب میلم حرب می زد تا شد حالم ا
انان بلوائی به پا کنم که طرب به ولط کردن بیفته که ارا باهام حرب زده!تیک 
ع ععبی  رفته بودم اینقدر موهامو دور انگشععتم می پی وندم که آخر اون تیکه 
موم کنده می شد..حوصله ی هیک ایز و هیک کُس نداشتم؛امیرعباس یه دقیقه 

ست دیرتر می ساعت ه شدم زنگ می زدم هر ای از دهنم  از  کرد روانی می 
له ام هم می  فتم مد بهش می  فتم و آخر هر جم رفتی پیش اون »در می او

آره؟اون پیشععِت نه؟داری منو باز  ولی می زنی،طالق دادنت یه حرب واسععه 
عین اوب خشععک شععده بودم توی این دو ماه!دماومو « پی وندن من بود نه؟!

فت نه می  رفتن نفسعععم می ر نه شعععام معلوم بود  ته، نه بهم ریخ ..خو
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ناهار...امیرعباس هم تا اعتراض می کرد تا خودمو سورُن به  ریه نمی انداختم 
 تا اع اب امیرعباُس داوون نمی کردم ِولک ُکن قضیه نبودم...

شو  شد نماز صبح بود که امیرعباس بلند  شش  ساعت  اون روز هم جمعه بود 
بیدارم و زل زدم به یه نقئه رو فرش!همون ا دم  بخونه که باز دید من عین جغد

 هال ایستاد و  فت:
 باز تا صبح بیدار بودی؟!-

شید و  شو پو سفید شرد  صداش نگاه از فرش  رفتم و بهش نگاه کردم،تی  با 
دسععت به سععینه شععد،بازوهای عضععالنیش از آسععتین کوتاه تی شععرد بیرون 

ای اسععپرد بهش می زد..الهی قربونش برم اقدر خوش هیکِل اقدر تیپ ه
یاد،حتی اون هم که تازه از خواب بیدار شععده و موهاش بهم ریخته اسععت هم 
خوشععگِل و از جهابیتش کم نشععده!یعنی به من بر می  رده یا من انتظار الکی 
می کشم؟!یه زانومو تو ب*غ*لم  رفتم و آرن مو روی زانوم  هاشتم و انگمو 

 مبل... به داخل موهام فرو بردم و تکیه دادم به
 هونیا!داری ایکار می کنی؟!-امیرعباس

 معلوم نیست؟!-
 داری از نخوردن و نخوابیدن می میری!-
 برو نمازُد بخون اون قضا می شه-
 تو خوندی؟-
 جانمازمو نمی بینی رو مبل؟!-

 اشماشو ریز کرد و اومد طرفم و روی مبل نشست و  فت:
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ماز - بل تکون نمی خوره،ن ماز از روی م ماُز از اون جان جان یا اون  می خونی 
 اون ا بر نمی داری!؟

اععععععی؟!منظورد ایه؟می دونی که من تو هر شرایئی نمازمو می خونم تو -
 نمی خواد آمار تکالیف منو بگیری!

 به من نگاه کن..خبریه؟!-
ای؟!بیا برو نمازُد بخون کله ی سععحر از من خبر می خوای!؟دو ماهه من -

خبر داشته باشم!؟قراره خبر از طرب تو باشه توجه  از این خونه اومدم بیرون که
هان؟!  مه اِد  نا هد لت تع یان مه پا گه  که سععیزده روز دی باس »کردی  امیرع

 ایعه؟!« هم نان دقیق نگام می کرد،با حرص  فتم
شونه ام  شت  شم به پ امیرعباس کمی آروم تر نگاهم کرد و موهامو از روی دو

 فرستاد و  فت:
 ت کنی؟نمی خوای درموردش صحب-

 با حرص  فتم:
از جا بلند شدم و »درمورد ای؟من فقط درمورد یه قضیه با تو حرب می زنم -

 اینکه تکلیف منو روشن کنی اون دارم دیوونه می شم«  فتم
به طرب اتاق سععورن رفتم و پشععت پن ره ی قدی ایسععتادم کِف یه پامو به کنار 

م و با دسععت دیگه ام یه زانوی پای دیگه ام اسععبوندم و یه دسععتمو به کمرم زد
شتم پیک می دادم و به خونه هائی که پائین تر  سته ی نازک از موهامو دور انگ د
از طبقه ی ما بودن نگاه می کردم..سععرم پر از حرب بود پر از احسعععاس ا ر 
ید خودمو برای ترک کردنش  با کار کنم!؟نمی تونم دل بکنم  نده ای طالقش 
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شه،باید فک شه،نمی  سر دیگه آماده کنم..نمی  ر کنی مرده،همونئور که دو تا پ
مردن،ولی امیرعباس زنده اسععت!مادامی که همینئوری فکر کنی هر ز ترکش 
نمی کنی..به قول مهران ذلیل بازی هاُد بهار کنار..خدایا از دلم بیرونش کن 

 لعنت به من که ب ه ام هم بدتر از خودم بار آوردم،زیر لب زمزمه کردم:
 تو این مثلث،بگو منو می خوای یا باید سفر کرددارم دیوونه می شم 

 تموم من تو این خونه اسیِر،ک ا برم که یادد دامنممو نگیره
 دارم می رم ولی هنوز تو همین خونه ام،نرفته دلم تنگه براد بالی جونم

شم،ولی به دلم َبراِد که می مونم تا آب  شاید جدا  دارم حرب جدائی می زنم 
 شم

 می ده انگاری،تو هم شاید مثل من یه خودآزاریتنت بوی خ*ی*ا*ن*د 
تا آخرش تو این  یا  باید رفت  که بغض می کنی و از  ریه می میرم،نمی دونم 

 دوراهی می مونم؟
بر شععتم به سععورن نگاه کردم ای  اش خودم تنها بودم اینئوری ت ععمیم  یری 

سر کار،کی به این شم باید برم  شد،ا ر از امیرعباس جدا ب سون تر می   ه ب آ
شکش می کنه؟مامان؟!ب ه ام از تموم رفاهی که اون داره  شیر بده،کی تر و خ
دور می شععه ائوری بزر ش کنم؟حتما باید شععناسععنامه اُش بنام امیرحسععین 
بگیرم،یعنی عمورسععول حمایتم نمی کنه!؟اه حمایتی اون دوماهه که سععر 

با هم قئآ رابئ ه هسععتن،بابا که نزده..از پِس اون دعوا هم که هر دو خونواده 
حقوقش در حد خرج  رون قیمت امروزه ی خودشععوِن..وای آبروم می ره همه 
کار کنم؟دارا و  یُل ای فام باسععم، قانونی امیرع قدی و  ند من زن ع فکر می کن
مادرش برای هفت پشععتم بسععته!مهران ای؟اون هم حمایتم نمی کنه؟!اون که 
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عشععقمه،سععتون خونه  خودش نیاز به حمایت داره،امیرعباس عالوه بر اینکه
اِم،زند یم به دوش اوِن،از پدر ب ه ام هم به سورن نزدیکتره...وای همه ی کس 

 منه بدون اون ایکار کنم اه کاسه ی اه کنم؟اه کمس تو دستم اومده..
شه هم به ب ه های  شم با سورن پی شاید بهتره توی یه مهد کار پیدا کنم که هم 

ستراحت و خواب خونه دیگه برسم،ب ه داری رو که بلدم  اینئوری فقط برای ا
ی بابام،خرج خودم و ب ه اُم هم در می یارم،آخه کو کار!مهدکودک ها موندن 
تو بری توشععون کار کنی،اون مدرک می خوان،ضععامن می خوان..کو مدرکت 
اون درس نیمه کاره د که مدرک نداره ا ر خونده بودم تا حاا کسی برای خودم 

تنها و بی کسم با یه ب ه ی یازده ماهه توی این شهر بی در  بودم...خدایا اقدر
 و پیکر ایکار کنم؟!بشم وبال  ردن مادر و پدرم؟

ست  شن،بابا را انگمو به موهام فرو بردم؛آخه اونا هم که جیره خور عمو داریو
نار اونو  به ک نا  مه ی ای ته آه عمو داریوش...ه که دامن منو  رف هه  یه آ می  ه 

 ر یه روز نبینمش دق می کنم اقدر دلم براش تنگ شعععده ائوری ول کنم ا
دوماهه که یه لحظه هم کنارش نبودم ائوری تحملش کنم شده عین یه تیغ تو 
 لوم شعده انگشعت شعشعم یه دسعت که ا ر ببرمش درد داره ا ر بمونه نشعون 
ناق ععیمه،نقِ ،عیِب،بِد...وای وای خدایا...خسععته شععدم منو بکش راحتم 

شد ا ساز مخالف با کن،کاش می  شه  سگ که همی ین دُل کند انداخت جلوی 
 عقلم می زنه...

سم،بوی  شد وای امیرعبا سینه ام حبس  سم تو  شد نف ستاش دور کمرم قالب  د
ادکلنش تا مغز استخوونم در وجودم ریشه دواند،زمان بایست بایست کاش که 
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ه ب دنیا همین ا تموم بشععه همین اون که تو ب*غ*لشععم همین اون که نفسععش
پشت  ردنم می خوره و داره طوافم می کنه کاش نفسی که تو سینه حبس کردم 

 هر ز حکم آزادیمو از عقلم نگیره تا بمیرم..
دلم براد تنگ شده،به من بر رد از این همه سردیت دارم یخ می زنم هونیا به -

 من بر رد
 ون دائمِی واشمامو باز کردم انگار هزار نفر تو  وشم  فتن زن داره..زن داره..ا

تو موقت..ا ر طالقش نده یعنی تو ه*و*سی نه عشق..از آ*غ*و*شش بیا بیرون 
 داره ازد سوءاستفاده می کنه فرار کن تا بیشتر بهت صدمه نزده..!

 هونیععا!!!-
 با بغض  فتم:

 طالقش بده من فدای یه لحظه بی تابی تو-
 امیرعباس بی اره وار  فت:

م ارا اینقدر بی ان عععافی ا ر قرار بود حرفم من که  فتم دارم طالقش می د-
 دروغ باشه ارا پیش توأم!؟ارا هنوز همون امیرعباسم...

  وشامو  رفتم و  فتم:
سیزده روز وقت داری،می رم امیر می رم و دیگه - شنوم فقط  سته نمی خوام ب ب

 نمی بینیم...
 ا ر داد اه طول کشید ای؟-
 ا ر داد اهی باشه!-
هست...هونیا عزیزم نکن،با خودد اینئوری نکن تو هر وقت هست به خدا -

 لج می کنی هر سه مونو می سوزونی!
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که ترکت - یه می ذارم  ما عاشععقیم  باس،براد دارم از  تو خرابش کردی امیرع
 نکردم و فرصتت دادم...

 امیرعباس سر به زیر انداخت و نفسی با آه بیرون داد...
ونم پس از دو ماه!مامان در خونه رو باز کرد قرار بود ههر بریم خونه ی مامانم،ا

 منو که دید وا رفت و شوکه  فت:
 هونیععا!خاک بر سر من اه بالئی سرد اومده؟!!-مامان

 صورد مامانمو ب*و*سیدم و  فتم:
 هی ی،سالم خوبی؟-

 شما ب ه ها مگه می ذارید حال من خوب باشه آدم مار بشه مادر نشه!-مامان
 سالم!-امیرعباس

 علیک سالم،بیایید تو-مامان
وارد خونه شععدیم دیدم همه هسععتن،هدی و عرشععیا،مهران و لعیا..امیرعباس و 
مهران یه لحظه با دیدن هم عین دو تا خرس اری شععدن با نگاهشععون با هم 

 دوئل می کردن..بابا اومد جلو با امیرعباس دست داد و امیرعباس  فت:
 فکر کردم فقط ما دعوتیم!-امیرعباس

 ما دعود نبودید،هونیا دعود بود!ش-مهران
 مهران تروخدا شروع نکن-لعیا

 ا اله اا ا...-امیرعباس
 شما ب ه های منید همه اتونم خونه ام با شوهرا و زن هاتون دعوتید-بابا

 هدی در حالی که از جلوی مهران رد می د  فت:
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 حاا می تونی آتیش به پا کنی!؟-هدی
عباس همینئور پشععت سععرم اومد انگار بهم سععورُن از امیرعباس  رفتم و امیر

وصل شده بود هر جا که می رفتم می اومد،بابا سورُن  رفت و ورق ب*و*سه 
اش کرد و کلی قربون صععدقه اش رفت و سععورن هم کلی با خنده هاش دلبری 

 کرد که مامان  فت:
ساتونو عوض کنید -مامان ستید؟!برید لبا شن مامان جان ارا دوتاتون با لباس 
مهران درحالی که از دور با یه نگاهی پر از حرص و نگرانی و پریشععونی دیگه،

نگاهم می کرد..بهش خسععته نگاه کردم ع ععبی از جا بلند شعععد لعیا نگران 
نگاهش کرد و مهران به طرب در رفت که به حیاط پناه ببره تا با حرفاش دعوا 

 راه نندازه...هدی کنارم نشست و آروم  فت:
نا از بهت  فتم داری م-هدی مان ای ما به صععورتت بکش  یه دسععتی  یای  ی 

 ریختت سکته نکنند این اه قیافه اِی برای خودد ساختی؟!
 حوصله ی هیک کاری ندارم هدی ولم کن تروخدا-

 ارا جواب تلفن ها و اس ام اسامو نمی دی؟!-هدی
«  با و ععه  فتم»هدی من یه ماهه  وشععیم خاموِش،جواب تلفن ها هم... -

به قرآن درکم کن می خواسععتم جواب بدم ولی حس هیک  هدی خیلی داوونم
حرکتی رو نداشتم به خدا ا ر جواب تلفن ماماُن می دادم از ترس نگرانی هاش 

 بود فقط می خواستم تنها باشم...
که ای بشه؟ارتباطُت با همه قئآ کردی که ای درست بشه؟امیرعباس -هدی

شی،ارا به مامان  شکننده می  شتر  شی بی شو طالق بده؟!هر ای تنهاتر با زن
 فته بودی "به کسععی نگو بیاد خونه امون خودتم نیا می خوام تنها باشععم" ؟!که 
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ه می امیرعباس بفهمه اقدر بی کسععی و کاری و سععر آخر هم تو همون خون
مونی اون هیک کُس جز اون نداری؟تو منو داری،مامان و بابا رو داری،مهراُن 
داری کی می  ه تنهائی ما همه پشععتتیم یه زمانی به خاطر اتهام مهران م بور 
بودیم تنهاد بهاریم و سععکود کنیم تا امیرعباس تمام زند یت بشععه تا همه ی 

نواده یگه اینئور نیست تو یه خوزند یش بشی تا مهراُن داشته باشیم ولی حاا د
 داری یه کم به خودد بیا هونیا تو ب ه داری...

 با بغض و صدای خفه  فتم:
تنها بشععم شععاید..عاشععقی یادم بره..دور و برم باشععید می  م همه یه خانواده -

 دارند من خونواده امو ائوری از هم بپاشونم؟!
 هدی با حرص  فت:

 هونیا!-هدی
 که عین بمب منف ر می شمهیس هیس..حرفی نزن -

 سورن پرید تو ب*غ*لم و  فت:
 ماما...ایع..ِایع...-سورن

به لباسش اشاره می کرد،ب*غ*لش کردم و اومدم ساُک بلند کنم که امیرعباس 
زودتر از من سععاُک برداشععت و دنبالم راه افتاد،به اتاق رفتم و لباسععای سععورُن 

 نگام می کنه،آروم  فتم: عوش می کردم که دیدم امیرعباس همینئوری داره
ون ا« امیرعباس جوابی بهم نداد و  فتم»ارا با لعیا روب*و*سععی نکردی؟! -

 که کاری نکرده،فقط نتونسته جلوی دلشو بگیره!
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باس کار دلم بود من -امیرع گه  نه آخر هم ب که هر ولئی خواسعععت بک
 گ*ن*ا*هی ندارم؟!

 تو ا ر یه ذره از عشق بو برده باشی درکش می کنی-
 وزخندی زد و  فت:پ

 با کی هستی؟بو از عشق ببرم؟!تو کور شدی هونیا سنگ شدی!-امیرعباس
پسععتونک سععورُن به »با من جر و بحث نکن،جای این حرفا این ا نیسععت! -

 بیا مامان« طرفش  رفتم و  فتم
 نه ایع..ایع..-سورن

س ست و  شاره کرد و امیرعباس رفت در رو که نیم باز بود رو ب سینه ام ا رن وبه 
 اومد رو پام نشست و  فتم:

 مامان پشتم می سوزه نمی تونم شیر بهت بدم قشنگم-
 امیرعباس نگران  فت:

 پشت می سوزه!؟از کی تا حاا!؟کدوم طرب پشتِت؟!-امیرعباس
 کنارم ُامباتمه زد و دست رو پشتم  هاشت و  فتم:

 اینئوری درد نمی کنه شیر می دم دردم می  یره-
 بهم نگفتی؟!پس ارا -امیرعباس

ست.. - شه؟ « سورُن ب*غ*ل کردم و  فتم»مهم نی سوپ می دم با اون بهت 
شده  فتم» صی  شد به  ریه افتاد و عا  «سورن پس از کمی تالش وقتی ناامید 

 محمدسورن!باز شروع کردی؟!
امیرعباس سععورُن ازم  رفت و از اتاق رفت بیرون و جاش هدی اومد تو اتاق و 

  فت:
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 ب ه  ریه می کرد؟!ایکار کردی -هدی
سوزه انگار - شتم می  شیر بهش بدم پ شه،نمی تونم  سرش نمی  بابا زبون آدم 

 سیخ فرو می کنند تو پشتم!
 لعیا هم اومد تو اتاق و لبخندی بهم زد و کنرام نشست که هدی  فت:

 دکتر رفتی؟خئرناک نباشه!-هدی
 ای شده؟!-لعیا

 ایزی نیست،لعیا رفتی خونه ی عمورسول؟!-
 اند بار با مهران رفتیم مادرم در رو باز نکرد!-لعیا

 خب می رفتین دانشگاه-
 نه،آقاجون ع بانی می شه-لعیا

 فکر نمی کنی بهتره یه روز خودد تنها بری با مادرد حرب بزنی؟!-
 مهران نمی ذاره،می ترسه،فکر می کنه ا ر تنها برم دیگه نهارن من بیام!-لعیا

 دستشو  رفتم و  فتم:
 همم خیلی سخته،اونم توی این دوران...می ف-

 شاید با به دنیا اومدن ب ه تون همه ایز درست بشه!-هدی
اونا منو نمی خوان اه برسه به ب ه ام به مهران  فتم "نباید اینکارو بکنیم" -لعیا

 امیرعباس هم که باهام سرسنگیِن تو خبری از خونواده ام داری؟
 !من دوماهه از خونه بیرون درنیومدم-

 خیلی نگران حال مادرمم-لعیا
 زنگ خونه ی زن عمو رو می زدی!-
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زدم ولی زن عمو با کلی عهرخواهی  فت "مادرد قسععمم داده در رو باز -لعیا
 نکنم!"
به زودی همه ایز -هدی که نمی تونه از ب ه اش بگهره  مادری  پدر و  هیک 

 آروم می شه
 ی؟!تو ا« نگاه کرد و  فت لعیا به من»به خدا که آرزوئی جز این ندارم.. -لعیا

 مامان اوارد اتاق شد و نگران اومد سمتم و  فت:
 هونیا!-مامان

... 
 !امیرعباس می  ه نمی تونی شیر بدی پشتت می سوزه،آره؟!

 نگران نباش مامان،طوری نیست که-
 اند وقته اینئوری هستی؟-مامان

 نمی دونم شاید یکی دو ماهه شاید به خاطر اع ابِم!-
 داد اه رفت؟-مامان

می  ه رفتم دارم کارا رو ان ام می دم،راسععتش زیاد حرب نمی زنیم من فقط -
 در انتظار اون مهلِت هستم

 زنه رو دیدی!؟-لعیا-
 نه ولی می دونم تو یکی از هنل های تهران ساکِن -

 ارا ته و توُش در نمی یاری؟اصال می دونی واقعا کانادائِی یا نه!؟-لعیا
 لعیا،اصال در موردش صحبت نکنید دیوونه می شمنمی تونم -
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ید بفهمیم -هدی با یا راسعععت می  ه  نار لع بهار ک هاُد  بازی  این ضعععیف 
کیه،ایکاره ست،اند ساله زن امیرعباِس..اصال امیر راست می  ه که ازدواج 

 م لحتی بوده یا نه،شاید پای یه ب ه وسط باشه!
 خدا نکنه!هدی نگو « بند دلم پاره شد و  فتم»ب ه!؟ -

شالله -هدی شالله و ما سرُد عین کبک کردی زیر برب و با خدانکنه و ای ارا 
کار می کنی!؟هونیا این اشععمائی که برق می زنه اشععم  رِگ نمی شععه بگی 

 ایشالله  ربه است!
 ا ر...وای...خدایا...ا ر همه اش یه دروغ باشه من ایکار کنم؟!-

 خیس  فت: لعیا دستمو  رفت و مامان با بغض و اشمای
 الهی براد بمیرم که رنگ روز اُر ندیدی..-مامان

با این ب ه ایکار کنم بدتر از من به امیرعباس وابسته ست،نگاه تا مادامی که -
 تو ب*غ*لِش حتی صداش به خاطر  رسنگی هم در نمی یاد!

یه زانومو تو ب*غ*لم  رفتم و آرن مو روی زانوم  هاشتم و انگمو توی موهام 
شت منو نگاه کرد و  فرو بردم شه بر  و یهو هدی انگار ایزی به یادش اومده با

 با ع له  فت:
 هونیا..هونیا بگو که حماقت نکردی!!؟-هدی

 ای؟!!-
 اون..اون ل*خ*ته ی خون ای شد؟-هدی

 ای؟؟!!!-
 هدی بلند شد در رو بست و اومد طرفم و  فت:
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 پاک یادد رفت؟ب ه..ب ه ای که حامله بودی..-هدی
انگار مغزم خواب رفت من موضععوع به این مهمی رو ائوری یادم  یه لحظه

رفت؟!!!مگه می شععه یادم بره؟؟!!!من حامله بودم!منظور امیرعباس به بارداریم 
بود!سوزش پشتم به خاطر بارداریِم،من حامله ام!!!!واااای خدااا..هونیا تو کودن 

 ..ترین زن دنیائی باید ِاسمُت تو کتاب رکورد  ینس بنویسند.
 حاا...حامله..ای؟!هو..نیععا!!-مامان

 تا اشکم فرو ریخت هدی با ع بانیت  فت:
ته بود؟آره!!؟بی اره -هدی یادد رف یه می کنی احمق  نت!؟ارا  ر بزنم تو ده

شععدیم رفت،ائوری یادد رفت آخه عقل کل؟!ائوری عالئمشععو تو بدنت 
تی ی بدبخندیدی؟یعنی امیرعباس هنوز نفهمیده؟هونیا ا ر حامله باشععی یعن

 اینو می فهمی؟ارا اون همه سفارشی که بهت کردُم فراموش کردی؟!
 مامان!مامان برای من یه دکتر پیدا کنین!-

 یعیععه!!هونیا!امیرعباس بفهمه می کشتت هونیا تروخدا!-لعیا
لعیا،امیرعباس زن داره شعععاید هم یه ب ه داشععته باشعععه،این صععیغه -هدی

 داشته باشه قوز باا قوز می شه! است،هووی یکی دیگه شده،یه ب ه که
 هدی نگو به خدا جون داره گ*ن*ا*ه داره اون قلبش می زنه-لعیا

 هدی به من نگاه کرد و  فت:
 می برمت پیش دکتر خودم-هدی

 هونیا!..هونیا شاید حکت خداست!...-لعیا
 حکمت خدا؟نه عزیزم این حماقت بنده ی خداست.-هدی

 تونه ب ه اُش بکشه،هونیا عزیزم... هدی این قتِل،یه مادر نمی-لعیا
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 هدی با حرص و ع بانیت پرید تو حرفش و  فت:
 اون ب ه نیست یه تیکه خوِن!-هدی

هععععدی!اون قلب داره یه تیکه خون که قلب نداره اون ب ه اسععت،آدِم که -لعیا
 قلب داره.

 من نباید ب ه دار بشم،باید از امیرعباس جدا بشم.-
ط این دو هفته هم صععبر کن،ا ر طالق نداد بعد یه باشععه..باشععه هونیا فق-لعیا

 فکری بکنید
راست میگه،این گ*ن*ا*ه کبیره است،باید کفاره بدیدها..ا ر شوهرد -مامان

 ندونه...
بهش خ*ی*ا*ن*د کرده مامان،این ب ه بیاد کنار اون ب ه دو تا بی پدُر -هدی

می  دو تا ب هاین بدبخت که این دستش به اون دسش می  ه *** بخور با این 
خاک بر سرد ا ر اون تخم  یشنیزها « رو کرد به من و  فت»خواد ایکار کنه 

 و زعفرون ها رو خورده بودی اون افتاده بود...
 هدی کوتاه بیا در حضور خدا این حرفا رو نزن!-لعیا

 حیا نداره دیگه،همین پارسال سر این قضیه زند یُت از دست دادی!-مامان
 هدی با حرص  فت:

طالق من و عرشععیا سععر ب ه نبود اینو همه هم می دونند که ب ه بهونه -هدی
سمون فرق داره...مرگ اینقدر  ریه نکن اون  ضوع من و هونیا زمین تا آ بود،مو

 می فهمه اون وقت بی اره ایم!
 فهمیده!صبح می  فت که دوماهه یه بند نمازُد می خونی؟خبرِی؟-
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 خااک،هونیا خاک بر سرد..-هدی
که می فهمه مگه ب ه اسعععت مگه دور از -مامان عه!خدنکنه خب معلومه 

 جونش خنِگ!؟مرد  نده و تح یل کرده معلومه که می فهمه!
مامان جان این ب ه که تو شعکمِش ب ه نیسعت برای زند ی این بنده ی -هدی

 خدا هیواست..!هونیا بای یه جور رفتار کنی که شکش از بین بره..
 نمی فهمم حاا نقش هم بازی کنم؟!هدی من حال خودمو -

 پس بمون به بدبختی هاد اضافه کن-هدی
مدن و  لت دوره کردن من دراو حا مه از  باِس،ه باز شعععد دیدم امیرع تاق  در ا

 امیرعباس به جمآ نگاهی کرد و جلو اومد و سورُن داد بهم و  فت:
 بهش سوپ دادم خورد،خوابش می یاد بخوابونش.-امیرعباس

 ون رفت و مامان هم  فت:هدی از جمآ بیر
 من برم سفره رو بندازم.-مامان

 لعیا هم تا خواست دنبال مامان بره امیرعباس  فت:
ست ولی »بمون کارد دارم -امیرعباس ش سر جاش ن لعیا یه نگاه به من کرد و 

 این ا نه،بریم تو یه اتاق دیگه،این ا داره ب ه رو می خوابونه..« امیرعباس  فت
ت باس راه اف پام امیرع تاق رفتن بیرون،سععورُن روی  بالش و از ا یا هم دن اد و لع
  هاشتم و  فتم:

 کی به پسر خوشگلم وها داده؟-
 بعا..با-سورن

 نفسی با و ه کشیدم و  فتم:
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هعععععععععی امیرحسین..!کاش زنده بودی دلم با تو قرص بود اون بهت ایمان -
باس...داره من و این ب ه رو متالشعععی باس..امیرع می  داشعععتم..امیرع

 کنه..حسام..حسععام...
 صدای زمزمه ای اومد:

 کاریش ندارم..می  م می خواهیم حرب بزنیم!-
 خب جلوی من باهاش حرب بزن-مهران

 خ وصِی،خواهر برادرِی -امیرعباس
 من نمی ذارم زنم با تو تنها باشه-مهران

 بیا برو خ الت بکش میگم می خوام باهاش حرب بزنم|!-امیرعباس
 یا بیا...لعیا..لع-مهران
باهاش -هدی ولش کن دیگه،نمی خواد بخورتش که داداشععِش ها می خواد 

یه  پدرُش که ازش  رفتی حاا  حرب بزنه..َاه شععورُش درآوردی تو هم..مادر
 داداش براش مونده اونم بگیر

 هععدی!هدی هیس هیس!-مامان
 شما تو مسائل خ وصی دخالت نکن-مهران
 هدی!-عرشیا
 م افتادید هععدی..مععهران!ارا باز به جون ه-مامان
صِی؟!ائور اون موقآ عمومی بود و هونیا باید به خاطر تو -هدی حاا خ و

شتم  سکود می کرد؟!من باید هواُد می دا شید؟باید  ست می ک از زند یش د
 حاا خ وصِی؟!
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نه اینکه هونیا زند ی داشعععت،به یه صععیغه ی محرمیت که نمی  ن -مهران
فا رو نداره نه اینکه این قا سععر ویرد بود و پی زند ی!زن صععیغه ای که این حر

 تدارکاد...
شو -امیرعباس ست سط تفرقه ننداز،د پاُد از زند ی من بکش کنار الکی این و

 ول کن می  م می خوام باهاش حرب بزنم..
 مهران جان!مامان مهران!-مامان

 معععهرااان!-بابا
دا این خونه رو آخیش یهو سر و صداها خوابید،صدای بسته شدن در اومد..خ

 بی پدر نکنه..سورُن روی پام  هاشتم و زیر لب شروع به اائی خوندن کردم:
 اا..اا.. ل زردم

 نکن  ریه که من پر از دردم
 اا..اا.. ل زیره

 تو آروم باش تا دلم از  ریه اد نگیره
 اا..اا..اائی...

 عزیزم تو هم بی وفائی
 اا..اا..اائی...

 وزی تو هم می ری و من می مونم و تنهائییه ر
 اا..اا..اائی..اا..اا..

 اا اا  ل قالی باباد رفته جاش هس خالی
 اا اا  ل نعنا باباد رفته شدم تنها

 اا اا  ل خشخاش باباد رفته خدا همراش
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 اا اا  لم باشی تو درمون دلم باشی
 نزِنتش!؟-مهران

 حامله ست بابا-بشینمهران فتم -بابا
 بشععین-بابا

دستمو روی شکمم  هاشتم،ا ر حامله باشم پس ارا نبضی که موقآ بارداری 
سععورن می زد نمی زنه!؟شععاید مرده!این همه حرص و جوش زند ی رو محال 
یه  خه..!من  که ب ه اِم آ پاره شعععد نمی شعععه  ند دلم  نه،یعنی مرده!؟ب می ک

باشععم ای؟باید برم دکتر...باید به هدی بگم از مادرم..خدایا ا ر واقعا حامله 
یه دکتر خوب برام وقت بگیره شععاید اصععال باردار نباشععم ا ه بودم می بایسععتی 
نه  یا ماه عادد  گه دوره ی  باشععم ولی ا ر نیسععتم پس ارا دی ته  یار داشعع و
ندارم...وااای توی این وضعیت بارداریم افتضاِک...سورن خوابید و  هاشتمش 

و رو روش کشععیدم و اومدم بیرون دید مهران نگران به در اتاقی روی زمین و پت
که لعیا و امیرعباس اون ا بودن نگاه می کنه،خوش به حال لعیا که مهران پشت 

 سرِش،مهران تموم زند یُش خالصه کرده در لعیا ولی امیرعباس ای؟!
 کنار بابا نشستم،بابا شونه هامو در بر  رفت و  فت:

 اینقدر پژمرده ای؟! عزیز بابا،ارا-بابا
 داوونم بابا،خیلی تنهام  هاشتی..-

 بابا شونه امو ب*و*سید و  فت:
ای دارم جز اینکه بگم ببخشععید،تو رو توی  ودی انداختم که حاا نمی -بابا

 دونم ائوری بکشمت بیرون!
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 خیلی بهت احتیاج دارم-
 این سیزده روُز هم صبر کن بعد همه ایز مشخ  می شه-بابا

 اشت ای؟ا ر نه-
می یارمت،به خاطرد تموم این سنت ها و رفاقت ها و رودروایسی ها رو -بابا

 کنار می ذارم..من به زند یت بد کردم..
 با نگرانی  فتم:

کار کنم؟ - گاه کرد و  فتم»دلمو ای با نگران تر منو ن ارا زبون نمی « با
 قهمه،سورُن ایکار کنم؟!

 بابا دستمو  رفت و فشرد و  فت:
 ل به خدا،یه کم توکل کنتوک-بابا

 بیام این ا سربارد می شم!-
 اخمی کرد و  فت:

 این اه حرفیه تو عزیز منی و ب ه اد عزیزتر از خودد..-بابا
 این ا خونه ی عموداریوِش نمی خوام تو تردید و رودروایسی بندازتت!-

 بابا اخمی م دد کرد و با همون اخمش  فت:
دل سععنگی نیسععت که به خاطر پناه دادن به هونیا!عمود اونقدرها هم آدم -بابا

 ب ه ام  الیه کنه،تازشم من اجاره اُش می دم!
 با بغض آشکار آروم با صدای خفه  فتم:

 خیلی تنهام بابا،خیلععی..-
 بابا منو تو آ*غ*و*شش کشید و  فت:

 همه ایز درست می شه..-بابا
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صحبت های امیرعباس سفره رو ب ینند  شیا  وم با لعیا تم تا هدی و مامان و عر
شد و در اتاق باز شد،اول امیرعباس و بعد لعیا با اشمائی سرخ و متوّرم اّما با 
یه آرامشععی که ته اهره اش نشععسععته بود از اتاق اومدن بیرون،مهران اول جدی 

 شد و  ارد  رفت و  فت:
بت کنی؟!نمی -مهران یه اُش درآوردی آره؟اینئوری می خواسععتی صععح  ر

 باید...فهمی زن حامله رو ن
 مععهران!-لعیا

تاه  تاده و کو فاقی نیف که ات ند  گاهش فهمو با ن یا  گاه کرد و لع یا ن به لع مهران 
بیاد..مهران هم آروم  رفت و دنبال لعیا راه افتاد تا لعیا دسعععت و صععورتشععو 
بشوره..امیرعباس کنارم نشست می خواستم ببینمش،حال و روز اونم مثل لعیا 

کردم،بشقابمو برداشتم که برای خودم وها بکشم که  بهتر شده یا نه؟ولی امتناع
 بابا با لحنی محکم صدام کرد:

 هونیا!-بابامهراد
خوب می دونسععتم ارا صععدام کرده،خوب می دونسععتم که بابا روی اینئور 
مسععائل حسععاِس و منادی آداِب...بشععقابمو سععر جاش  هاشععتم و بشععقاب 

ضععرم شععرط ببندم که امیرعباُس برداشععتم و اول برای اون وها کشععیدم،حا
امیرعباس با این کار بابا محبتش نسععبت به بابا افزوده شععد،کفگیر رو تا سععر 

 جاش  هاشتم هدی برای عرشیا وها کشید و عرشیا هم با شیئنت  فت:
بابا هدی تو خونه از این کارا نمی کنه ها این ا از ترس شععما رسععم -عرشععیا

 شوهرداری به جا می یاره!
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 نگاه کرد و عرشیا با شیئنت خندید و بابا  فت:هدی بر شت عرشیا رو 
باباجون آدم باید هر کاری رو از ته دلش ان ام بده نه از ترِس این و اون،نه -بابا

 به خاطر رودروایسی...
 آخه پررو می شه باباجون!-هدی

 بابا اخمی به هدی کرد و امیرعباس آروم  فت:
وها می خوره که تو می ارا اینقدر کم کشععیدی جوجه اینقدر کم -امیرعباس
 خوری؟!

 زیاد میل ندارم-
یعنی ای؟صععبحونه که نخوردی دیشععب هم شععام نخوردی حتما -امیرعباس

ناهار هم نخوردی می خوای خودکشععی کنی؟!قشععنگ وها می خوری بعد از 
 پای این سفره بلند می شی..

طاعو تاد زن داره و انگار  یادم می اف تا می دیدمش   نبه امیرعباس نگاه کردم 
بدتر از هرای..اون زن  بد.. بدتر از  بدتر... یا  جهام  بدتر از اون  یا  داشعععت 

 داشت،من اونو با یکی دیگه شریک بودم...با لحن پر از حرص  فتم:
 نمی تونم بخورم می فهمی؟!-

 لعیا و مهران اومدند سر سفره و مهران بشقاب لعیا رو برداشت و لعیا  فت:
 ورمخیلی کم بکش ها،نمی تونم بخ-لعیا

 این قانون نسبت به عروس ها برعکِس!؟-عرشیا
 عرشیا می شه وهاُد بخوری؟!-هدی

خب سععوال پیش اومد ا ر اون جای ما برعکس بود خب عزیزم من -عرشععیا
 براد وها می کشیدم،تو هم اینقدر حرص نمی خوردی!
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 عرشیا دختر منو اینقدر اذیت نکن..-بابا
 بشععقاب لعیا نگاه کرد،دقیقا اندازه ی من نگام یه لحظه به امیرعباس افتاد که به

 وها کشیده بود،بعد  فت:
 ارا اینقدر کم وها می خوری لعیا!؟-امیرعباس

 آخه نمی تونم یهو بخورم حالم بهم می خوره-لعیا
امیرعباس عاقل اندرسفیه سری تکون داد و بعد به من نگاه کرد،سرمو سریآ به 

حاا ایکار کنم؟!باید بیشععتر وها  زیر انداختم...فهمیده مئم نم که فهمیده
بخوری،نمی تونم بخورم میل ندارم انگار سععنگ قورد دادم یا شععاید یکی راه 
 لومو دوخته!وها از  لوم پائین نمی ره..یه لیوان آب خوردم،همه اه با اشععتها 
وها می خوردند حتی لعیا همون یه ذره وها رو با اشععتها می خوره...ا ر زنش 

می  رده کانادا؟!ب ه هم داره؟نکنه می بایسععتی بره کانادا طالق نگیره ای؟بر
طالق بگیره!؟ا ر بره و نیاد ای؟ا ر اان  ل  اوزبون بخورم ب ه سععقط نمی 
شه باید هوو  شم جدا ن شه ا ر زن شم جدا نمی  شم،با شاید حامله نبا شه؟؟
ضری زن دوم و هوو بمونی ولی از  سرد حا شاید عقدم کنه...خاک بر  بمونم؟

اس جدا نشععی؟!عاشععقشععم لعنتی مهره ی مارد داره!!..با زنه رابئه هم امیرعب
داشععته؟!معلومه،معلومه خِر خدا زنش بوده ها..!حرفائی که به من زده به اونم 
زده؟نه نزده مگه نگفته ازدواج م ععلحتی بوده..!؟ا ر دروغ باشعععه،ا ر من یه 

 ه*و*س باشم...
 هونیععا!-
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ش شونه هام از از ترس بیرون اومدن از افکارم قا شقاب، ستم افتاد توی ب ق از د
سریآ  شده پریدند،همه یه لحظه با تع ب نگام کردند،خودمو  صدای ای اد 
جمآ و جور کردم..قاشععقی به هرب وهام زدم و به طرب دهنم آوردم ولی هر 
شُق  هاشتم  شد انگار دهنمو مهر و موم کرده بودند!قا سعی کردم بخورم ن ای 

 تو بشقاب و  فتم:
 شید من میل ندارم،مامان دستت درد نکنه.ببخ-

 امیرعباس قبل از همه م مو  رفت و  فت:
 بشین،وهاُد می خوری بعد بلند می شی!-امیرعباس

 نمی تونم بخورم-
 امیرعباس ارا؟

 میل ندارم-
 خواستم م مو از دستش بکشم بیرون ولی زورم نرسید

 میل ندارم یعنی ای؟مشکل ایه؟-امیرعباس
با مهربونی و روحیه ی میان یگری همیشعععه »س جان! امیرعبا-مامان مامان 

 باشه مامان هر وقت میلت کشید بیا وها بخور..« ایش  فت
 می شینی سر سفره با بقیه وها می خوری!-امیرعباس

 با حرص  فتم:
که - کار کنم  فتم  که بهم می  ی ای باس من سعععورن نیسعععتم  امیرع

 ِن.می.تو.َنم.ِب.ُخو.َرم !!
باس نده  ارا-امیرع وها ز بدون  گه می شعععه آدم  وها بخوری؟م نمی تونی 

 باشه؟هیک وعده ای وهائی نخوره بازم میل نداشته باشه؟!
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 خب ع بِی!-هدی
 هدی من اینقدر احمق که فرض می کنید نیستم-امیرعباس

شمام فخرنمائی  شمای امیرعباس نگاه کردم،با قدرد توی ا شت تو ا با وح
 کرد و رژه رفت..آروم  فتم:

 ولم کن م م درد  رفت َاه-
م مو ول کرد و از جا بلند شععدم و به طرب اتاقی که سععورن توش خوابیده بود 

 رفتم و در رو پشت سرم بستم و مهران  فت:
 یعنی ای!؟-مهران
 شما وهاتونو بخورید من می رم...-مامان

 بشین حنانه،ا ر کسی هم باید بره شوهرِش -بابا
ست،خب آدم که ع بی ازم به ذکِر که بگم ع ب همه -هدی جای بدن ه

نده اش  ند یش رو هوا ب ه اش رو هوا،آی وها بخوره،ز نه  می شعععه نمی تو
 نامعلوم..هر کی باشه حال هونیا رو پیدا می کنه

 هدی!-عرشیا
ایه؟خب منم وقتی داشععتم طالق می  رفتم ازد حال و روز هونیا رو -هدی

 داشتم
ست طالق -امیرعباس شه ولی هونیا قرار نی بگیره،اون ایزی هم که باعث می 

 وها نخوره ع ب معده اش نیست
 پس اعیه!؟-مهران
 حرص و جوش-هدی
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 هعععدی!وهاد یخ کرد!-عرشیا
 می رم بیارمش سر سفره.-امیرعباس

سوده خوابیده بود،موهای م عد نه فر درشت  شیدم،اقدر آ سورن دراز ک کنار 
ابروهای امیرعباس مرتب و  قهوه ایش و اون ابروهای قهوه ای که بیشععتر شععبیه

بلند بودند تا امیرحسععام با اون اشععمای درشععت و مدل ترکمنی که به من رفته 
سام بود و لپائی  سته اش که فتوکپی امیرح سرخ و برج بود،با اون بینی و لبهای 

شت اقدر این ب ه رو برام  backgroundکه روی یه  سفید قرار دا )پیش زمینه( 
شتنی کرده بود..آ ست دا شه که دو ست دنیا نبا شش کردم دلم می خوا روم نواز

 ریه ب ه ام دربیاد،تمام من خالصه می شد در سورن تازه متوجه حس مادری 
 می شدم..دستشو ب*و*سیدم و  فتم:

ببخشععید که اینقدر بداقبالم که تو بخت تو هم تمثیر می ذارم،از لحظه ی اول -
زند یُت این تقدیر وامونده ی  که قرار شععد به این دنیا بیای ناخواسععته همه ایز

من تلخ کرد..ببخشععید مامان خوشععگلم الهی براد بمیرم که هیک پشععتوانه ای 
 براد نیست...

 کی می  ه نیست!؟-
لبهامو روی هم فشردم،پشت سرم بود حوصله ی جر و بحث نداشتم اشمامو 

 روی هم  هاشتم و  فتم:
 بر وهاُد بخور-
 می ریم با هم می خوریم-
 امیرعباس!-
 جان؟-
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قلبم هری ریخت،می دونه زود خام می شم می دونه در برابرش سستم..با رنج 
  فتم:

 اذیتم نکن برو-
من حتی یه روز از زند یت دور نمی شععم هونیا حتی یک روز،اینو آویزه ی -

 وشععت کن که تو و این ب ه مال منید،سععهم منید،میراثی هسععتید که به من 
سیده تمام این دنیا ب ستنُد از من ر سائی که حق من ه شن نمی تونند ک سیج ب

بر شتم نگاهش کردم،اومد کنارم نشست توی اشمام نگاه کرد حتی »بگیرند 
وقتی بهم دسععت هم نمی زنه و فقط نگام می کنه انگار با نگاهش داره لمسععم 
می کنه تنم از ُهرم نگاهش داغ می شه..دستشو روی شکمم  هاشت قلبم فرو 

می خواستم خودمو جمآ و جور کنم که نگهم داشت و م مم ریخت ترسیدم 
مت دسعععت  قاو که از م نب  قدر حق ب ا گاه کرد اون مامو ن تر توی اشعع

لبهامو »دروغ نگو هونیا! « کشععیدم،بغض به حن ره ام فشععار آورد،آروم  فت
 با من روراست باش« روی هم  هاشتم و  فت

شت- سیتم بدنم بهم ریخته داری ا ه باه می کنی ا ر حاملفقط ع بیمم همه ی 
بودم باید ویار می داشععتم پس کو!؟حتی وش و ضعععف هم ندارم با این همه 

 وها نخوردن!
 کمی انگار آروم شد،دستی روی موهام کشید و  فت:

 تو که خئا نمی کنی هونیا مگه نه؟-
 نه-
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حرفای هدی هم  وش نمی دی هان؟ا ر من بفهمم دروغ  فتی هونیا خیلی -
 یبد می شه خیلعع

 با بغض  فتم:
 تهدیدم نکن که تو تمام زند یت دروِغ -
 

 اشکامو پاک کرد و  فت:
شار می یاد هیس..هیس..هرایز زند ی من دروغ باشه - بغض نکن به قلبت ف

ست تر از هر ایزِی که وجود داره  شقم به تو را سم کنه »ع اومد جلو تا ب*و*
دای خفه که پسش زدم،اشماشو روی هم  هاشت و ع بی و با حرص و ص

 بس کن«  فت
  فتم:

 تا زنُت طالق ندی نمی ذارم بهم دست بزنی!-
بازومو با همون حالش  رفت،اونقدر محکم که نفسععم  رفت و با لحن قبلی 

  فت:
 ا ر بخوام تو یه لحظه هم نمی تونی مقاومت کنی!-
صدای  ریه ی سورن اومد رهام کرد و سریآ از »ولم کن..آی..آی امیععععععر.. -

 جععان مامان..جعان..« شدم و سورُن ب*غ*ل کردم و  فتمجا بلند 
شو باز کنه  شم شده بود و حاا بدون اینکه ا سورن محکم به  ردنم آویزون 

با» ریه می کرد و  با با.. می  فت.امیرعباس درحالی که سععورُن ازم می « با
  رفت  فت:
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نش وبدش من..بیا بابا..جععععععان پسر قشنگم..ایه بابائی؟الهی قرب-امیرعباس
 برم،خواب دیدی؟نترس بابا این است..جعان؟...

 مامان در اتاُق باز کرد و لباسمو درست کردم و مامان  فت:
 ای شد؟-مامان

 خواب دیده پریده ترسیده...-امیرعباس
 برم یه لیوان آب بیرام برای ب ه ام الهی قربونش برم،ایه مامان؟-مامان

عباس و سععورُن نگاه کردن و مهران مهران و عرشععیا اومدن تو اتاق و یه کم امیر
  فت:

 مهرانبیا بهش شیر بده اینئوری آروم نمی شه
 بیا مامان،بیا پسر قشنگم آب بخوره...-مامان

 سورن اونقدر  ریه می کرد که نمی خواست آب بخوره..مهران با تشر  فت:
 هععونیا!ب ه اد هالک شد آ،بیا بگیرش شیر بده ماتش برده-مهران

 باسبده من امیرع-
 مگه پشتت نمی سوزه؟!-امیرعباس

 ب ه ام ترسیده اشکالی نداره-
عرشیا رفت بیرون و امیرعباس سورُن تو ب*غ*لم  هاشت و شروع کردم بهش 
شععیر دادن..اولش نمی سععوخت ولی بعد اند دقیقه با هر بار مکیدن سععورن 

با نگرانی نگاهم می کردن  به پشععتم می زدن..امیرعباس و مامان   وانگار تیر 
 امیرعباس  فت:

 بسته،رنگت پرید!-امیرعباس
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 اون خوب می شم ب ه ام تازه ساکت شده..آه...-
بسته مامان،ب ه ساکت شده،نمی تونی شیر بدی از خودد کار اضافی -مامان
 نکش!

امیرعباس بر شععت به مامان نگاه کرد و بعد سععورُن از من  رفت و سععورن باز 
 دا زد:شروع کرد به  ریه کردن و امیرعباس ص

هانی..؟هانی عموئی بدو بیا..پسععرم با هانی بازی کنه..مامان هونیا -امیرعباس
 لباس تنش کن ببرمش َدَد هان؟..بریم َدَدر؟...

سورن دستشو طرفم دراز کرد که بازم شیرش بدم...هانی اومد و انتائی با کلی 
 ادا و اطوار سورُن ساکت کردن...

باس رفت شعععال تا امیرع گاه و  فردای اون روز  مایشعع یه آز و کاله کردم رفتم 
آزمایش بارداری دادم و قرار شععد بعدازههر جوابشععو بدن...از آزمایشععگاه که 

 اومدم بیرون یکی سود ملودی واری زد،بر شتم دیدم داراست!!
 بر خر مگس معرکه لعنت!-

... 
 بعععه قالی کرمون -دارا

 دهنتو ببند-
 ائوری عموئی؟-دارا

 بکشه سورن رو کشیدم عقب و  فتم:تا خواست لپ سورُن 
 خوبه،کاری نداری خداحافظ-

د و لب  زی»ک ا با این ع له؟با یه ب ه تو دل زم*س*تون با پای پیاده -دارا
 مگه من مرده باشم«  فت
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 ما از این شانسا نداریم!-
 تو ارا اینقدر با من ل ی هان؟-دارا

 ازد بدم میاد-
 نُت حاشا نکنتو رو خدا اینقدر تعلق خاطر بود-دارا

سورُن تو ب*غ*لم جاب ا کردم،نفسم یه کم کوتاه شده بود موهامو زدم کنار و 
دارا آرن مو  رفت و کشععید!یعنی ا ر خودمو کنترل نکرده بودم ب ه از دسععتم 

 افتاده بود،با حرص  فتم:
 خیلی دیوونه ای ارا دستمو می کشی؟!-

 ماشین دارم بیا برسونمت-دارا
 تنگ نمی کنمجای دوست دختراُد -

 شما همیشه جاد محفوهه-دارا
 ساکت شو-

 از آزمایشگاه اومدی بیرون!-دارا
 خواستم ببینم فضولم کیه؟-

 یه ب ه ی دیگه؟!-دارا
 به تو اه؟نون و آبشو تو می دی که نگرانی؟-

 پس انداختنت خوبه-دارا
خفه می شععی یا خفه اد کنم میمون درختی؟داری حرب می زنی حرب می -

 مامانت تو فامیل پر کنی؟ کشی که با
 دارا نفسی کشید و نگاهی به ناخن های دست اپش کرد و  فت:



 351 قشاع

 شنیدم بعضی ها زیر آبی رفتن-دارا
 به تو اه؟تو رو سننه؟سر پیازی یا ته پیاز؟-

 پسعمو پیاز-دارا
 اقدر بدم بیخیال می شی؟هان؟-

نیست  اقدر اور شدی هونیا!داری و ه می خوری؟واسه تو که مرد کم-دارا
 حاا تو خونواده شریعتی نه همین دور و بر خودد مثال..مثال..مععن!

 یقه ی پالتوشو صاب کرد که من هم تف انداختم رو زمین و  فتم:
 یه تار موی  ندیده ی امیرعباس هم نیستی!-

 راهمو کشیدم رفتم که دو قدم دور نشده  فت:
زد،صععدای امیرعباس تو تو جام خشععکم »می دونسععتی دختره ایرانِی؟! -دارا

شم پی ید...دورغ  فت بازم دروغ  فت...طالقش هم دروِغ... می دونی «  و
ست و خونه  رفته؟! مونم طرفای..طرفای قلهک هم  رفته!  شه »تو هتل نی  و

ست از حال  سرم خالی کردن،دلم می خوا سرد روی  ی لبمو  زیدم انگار آب 
 قدر محکم زیر دندون  رفتم کهبرم،به سععختی روی پام ایسععتاده بودم لبمو اون

آی آی آی آی!یکی دخترعموی منو « هر آنی دندونام به داخل لبم فرو می رفت
می خوای شرکتشو رو « اومد پیش روم و  فت» ول زده خودم جیزش می کنم 

 سرش خراب کنم؟
 با همون حال  فتم:

 تو لئف کن خفه شو-
،امیرحسععین حاا هم تو مرد به طالآ نیسععتی هونیا،شععاهرخ،امیرحسععام-دارا

 امیرعباس،ای بابا میگن خوشگل ها شانس ندارن آ
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 پسش زدم و با حرص قدم برداشتم دنبالم راه افتاد و  فت:
 یه سال باهاش زند ی کرده -دارا

 ایستادم با حرص و جیغ  فتم:
 خفه شو داره،خفه شو خفه شو-

سمتم او شین که به  ستبا  ریه به طرب خیابون رفتم برای اولین ما تکون  مد د
ستم تا از اون ا دور  ش سریآ ن سی راننده اِش.. شینِی،اه ک دادم نفهمیدم اه ما
بشم،صدای هق هق  ریه ام تموم فضای ماشیُن پر کرده بود..داشتم دیوونه می 
شم عبور می  سرم رفته بود روی اکو و مدام از پرده ی  و شدم حرفای دارا توی 

شدم شتر تخریب می  ستام می لرزید،قلبمم درد می کرد و من هر لحظه بی ..د
سرم وووائی به پا کرده بودن  ستن درد می کرد حرفای تکراری توی  شک کرد از 
ست از ب*غ*لم دربیاد و به طرب جلو بره..هی مهارش  سورن همش می خوا
بایلمو از جیبم درآوردم شععماره ی بابا رو  می کردم و اون بازم در تکاپو بود،مو

  رفتم تا بابا  فت:
با فت»الو؟ -مهرادبا با ترس   با  با که  تادم  یه اف به هق هق و  ر نان  یه ا« ا

 بابا؟ای شده؟!بالئی سر سورن اومده؟امیرعباس طوریش شده؟
 من..مُن کشتن بابا..مُن امروز قتل خاص کردن-

 بابا وارفته و آروم  فت:
 اعی؟!؟!!-بابامهراد
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ه امو از این بابا بیا جنازامیرعباس دروغ  فته بازم دروغ  فته...بابا بیا دنبالم -
خونه ببر من دیگه نمی خوام توی هوای دروغ های امیرعباس ورق بشععم..بابا 

 بیا..بیا تروخدا..تروخدا...
 آخه ای شده بابا جونم؟دعواتون شده؟-بابا

نه..دارا رو دیدم بهم  فت زنش ایرانِی..تو هتل نیست و براش خونه  رفته..یه -
.... بابا دارم دق می کنم،امیرعباس منو بازی ه قرار سععال با هم زند ی کردن و 

داده..بیا منو ببر تا خودمو خالص نکردم که ا ر تا شعععب نیای و نگام به امیر 
شقش  شه..همین حاا بیا تا داوم که ا ر آروم بگیرم ع بیفته دنیام کنفیکون می 

تاب  فتم»جلوی عقلمو می  یره و  خامش می « عاصععی شعععده و بی  بازم 
ریت می کنم و می مونم...مِن احمق بیشععوور هنوز عاشعق اون مردی شعم،خ

که لیاقت مردونگی نداره ام..همه ایزش دروِغ فریِب منو قربانی ه*و*سعععاش 
 کرده،خاک بر سرم خاک...

تو با اشععم دیدی که زنش ایرانِی؟ به خودد  فت که یک سععال باهاش -بابا
 زند ی کرده

 با حرص  فتم:
 بابععا!!-

 گه دارا رو نمی شناسی!؟شاید دروغ  فته!تو م-بابا
 دروغ نگفته حقیقت داره-

 طبق اون تعهد دوازده روِز دیگه باید خونه ی امیرعباس باشی-بابا
 جیغ زدم:

 ا ر نیای خودمو خالص می کنم ها..بابا...-
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 جان بابا؟باشه می یام می یام بابائی-بابا
بایلمو قئآ کردم،سععورن هم همراه من  ریه می کر د و همش درحال تقال مو

 کردن بابا بابا می کرد که جیغ زدم:
 بابا و درد..بابا و کوفت،کدوم بابا؟!به تو هم رحم نکرده،تو رو هم  ول زده...-

صندلی ای که روبروم  شت  سرمو پ شد فکر کردم تو ترافیکیم، شین متوقف  ما
 بود  هاشععتم و های های  ریه کردم سععورن هم از یه طرب باهام کلن ار می

 رفت تا از ب*غ*لم دربیاد ع بی سر بلند کردم و با حرص  فتم:
...ارا آروم و قرار نداری؟بشین دیگه بشین..َاه..َاه...مرده شور تو و من و اون -

 باباُد ببرن که...
 ب ه رو بهار رو صندلیش بیا جلو بشین-

شمای خیس و نفس حبس  صدا کپ کردم!با همون ا شنیدن این  یه لحظه از 
ش نگاه کردم حداکثر سععاعت یازده و نیم دوازده بود،این وقت روز باید کرده به

شبیه امیرعباِس!ارا  شاید  شدم ن؟! شین امیرعباس  سوار ما شه!کی  شرکت با
شو  شمارو فقط خدا مخ وص یه نفر زده،پیاده  سکل می کنی این ا خودُد ا

قفل  تپیاده شو پا نده به این نمک نشناِس رذل...تا دستم به طرب دستگیره رف
 مرکزی رو زد،با در کلن ار رفتم و جیغ زدم:

 باز کن امیرعباس-
 فتم ب ه رو بهار رو صععندلی بیا جلو بشععین از این وسععط هم میای جلو می -

 شینی!
 مابین صندلی راننده و کمک راننده رو نشون داد
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 دیگه تموم شد ، دوران خریت هونیا سر اومد-
 کور خوندهاون عوضی ای که بهت خط و نشون داده -
سععورن »تو کور خوندی،خیال کردی با وعده و عیده اد می تونی خرم کنی -

شد ب ه رو ازم بگیره که جیغ زدم ست به ب ه ی « هم نان جیغ می زد خم  د
 من نزن

 ع بانی داد زد:
صد تا از در و دیوار روی - سر من جیغ نزن یکی می زنم..یکی از من بخوری 

 سگ من داره باا می یاد!
  بیاد ببینم ایکار می خوای بکنیباا-
 ب ه رو بهار رو صندلیش بیا جلو حالیت کنم-
 دُر باز کن می خوام برم-
 ک ا اونوقت؟!-
 همون جائی که ازش اومدم-

 پوزخندی زد و تو جاش بر شت که با حرص جیغ زدم:
 امیرعباس!-

شیدم عقب با بغض خیلی خیلی  شو بلند کرد،از ترس خودمو ک ست شت د بر 
 ی از این کارش  فتم:شدید

 بزن..بزن..همین یه..یه قلمو..نداشتیم..بزن..َخ..خالصم کن-
 امیرعباس با حرص  فت:

 ا اله اا ا...-
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سورُن ازم  رفت و سورن محکم به  ردنش اسبید حاا دوتائی مادر و پسر با 
 هم بلند بلند  ریه می کردیم اند دقیقه  هشت جّدی با جهبه  فت:

 ب ه رو ساکت کنم یا نه باید اول تو رو ساکت کنم؟ ساکت می شی تا-
لبهامو محکم روی هم  هاشتم تا بی صدا  ریه کنم سورن به مرور ساکت شد 
صندلیش بهاره..همین که  سورُن روی  شه و  امیرعباس قفل در رو زد تا پیاده ب
در عقب سمت اُپ باز کرد تا سورُن سر جاش بهاره من در سمت راست رو 

 ا بدوأم برم..صدای داد امیرعباس کل خیابوُن  رفت:باز کردم ت
 
 هونیا صبر کن...-

شدم و با هر هونیا  فتن  سب یهو پر از قدرد دوئیدن  ولی من دوئیدم عین یه ا
سورن  سرم می  فت  شد،یکی مدام تو  سرعتم افزوده می  امیرعباس انگار به 

مش های؟ب ه اد؟پسرد؟پاره ی تنت؟بر رد،صبر کن،بی ب ه اد!؟سورن 
یازده ماهشععه هونیا...ب ه ام..ب ه ام تو ماشععین امیرعباِس..سععورن کواولِو 
ید از ترس جیغ زدم و اون یهو متوقفم کرد خوردم  من...آرن مو کشععع
یه ببر  یه حرکت بلندم کرد و منو کشععید طرب خودش عین  با  زمین،سععریآ 

 زخمی نفس نفس می زد و ع بی توی اشمام نگاه کرد و  فت:
 !فرار؟فرار؟-
 ولم کن...-



 357 قشاع

هولش دادم ولی یه اینک هم تکون نمی خورد،مردم هاج و واج دورمون جسععته 
 ریخته ایسععتاده بودند و نگاه می کردند یکی از حضععار جمآ یه آقائی بود که 

  فت:
 آقا ولش کن دختر مردُم ایکارش داری؟!-

 امیرعباس اول روسریمو سرم کشید بعدش با حرص  فت:
 زنمه..بریم...دختر مردم -امیرعباس

 نمی یام ولم کن..من زنش نیستم دروغ می  ه..ولم کن...-
 هونیا می زنمت به خدا می زنمت آ!-امیرعباس-
 من با تو بهشت هم نمی یام!-

 نمی برمت بهشت،بهشت تموم شد می ریم جهنم!!-امیرعباس
 امیرعباس آی..آی دستم..-

 م:د با حرص  فتولی دستشو شل تر نکرد،هم نان محکم دستمو  رفته بو
 دروغ  وی رذل..ازد متنفرم...برو دنبال زنت،زن ایرانی و ...-

 ساکت شو تا جلوی مردم آبروتو نبردم...-امیرعباس
دزد یر ماشیُن زد،سورن داشت  ریه می کرد،در ماشیُن باز کرد و به زور سوارم 

سورن اون ا بود...تا دزد   زد یُر کرد و باز دُر قفل کرد و رفت طرب در اپ که 
 در باز شد و  فت:

 تکون بخور ببین قلم پاُد خرد می کنم یا نه-
 با  ریه نگاش کردم و  فتم:

 من می رم-
 تو جرئت داری از من نیم متر دور شو ببین آتیشت می زنم یا نه-
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 بیشعععوور!..دروغ  وی فریب کاِر پست فئرد-
ی صععندلیش منو با ع ععبانیت نگاه کرد ولی حرفی نزد،سععورن آروم شععد و رو
  هاشت و در رو بست و رفت سر جای خودش نشست و  فت:

 اومدی آزمایش دادی؟-
 رومو ازش بر ردوندم که آرن مو کشید و  فت:

 با توأم-
 به تو اه؟تو کی منی؟شما؟!-
حرب بیخود نزن من قدر تموم دنیا ع بی ام ها...مگه دیروز نگفتی ع بی -

 ای!؟امروز اومدی تست بارداری بدی؟
  فته تست بارداری دادم؟کی -
 پس ایکار کردی؟-

 رومو بر ردوندم و  فت:
 با توأم ها-
 اومدم اکاب بشم علت بی اشتهائی...-
 دروغ نگو به من دروغ نگو...-
 هآ..کی به کی می  ه دروغ نگو...-
 خیله خب اون می ریم آزمایشگاه معلوم می شه-

حاضر نیست،نباشه خب ماشیُن روشن کرد،خب اشکال نداره اون که جواب 
می فهمه که تسععت بارداری دادم فوقش بعدازههر می یاد،ا ر حامله باشععم و 

 بفهمه،واااییی...لعنت به شانس من،ایکار کنم؟نمی دونم،َاه لعنتی...
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 جلوی آزمایشگاه نگه داشت و  فت:
 می ریم آزمایشگاه،مثل آدم پیاده می شی

 جوابشو بعدازههر می دن خودتو خسته نکن-
 من اون جوابشو می  یرم-

 ع بی انگی توی موهام زدم و  فت:
 ب ه رو ب*غ*ل کن-
 من نمی یام-
 دست توئه مگه؟-

 سورُن از روی صندلی برداشت و تو ب*غ*لم  هاشت و  فت:
 پیاده شو-

شسته بودم،زانوم خیلی  سمت من که هنوز ن شد و اومد طرب در  خودش پیاده 
از بی ار ی  ریه می کردم..دُر باز کرد و  درد می کرد،بدجور خورده بودم زمین

 آرن مو  رفت و  فت:
 خون منو داری سیاه می کنی که یه بالئی سر تو و خودم و این ب ه بیارم-

 آرن مو از دستش کشیدم و  فتم:
 زانوم درد می کنه نمی تونم بیام-

آرن مو ول کرد پااه ی شععلوارمو داد باا،زانوم زخمی شععده بود،با حرص زیر 
 ب  فت:ل

همه ایزد م ععیبِت،از سععورن بیشععتر به مراقبت نیاز داری باید همه جا -
 اهاراشمی بپامت،نگاه کن پاش ای شده!
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اند تا دسععتمال کاوهی برداشعععت دور و بر زخم پامو پاک کرد و بعد از تو 
سورُن ازم  رفت و  سب باز کرد به پام زد و  شت و دو تا ا سب بردا شبرد ا دا

  فت:
 بیا بابائی-

 ماما؟-سورن
ستی -امیرعباس شین نی بریم برای مامان آب بخریم بیایم..هونیا بیام ببینم تو ما

 خونه رو روی سر باباد خراب می کنم..!
 با همون حالم  فتم:

 با بابام ایکار داری؟!-
 موبایلتو بده-

بایلمو  بایلمو می خواد ایکار؟!کیفمو برداشععت و مو متع ب نگاش کردم،مو
ست و دزد یُر زد..تا امیرعباس بیاد خون  ریه از تو کیفم  شیُن ب درآورد و در ما

کردم اونقدر هم می ترسیدم و ازش حساب می بردم که نمی تونستم از ماشین 
برم اصال می تونسیتم هم سورن ای!؟ب ه ام تو ب*غ*لِش..سرمو روی زانوم 

باشععع به حال خودم زار زدم..کافِی جواب اون آزمایش مثبت  ه تا  هاشععتم و 
بدبختی های من کامل بشععه...دزد یر زده شععد و قفل ها باز شععد..امیرعباس 
سورن رو روی  شه آب معدنی.. شی ستش جواب بود و یه  شد و تو د سوار  اومد 

 صندلی  هاشت و در شیشه ی آب رو باز کرد و  فت:
 بیا یه کم آب بخور-



 361 قشاع

شه رو جلوی دهنم  ر شی با  فت وبا تردید نگاش کردم یعنی جواب ای بوده؟!
 می حرص  فت:

 نمردی اینقدر  ریه کردی؟!-
 شیشه ی آُب پس زدم و  فتم:

 ای شد؟-
 می ریم دکتر-امیرعباس

 یعنی ای می ریم دکتر؟!ارا ادا در می یاری آره یا نه؟-
 جواب قئعی رو دکتر می ده-امیرعباس

 مگه با اسکل طرفی؟!مثبت و منفی بودن رو آزمایشگاه می  یه یا دکتر؟!-
 عباس کمی ع بی بود ولی آروم  فت:امیر

 فعال که جواب منفِی...-
 نفسم باا اومد و ادامه داد:

 ولی دکتر باید تشخی  بده میزان هورمون هاُد -
داره حرب الکی می زنه جواب منفی باشععه منفِی دیگه،خدا رو شععکر..خدا رو 
 شکر که من حامله نیستم..آخیش وااای اه خبر خوبی!خیالم راحت شد حاا
دیگه می تونم راحت ازش جدا بشععم..جدا؟!قلبم هری ریخت،دوباره یاد اون 

 زن لعنتیش افتادم...
 منو ببر خونه ی بابام-
ببخشععید ک ا؟!خونه ی بابام؟!!!دیروز خونه ی باباد بودی بسععته،می ریم -

 خونه ی خودمون
 من و تو دیگه کاری با هم نداریم،منم که حامله نیستم-
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 هنوز مشخ  نیست-
 ی می  ی امیرعباس؟!؟!ا-
 ائوری عالئم بارداری داری ولی باردار نیستی؟!باید بریم سونو رافی-
 بس کن مسخره امون می کنند می خوای با زور نگهم داری؟!-
 زوری وجود نداره تو زن من می مونی-
 شتر در خواب بیند پنبه دانه،تهدُد یادد رفته؟!-

 پوزخندی زد و  فت:
 مهِم نه تعهدتعهد!؟مهلت صیغه -
 صیغه رو هر کدوم از طرفین می تونند فسخ کنند!-

 امیرعباس با حرص نگام کرد و زیر لب  فت:
 ا اله اّا الله...پسرعموی عوضیت برای ای دنبالته؟!-
ای؟!؟!!خدایا که تو دست پیش می  یری عقب نیفتی،بهتر نیست من بپرسم -

به زن ایران ی؟!ارا خونه داره؟ارا ازدواج ارا یهو زن کانادائیت تبدیل شعععده 
م ععلحتیت تبدیل شععده به یه سععال زند ی مشععترک؟!حتما به زودی هم باید 

 بفهمیم که ب ه هم داری!؟
 ب ه ای وجود نداره-
 مئم نی؟یا دروِغ جدیدِد؟!هر ز دلم باهاد صاب نمی شه خائن-

شت و بزور پیاده ام کرد و به زور برد تا معاینه  شم،به بجلوی یه کلینیک نگه دا
 زور هم دستور سونو رافی  رفت و دکتر هم با دیدن جواب سونو رافی  فت:
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همسر شما کیست رحم داره همین،با یه سری دارو خوب می شه،علت -دکتر
سععوزش پشععتش هم ایِن که بدنش جواب  وی شععیردهی نیسععت اون خیلی 

 ضعیفه!
ه یاورد کبه امیرعباس با حرص نگاه کردم و امیرعباس اصععال به روی خودش ن

 نگاش می کنم،نسخه رو  رفت و  فت:
 بریم-
 راحت شدی؟!-

شحالی  سیده بودم ولی از یه طرب ورق خو ست تر شتن کی واای با اینکه از دا
شه ولی نبود!ارا  سم خونه بابا اون ا با ستم..فکر می کردم بر بودم که حامله نی

 نیومده!؟اطرفامو به دقت نگاه کردم و امیرعباس خونسرد  فت:
 دنبال کسی می  ردی؟-
 زنگ زدی آره؟-

 امیرعباس نفسی کشید و جوابمو نداد و ماشیُن پارک کرد که  فتم:
باشععه..باشععه امیرعباس دوازده روز دیگه هم تحملت می کنم ولی بعد دیگه -

 می ذارمت کنار حتی ازم باشه قلبمو از سینه ام در می یارم!
و ب*غ*ل کرد که موبایلش زنگ محلی به حرفام نهاشت و پیاده شد و سورن ر

 خورد:
من شععرکت نیسععتم...ایکار « به من نگاهی کرد و بعد  فت»الو...سععالم... -

داری؟...اون نمی تونم بیام..کار دارم...سععر کار نیسععتم یه کار شععخ ععی 
له" من اه می دونم ایکار کنی َاه...می  به برادرد "ها دارم...خب زنگ بزن 
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سر ست از  تلفنش رو قئآ کرد و دید »م بر می داری یا نه؟!  م نمی تونم بیام د
 ایه؟!« هنوز دارم نگاش می کنم و  فت

شاید - شته  صیغه ایت؟!خیلی کارد ز سبیدی به زن  زن عقدیُت ول کردی ا
 کار واجبی داشته باشه!

 امیرعباس دکمه ی آسانسور رو زد و جوابی نداد...
 مامان...هام-سورن

 هت...اون می ریم خونه وها می دم ب-
 رفتیم تو خونه و امیرعباس در رو قفل کرد و  فت:

 کلیدُد بده-
 من زندانی تو نیستم امیرعباس-
 کععلید؟-
امیرعبعععاس،خودمو « کیفمو به زور ازم  رفت و با حرص جیغ زدم»نمی دم -

 می کشم از شرد راحت َشما
رص حامیرعباس دسععتشععو به معنی "برو" تکون داد و کیُف بهم پس داد منم با 

کیُف کوبوندم زمین و رفتم تو اتاق..سورن دنبالم  ریه کنان اومد،خودمو پرد 
سر و کولم باا می رفت و ماما..ماما..  سورن همینئوری از  کردم روی تخت،

 می کرد
 پاشو این ب ه  رسنه اِش وهاشو بده-امیرعباس

 به من اه مگه نمی  ی ب ه اِد وهاشو بده دیگه!-
 نکشون آخه تو ائور مادری هستی؟! دعوای ما رو به سورن-
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 من زن بابام،مادر نیستم-
 بیا بابائی بیا وها بدم به پسرم-

 نه..ماما...-سورن
 مامانت دیوونه شده بیا ما بریم شاید تنهائی عقلش رو سر جاش بیاره-
 عقل تو رو ای سر جاش می یاره؟!-

نار  نداد و سععورُن ب*غ*ل کرد و رفت..تلفن ک باس جوابمو  خت رو امیرع ت
 برداشتم دیدم قئِآ،با حرص کوبوندمش زمین و داد زدم:

 امیرعباس تا کی می خوای منو زندانی کنی؟!-
 تا هر وقت آدم بشی-

بادام توی بشععقاب  به ی حریره  هال خونه رفتم دیدم داره از جع به  با حرص 
 سورن پودرشو می ریزه تا به سورن وها بده،با حرص بهش  فتم:

 توئی،اصال دیگه نمی خوام باهاد زند ی کنماون که آدم نیست -
 خونسرد نگاهم کرد و  فت:

 مگه دست توئه؟-
 پست دست کیه؟همه ایز اونئور می شه که من می  م من می خوام-

 نگاهم کرد و جوابمو نداد و جیغ زدم:
 امیرعبعععاس!-

 سورن از دادم زد زیر  ریه و امیرعباس با ع بانیت  فت:
م داری جون منو می  یری هم این ب ه رو،خودتم نمی درُد امیرعباس که ه-

دونی ای می خوای و ایکار داری می کنی،خدا لعنتت کنه بانی و باعث اون 
 که زند ی منو به این روز انداخت
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منظورد مهراِن؟!اون که زند ی تو رو به این روز انداخته خودتی توی دروغ -
  و!

داد،همونئور جلوی ُاِپن راه می امیرعباس با حرص خفه نگام کرد و جوابمو ن
 رفتم و ع بی  فتم:

دُر ببند،تمام راه های ارتباطی رو قئآ کن ولی خیال کردی من توی این خونه -
می مونم؟!تو منو بازی ه کردی،داوون تر از قبلم کردی مرده شور بخت و اقبال 

شکامو ع بی پس زدم و  فتم»منو ببرن  تو به پدر مادرد هم رحم نکردی « ا
 به اونها هم کلک زدی..که ای امیرعباس که ای رو بدست بیاری؟!

 امیرعباس داد زد:
 توی بی لیاقُت!-
یاقتم؟!من؟!اتظار داری تحمل کنم،ادعا کنم اتفاقی نیفتاده؟تظاهر - من بی ل

 کنم که هیک مشکلی با زن داشتن تو ندارم؟!
ش من که پیش توأم با توأم دارم می  م تنها زن زند ی من توئی- ه اه اون زن با

 اه نباشه
 تو باهاش یه سال زند ی کردی-
 تو هم با امیرحسین زند ی کردی!-

 با حرص پامو کوبیدم زمین و  فتم:
 من با امیرحسین هیک رابئه ای نداشتم-
 اون حامله بودی...-
 خیلی پست فئرتی خیلععی...-
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  هاشتم رفتم توی اتاق...
شب  شب و ده  بعدی هم همینئور بود،هر دو عین دو تا کار ما اون روز و اون 

به  باس داوون تر از من بود حق نزدیکی  م رم حبس خونگی ب.دیم..امیرع
یک قدمیم هم نداشععت هر دقیقه به جون هم می افتادیم اون نه من به جونش 
می افتادم،جامون جدا،وهاخوردنمون نامعلوم،نه اون به خودش می رسععید نه 

زاری و جیغ و هوار بود و کار امیرعباس هم توجیه من..کار من که فقط  ریه و 
و متقابال داد و عربده کشی و نهایتا کارش به خودزنی می رسید..بی اره سورُن 
هم دیوونه کرده بودیم هر کی می اومد جلوی در خونه امون در رو باز نمی کرد 
حتما همه نگرانمون بودن..عین جغد تا صععبح بیدار بودم و عین  رگ منو می 
پائید..ا ر قیافه هاموُن دیگرون می دیدن حتما خیال می کردن مریضیم،رنگ و 
شتیم،الهی  شون،دیگه این آخری ها نای حرب زدن هم ندا روها زرد،موها پری
بمیرم سورن که جرئِت طرب من اومدُن نداشت یه بند از سر و کول امیرعباس 

از من اع عععاب  باا می رفت اون هم دلش نمی اومد دعواش کنه و رنه بدتر
 « ...َددَ »ب ه رو نداشت،سورن به در خونه اشاره می کرد و می  فت 

شععب و روزمون مشععخ  نبود سععاعت اهار صععبح بود روی کاناپه ی هال 
شت هام پی یده بودم تموم روی دامنم پر  سته بودم،موهامو اینقدر دور انگ ش ن

شو شت منو می خورد دلم  ر می زد،تنگ از مو بود..فکر پس فردا عین خوره دا
سرم بود ایکار  سرکه می جوشید..هزار تا فکر توی  سیر و  امیرعباس بود،عین 
باید می کردم دیگه نمی تونم امیرعباُس تحمل کنم...از اتاق اومد بیرون سورن 
هم بدتر از ما سععاعت خواب و خوراکش پشععت و رو شععده بود،انگار تازه تو 

باس  هاشععته بود،به ب*غ*لش خوابیده بود سععرشععو روی شععونه ی امیرع
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یه تی شععرد  یده بود  امیرعباس نگاه کردم..ریش هاُش مزده بود موهاش ژول
مشکی تنش بود که انگار ناخودآ اه عزادارش کرده بود!به من نگاه کرد اشکامو 

 با کف دست پس زدم و زانوهامو توی ب*غ*لم  رفتم و  فت:
 تموم زیر پاُد پر از مو کردی!داری ک ل می شی!!-
 تو ربئی ندارهبه -
 هونیا،داری ایکار می کنی؟!-
 دارم دوره ی اسارتمو طی می کنم-
 هونیا داد اه من و هاله ماه دیگه است!-
 من پس فردا می رم-

جاش  تا سععورُن سععر  فت  فت و ر له اا ا... ای   لب ا ا باس زیر  امیرع
بهاره...ائوری جدا بشععم؟همونئور که از شععاهرخ از امیرحسععین دل کندی 

ل می کنی ولی من عاشق اونا تا این حد نبودم!بسته،حقارد بسته موندن ازش د
 توی این خونه یعنی حقارد
 اومد روبروم ایستاد و  فت:

تابی و بی - مه بی  یت اون ه عاشععق عای  مه اد پس حرفاد دروغ بود؟اون ه
قراری ها؟هونیا من نمی تونم فراموش کنم تو اینقدر راحت همه ایُز فراموش 

 کردی؟!
 عقب سعی نکن به من نزدیک بشی دوران خریتم تموم شدهبرو -
 هونیا من دارم با تو صحبت می کنم ارا  ارد می  یری؟!-
 من در برابر دشمنم  ارد می  یرم در برابر هر ای که ازارم بده-
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 امباتمه زد زیر پام و  فت:
 من دشمنتم؟!-
 تو قاتل منی،قاتل قلب منی!-
 ت می کنه؟داری متالشیم می کنی ه خوردم خوبه؟ای بگم؟ای راضی-
بدتر رو - تِل از  ه  قا مه می  فتن مهران  گه امیرحسعععام مرد ه نداره،م یده  فا

 نخورد؟!حسام زنده شد که قلب من با  ه خوردن و ولط کردن تو زنده بشه؟!
 لبشو زیر دندون کشید و نگاهم کرد و  فت:

ان اب نداری؟آدم نمی بینی دارم براد می میرم؟!نمی بینی حال و روزمو؟تو -
 نیستی؟رحم نداری؟عاشقم نیستی؟

 نیستم« با بغض و صدای لرزون  فتم»نه -
 عاصی شده از جا بلند شد و با حال و روز خوِد من  فت:

شونی من اون - سگ!نکن ام ب داری زند یمونو می پا دروغ می  ی عین 
 زِن رو دارم طالق می دم به خدا دارم طالق می دم

عِـعع..عین سگ دروغ می  ه..تو..توئی امیرعباس...دو ماه وقت اون که...داره -
داشتی..ایکار کردی؟!کدوم داد اه رفتی؟نمی خوای..تو نمی خوای...من می 

 رم
 خسته نگاهم کرد و  فت:

شدم دو ماهه  صی  سته ام کردی..از کاراد و رفتاراد عا هونیا دارم می ُبّرم،خ
 زند یمو زهر کردی خسته شدم...

یه از پشت لبهام سوزناک خارج می شد با اشمای خیس نگاهش نفسام با  ر
کردم بی طاقت اومد طرب لبهای خیس از اشععکمو ب*و*سععید!با تموم وجود 
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می خواستمش اما زدمش،رهام نمی کرد محکم تر زدمش و هولش دادم و جیغ 
 زدم:

گاش کردم و  فتم»ولم کن - یه ن با  ر یدم، ازد متنفرم امیر...از « لبمو  ز
منو کشتی و هنوز هم با جسم و روحم توی این دنیا زنده ام که تا ابد زجر  اینکه

بکشععم بدون اینکه قلبم بتپه ازد متنفرم لعنت به تو...لعنت به تو..حتی اون 
گه  نُت طالق نمی دی،منو ن هم دسعععت از ه*و*سعععرانی بر نمی داری،ز

 !داشتی..اون ب ه رو به خودد وابسته کردی..داری اه ولئی می کنی؟
 ع بی انگی به موهاش زد و  فت:

 می خوام با انگ و دندون یه زِن نفهُم نگه دارم-امیرعباس
 ا ر می خواستی طالقش بدی ارا خونه براش  رفتی؟!-
 اون پول هتل ندم!-
من  وشعععام درازه؟!آره یا دارم جای حرب زدن َعرَعر براد می کنم که خیال -

 کردی من خرم؟!
اتاق رفتم...ارا فقط من بسععوزم؟!اون زِن هم باید از جا بلند شععدم و به طرب 

بدونه که من وجود دارم،من هسععتم،باید بدونه که امیرعباس داره به خاطر من 
ماه داد اه رفتنی  باشعععه!من که توی این دو  طالقش می ده اصععال ا ر طالقی 
ندیدم...در اتاُق قفل کردم و شععروع کردم تو کمد و لباسععای امیرعباس دنبال 

شتن...من به زنه می  م که آقا بهش خ*ی*ا*ن*د کرده،همونئور موبایل ش  
یدا  بایلش رو از تو کیفش پ با درووش خ*ی*ا*ن*د کرد...مو به من  که اون 
سخ  ست و دو تا تماس بی پا صدا بود،بی شن بود ولی روی حالت بی  کردم رو
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ساعت  صال به  شتم،بله پیداش کردم.ا سم هاله   شت!توی تماس ها دنبال ا دا
ه نکردم که اند صععبِح شععماره رو  رفتم بعد نزدیک هشععت تا بوق جواب نگا

 داد،با صدای خواب آلود و کمی له ه  فت:
 الو؟امیر؟!-
 من امیرعباس نیستم،من هونیام،زن صیغه ای امیرعباس!-
 ای؟!؟!-
سال - شوهرد توی این یه  صیغه ای امیرعباس،می خوای بدونی   فتم که،زن 

 ش من،با من بودهک ا بوده؟پیش کی بوده؟پی
 تو کی هستی؟!!!من زن امیرعباسم-
شالله که یادد نرفته توی - شم،ای صیغه ای شی و من زن  آره عزیزم تو زن عقدی

ایران مردا یه سری زن عقدی دارن و یه سری صیغه ای..البته به خاطر اینکه تو 
 !در عقدش بودی ترسیده منو صیغه نگه داشته تا تو رو طالق بده بعد عقدم کنه

 ای؟!؟!!تو...ائور تونستی با یه مرِد زن دار رابئه داشته باشی؟!-
ست - شو یه م رد معرفی کرد تازه فقط در حد یه رابئه نی شوهرد خود اون 

 این ا پای یه ب ه هم در میونه!
 حامله ای؟!« هاله با بغض و حرص  فت»ب..ب ه؟! -
 خونواده ی شریعتینه به دنیا اومده،یه پسر که جای دو پسر از دست رفته ی -

رو پر می کنه،عزیزم شععوهرمون یه خائِن که به همه دروغ می  ه به من،تو،پدر 
شم،من  سرم به همه...توی خونواده همه فکر می کنند من تنها زن و مادرش به پ
ماد بپه اشععم،من عروس شععریعتی ها هسععتم کل فامیل منو زن امیرعباس می 

 دونند کسی از وجود تو خبر نداره!



wWw.Roman4u.iR  372 

 

 ص جیغ زد:با حر
 ولی من زنشم!!!-
 منم زنشم-
 این جرِم هم تو هم امیر...-
ست که حقوق زن - شما شده ی  ست اون کانادای خراب  تو ایران اینئوری نی

رعایت می شعععه ایران مردسعععاارِی،سععنتِی،می خوای یه ایز دیگه براد رو 
 کنم؟من میراث امیرعباسم

 میراث؟!!این ایه؟!-
برادر امیرعباس بودم که با مردن امیرحسین خواه من بیوه ی جوون امیرحسین -

 ناخواه زن برادر باقی مونده می شم!
 ب ه..ب ه امیرحسیِن؟!-
نه بگو امیرعباس،شعناسعنامه ی سعورن ای؟!نمی خوام با عقده ی بی پدری »

 «بزرگ بشه باید برای سورن به نام امیرعباس شناسنامه بگیرم
 نه ب ه ی امیرعباِس -
 ته؟!تو..تو اند سال-
 بیست و سه-
 بیست و سه،بیست و سه؟!تو دوازده سال کوایکتری!!-
 می دونم ولی این یه سنِت -
 یعنی عاشق نشدید؟!-
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اقدر احمقی!من هوود شدم تو داری از عشق حرب می زنی؟!پس ارا داره -
طالقت می ده؟به خاطر من به خاطر پسععرمون،تو ائور یه سععال از شععوهرد 

سال ی شتی؟!بعد یه  ساله نیومده خونه،به تو هم خبر ندا ادد افتاده ِای وای یه 
 می  ن زن؟!

 تو ارا..ارا به من زنگ زدی؟!-
اون دیدم به تو هم مثل من خ*ی*ا*ن*د کرده به تو با نگفتن وجود من با -

 من به خاطر نگفتن وجود تو
 با حرص  فت:

 من زنشم!-
سوالی دارم،بگو.. - شم..یه  شیدم و»منم زن و واقعا بگ«  فتم لبمو زیر دندون ک

 اومدی ایران طالق بگیری؟
 یه کم مکث کرد و بعد  فت:

طالق؟!طالقی در کار نیست،من اومدم با امیرعباس تو ایران زند ی کنم،توی -
 این یک سال هم دنبال کارای سکونتمون بود...

 با حرص ع بی  فتم:
 داری دروغ می  ی..!-
هم بخواد منو ول نمی کنه من  ارا باید دروغ بگم؟!ببین ب ه،امیرعباس ا ر-

اونقدر ُحسععن دارم که حتی ا ر قلبش منو نخواد عقلش نمی ذاره از من جدا 
با  نادائِی و امیرعباس  کا یه  که  تاجر ارُم  یک  تک دختر  بشعععه،تو فکر کردی 
به تو که بیوه ی برادرش  نادا  رفته رو ول می کنه  کا قامتش رو توی  وجودش ا

 امیرعباُس می خرم!هستی می اسبه؟!من با پولم 
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 پوزخندی صدادار زدم و  فتم:
به لئف امیرحسععین و - باس  پل طرفی؟!امیرع با  دای زیر  یال کردی  خ

تح یالد خارج از کشورش خوب داره پول به جیب می زنه تو همین یه ساله 
 هم بارُش بسته دیگه به پول تو اه احتیاجی داره؟!

 خیلی خونسرد  فت:
شده عزیزم امیرعباس طمآ کار- ست اون به خاطر پولم هم که  تر از این حرفا

منو ول نمی کنه و همینئور که به زند یش با من ادامه می ده و هر دفعه وعده 
ای جدید از من می شنوه و پایبندتر می شه نه اینکه ایزی از من نمی کنه بلکه 
وابسععته تر هم می شععه ارا باید منو طالق بده می دونی که برای من تو تهران 

 خونه  رفته...
 که پول هتل نده!-
 من اه نیازی به پول هتل اون دارم؟!بعدشم اجاره می کرده خب ارا خریده؟!-
راست می  ه ای هونیای احمق بازیت داده بازیت داده،بازیت داده..من عشق »

نیستم من ه*و*سشم اونقدر پشت این زن  رِم که با وجود اینکه بهش  فتم من 
شم و ما یه ب ه  شم نگزیده اون می دونه که امیرعباس ولش نمی زن داریم کک

کنه من ای دارم؟از ک ا معلوم اون هم یه زن خوشععگل نباشععه تنها دارائی من 
 «قیلفه اِم نه اخالق دارم نه سیاست دارم نه پول دارم...هاله  فت

صال برام - ستت موند نه؟ا صیغه ای؟باختی نه؟ب ه اد هم رو د شد زن  ای 
ه ب ه از امیرعباس داری،ما توی کانادا اینو یاد می  یریم که مهم نیسععت که ی

شخ  مهمه و زند ی در حال باید باشه نه تو  هشته نه تو آینده نه با اشخاص 
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سنتی ای  شور های  ضعف زن های ک شخ ؛این حرفای تو نقئه  سته به  واب
 مثل ایراِن...

 با حرص  فتم:
اه امیرعباُس به من بر می دروغ می  ی عین سععععععگ...ب ه ی ما خواه ناخو-

  ردونه...
 خندید و  فت:

به تو نه،من هم اینقدرها سععنگ دل نیسععتم،امیرعباس می تونه ب ه اُش ببینه -
 ولی به شرط اینکه آزمایش دی ِان ِای بهم نشون بده که ب ه ی خودِش!

 با ع بانیت  فتم:
 
سعیاه  این مرد بدردنخور خائن ارزونی خودد،ا ر این سعنت نبود صعدسعال-

باهاش زیر یه سععقف نمی رفتم،داغ دیدن پسععرُم هم به دلش می ذارم ولی اینم 
ستفاده کرد و در نبوِد تو خیلی راحت  سوءا صت  شه همونئور که از فر یادد با
شت  شقه دا شو برای من خرج کرد و با من معا سال زند ی کرد و پوا با من یه 

زن بدبختی که ارزشععی پس خیلی راحت باز هم همینکار رو می کنه و تو یه 
برای خودد قائل نیستی و به همه ایز حتی به شریک زند یت هم به اشم یه 
شیوه رو در پیش  کاا می بینی که می خوای با پول بخریش و تا مادامی که این 
سودی از عشق نمی بری و  ستی و هیک   رفتی هر ز با امیرعباس خوشبخت نی

ان که تو پول داری پس تو یه زن نیستی همه ی اطرافیانت تو رو تا زمانی می خو
شی بدبخت ولی  شته با شتری دا ستی که وام می دی تا م تو یه بانک مرکزی ه
می دونی من توی یه سععال زند ی حتی همین امروز که همش دعوا و در یری 
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شتم که بهش  شق خودم دیدم اون من ایزی ندا شیفته و عا داریم امیرعباُس 
 اشتم!بفروشم خودم بودم که ارزش د

 هاله با حرص زیادی  فت:
 اینو نگی ای بگی!؟-
باه بود فردا از - یه اشععت با امیرعباس  نه خونواده دارم و ازدواج  من خوشععبختا

زند یش می رم و تو از نو می تونی اجاره اش کنی ولی من کاری باهاش کردم 
 که هیک زنی جای منو براش پر نمی کنه...

 هاله جیغ زد:
 شععو...خفه شعو..خفعه -

بایل رو قئآ کردم،حس می کردم از باای یه قله ای به ته دره پرد شعععدم  مو
تموم روک و تنم درد می کرد دلم می خواسععت از جا بلند بشععم ولی انگار به 
زمین  رم خورده بودم،قلبم درد می کرد نه درد از مریضی درد از شکستن،انگار 

صععاحب دار و ندار من بود فقط دار و ندارمو دزدیده بودن یه دزدی که از اول 
شمم می ریخت داغ بود انگار این داوی از  شکی که از ا هویتش پنهان بوده،ا

 حرارد قلب آتیش  رفته ام بوده...
شععماره ی خونه ی بابا رو  رفتم با اولین بوق آزاد تلفُن برداشععتن،بابا بود نگران 

  فت:
 امیرعباس!-بابا

 بابامهراد؟-
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ئی؟تو ک ائی؟تو رو ک ا برده که من ده روزه ازد بی جان بابا؟جان بابا-بابا
 خبرم؟!

ما عین ده روز رو خونه بودیم امیرعباس در رو باز نمی کرد،بابا ما رو تو خونه -
زندونی کرده بیا دنبالم..هرای زودتر بیا،من با زنش حرب زدم می  ه طالقی 

شه، شتر از این توی این خونه ورورم له ب ست!نگهار بی موم زند ی ما تدر کار نی
سم بی جونمو ببر که امیرعباس روک و قلبم رو ازم  رفته فقط یه  شده بیا این ج

 جسم بی جون دارم که می خوام فقط ی ه امو بزرگ کنم...
 زنشو دیدی؟!رفتی هتل زنشو ببینی؟-بابا

هتل ک ا بود بابای خوش خیال من!؟امیرعباس براش خونه خریده ا ر قرار -
 ا براش خونه خریده؟بود طالقش بده ار

 خب شاید مهریه اِش!-بابا
 توجیهش نکن،اه مهریه ای؟!اونا کانادا عقد کردن...-

 ولی به شیوه ی مسلمونا عقد کردن-بابا
 دختره اونقدر پولداره که به خونه خریدن امیرعباس نیازی نداره!-

 تو از ک ا پیداش کردی؟!-بابا
 دم تلفنی باهاش صحبت کردمشماره اش رو از موبایل امیرعباس پیدا کر-

 صدای مامان اوم که می  فت:
 ای می  ه مهراد؟ب ه ام اه به روزش اومده؟-مامان

 صبر کن حنانه ببینم ای می  ه،امیرعباس ای  فت؟-بابا
 امیرعباس خبر نداره باهاش صحبت کردم-
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شععاید زِن دروغ  فته که از میدون به درد کنه توی اینئور مسععائل نباید -بابا
 یک طرُب شنید... حرب

 با  ریه  فتم:
بابا می خوای من دق کنم توی این خونه؟!ارا با هر ترفندی منو م اب می -

 کنی که با امیرعباس زند ی کنم؟!من دارم روانی می شم
با با جداشعععدن از امیرعباس -با باجون ولی من می دونم که تو  با خیله خب 

 اوضاعت بدتر می شه،تو وابسته تر از...
 :جیغ زدم

من به امیرعباس نیازی ندارم،تو رو می خوام که پشتم باشی،ارا اینقدر براد -
 سخته که دخترُد قبول کنی؟!

 صدای کوبیدن در اومد و امیرعباس صدا زد:
 هونیا..هونیا در رو باز کن ببینم-امیرعباس

 بابا..می یای یا خودم دست به کار بشم برم خودمو  م و  ور کنم؟!-
 ر سرم مهرادوای خاک ب-مامان

 می یام..می یام کاری نکن می یام...-بابا
*** 
 می یام..می یام کاری نکن می یام...-بابا

 امیرعباس ع بی به در می کوبید و با لحن ع بی ای می  فت:
هونیا با کی حرب می زنی؟هونیا دُر باز کن...هونیا دُر می شععکنم -امیرعباس

 آ...



 379 قشاع

م دست به کار می شم به خدا به خدا به من منتظرتم ا ر تا ده صبح نیای خود-
 خدا شوخی ندارم...

 بابا با لحنی توأم با درد و رنج  فت:
 نه باباجان  فتم که می یام پاره ی تن من-بابامهراد

موبایُل قئآ کردم و پرد کردم رو تخت...امیرعباس هم نان در می زد و صدا 
سورن هم اومد ولی من  صدای جیغ و هوار  ست به کار برای می کرد،کم کم  د

شتم مانتو می پوشیدم که امیرعباس در رو با زور باوخره  سام؛دا جمآ کردن لبا
 باز کرد و با دیدن من یه لحظه شوکه شد و بعد آروم  فت:

 ایکار می کنی؟-امیرعباس
 زنگ زدم بابام داره می یاد دنبالم-

 با ای زنگ زدی؟-امیرعباس
 با موبایلت-

 گاه کرد و موبایلشو روی تخت دید و واررفته  فت:به طرفی که اشاره کردم ن
 هونیا می خوای از من جدا بشی؟!-امیرعباس

 دقیقا از شخ  تو-
هونیا ما یه پسععر داریم،سععورن از من نیسععت ولی به ارواک خاک -امیرعباس

ست  شتم که این ب ه از من نی جفت برادرام که لحظه ای فکر نکردم و باور ندا
 فکر پسرمون باش... پس ما یه پسر داریم به

اون پسر منه تا حاا هم ا ر فکر نکردی فکر کن که برادرزاده اِد،تو می تونی -
 با هاله جون یه ب ه بیارید و به اون عشق بورزی!

 هونیا ارا با من اینئوری می کنی آخه من ای براد کم  هاشتم؟-امیرعباس
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و صعععاحب صعععداقتت رو امیرعباس!صعععداقتت رو..تو به من تعلق نداری ت-
داری،صععاحبی که خیلی از من قدرتمندتِر،کسععی که تو رو با پولش می َخره و 
باخبرم دیگه  له حرب زدم و از همه ای  با ها با پولش از تو می  یره ،من  منو 
حرفی نمی شععنوم دیگه باورد ندارم، حتی یه لحظه هم نمی تونم بهت اعتماد 

 کنم اون هر حرفی که بزنی فکر می کنم دروِغ 
 عباس آروم و با رنج  فت:امیر

 پس عشقمون!-امیرعباس
ستن قلبم پرپر - شک شق من با  شقت ای هونیا!ع شقمون نه باید بگی پس ع ع

شد من خیلی دوستت داشتمامیرعباس خیلی عاشقت بودم اونقدر که هر وقت 
صبح اشممو باز می کردم قبل اینکه یادم بیفته امروز هم زنده ام و زند ی می 

یادم می اف نه ام کنم  عاشععقتم امروز هم تشعع تاد امروز هم بیشععتر از دیروز 
بهت...تموم دنیای من بودی ولی مُن شکستی من زن عمو پروانه نمی شم،من 
هووی یه زن دیگه نمی شم،من زاپاس نمی شم که ا ر از اون خونه خیر ندیدی 
بیای توی این خونه تو برای من خونه ی دوسععتُت  رفتی ولی برای زنت رفتی 

ستم،تو همه جوِر منو تو خون ه خریدی،امیرعباس من برعکس ت ور تو ب ه نی
آب نمک  هاشععتی..منو..ورورمو..ارزشععمو آوردی پائین!نمی تونم،نمی خوام 
ببخشععمت نمی تونم بهت فرصععت بدم منو له کردی می فهمی؟!آینده ای که با 

 دتو می دیدم رو با درووت به آتیش کشیدی،خیلی راحت زند ی من ویرون ش
به دسععت های کسععی که عاشععقش بودم..بهار برم تا از نگه داشععتنم پشععیمون 
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بدتر از دسععتم می دی ا ر این  نشعععدی..منو تو ا ر توی این خونه نگه داری 
 راسِت که دوستم داری بهار برم امیرعباس

اشکام عین ابر بهار از اشمام بی وقفه می بارید امیرعباس هم انگار به انتهای 
ونده نگاهم می کرد انگار دیگه از خسععتگی نا نداشععت دیگه بازی رسععیده درم

نمی تونست باهام اونه بزنه و به زور متوسل بشه اون خودشم از کش مکش 
و جر و بحث خسته شده بود نمی دونم پیش خودش اه فکری می کرد که هی 

 رنگش زرد و زردتر می شد،با یه صدای  رفته  فت:
شی دار-امیرعباس شیمون می  سورُن به تباهی می هونیا پ ی زند ی خودد و 

کشی،سورن وقتی هفت سالش شد خیلی راحت می تونم ازد بگیرمش حتی 
 اون!ارا اینقدر نترس شدی؟ای تو رو از من دور می کنه؟!

 با بغض  فتم:
امیرعباس همه ایز خراب شععده اعتمادها از بین رفته،می خوام برم هر ای -

 هم محدودم کنی...
کردم اقدر دوستش دارم ولی....آهسته دستمو روی سینه توی اشماش نگاه 

سورن،دیدم خوابیده،ب*غ*لش کردم  سراغ  شتم و کنارش زدم و رفتم  اش  ها
و روی زمین  هاشععتمش و لباس تنش کردم...امیرعباس نمی اومد ارا نیومد 
شده؟داره ازم می  هره..من می تونم بدون  صرار کنه؟!برای اونم تموم  باز هم ا

شت انگار لحظه های ترک کردنش با اون زند سرعت می  ه  ی کنم؟زمان به 
لحظه های موندن کنارش جاشععونو معاوضععه کرده بودن...بابا اومد،در رو باز 

 کردم اومد باا منو دید و  فت:
 امیرعباس ک است؟-بابا
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 می خوای باهاش حرب بزنی؟!-
 هونیا تو داری مو رو می بینی و ...-بابا

ن ما حرفامونو زدیم وسایلمو ببر نمی خوام ببینیش یا ببینتت،م بابا!بابا تروخدا-
 با هیک وعده وعیدی دیگه نمی مونم برو بابا خواهش می کنم...

 بابا اول نگاهم کرد بعد با سکود وسایلمو برداشت و  فت:
ا ر کوتاه می یام بخاطر ایِن که من واداراد کردم وارد این زند ی بشععی -بابا

دارد کنم که بمونی باشعععه این زند ِی توئه با اینکه می دونم نمی خوام بازم وا
 می دونم کارد بیش از هر کسی به احساس خودد لئمه می زنه ولی باشه...

 سرمو به زیر انداختم و  فتم:
من زن عموپروانه نمی شم،همسر دوم نمی شم،هوو نمی شم بگو بمیر ولی -

 نمی مونم...
خونه نگاه کردم،تک تک لحظه هامون توی بابا سری تکون داد و رفت،به طرب 

این خونه عین یه فیلم اکران شععد تنم داغ کرده بود آهسععته انگشععتامو روی مبل 
کشععیدم و خودمو تو ب*غ*ل امیرعباس روی مبل دیدم،صععداش توی  وشععم 

 اهی فکر می کنم مرگ برادرام حکمت خدا بوده و رنه من رسععوا می »پی ید 
ردنم دست کشیدم انگار هنوز جای ب*و*سه روی  « شدم،خیلی عاشقتم...

اش مثل لحظه ی اول  رم بود،به طرب اتاقمون رفتم اون ا نبود حتما تو اتاق 
 سورن بود،به تختمون نگاه کردم تپش قلبم باا رفت آهسته زیر لب  فتم:

یر ارزش و - نم ز بز ورورم  یر  خواد ز می  لم  نم د ک مل  ح ت ئور  ا خدا 
 شده... باورهام..زیر این قلب شکسته
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از روی اوب لباسی تی شرتُش برداشتم نمی خواستم مقابله کنم و برش ندارم 
شو جمآ  سا ست تموم لبا ضمو قورد دادم،دلم می خوا شتمش تو کیفم بغ  ها
کنم ولی مگه لباساش جای خودشو می  یرن؟!فقط عئر تنشو برام تداعی می 

ستم ح ستم بود،خوا ستم نگاه کردم حلقه اش توی د سکنند..به د تم لقه اُم از د
 دربیارم ولی دستام می لرزید،مشت کردم و  فتم:

نمی خوام دربیارم این حلقه ی عشععقمه حتی ا ر دروغ  فته باشععه حتی ا ر -
خ*ی*ا*ن*د کرده باشععه هر ای باشععه این حلقه رو زمانی بهم داده که توی 

 اشماش عشُق می دیدم...
سورن رفتم دی سورُن ب*غ*ل کرده و می روم رو بر ردوندم و به طرب اتاق  دم 

 بوئید و می ب*و*سید و می  فت:
بابا رو فراموش نکنی ها..بابا ترکت نمی کنه نمی ذارم کسععی بیاد و -امیرعباس

شو  تو رو از من بگیره یکی یکدونه ی من..بابا هر هفته می یاد می بینتت..خود
 ازم  رفت تو رو هم داره از من می  یره...

 امیرعباس-
منو نگاه کرد اشماش سرخ بود،دستمو طرفش دراز کردم که سورُن بر شت و 

 بگیرم ولی امیرعباس دستشو طرفم دراز کرد و  فت:
 قدم»بیا حداقل ب*غ*لت کنم همه ایُز اینقدر زود از یاد بردی؟! -امیرعباس

سید و  فت سرمو ب*و* شش و  شید تو آ*غ*و* شتم طرفش منو ک  من« بردا
آهسته سینه اُش ب*و*سیدم این آخرین بارِی که تو »عشقم دروغ نبود هونیا... 

شم  سته تو  و ستم دلم نمی خواد از این آ*غ*و*ش بیرون بیام آه ب*غ*لش ه
لبهامو روی هم  هاشتم و از آ*غ*و*شش »ما با هم خوشبخت بودیم... «  فت
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اومدم بیرون و سععورُن خواسععتم از بگیرم،نمی دونسععت به من نگاه کنه یا به 
 پسرکواولوی من...« ها نمی کرد دستشو ب*و*سید و  فتسورن!سورُن ر

 خداحافظ-
 ذاه افتادم دو قدم دور نشده بودم که صدام کرد:

 هونیا،مراقب خودتون باش-امیرعباس
برنگشععتم ببینم آثاری که روی صععداِش به خاطر اشععکاِش...تا برسععم طبقه ی 

ز تو م...بابا اپائین حس کردم یکی اونقدر  لومو داره فشععار می ده تا خفه بشعع
ماشین پیاده شد و اومد طرفم،می دونست حالم خیلی بده منو تو آ*غ*و*شش 
 رفت و انگار بمب توی حن ره ام ترکید و بلند بلند و های های اشععک ریختم 

 و  فتم:
بابا...بابا قلب شععکسععتمو توی آ*غ*و*ش امیرعباس جا  هاشععتم بابا کمکم -

 کن...
 د و کمک کرد تا بشینم توی ماشین...بابا سرمو ب*و*سید و اؤومم کر

مه بهم می  که ه خت تر از اون ه بود  باس بودن سعع های بی امیرع روز 
 فتن،جدائی ما درست عین یه ایهام بین اعضای خونواده ام بود،انگار همه می 
سید و  ستن که نباید درمورد جدائیمون با من حرب بزنه هر کی از راه می ر دون

نتهای من از سععر  رفته می شععد،سععورن هم که نمک منو میدید  ریه های بی ا
روی زخمم بود وقتی که "بابا"  فتُن ترک نمی کرد و به در خونه می کوبید و به 
خاطرش  ریه می کرد...از آب و وها افتادم از حرب زدن از شععور و هی ان از 
به زنی  بدیل شعععد  یا ت ماه و نیم هون به هوائی طی یک حاضععرجوابی و سععر 
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شون، سرش عین یه کوه ساکت،پری سرده حال با دنیائی فکر و حرب که توی  اف
تلنبار بود،شب تا صبح یه  وشه نشستن و فکرکردن به سرنوشتم شده بود کار 
هر روز و شب من...شب تاریُک با در آ*غ*و*ش کشیدن تی شرد امیرعباس 
ساش که توی  سوندم و لحظه های تنهایم رو با نگاه کردن به عک صبح می ر به 

موبایلم بود سیر می کردم...توی اون خونه بیشتر شبیه آئینه ی دق بودم  وشی 
تا دختری شععکسععت خورده و افسععرده حال!مامان روز به روز ع ععبی تر و بی 
سرده حال تر..انگار حال والدینم از منم  صله تر و بابا روز به روز پیرتر و اف حو

له یا حتی خونواده ی بدتر بود...هدی و عرشععیا که ابدا درمورد امیرعباس یا ها
شععریعتی حرب نمی زدن،لعیا و مهران هم که هم نان در کش و تاب ارتباط 
ست رفته ی  م دد با خونواده ی لعیا بودن و این ارتباط مهم تر از رابئه ی از د

 من بود...
بعد یکماه و نیم امیرعباس اومد جلوی در خونه که بابا رفته بود در رو باز کنه و 

ساعت بر می  ردونمش به »ساعت از ما  رفت و  فت سورُن برای یک بعد یک
هونیا هم بگید نگران نباشعععه سععورُن می یارم ب ه به این کوایکی به مادرش 

ولی تا امیرعباس بیاد من عین مار دور خودم می « بیشععتر نیاز داره تا به من...
اط یپی یدم و از نگرانی دو سه باری حالم بهم خورد،عین مرغ سر کنده توی ح

پرسععه می زدم و اشععمم به سععاعت  وشععیم دوخته بودم..مامان و بابا هم فقط 
می خوای تا بهش زنگ »نگران نگام می کردن و بابا هم هر از  اهی می  فت 

با « بزنی؟! قدیم  ثل  ندارم م که حق  به من می داد  یه شععوک  گار  بار ان و هر 
سرد ب شم!توی حیاط توی اون هوای  شته با سوزامیرعباس رابئه دا  همن ماه که 

سععختی داشععت و درسععت عین نوک شععالق به صععورتم و دسععتم اصععابت می 
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یاره  به این فکر می کردم که ا ه ب ه امو ن کرد،توی حیاط راه می رفتم و مدام 
ای؟ایکار باید بکنم؟!اونقدر این جمله ها رو تکرار کرده بودم که حتی مغزم 

شده بود اه برسه به سته  شنیدن این جمله خ صدای زنگ در  هم از  بقیه!وقتی 
پشت در »اومد انگار روی سرم هاوار ریخت هزار نفر توی  وشم زمزمه کردن 

ا ب« هونیا،امیرعباِس!« »پشععت در ایسععتاده« »پشععت در عشععقِت « »امیرعباِس 
انان رن ی به بابا که توی ایون ایسععتاده بود نگاه کردم که حس کردم از درد 

 ت:خودم بهش تزریق کردم که آهسته  ف
 می خوای بیارمت تو که نبینیش؟-بابا

 سری تکون دادم و با بغض  فتم:
 پاهام به زمین میخ شدن!-

که برم  مک کرد  با ک با لب ن وائی کرد و عین من بغض کرده بود، مان زیر  ما
 داخل و به مامان  فت:

با یه اسععتکان اائی بخوره،حرمت نون و -با یاد  باز کن تعارفش کن ب برو دُر 
 ه انتقام جوئی...نمک خوردِن ن

شنیدم انگار همه برای ارتباط با هم لب خونی  صدائی نمی  رفتم به اتاقم،هیک 
صدای قلب من کم مونده  صدائی نمی اومد ولی در عوض  می کردند که هیک 
بود شیشه رو بلرزونه!روحم پشت در اتاق ض ه ی امیرعباُس می زد ولی انگار 

هام توی حن ر له  نا ه ام زندونی بودن و اشععمم روی از در بیرون نمی رفت!
سریآ  سورن اومد تو اتاق  شد و مامان با  شده بود...در اتاق باز  حلقه ام قفل 
بلند شععدم و اشععکامو پاک کردم و سععورُن از مامان  رفتم و ورق ب*و*سععه 
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کردمش..بوی امیرعبُا می داد عین معتادی که کوکائین به بینی می کشعععه تا از 
ُس از تن سععورن می کشععیدم تا دردم تسععکین پیدا خماری دربیاد بوی امیرعبا

 کنه...
 هونیا ایکار می کنی ب ه رو الوندی!-مامان

 رفت؟!-
 مامان سری تکون داد و سورن با بغض  فت:

 بابا!-سورن
 الهی قربونت برم می یاد...-

 ا ر می دونستم کی داره کالب بدبختی تو رو می بافه به خدا قسم...-مامان
 ادامه بده و رفت،سورُن تو ب*غ*لم فشردم و  فتم:نتونست حرفشو 

خوش به حالت امیرعباُس دیدی؟کاش بهش می  فتی دل مامانمو پس بده -
داره داوون می شعععه کاش می  فتی هر ای تو نامردی کردی و دروغ  فتی و 
خ*ی*ا*ن*د کردی مامانم هنوز  رفتارِد...خدایا ای بگم؟لعنت کنم؟ای 

جای من داره این رو؟کی رو؟اواد پیغمبُر  جای این سععر داغ تر اون ا  ؟!هر 
 عشق از قلبم زبونه می کشه ن اتم بده،ن اتم بده...

شدم حاا دیگه هفته ای  شتند و من هر روز بدتر می  روزها از پس هم می  ه
یک بار امیرعباس می اومد و سععورُن اند سععاعت می برد و می آورد،همه به 

رای همه رنگ خوشععی  رفته بود با  هر زند یشععون بر شععته بودن همه ایز ب
ته  پهیرف یا و مهراُن  باوخره لع ماه کش مکش خونواده ی شععریعتی  هار  ا
بودن،داستان اونا هم به خوشی کشید،هدی و عرشیا هم به زند یشون سامون 
شد ف لی که بوی تکامل  داده بودن و هدی آماده ی ف ل جدید زند یش می 
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که هر لحظه منتظر شععنیدنش بودیم...من  زند یُش می داد،بوی یه خبر خوش
تو اه اوضاعی بودم همه بردن و من باختم...کم کم موضوع من برای اطرافیان 
عادی شععد حتی زودتر از اون ه خیال می کردم اونکه تغییر کرده بود و از قافله 
جا مونده بود من بودم حاا که تنم از  رما افتاده تازه به این نتی ه رسععیدم که 

می موندم و می جنگیدم اونم به خاطر سورن!اما حاا نای رفتن سر کار و  باید
سععاختن زند ی رو ندارم،شععدم یه پاره اسععتخوون،یه آئینه ی دق برای مامان و 
سر خونه  بابام حتی خواهر و برادری که ادعا می کردن پشتم ایستادن هم رفتن 

 و زند یشون و علی مونده و حوضش...!
وی وم ب*غ*ل کردن و خاطراُد دوره کردن خاطراتی که حاا کارم شععده زان

عین خوره منو می خورن،خوشععی ای که زد زیر دلم و من نفهمیدم که ل بازیم 
فقط به خودم آسععیب نمی زنه حاا فهمیدم ارا زن عمو پروانه ترجیح داد هوو 
ساله ای که  شت  ست هفت ه سر بی شه پ شیا ب شیا،عر بمونه به خاطر اینکه عر

سالم و بی منت دیگرون خونه دار سالِم از همه مهمتر  شین داره،مغازه داره، ه،ما
سایه  شو  رفته...زن عمو هم یه  شو داره،زن شو خونده کار س زند ی می کنه در
ضیه رو پهیرفتن  ست با ملیح مامان ق سرش نی سی باا  بااسرِش،اونم منت ک

 له رو د مسععمن ارا نپهیرفتم؟!مشععکل امیرعباس بود که دروغ  فته بود اون بای
حل می کرد نه من که صعورد مسع له رو پاک کردم!ا ر هاله واقعا اهل زند ی 
سم می خورد که می خواد  سال ول کرد؟!ارا امیرعباس ق شوهرشو یه  بود ارا 
طالقش بده شععاید واقعا باید بهش فرصععت طالق می دادم!من یه ب ه دارم که 
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ته،ا باس از دهنش نمی اف به امیرع بت  با  فتنش نسعع باس هم رهاش با میرع
 نکرده...

 من اشتباه کردم؟؟؟
 درست ای بود؟؟؟

شیا که بی تع ب به من و مایرعباس عمل می کنه  سی مثل عر شاید باید از ک
ستی به امیرعباس  شاید می بای ستم که درمورد هاله واقعیت ها رو بگه، می خوا

ت فرص می  فتم اجازه بده یه ماه از هم دور باشیم شاید اینئوری دوری موقت
 درست فکر کردُن بهم می داد!

من بی  دار به آب زدم،درسععت این بود که همه،بزر تر ها خونواده ها دور هم 
جمآ می شدیم و این مس له رو حل می کردیم..ارا بعد اهار ماه این به مغزم 
رسععیده؟اهارماه ندیدن امیرعباس خوُن به مغزم رسععوند؟!هوا به سععرم زده 

 با این پسععرب ه ایکار کنم وقتی خودم هنوز برای یه بود؟!من یه احمقم..حاا
 ت میم ماه ها طول می کشه تا درستشو انتخاب کنم؟!

ست بابا داره تممینم می کنه ولی تا کی؟!دارم از خ التش می  آینده ام روی هوا
میرم نه اینکه از این خونه نرفتم یکی رفته دو تا بر شععته..سععورن دو تای یه آدم 

هانی و درس و بزرگ خرج داره، نه،خرج  جاره اش،خرج خو نه و ا این خو
ضافه می طلبه...عرض ی هیک کاری  سه یه هزینه ی ا شقش که هر روز مدر م

 هم که ندارم...دلم هم که..آه این نتی ه ی یه حماقِت که از من سر زده!
حال امیرعباس ائوره؟اون هم مثل منه؟ارا باید مثل من باشععه اون فقط منو 

ست داده ح شو از د ضانت سال برسه و ح سورن به هفت  سورُن هم داره،ا ر  تی 
ازم بگیره ای؟!وااای..واااعععی خدایا ولط کردم من بی ب ه ام می میرم ارا با 
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له زند یمو خراب  تا جم یدن دو  با شععن یدم پرا از پشعععت تلفن  به سععر نبر پن
 یکردم؟!باید منئقی به قضیه فکر می کردم درسِت که نباید هاوار می شدم رو

سر یه زند ی دیگه ولی اه زند ی ای؟پس حرفای امیرعباس ای؟ا ر ازدواج 
شتن؟!ارا باید  م لحتی نبوده پس ارا خونواده اش هم از این ازدواج خبر ندا
یه اش بوده ا ر  یده بود مهر که خر عا اون خونه ای  ید واق پنهان می کرده شعععا

شت ایران ارا باز هم با من زند  شت حاا که بر  ستش دا ی می کرد؟!اون دو
کال )) قدر میس  که اون که حتی تلفنش رو جواب نمی داد   Missده روز هم 

Call  عهاب جان در  قل نیسعععت  یادم می آد؟!ع نا  تاده بود...ارا اون ای اف
 است...!!!

شده  سته  سر و کول من باا رفتن رفته خ شروع کرد به  ریه کردن،از  سورن 
یکادش توی  ردنش بود یاد اون روز  بود..به  ردنش نگاه کردم هنوز زن یر ون

 افتادم درست همون روز بود که به عشقش اعتراب کردم...سورن نق وار  فت:
 َدَد..بابعا..َدَد...-سورن

 مامان در اتاُق باز کرد و  فت:
هونیا سععرم رفت ارا فقط نگاهش می کنی حداقل کاری که می تونی -مامان

 بکنی ایِن که ب ه اُد ساکت کنی!
ان نگاه کردم،حسععابی کالفه بود و سعععی می کرد آروم باشععه ولی باز هم به مام

 کالفگیش توی لحنش مشخ  بود...سورُن ب*غ*ل کردم و  فتم:
باُس می  یره این ب ه رو می بره وقتی می - کار کنم همش بهونه ی امیرع ای

 یاره هوائِی می دونی که اقدر دوستش داره
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پارک سعع-مامان تا این  ر کواه ببر..نمردی اهار ماه تو خب لباس تنش کن 
 خونه زندانی بودی؟

 نفسی با رنج کشیدم و آهسته  فتم:
 نه برم بیرون مردمو با خونواده هاشون ببینم دق کنم؟!-

هونیا!از این حرفا نزن که کفری می شم..دمدمی مزاجی حدی داره جدا -مامان
کاسه شدی،حاا جدا « نه جدا بشیم»بشیم جدا بشیم هر ای  فتیم صبر کن 

 «با بغض ماماُن نگاه کردم و مامان ادامه داد»اه کنم اه کنم دسععتت  رفتی؟ 
می دونی  اهی فکر می کنم از سععر ماجرائی که امیرعباس وارد زند یت شععد 

 دیگه تاوون کار من و باباُد نمی دی تاوون خودُد می دی!
سر ماجرای لعیا و مهران که- سر ماجرای من و امیرعباس نه از  شون  از  ق ه ا

 به سر رسید!
داری به خوشععی اونا حسععادد می کنی؟ِد ا ر تو عقل داشععتی که سععر -مامان

 خوشبخت های این خونه بودی!
 که هوو باشم؟!-

هوو ایه؟امیرعباس ا ر می خواست زِن رو نگه داره براد سینه نمی زد -مامان
ی یه خبر  ا ر حرب ه*و*س که ه*و*س یک روزه دو روزه نه یه عمر نه به اندازه

شو بده نه  که تو کل فامیل بپی ه نه به اندازه ای که این ب ه بگه "بابا" و اون جون
به اندازه ای که با مهران سععر جنگ برداره محض اطالعت که عرشععیا  فت 

واقعا داد اه بوده و امیرعباس هم زِن رو م بور کرده بیاد داد اه همه کارها رو »
 «باس پشیمون شد!هم کردن ولی دم آخری خود امیرع
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شتم زمین و رفتم طرب مامان که  سورُن  ها سرم، سرد ریختن روی  انگار آب 
 مابین در ایستاده بود با لکنت  فتم:

 پش..پشی...پشیمون شد؟ارا؟!-
به قاضععی  فِت من می خوام فکر کنم قاضععی هم »عرشععیا می  فت -مامان

 «دداد اه رو انداخت واسه دو ماه بعد که همین ماه  هشته بو
 با ع له  فتم:

 خب؟خب خب ای؟ای شد؟-
هونیا که رفت،سععورُن که برد من دارم »آبشععو کشععیدن الو شععد! فته -مامان

شه،هاله هم که همه جوره داره پام  سرم با زند ی  رم ب شم،حداقل  دیوونه می 
می ایسععته من که شععدم جسععم متحرک اه اون زن تو زند یم باشععه اه نباشععه 

 «یم سامون می ده،هونیا رو از سرم می اندازه...حداقل مثل اینکه به زند 
 زانوهام خم شد دودستی زدم تو سرم و با ض ه  فتم:

سر من که زند یمو - سر من،خععععععععاک بر  سرش بندازه؟خاک بر  هونیا رو از 
 «طالقی در کار نیست!»باختم به خاطر یه دروغ دیگه،زِن به من  فت 

 مامان با حرص  فت:
"طالقی در کار نیسععت"،کدوم زنی به راحتی مردشععو  معلومه که می  ه-مامان

می بازه حتی اونی هم که از زند یش بی زاره حرب رقیب که بیاد می شه عاشق 
 سینه ااک...

 به مامان نگاه کردم و  فتم:
 داره باهاش زند ی می کنه؟-
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 پس ای؟!-مامان
نیسعععت،هاله روز از نو روزی از نو اه بسعععا بدتر دیگه امیرعباس بر شععتنی 

امیرعباُس ضعععاحب شعععد و من به سعععاد ی باختمش اونقدر سعععاده که حتی 
امیرعباس طی اون ماه ها نیومد صیغه امونو باطل کنه،اونقدر که حتی از کسی 
نخواسععت منو راضععی کنه،منو بیارن ببینه حاا دیگه کم کم وقتی دنبال سععورن 

نه براش و عرشیا بر ردو می اومد که عرشیا هم اون ا باشه که سورُن عرشیا ببره
 که حتی با مامان و بابا هم برخورد نکنه...
 روزهای تلخ من هر روز کدرتر می شد...

نیمه ی اول سال هم که  هشت و کم کم سالگرد جدائیمون سر رسید...از جا 
سته بودم،نای کاری رو  شدنی!تو اوج جوونی پیر و خ شدم ولی اه بلند  بلند 

باس خودمو نداشععتم،داوون تر از روزه جای فراموشععی امیرع بل بودم  ای ق
فراموش کردم..برخالب میل بابا و افکار مامان برای ان ام ندادن اون شععغل 
ت ععمیم  رفتم یه کاری بکنم تا باری از دوش بابا بردارم و مامان هم از سععر و 
ستش اند جا دنبال کار هم رفتم اما کافی  شه..را سوده ب سورن کمی آ صدای 

شرایئم شم دیگه ببیننم!کافی بود که نیاز مالیمو می  بود تا  رو بدونند تا به یه ا
فهمیدن تا علنا توی همون جلسه ی اول نیت اصلی رو ابراز می کردن..نه نمی 
شد توی یه مکان خ وصی برای کسی کار کرد من به یه مکانی نیاز داشتم که 

ه ن به این منئقسورن هم باهام باشه...بعد روزها فکر کردن و با مترو سفر کرد
سمت زنونه رایج بود  شغل کاذبی که توی وا ن های ق سر آخر به  و اون منئقه 
کار می کردن  که  هائی  ها خیلی سععخت بود بین خیلی از زن  یدم،اول  رسعع
پهیرفته نمی شععدم،خیلی هاشععون هم می خواسععتن خیلی زود سععر از زند یم 
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ه،دزدی توسععط دربیارن!مشععکالد متعدد هم کم نبودن نگهبان های ایسععتگا
مسافرا، م شدن وسایلم،یا توقیف وسایلم توسط مممورها،سنگینی اثاث اونم 
با ی ب ه ی دوساله که توی آ*غ*و*ش می داشتم و از صبح تا شب توی وا ن 
ها می ارخیدم... اهی دشت یه روزم توسط یه جیب بر توی قئار ازم زده می 

ن و دعوا راه می شععد!مسععافرا از سععر و صععدای فروشععنده ها شععاکی می شععد
ضایتی مامان و بابا هم یه طرب..پول  شکالد یه طرب نار افتاد...همه ی این م
جنسععام که شععامل لباس زیر زنونه بود با فروش النگوهائی که امیرحسععین برام 
خریده بود تممین کرده بودم از اون همه طالئی که وقتی از خونه ی امیرعباس 

سین برام خریده بود تو  ردنم می اومدم به تنم آویزون بود یه آوی ز که باز امیرح
که اولیش برای ازدواج اولم بود و دومیش برای  قه ی رینگی  تا حل موند و دو 

 عشقم...
نای حرب زدن هم  بالم دیگه  با می اومد دن با شعععب اونقدر خسععته بودم که 
نداشععتم،سععورن هم انگار پا به پای من کار می کرد که تا خونه برسععیم هر دو 

ه بودیم...هر شععب با دیدن این اوضععاع مامان هزار و یک حرب می زد خوابید
بهم ولی من دیگه پوستم کلفت شده بود دیگه هونیا سابق نبودم که جواب بدم 
شب های جمعه  فقط یه لبخند تحویل مامان می دادم و کارمو ادامه می دادم..

دونه  که همه می اومدن خونه امون و من آخر از همه می رسععیدم...خدا می
وقتی مهران و عرشععیا منو می دیدن ائوری خون خونشععونو می خورد از اونا 
شده  شب جمعه بود و همه خونه ی ما جمآ  شب هم  بدتر هم هدی بود..اون 
بودند،وقتی از راه رسیدم اشم هائی بود که به کیسه های سیاه بزرگ خیره شده 
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ردند،مامان طبق بودند که ته مونده ی جنسععام توشععون بود و خودنمائی می ک
شم درآورد و جمله ی هر روزشو  سورُن از آ*غ*و* شگی اومد جلو  عادد همی

 تکرار کرد:
 این ب ه رو هالک کردی!-مامان

 سالم-
 هدی با حرص  فت:

 واجبه سورُن ببری؟-هدی
 اینئوری هم من راحت ترم هم سورن هم مامان-

سر-مامان سیر و  که ب وِش معلوم از طرب من اههارنظر نکن که دلم باید عین 
 نیست توی اون جمعیت و شلووی اه به سر ب ه ام می یاد

 نگران نباشید جاش امِن،تو ب*غ*ل مامانِش مگه نه مرد من؟-
 عرشیا پوزخندی ع بی زد و از جا بلند شد و به طرب اتاق رفت

لعنت خدا به جون شیئون... )داش علععععععی:لعنت خدا به توی نفهم -مهران
 خشید بد رو مخمه این شخ یت!بعععععد(احمق بیشعوور...بب

 شماها شام خوردید؟-
 نه منتظر تو و باباد بودیم-مامان

سریآ دنبال  شون رفت و مهران هم  سالم کرد و به طرب اتاق بابا از در اومد تو 
سیدمش و  ستم و ب*و* ش سورُن  صورد خودم و  ست و  بابا به اتاق رفت...د

  فتم:
 اذیت شدی خسته نباشی مرد مامان ببخشید که-
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سعورن همبا شعیئنتی ب گانه صعورد منو ب*و*سعید و از در دسعتشعوئی که 
 اومدم بیرون شنیدم که مهران به بابا می  ه:

ارا می ذاری بره بابا؟!اون فک و فامیل ببیننش ای می  ن؟!مشععکل -مهران
 خرجِش؟

سش بر میای -بابا ست تو از پ شکل ل بازی هونیا دیگه ای؟مگه من مردم؟م
سر این کار بفرما ای سه ماه که می ره  ن  وی و این میدون،فکر کردی توی این 

 باهاش کم اونه زدم؟!حرب تو سر این دختر نمی ره
نه نون « مهران بر شعععت نگام کرد و  فتم»مهران - نه گ*ن*ا*ه می کنم  من 

حروم می خورم نه سععر بار کسععی هسععتم من کار می کنم شععغلمم شععریِف 
بازوهام دارم تا خودم راحت  محیئش امِن،از  یارم  نون ب ه امو خودم در می 

 باشم...
مگه امیرعباس نفقه ی یان ب ه رو نمی ده که تو می  ی نون ب ه امو -مهران

 خودم در می یارم؟!
 عرشیا از پشت سرم جواب داد:

 ارا می ده ولی هر دفعه خانم پس می فرسته!-عرشیا
لبم وای تپش ق»بخواد... امیر..امیرعباس که..که بابای ب ه ی من نیسععت که -

 «رفته باا...
 ائور وقتی خونه اش...-مهران

مهران بسته..من اون خسته ام..نمی خوام جر و بحث کنیم،این زند ی منه و -
 من دارم از پسش بر می یام...
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 مهران تا اومد حرب بزنه بابا  فت:
 مهران!-بابا

 می خوام فردا صبح سورُن ببرم خونه ی عمورسول-عرشیا
 برای ای؟!-

 برای ای؟خب دلشون برای نوه اشون تنگ شده!-عرشیا
 کی میاریش؟-

 حاا بهار ببرم!-عرشیا
 یه وقت نبری ب ه امو...« با نگرانی نگاش کردم و  فتم»عرشیا... -

 هونیا!-بابا
 بابا با اشماش بهم فهموند که اعتماد کنم

 بیائی سفره رو ایدم-مامان
نداختی؟- مان روی زمین ارا ا با این شععکم ائوری روی زمین ما یا  !لع

 بشینه؟!بیا لعیا تو بشین روی صندلی سر میز...
 هرب وهاُش روی میز  هاشتم و لعیا  فت:

 تو زحمت نکش،خسته ای؟-لعیا
من این روزا رو  هروندم حتی دیگه نفس کشیدن هم برای ادم سخت می شه -

 دستی روی شکمش لعیا لبخندی بهم زد و آهسته»انگار ب ه توی  لوی آدمه! 
لعیا تو خیلی خوشععبختی که توی این روزا « کشععیدم و لبخندی زدم و  فتم

 شوهرُد کنار خودد داری!
 سریآ رومو بر ردوندم تا اشک توی اشمامو نبینه...
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به سععورن توی ب*غ*لم وها می دادم و با هر سععازش می ر*ق*صععدیم تا آخر 
 ه و اائی خوابوندمش بهش بدم بعد هم دست و صورتُش شستم و با هزار ق

وقتی با تموم خستگی اومدم تو هال و کنار بقیه نشستم دیدم نگاه های سر شام 
 و موقآ خوبوندن سورن هم نان ادامه دارند،به همه لبخندی زدم و  فتم:

مامان استکان های اای رو جمآ کرد و رفت تو آشپزخونه،رو به »ای شده؟ -
 ی کنی؟دکتر  فته کی زایمان م« لعیا  فتم

 دو هفته ی دیگه-لعیا
 ایشالله به سالمتی،اسمشو ای می خوای بهاری؟-

 مهیاس!می  ن از اسم های حضرد زهراست-لعیا
 لبخندی زدم و  فتم:

 ایشالله که خوش قدم باشه-
 ارا برای سیسمونی ایدنمون نیومدی؟!-لعیا

 ببخشید باید می رفتم بازار جنس می آوردم خیلی بد شد شرمنده-
 اشکال نداره ولی روز اسم  هاری حتما بیائی ها!-لعیا

 حتما-
ساژ  شونه ام بود و ما ستام که روی  شم دوخته به د سر بلند کردم دیدم هدی ج

 می دادم،با حرص  فت:
 درد می کنه آره؟هی بار کن توی این قئار توی اون قئار-هدی

 خب هر کاری یه سختی ای داره-
 ه به اون هونیا نه به این هونیانه تو این ور بام افتادی،ن-هدی
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 هدی!خسته است-بابا
خب یکی باید این حرفا رو بزنه!ِکی می خواید بگید بهش؟!شععما هی -هدی

 «خسته است،بعدا...»اشم و ابرو می یایید یا می  ید 
 هدی!-بابا

سته بود از  ش شیا که کنارم ن سرمو به زیر انداختم و با حلقه ام بازی کردم و عر
 هسته  فت:جا بلند شد آ

 هم خودُد هم ب ه اُد هم اون پسره رو بدبخت کردی رفت!-عرشیا
 عرشیا رفت توی اتاق و مهران که شنید عشیا ای می  ه  فت:

 اونم که فقط سنگ پسرعموشو به سینه می زنه-مهران
 مگه دروغ می  ه؟!تق یر توئه دیگه...-هدی

و اتاقم و سععورُن توی از جا بلند شعععدم و رفتم ت»وااای بسععته تروخدا َاه... -
فردا بابا رو جای من بب*و*س،تنُت پر از عئر تنش « ب*غ*لم  رفتم و  فتم

 کن،بهش بگو که من هنوز پر از دودوه ی اونم...
 تروخدا منو پیدا کن

 من توی دلتنگیای تو  م می شم
 من جز اسم تو

 حتی زبون مادریمو از یاد بردم
 اشمام بعد رفتن تو

 یدنفقط عکس توی قاُب د
 من به اشم خودم دیدم

 جونم زودتر از تو از در این خونه داره می ره
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 این نفُس نمی کشم
 تا وقتی تو به من بر ردی

 هنوزم صداُد،تو سر دارم
 وقتی شبا رو بیدارم

 با عئر و صداد واسه خودم دنیامو می سازم
 به من بر رد تا قلبم عشقشو

 برای یک بار بب*و*سه
 مثل لحظه ی مردن...

 جمعه ها رو سر کار نمی رفتم و خوابیده بودم ه با صدای لعیا بیدار سدم
 هونیا جان،هونیا..پاشو آب ی-لعیا

 امروز نمی رم سر کار-
 باشه،عرشیا می خواد سورُن ببره-لعیا

 درجا از جا پرسیدم و  فتم:
 ک ا؟!!ب ه امو ک ا ببره؟!-

 دیشب که  فت خونه بابا اینا-لعیا
 ؟تو هم داری می ری-

 لعیا سری تکون داد و  فت:
 آره ما داریم همه می ریم-لعیا

 لعیا ب ه ام اون ا نمونه!-
 لعیا با و ه نگاهم کرد و  فت:
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 نترس،نترس کی بردیم و نیاوردیم؟!-لعیا
 آخه ب ه ام خوابه!-

 لباس تنش کن می بریمش-لعیا
 هدی اومد تو اتاق و  فت:

 بیدار شدی؟-هدی
 کردید که برید اون ا؟!ارا همه عزمتونو جزم -

سی،مهران هم -هدی شنا عمو زنگ زده داره می یاد این ا عرشیا رو هم که می 
 سر دارا نمی یاد

شو درآوردم و همونئور که خواب بود تنش کردم و بعد  سا سورن لبا شوی  از ک
 تو ب*غ*لم  رفتمش و هی ب*و*سیدمش که هدی شاکی  فت:

ش-هدی ساعت هفت ه ت می یاریمش،خوردی ب ه رو َاه ولش کن دیگه بابا 
 بده من

 دادمش دست هدی و لعیا  فت:
 می یاریمش هونیا نترس،خداحافظ-لعیا

 مراقبش باشید خدا به همراهتون-
سر کنده و جریان هر هفته رخ داد،برای اینکه  شدم مرغ  سورُن که بردن باز من 

شروع کردم به ت سائی که تازه از بازار  رفته بودم رو  شم لبا کردن ولی  اسر رم ب
نه ی  له هم می ره خو ها نده!؟یعنی  گه سععر رم می شعععه این ذهن وامو م
شکلِی؟یعنی ملیح  سیدم؟!هاله اه  سول؟ارا از هدی تا حاا ایزی نپر عمور

 خانوم و عمورسول به عنوان عروس پهیرفتنش؟
 مامان در اتاقمو باز کرد و  فت:
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نکنی،لباس خوابت که هونیا عمود اینا اومدن بیا زشععته سععالم علیک -مامان
 هنوز تنِت! پاشو عوضش کن

 خیله خب-
 اینا رو هم جمآ کن زشته یه وقت می یان می بینن!-

 سری تکون دادم و مامان رفت...
 مامان در اتاقمو باز کرد و  فت:

هونیا عمود اینا اومدن بیا زشععته سععالم علیک نکنی،لباس خوابت که -مامان
 هنوز تنِت! پاشو عوضش کن

 بخیله خ-
 اینا رو هم جمآ کن زشته یه وقت می یان می بینن!-

سععری تکون دادم و مامان رفت،لباسععارو جمآ کردم و بعد لباس خوابمو با یه 
سرم  شال  ستم و یه  ستین بلند عوض کردم و موهامو ب شلوار جین و یه بلوز آ
کردم..حاا که امیرعباس نیسعععت یه حس بدی نسععبت به مردای دیگه دارم 

 مثل قبل بگردم...دوست داشتم 
سته بودن،با اومدن من  ش از اتاق اومدم بیرون،عمو اینا توی پهیرائی روی مبل ن
دارا از جا بلند شعععد و پوزخندی از سععر بدذاتیش روی لبش نشععوند،با عمو 

 روب*و*سی کردم که دارا  فت:
 الله اکب،پس اسالم توی این خونه هم ههور کرده-دارا

 و اونم  فت:با زن عمو هم روب*و*سی کردم 
 وااا ! ! ! ارا شال سرد کردی؟!-زن عمو
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 بهارید راحت باشه،سورن ک است عموجان؟-عمو
 پیش عمو جونش-دارا

 دارا من همیشه نسبت به تو یه سوال بزرگ توی سرمه!-
 جان،بپرس؟-دارا

 که این همه اطالعاد ائوری به تو می رسه؟-
 کالوا دیگه!-دارا

 کالغ یا شاَخکاد؟!-
 «روی مبل نشععسععتم و دارا سععر تا پام رو نگاه کرد و  فت»کارسععازه  اونم-دارا

سه که  ستخووناد نمی ر ستت کار به ا شت و پو اجالتا که بعد از آب کردن  و
کارد « به عمو نگاه کردم و جواب دارا رو ندادم که باز  فت»محو بشععی؟نه؟ 

 سخته نه؟
 داراجان!-عمو
 کنیم ایه؟دارم با دخترعموم دو کلوم اختالد می -دارا

 اه کاری؟مگه سر کار می ری؟-زن عمو
اِر،بین منتها سی« به دارا نگاه کردم،با شیئنتی خاص  فت»بله مغازه زدن.. -دار

 ! ! ! 3و  2خئوط 
باش از « دارا خندید و  فتم»دیگه اه خبر دارا؟ - ا ر بیکار شعععدی نگران ن

BBC !حتما می یان سراوت 
 دارا دوباره خندید و  فت:

نگران نیستم اون من تا زند ی نوه ام هم تممین کردم اونم تا این سن سال -دار
 مسلما با  هر زمان ب ه های نوه هامم تممین می کنم
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لبخندی به دارا زدم و بابا با رضعععایت نگام کرد که جوابشععو ندادم و زن عمو 
  فت:

 امیرعباس ایکار می کنه؟-زن عمو
مادر من؟!ام-دارا اه خبر داره  باُس لولو برد این  فت»یرع ندی زد و   «  پوزخ

یا هر ای می خوای از  نداره ولی هون ماهه از امیرعباس خبری  یا اندین  هون
 من بپرس

درجا جاب ائی شد و با شیئنت نگام کرد که جدی جواب نگاهش رو با نگاهم 
 دادم و  فتم:

 حتما،امیرعباس ک ا زند ی می کنه؟-
 قلهک خونه ای که برای زنش خریده تو-دارا

 با بغضی کی قورد دادم  فتم:
 زنش ایکار می کنه؟-

سی -دارا شته ی مهند شد،اونم ر سی ار شنا ادامه تح یل می ده در مقئآ کار
 شیمی!

 ب ه دار شدن؟-
 فعال که نه-دارا
 بسته!هونیا تو اته؟!-بابا

 با صدای  رفته و بغض آلود  فتم:
  فت بپرس دارم می پرسم-

 د عموجانداراجان این بحُث ببن-بابا
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 اشم من مخل تم عمو،هونیا آب بیارم؟!-دارا
بابا از حرصععی که از دسععت دارا می خورد خون خودشععو می خورد،مامان با 

 سینی اای اومد و هانی اومد کنارم نشست و سرشو نوازشی کردم که  فت:
 حوصلم سر رفته سورن نیست؟!-هانی

 لبخندی زدم و  فتم:
 شب می یاد-

 تما ب ه کلی هوائی می شه!الهی بمیرم ح-زن عمو
 امیرعباس اومده دنبال ب ه؟-عمو-عمو
 نه مهران و عرشیا اینا همه می خواستند برن اون ا سورن هم بردن...-بابا

 دلتنگی نمی کنه؟-زن عمو
 سرمو به زیر بود به دستای سفید هانی که تو دستم بود نگاه کردم و  فتم:

 نه اون جونش به باباش وصِل -
 عموِش نه باباش!« سر بلند کردم به دارا نگاه کردم که  فت»عموش! -دارا

سی بود که انگار برای مقابله با امیرعباس به  تو نگاه دارا ای بد؟یه حرفی یه ح
 اشماش مت ل کرده بود...!

یامرزه که شععما رو راه -مامان پدر دارا رو ب اه ع ب تشععریف آوردین،خدا 
 انداخت

 پس دارا خودشونو دعود کرده!
خیلی دوسععت داشععتم سععورُن ببینم از روزای اولی که به دنیا اومده بود تا -دارا

سفانه توجهی  شگاه دیدمش ولی متم حاا ندیدمش،البته یه بار هم جلوی آزمای
 بهش نکردم
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سععورن خیلی خوشععگِل عمودارا،شععبیه آب ی هونیاِم،عموامیرعباس هم -هانی
خیلی خوش تیپ  همیشععه براش کلی لباس های خوشععگل می خره که سععورن

 می شه من خیلی تیپشو دوست دارم
 دستی رو سر هانی کشیدم و دارا  فت:

 پس اینئوری عمو بودنشو ثابت می کنه؟-دارا
 از جا بلند شدم و  فتم:

 ببخشید من یه کم سرم درد می کنه برم یه استامینوفن بخورم-
با حرص  فتم  تاقم رفتم و  جب امیرع»به طرب ا که را یه  اس بفکر کرده ک

 «اینئوری حرب می زنه؟
 فرار کردی؟!-

ییهآ بمیری ایشالله عین جن می مونه مگه اون تو هال نبود؟!تا خواستم شالمو 
که تا وارد اتاق شععده بودم از سععرم برداشععته بودم رو بردارم تا دوباره سععرم کنم 

 سریآ شالمو برداشت و  فتم:
 بده دارا-

 یحیِف موهاُد زیر این شال کهائی کن-دارا
 ا اله اا الله ، دارا بده-

با ح اب ببینمت،برام اینئوری وریبه ای -دارا ندارم   یکم نگم کرد و»عادد 
 حتی اون که موهاُد بستی!«  فت

 ساکت شو به خاطر خدا...-
 از توی کمد یه شال دیگه سرم کردم و دارا  فت:
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از اشمهای منظورد ایه از اینکار؟اون اون صرفا یه بیوه ای،می خوای -دارا
 نامحروم در امان باشی؟!

 دقیقا منظورم همینه-
برای همین هم تاز ی ها اادری شععدی؟یا برای اینکه مشععکلی توی مترو -دارا

براد پیش نیاد مثال منکراد دم در مترو نگیرتت،یا مممورای مترو تو رو یه زن 
ثاُد ازد  ثا یت  اهی ا ند و از سععر خوب ناسعع خانم بشعع قار و  با و یب و  ن 

 ند...؟!نگیر
خوبی و ن ابت به اعمال آدِم نه سععه متر پاراه ای که روی سععر  هاشععته می -

 شه
 دارا به حالت تمسخر برام دست زد و  فت:

یاد عین -دارا تمثیر هاری بود..ولی ع یب اادر بهت می  یا ر جمله ی  بسعع
با حرص نگاش کردم و دورم ارخی زد و »ققدیِس های اورشععلیم می شععی 

ون بدتر جلب توجه می کنی،همه می  ن اه زن زیبا و اادر نهار ا«  فت
مح به ای هووم به این می  ن نماد یه دختر شععرقی...البته برای پوشععوندن 
سععابقه اد طرک عالی اِی به ذهن هی کس نمی رسععه که سععورن یه حروم زاده 

 ست!
 با حرص و دندون قرواه  فتم:

 سورن..حرومزاده..نیست..حرِب..دهنتو..بفهم..-
آ!ببخشععید عزیزم،این باید یه راز بمونه ولی این ا که جز من و تو کسععی -دارا

 نیست
 می شه  مشی بری بیرون؟سرم درد می کنه-
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 دارا به دراور اتاق تکیه کرد نگام کرد و  فت:
حدود -دارا کار می کنی،م که  یاره  هت فشعععار می  قدر ب باس این نبود امیرع

اونقدر تو زند یت مهم شععدی،م بوری از خیلی ها حرب بشععنوی؟وجودش 
شو بخوای وجود اون نبود که مهم بود وجود یه مرد برای زن بیوه  ست بود؟ولی را

به « با اخم و  نگی نگاش کردم و ادامه داد»و جوونی مثل تو مهمه  دسعععت 
سته،دیگه ورتم اجازه نمی ده...می خوام  شتن ب شریعتی   ست خونواده ی  د

 رم...سرپرستی تو و پسرُد خودم به عهده بگی
 مسخره نگاهش کردم و  فتم:

ُاه ن ای باویرد!ا ر تو آخرین مرد روی زمین باشی من یه لحظه به ازدواج با -
تو فکر نمی کنم،ای باعث شععده فکر کنی من قبولت می کنم که اومدی می 

؟!؟! من سرپرست دارم خوبشم « می خوام سرپرستی توُن به عهده بگیرم» ی 
 یارم به سرخر هم نیازی ندارم دارم نون خودمو خودم درمی

 اومدم برم که آرن مو  رفت و تو اشمام جدی نگاه کرد و  فت:
 صبر کردی این بار عرشیا بیاد سراوت؟!-دارا

 با حرص  فتم:
 خفه شو بابا فکر کردی اونا مثل توأن نه اونا اواد پیغمبرند راهشون درسِت -

 خوبه دیدی امیرعباس ائور پی وندد!-دارا
 ربئی نداره،تو خودد ته خط نامردی هستی!به تو -

من خوشععبختت می کنم تو از تن منی از خون منی،ب ه اد هم مثل ب ه -دارا
 ی خودم بزرگ می کنم
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که بشععه یه شععاراتانی مثل تو که دنباله رو راه تو بره یه دختر سععالم تو تهران -
 نهاره؟!

 هونیا بیا عاقالنه فکر کن-دارا
ه ترین کار دنیاسعععت ولم کن...من هنوزم صععیغه ی فکر کردن به تو احمقان-

 امیرعباسم!
 دارا با حرص  فت:

آخه خاک به سععرد،دلتو خوش کردی به دو تا من راضععی تو راضععی  ور -دارا
شند و  سقف نبا شش ماه ه دو نفر زیر یه  ستی بدون، ضی؟ نمی دون بابای نارا

 متارکه داشته باشند عقدشون فسِخ!
ن می کنی عالمه ی دهر؟!ولم کن...از نظر من تو نکنه تو شععرع و دیُن تعیی-

 قاتل امیرحسامی،قاتل روزای خوش من و لعیائی..ازد متنفرم،متنفر...
نا برن هر » تا زمانی که عمو ای نا و  تاق مامان ای تاق رفتم بیرون و رفتم تو ا از ا

 کاری کردن هم نیومدم بیرون...
،اندین و اند بار اومد مترو و بعد از اون روز دارا ول کِن قضععیه نبود که نبود

شو تکرار کرد،با بهونه های مختلف کادو و  ل می خرید..ولی نفرد من  حرفا
 «ازش بیشتر می شد که کمتر نمی شد...

 اون روز عمو اینا که رفتن بابا با ع بانیت در رو باز کرد و  فت:
 این اه کاری بود؟!-بابا

سم این اه کاری بود!من رفتم ک- شم بازممن باید بپر سربار نبا  ار می کنم که 
سععربارم؟باید حاا خونه بگیرم؟یه سععال نگهشععته می خوای منو به نفر اهارم 

 بدی؟!
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 ای می  ی تو؟!؟!!-بابا
دارا بیشععور اومده تو اتاق می  ه می خوام سععرپرسععتی تو و ب ه اُد به عهده -

 بگیرم عوضی
 وارفته  فت:بابا اول  نگ نگام کرد و بعد فکری کوتاه کرد و مامان 

عهراد!بابا-مامان ع به جون حنانه من خبر نداشتم هی از هونیا می پرسید من -م
 به ذهنم هم نرسید برای ای پرس و جو می کنه

بار دیگه نمی ذارم این بره تو خونه ای که دل -مامان مهراد بهت بگم من این 
 من مثل تموم این سال ها آویزون باشه بهت  فته باششم

به عمودا- به زن بیوه برو  نه َرم کرده،اشععمش  ریوش بگو پسععرشععو رام ک
افتاده؟!برای من حرب از ویرد می زنه!من هنوز صععیغه ی امیرعباسععم،هنوز 

 شرعا شوهرمه ولط کرده که این حرُب به من می زنه ولط کرده...
 خیله خب با عمود حرب می زنم ولی کار تو هم اصال درست نبود-بابا

 حالی  فتم:صدای زنگ اومد..با یه 
 سورُن آوردن-

ستشو طرفم  سورن رو دید د شمم فقط  دوئیدم طرب حیاط و در رو باز کردم ا
 دراز کرد و  فتم:

سالم مامان الهی من فداد بشم پسر من..مرد من..قربونش برم..مامان بمیره -
ل کن عرشعیا و« باز عرشعیا شعیئنتش  ل کرده سعورُن  رفتم و  فتم»براد... 
 دیگه عه!
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بلند کردم دیدم عرشععیا نیسععت امیرعباِس!بند دلم پاره شععد،قلبم هری سععر 
ریخت،داشعععت نگاهم می کرد..نگام می کرد ولی فقط نگاه بود انگار هی ی 
توی این نگاهش نبود..اون حرارد اون عشععق اون التماسععی که روز آخر توی 
اشماش بود..خدایا این اشمای عشق من نیست حتی د ه با اشماش صدام 

نه..انگار عکس یه جفت اشم روی صورتش بود درست عین یه عکس نمی ز
بی جون بود،آهسته سورُن رها کد بین دستام و سورن به  ردنم آویزون شد..از 

 نگاه خودم خ الت کشیدم و صورد سورُن ب*و*سیدم و  فت:
 عمو مهراد خونه ست؟-امیرعباس

عیر؟!!!صداد ارا اینئوری سرد جّدِی؟! ع ع ! !؟ای به سرد  امیرعباس!!؟!؟ام
آوردن؟!!!تو امیرعباس من نیسععتی،دارم از سععرمای وجودش یخ می زنم،اه 
بالئی سرش اومده؟این همه مدد دوری منو بی قرار کرده اونو تبدیل به یه کوه 

 یخ کرده؟!
 یه قدم به عقب رفتم و بابا از ایوون  فت:

 ی درنیارن مامانتهونیا!ارا تو نمی یائید؟!به مهران و عرشععیا بگو ادا باز-بابا
 شام درست کرده بیان شام بخورن بعد برن..هونیا؟

 اشم از اشم های سردش  رفتم و به طرب بابا بر شتم و  فتم:
 بیا-

شید و اومد تو حیاط به طرب »ایه!؟ -بابا سریآ دمپائی پو سید  بابا از حالم تر
الم ام..سعبرو باا اون می ی« در نگاه کرد و بعد سعریآ به من نگاه کرد و  فت

 عموجون
 سالم از مِن،عمو خوبید؟-امیرعباس
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 ب ه کوشن؟رفتن؟!-بابا
نه اومدن راه بیفتن لعیا دردش  رفت منم تا اون بیمارسععتان بودم -امیرعباس

دیگه دیدم با ب ه نمی شه بیمارستان بود اینه که آوردمش،بی تابی مادرشم می 
 کرد و ...

 لعیا ائوره؟اون اوضاعش ائوره؟-بابا
 نمی دونم می  ن درد زایمان نبوده و هنوز وقت داره و فعال بسترِی -میرعباسا

 تو داری می ری اون ا؟-بابا
 آره،صبر کنم شما هم بیائید؟!-امیرعباس

صبح -بابا سر اون ب ه اومده، شور افتاد بیام ببینم ای به  آره عموجون دلم به 
 که خوب بود

 مامان ب یم« بریم»ب یم ب یم -سورن
 شت و  فت:بابا بر 

 مگه نگفتم برو باا هوا سرده؟!-بابا
 لعیا ای شده؟منم می یام-

 با ب ه؟!ازم نکرده..حنانه..؟حععنا..-بابا
 ای شده؟!-مامان

 لباس بپوش بریم بیمارستان لعیا رو بردن-بابا
 مامان با ذوق  فت:

 الهی قربونش برم داره فارغ می شه؟-مامان
 دیگه بوده!نه انگاری می  ن یه درد -بابا
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وا ! ! ! یعنی اه؟!!!هونیا بیا وهای هانی رو بده،خودتم بخور ها  رسععنه -مامان
 نخوابی..

 منم می خوام بیام-
 تو ک ا این دو تا ب ه پیش کی باشند؟!-مامان

 پس به من خبر خوب بدیدها-
 باشه نگران نباش-مامان

اس که همه اش مامان اینا رفتن اما من موندم و اون نگاه و تن صعععدای امیرعب
بوی فراموشععیُم می داد،هاله کار خودشععو کرده بود،امیرعباس دیگه هونیا می 
هم  گی  ن ت نگ دل  هش ر گا ن ماه  ند  ا ین  عد ا ب تی  ح کار؟! ی ا خواد 
نداشت..همینئوری به دو تا ب ه ها وها می دادم و  وله  وله اشک می ریختم 

 و به خودم تف و لعنت می فرستادم...
 می کنی؟!آب ی ارا  ریه -هانی

 نگران لعیام-
 هانی بلند شد ب*و*سیدتم و  فت:

 نگران نباش آب ی لعیا هم خوب می شه-هانی
 سری تکون دادم و زیر لب  فتم:

 همه خوب می شن اا این دل پاره-
 اره ی من...وای خدایا این دیگه بدترین تیری بود که به قلبم خور...

صورد امیرعباس یه لحظه هم سفره رو جمآ کردم و رفتم هرفا رو شستم ولی 
شکام به  شتم و ا ست از ولط  فتن برندا شد یه لحظه د شمم دور ن از جلوی ا

 بارش نامحدودش ادامه داد...
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صبح که بیدار شدم دیدم مامان اینا اومدن،داشتن صبحونه می خوردند که من 
 سر رسیدم..بابا تا دیدتم  فت:

 امروز نمی ری؟-بابا
 سالم،حال لعیا ائوه؟-
فعال بسترِی می  ن زمان زایمانش نرسیده و هر لحظه هم امکان وضآ -مانما

تا فردا زایمان نکرد  حمِلش هسعععت..مهران هم با دکترش صععحبت کرده ا ر 
 سزارینش می کنند...

 امروز می رید دیدنش؟-
آره ا ه می خوای بیای بمون خونه،می خوام بیام مامانُت ببرمش تو رو هم -بابا

 می برم
 برم ببینمش آره باید-

 خیله خب پس ا ر سر کار نمی ری بهار اون ب ه هم بیشتر بخوابه-مامان
 معامعععان!-سورن
 موُد آتیش زدن مامان جان!؟-مامان

شو  شد و کت شو می مالید رو ب*غ*ل کردم و بابا از جا بلند  شما سورُن که ا
 پوشید و  فت:

 ساعت دو حاضر باشید می یام دنبالتون،خداحافظ-بابا
شو  شد و کت شو می مالید رو ب*غ*ل کردم و بابا از جا بلند  شما سورُن که ا

 پوشید و  فت:
 ساعت دو حاضر باشید می یام دنبالتون ، خداحافظ-بابا
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 تا بابا از در خونه رفت بیرون رفتم کنار مامان و  فتم:
 مامان،دیشب تو راه،امیرعباس...-

هم فشردم و سرمو زیر انداختم مامان نگاهم کرد و دهنمو بستم و لبهامو روی 
 که مامان  فت:

 «سرمو بلند کردم و ناامید ماماُن نگاه کردم و  فت»هی ی ازد نپرسید -مامان
م تپش قلب»حلقه ی ازدواج توی دسععتش بود،توی راه که بودیم زنش زنگ زد 

ته،ائوری حرب  گه ای  ف مان ب ما که  فت تموم جونم شعععد  وشعع باا ر
نمی دونم از سر « یه لقمه کوایک به سورن داد و  فت زده...مامان نگام کرد و

باهاش حرب می زنه..!  یا واقعا همیشعععه اینقدر جّدی و سععرد  معهبیش بود 
صدقه اش نرفته مثل من باهاش حرب نزده ، » سرد حرب زده...قربون  باهاش 

شععاید معهب بوده جلوی مامان اینا قربون صععدقه ی زنش بره...ممیوس ماماُن 
ه هونیا؟ی« مامان با ترحم نگاهم کرد،سر سورُن ب*و*سید و  فت نگاه کردم و

 کم بسسپار به دست خدا ارا سست شدی؟!
 لبخندی تلخ زدم و  فتم:

شک می فروخت وقتی - سنی بود که لوا روز اولی که رفته بودم مترو یه خانم م
که منو می دید بهم  فت  باری بود  که اولین  با این نده ارا »منو دید  بد  خدا 

شده اتی؟!ای شتی های ورق  سرم  فت « نقدر نگران ک شت  یه خانم دیگه از پ
ست که خیر رو بد می کنه» شونه « »خانوم!خدا که بد نمی ده این بنده ی خدا

کاش پشععیمونی هم درمون داشععت! « باا دادم و به سععورن نگاه کردم و  فتم
شید و به مامان  فتم» سرم ک ستی به روی  سرد« مامان د شب با منم  ب حر دی
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زد،توی نگاه سععردش یخ زدم،با تموم دنیا سععرد شععده من شعععله هاُش خاموش 
 کردم...

سالن انتظار موندم  ستان،اول من توی  بابا طبق قرار اومد نبالمون و رفتیم بیمار
تا ب ه ها رو نگه دارم تا مامان بره باا و بیاد...سورن تو ب*غ*لم نشسته بود و 

منم سععرمو به زیر انداخته بودم و سعععی می هانی باهاش توپ بازی می کرد و 
کردم خودمو با ذکر  فتن آروم کنم و از فکر این که ممکنه اون باا امیرعباُس 
ببینم بیرون بیام،اشععمامو بسععته بودم و تموم حواسععمو به این ذکر داده بودم 

 خدایا آرومم کن...« علی به ذکر الله تئم ن القلوب»
،عمو رسول و مامان ملیح بودند،مامان ملیح بدون قلبم فرو ریخت»هونیا ! ! ! -

شید و  شش ک سریآ تو آ*غ*و* یه لحظه تعلل و بدون هیک ورور و کینه ای منو 
 نشناختمت مامان جون!« ب*و*سیدتم و  فت

 سالم-
 انگار تموم رن م اومد توی اشمام،عمورسول سرمو ب*و*سید و  فت:

یه ی شرمند ی از تو از سرم وای،وااععی هونیا که نمی دونم کی سا-عمورسول
 می ره

 عموجون تروخدا-
 ارا نیومدی پیش ما؟!داد ستد این دو خونواده تمومی نداره-عمورسول

 سورن خودشو کش داد تو ب*غ*ل عمورسول و ملیح مامان  فت:
 اومدی لعیا رو ببینی؟-ملیح مامان

 آره ولی مامان بیاد پائین-
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 من هستم بابا تو برو-عمورسول
 اذیتتون می کنه نه سورن-

 عمورسول با عشقی خال انه سورُن ب*و*سید و  فت:
 این جون منه،مگه می شه منو اذیت کنه؟!-عمورسول

شش -ملیح مامان شکلت برم اقدر این مدل پو بریم مامان جون،الهی قربون 
لبخند تلخی زدم و همراه ملیح مامان راه افتادم که ملیح مامان »بهت می یاد! 

 ضعیت جدیدِد نه؟به خاطر و«  فت
 سری تکون دادم و آروم  فتم:

 اینئوری از اشمای طمآ کار در امان بیشتری هستم-
 ملیح مامان دستمو  رفت و لبخندی تلخ زد و  فت:

مان ما یان عروس من فقط توئی،برای رسععول هم -ملیح  صعععد نفر هم ب
ی م همینئور،هنوزم اتاقتو توی اون خونه بهم نزدم اون ا بوی تو و امیرحسععیُن 

 ده
 با بغض  فتم:

 کاش بود..تموم سامون من بود...-
 ملیح مامان منو به آ*غ*و*ش کشید..حالش بهتر از من نبود...

وارد اتاق لعیا که شععدیم یه خانم ناشععناس دیدم..قدبلند،اور،ابروهای کمونی 
نازک بلوطی رنگ درست عین موهای صافی که فرق کج باز کرده بود،اشمای 
کامال معمولی و مشکی ای داشت،بینی ای بی نق ، ونه هایی بسیار برجسته 

اون هاله »م و لب های  وشععتی...یه لحظه بی اختیار سععاعد ملیح ماماُن  رفت
ست..زن..زِن ا..امیر..امیرعباس ست حتما هاله ا ملیح مامان نگاهم کرد و « ا
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حالمو فهمید،انگار خیلی خوب حالمو درک می کرد که دسععت انداخت دور 
 کمرم تتا بهش تکیه کنم تا پس نیفتم،آهسته زیر لب  فت:

 قوی باش..می دونم می دونم...-ملیح مامان
 مامان؟! هونیا..او..اومدی-مامان

شم دوخت به  شو  رفت..هاله ا شما مامان هم حالمو فهمید،نگرانی تموم ا
من،نگاهی که درسععت شععبیه نگاه یه رقیب بود،نگاهی که حس پیروزی توش 
آشععکار بود حس پیروزی اینکه امیرعباُس با هر ترفندی که بود از من دور کرد 

شه...ا ساده بوده با ز نگاهش پیروزی می حتی ا ر اون ترفند در والب یه دروغ 
ریخت و تحقیروار نگاهم کرد،باز صعععدای قلبم توی  وشععم پی ید هونیای 

 قدیمی نبودم که قدرد مقابله داشته باشم...
ید می  هد بازخواسعععت می کردن و ت مام ادراکم منو  گاهمو ازش  رفتم ت ن
کردن،درست احساس موشی رو داشتم که پاره ی تنم رو عقابی دریده و برده و 

نه  تا لونه ی من  نه توانشععو دارم که بتونم  بالش برم  بال برای پرواز دارم که دن
عقاب که باای قله اسعععت برم پس رو زمین می مونم و عزای پاره ی تنمو می 

  یرم...
 سالم...-

شته بودم و لبخند ت نعی می زدم ولی همه ی  به زور نگاهمو روی لعیا نگه دا
سفید با سم پیش هاله بود،یه پالتو  سرش بود انگار هر دو  حوا شکی  شال م یه 

رنگ با پوست و موش ست بود!حلقه تو دستش بود...حلقه ! ! حتما امیرعباس 
حلقه ی ازدواجشععونو دسععتش کرده..اقدر قدش بلندتر از منه شععاید یه کم از 
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 cocoامیرعباس کوتاه تر باشععه!بوی ادکلن  رمی داشععت ا ر اشععتباه نکنم بوی 

chanel  سلیقه می یاره دیگه!اقدر ست خب پولداری  سلیقه هم ه بود،خوش 
روی شونه هام بار نگاهش سنگینی می کنه حتما اونم داره موشکافانه منو نگاه 
می کنه کاش به خودم یه کم می رسیدم،که ای بشه؟با رسیدن تو به خودد و 
سر و وضعت ایزی درست می شه؟اون عقب نشینی می کنه؟حتما از داشتن 

ردی مثل امیرعباس در کنارش حس قدرد و برتری داره اون منم قبال همین م
 حس رو داشتم!

هونیا..!هونیا مگه  وشععیت همراهت نیسعععت هر ای زنگ می زنم بر نمی -
 داری؟!

 این جمله ی با ع له رو مهران ادا کرد،با تع ب نگاهش کردم و  فتم:
 ،ای شده؟!صدای زنگ موبایلم نیومد حتما باز خونه جا  هاشتم-

 محمدسورن تو ب*غ*ل عمورسول بوده...-مهران
 خاک بر سرم ب ه ام ای شد؟!-

ااراوب در بود  که هنوز تو  به طرب بیرون حرکت کردم و مهران  له  با ع 
  فت:
هول نکن تو سععالن داشععته بازی می کرده خورده زمین حاا آروم نمی -مهران

 شه،سالُن  هاشته رو سرش...
 ل اون ا نیست؟!مگه رسو-ملیح مامان

 ساکت نمی شه که حاا خوبه...-مهران
دیگه مکالمه اش رو نشععنیدم و از پله ها دوئیدم پائین،برای یه زمین خوردن که 
اینقدر دلواپسععی ازم نیسععت ولی من کلی هول کردم،دل نگرون شععدم،دلم به 
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ست  شعور افتاد..به سعالن رسعیدم اشعمم هیک ایز جز پسعر خودمو نمی ج
شن قرمز و همون قد و ق سفید و موهای م عد قهوه ای و کاپ وار و رنگ و روی 

شععلوار جین...تو ب*غ*ل کیه؟!...پیداش کردم دیدم با تموم قوا جیغ می زنه و 
به  ردنش آویزوِن،سععریآ دوئیدم طرفش اونقدر بی مهابا که سععاق پام محکم 
سول از  صدای عمور ستادم، سالن ولی از حرکت نای صندلی  خورد به پایه ی 

 پشت سرم اومد:
 بابا هول نکن هی ی نشده..!-عمورسول

عمورسول مگه سورُن ب*غ*ل نکرده ارا صداش از پشت سرم می یاد؟!!!این 
ته بودم،سععر بلند  که سععورُن از ب*غ*ل ...  رف افکار زمانی تو سععرم اومد 
مت  قا مت عمورسععول نبود  قا نه  هارشععو کل ا ند و هی قد بل کردم،این 

سععورن اونئوری به  ردنش آویزون شععده بود ،اون امیرعباِس!برای همین هم 
 کسی جز امیرعباُس اینئوری ب*غ*ل نمی کنه...سورن با  ریه صدام می زد:

 معععامععان...-سورن
سش بگیرم که فقط عین  سا سیاه بی اح شمای  صدام زد تا نگاهمو از ا خوبه 
آهن ربائی عمل می کرد که با تموم قوا می خواست جنس آهن که اشمای من 
باشه رو به خودش جهب کنه...روی نیمکت نشستم تازه ساق پام به ذوق ذوق 
افتاد..با یه دسععتم سععورُن  رفته بودم با یه دسععتم هم سععاق پام رو ماسععاژ می 

 دادم...مهران هم به جمآ اضافه شد و  فت:
 کولی مامانُت دیدی؟-مهران
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ائین ش باا پسورن سرشو محکم به شونه ام اسبونده بود و هنوز از  ریه نفسا
 می شد...

خوبه امیرعباس این ا بود و رنه سععاختمون از  ریه های شععازده خراب -مهران
 می شد ب ه است تربیت کردی ماشاءالله فراصوِد حن ره اش!

دسععت رو سععر سععورن کشععیدم و یه شععیشععه آب مقابلم دیدم دسععتاشععو می 
سفی د و مربآ شناختم..نگام روی حلقه ای که مامان ازش حرب زده بود موند،

شعکل سعاده بدون هیک نگین یا طراحی..فهمید به ای نگاه می کنم که سععی 
 کرد اون انگشتش رو پشت شیشه پنهان کنه،با لحن بسیار خشکش  فت:

 آب بده به ب ه آروم بشه-امیرعباس
 شیشه ی آب رو  رفتم و  فتم:

 دست شما دردنکنه-
شد،قلبم  شوهرمه..تو دلم وووا به پا  ض ه زد هنوز محرمیم حس کردم برادر

ست...همه ایز به خط پایان  شده،تمومش کرده...دیگه راهی نی مگه نه؟تموم 
ستاده می  سرد ای شوهر..! آروم ارا می لرزی بدبخت هنوز باا  سیده،برادر ر
سال  سرمای وجودش نلرزم؟!ا ر همین پار شه از  پاَدِتت..نلرز نلرز..مگه می 

 ه آروم بشه..پاد هنوز درد می کنه؟ارا هونیا بیا آُب بگیر بده ب»بود می  فت 
درد می کنه؟ُنک تو »پامو ماساژ می داد و دوباره می پرسید « حواست نیست؟!

 «همیشه سر به هوائی نگرانتم به خدا
 هونیا،ای شد پسر شیرمرَدم خوردی زمین؟!ایزیش نشده؟!-بابا

 نه بهونه  رفته-
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ست! شت صدا رو ! ! ! وااای اه می لرزه و اه  رفته ا هر خنگی می فهمه که پ
 این صدا یه بغِض که هرآن ممکنه بترکه...

 بلند شو بریم ب ه خسته شده،هانی بدو بابائی..رسول جان کاری نداری؟-بابا
 نه زحمت کشیدید اومدید-عمورسول

بابا با امیرعباس هم دسعت داد و سعورن تا متوجه شعد از امیرعباس می خوایم 
 « ! ! !بابا»کردن حاا با کلمه ی  جدا شیم شروع کرد از نو  ریه

 جان بابا؟بابائی برو منم می یام...-امیرعباس
 سورن ! ! سورن ترو خدا بسته ...-

 «منظورش باباجون یا همو عمورسول بود»بابائی..باباجی -سورن
َای بابا اینم فیلمِی برا خودش ها..! )اان ن ععف خواننده ها به شععکل -مهران

 ا صحبت نکن!(نامحترمانه ای میگن شم
شه...قربونش برم -عمورسول شین ب*غ*لش کن آروم ب امیرعباس تا جلوی ما

 ائوری اشک می ریزه!
امیرعباس از ب*غ*لم  رفتش،اادرم میون دسععتاش  یر کرد نگاهم با ترس 
نگاهش با یه خشم پنهان و سردی مهکور به اشمام  ره خورد..اادرمو خودم 

نه اینکه بگیره ولی عکس از میون دسععتاش کشععیدم بیرون،اون ره اش نکرد 
شون نداد،همینئور به نگاهش ادامه می داد...یادم افتاد اولین باره  العملی هم ن

 که اینئوری با این پوشش می بینتم!راهمو کشیدم و پشت سر بابا رفتم...
*** 
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شده بودم،این رفت و آمدش و دنبالم راه افتادناش کم  دیگه از کارای دارا کالفه 
جنبه ی آبروریزی به خودش  رفته بود،هر روز تا دم قئار یه سععره ویز  کم دیگه

ویز می کرد..به خدا به زور جلوی خودمو می  رفتم که جوابشععو ندم و کاری 
ضاعی  ست بردار نبود مهران هم توی او شه...د ضرر بابا اینا هم با نکنم که به 

ا هم نمی ولی باب نبود که بهش بگم،به بابا هم اند بار  فتم که ایکار می کنه
تونسعععت کاری کنه جز اینکه یکی دو بار باهاش حرب بزنه و جای اینکه دارا 
تاد..کار..خونه..حتی  به خئر می اف با کوتاه اومد اون منفعتش  با یاد  کوتاه ب
ماشععین هم بنام عموداریوش بود ا ر یکی یکدونه ی عمو لج سععر لج می افتاد 

 کارمون در می اومد...
 سه ها سنگیننبده من کی-دارا

 ایستادم و تمکیدی بااجبار به آرومی  فتم:
یای؟!آبروم جلوی همکارام داره - به خاطر خدا..برو ارا هر روز می  دارا،دار 

 می ره...
 اه آبروئی؟!اینکه پسری مثل من دنبالِت باید مایه ی افتخارد باشه-دارا

وش..خوش دارا!من به دردد نمی خورم،تو..تو م ردی..تح یل کرده ای..خ-
که..  ید بری سععراغ دختری  با فه ای... یا یپ و خوش ق مامو رو هم »ت اشعع

 هاشععتم،عوضععی تو لیاقتت یه حیوون هم نیسععت کدوم دختر شععمنش در حد 
«  ضییه عو»دحتری که لیاقتُت داشته باشه...من تو رو به اشم « توست آخه!؟

 .. برادرم می بینم...!
یا این حرفا رو-دارا به خاطر خدا هون به اشععم  آ !  بهار کنار اون من تو رو 

خواهرم نمی بینم تو نباید اینکارا رو ان ام بدی،این ب ه گ*ن*ا*ه داره،من می 
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هت داده بودن  که خونواده ی شععریعتی ب هت زند ی ای بهتر از اون ه  تونم ب
از قدیم « تو ا ر مر ُت بهم بدی همه ایز ل*ذ*د بخش تر می شععه!»بدم... 

سرعمو دختر ستن!  فتن عقد پ سمونا ب شو باا داد و »عموها رو تو آ سونه ها
تو زند ی تو مردای زیادی اومدن ولی مرد اصععلی تو من بودم...من « ادامه داد

ضره باهاد  سابقه ی تو حا سائل زند ی تو خبر دارم،کدوم مردی با  از تموم م
 ازدواج کنه؟!

 اول ُ ر  رفتم طبق ذاتم یهو  فتم:
 دنیا رو از خودد خالص کنی؟!کی خفه می شی؟! تا یه -

 دارا خندید و  فت:
 اینه هونیائی که من می شناختم-دارا

نفسی کشیدم تا اروم بشم و بعد به اطراب نگاهی کردم و روی پیشونیم دستی 
 کشیدم و  فتم:

شروع کنم..خواهش - دارا..دارا من نمی خوام با کسی با مردی یه زند ی دیگه 
 می کنم دست از سرم بردار...

 دارا یه کم نگاهم کرد و اشماشو ریز کرد و دقیق نگاهم کرد و  فت:
 اووم نه..نه نه هونیا نمی تونم-دارا

نفس عمیقی کشععیدم و به خودم  فتم آروم باش هونیا اون عوضععی ا ر وارد 
زند یت بشه داوونت می کنه...وارد زند یم بشه؟!اون می خواد منو داشته باشه 

سم داره می خواد سادی آزارم بده اون از آزار دادن زن ها ل*ذ*د می بره  اون 
و حاا بعد  هر اند سععال از سععنش از عوض کردن کیس های مختلف برای 
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سرش بهاره  سی که منت رو  شده و یه کیس ثابت می خواد ک سته  آزار دادن خ
ت زد من بودم که کمکت  که من از فالکت ن اتت دادم،امیرعباس وقتی َپسعععِ

ی امیرحسعاُم بزرگ کردم،کسعی سعراوت نمی اومد من  کردم،من پس انداخته
 اومدم...تموم حرفاشو که قراره بهم بگه رو حفظم...

 دارا.. من..ازد متنفرم-
 دارا لبخندی ملموس و موذی و خونسرد زد و  فت:

دستشو روی قلبش  هاشت و »ولی من خیلی وقته که بهت فکر می کنم! -دارا
ش نیتش می ریزه،با حرص نگاهش کردم و کثافت از اشما»ُپرم از تو! «  فت

 لگد به بختت نزن،لگد به بخت دیگرون هم نزن« خواستم برم که  فت
 بر شتم نگاش کردم و  فتم:

 تهدید می کنی؟!-
 شونه هاشو باا انداخت و  فت:

 تو سرم افتادی و باید به انگت بیارم!-دارا
 پست فئرد-

 خندید و  فت:
فاسعععت ُا..ُا...عزیزم من هرفی-دارا بااتر از این حر مد و دورم »تم  نزدیکم او

ائوری طی سعععال های قبل ندیده بودم که تو یه تندیس « ارخی زد و  فت
 جهابیتی؟!

 خفه شو دارا-
 حرکت کردم،با حرص زیر لب فحشش می دادم که صدام زد:
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هونیا..؟من جدی  فتم،لگد به بخت خودد می زنی بزن ولی به بخت -دارا
 بقیه نزن!
کار برنگشعع نه،ای هدید می ک فِت پسعععت رذل منو ت ثا مه دادم..ک تم،راهمو ادا

کنم؟ایکار کنم؟! ریه نکن فکر کن...من زنش نمی شععم...ارا بدبختی هام 
با کردن رو من  با تاوون خئای دلشععکسععتنی که مامان و  نداره!؟تا کی  تموم 

ندان زبدم؟!لعنت به این زند ی...به مهران؟نه اون نه ا ر بازم کاری کنه بیفته 
ای؟فردا پس فردا ب ه اش به دنیا می یاد...عرشیا..عرشیا؟!آره عرشیا اون هم 
ستاد و تا  شه؟دعواش کنه؟قئار ای مثل مهراِن ولی عاقِل..خب زنگ بزنم ای ب
شیا بود!اه حالل زاده بهش فکر  صدا دراومد،عر شم موبایلم به  سوار ب اومدم 

 می کنی زنگ می زنه!
 ..الو...سالم عرشیا خوبی؟...الو.-
 سالم-

 صداش  رفته بود، فتم:
 خواب بودی؟صداد ارا  رفته!؟-
 هونیا ک ائی؟-
 مترو-
 کدوم ایستگاهی؟-
هنوز که ایسععتگاه نوابم به لئف داراخان یکی دو سععاعتی هسععت که عالفم و -

 هنوز کارمو شروع نکردم،ائور؟
 دارا اون ا ایکار می کنه؟!-
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ستم بهت زنگ - شیا می خوا شاید تو بتونی یه کاری بکنی کهای بابا عر  بزنم 
 دارا دست از سرم برداره،اون نزدیک ده روزه که افتاده دنبالم...

 ولط بی جا کرده که افتاده دنبالت ارا اون داری می  ی؟!-
 یه صدای مبهمی می اومد،انگار صدای  ریه بود،دلم ُهری ریخت و  فتم:

یا الو!عرش« رشیا جوابمو نداد و  فتمع»عرشیععا ! ! ! هدی داره  ریه می کنه؟! -
 با توأم باز دعواتون شده؟آره..عرشیا؟!

 دعوامون نشده،هونیا بیا بیرون از ایستگاه من می یام دنبالت-
 ع بی  فتم:

 ک ا بیام؟..ای می  ی؟!ارا اینئوری حرب می زنی!؟!؟-
یم  وشععی رو بده من دق دادی منو..الو..الو هونیا،هونیا ما داریم می ر-هدی

 بیمارستان...
 واسه لعیا؟!زایمان کرده؟-

 هدی زد زیر  ریه و  فت:
 بابا سکته کرده!-هدی

 هول کرده  فتم:
 ای؟!!خاک بر سرم هدی ای می  ی صبح که بابا منو رسوند مترو!

 رفته سر کار حالش بد شده-هدی
سکته - شت مگه الکی الکی آدم  حالش خوب بود به خدا یه ذره هم عالئم ندا

 کنه؟!اون ائوره؟دکتر ای  فته؟کدوم بیمارستاِن؟می 
بیمارستان امام خمینی بردنش،نزدیک همون خراب شده محل کارشون -هدی

 دیگه ما هم خبر نداریم ای شده بیا فقط...
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 اون ائوری بیاد با بار و بندیل و اثاث بگو بیاد بیروِن ...-عرشیا
 رستان،مامان می دونه؟من می یام بگو خودم می یام شما سریآ برید بیما-

 آره می دونه-هدی
 باشه دارم می یام-

 تماس رو قئآ کردم و سریآ شماره ی یکی از همکاراُم  رفتم و  فتم:
 سالم ثریاجون من هونیام ک ائی؟-

 هنوز از صادقیه راه نیفتادم-ثریا
 تروخدا زودتر خودُد برسون ایستگاه نواب جنسامو بدم بهت برم بیمارستان-

 بد نده ای شده؟! خدا-ثریا
 بابام سکته کرده اون هم کلی اثاث تو دستِم با اینا که نمی تونم برم-

 باشه من تا یه ربآ دیگه اون ام-ثریا
 قربونت برم خدا  ره از مشکالتت باز کنه-

 خدا باباُد ِشفاء بده-ثریا
تا ثریا بیاد از دلشععوره ی بابا مردم. صععد بار به هدی زنگ زدم که اونا هم تو 
شت منو  سوال دا ترافیک  یر کرده بودن. ا ر اتفاقی برای بابام بیوفته ای؟! این 
ستان اه به روزم اومد. از  عین خوره می خورد. خدا می دونه که تا برسم بیمار

  ریه و دعا هالک شدم و هزار و یک نهر کردم..
 اومدم از پله ها برم باا که نگهبان  فت:

 داری می ری؟" "خانم.. خانم با اون ب ه ک ا-
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" آقا تو رو قرآن بهار برم بابام حالش بده بااسععت. منم تنهام کسععی رو ندارم -
 ب ه امو بهارم پیشش"

 "نمی شه خانم. نمی شه. بیا پایین." -نگهبان
با  ریه و ض ه  فتم:" آقا تو رو خدا بهار برم بابامو ببینم. دارم از نگرانی سکته 

 ."می کنم. جون ب ه اد قسمت می دم
" نعععِـعع. مععععععی. شععععععه، خانم قانوِن، قانون. این ب ه ی طفل مع وم -نگهبان

 گ*ن*ا*ه نداره می خوای ببری توی کلی میکروب و ویروس؟"
بده،  بام  با با  ریه  فتم:" حال  له نشععسععتم و هق هق کنان  همون جا روی پ

 خدایا.."
عرشیا رو  موبایلمو در آوردم و شماره ی هدی رو  رفتم. جواب نداد. شماره ی

شماره ی مامانو  رفتم. آنتن نمی داد.. وای خدایا من دارم  شغال بود.   رفتم. ا
از اضععئراب دیوونه می شععم. بابام اان تو اه حالیه؟ ک اسععت؟.. از جا بلند 

 شدم و  فتم:
" آقا می شععه ب ه ام یه لحظه پیشععتون باشععه من برم باا.. " با  ریه  فتم:" آقا -

شو از ب ه ام اذیت نمی کن سی موبایل ه. به خدا من یه دقیقه ای می یام. آخه ک
اون باا جواب نمی ده حداقل من تلفنی حال بابامو بپرسععم. آقا من داره دلم از 

 دهنم در می یاد آخه."
 " خانِم محترم، من نه پرستار ب ه ام نه اجازه ی انین کاریو دارم."-نگهبان

 ه."" آخه پس من ای کار کنم؟ بابام حالش بد-
 همونئور سورن رو ب*غ*ل کردم های های  ریه کردم و دعا کردم..

 "هونیا! "-
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سرمو به ضرب بلند کردم. عرشیا بود. سر و وضآ ژولیده داشت. رنگش پریده 
بود. سریآ از جا بلند شدم و  فتم:" عرشیا من یه ساعته این ام. نمی ذارن بیام 

 یا سععورن رو بگیر من برم باا.باا. آخیش خدا به دلت انداخت بیای پایین. ب
 اه بخشی باید برم؟.."

 عرشیا همین طوری نگام می کرد، سورن رو طرفش  رفتم و  فتم:
" عرشیا بگیرش دیگه لفتش نده. برم باا ببینم ای شده، حال بابا بهتر شده؟ -

 هان دکتر ای  فته؟ عرشیا با تو ام آخه."
 "بابا" -سورن

م که سورن اشاره می کرد و دیدم امیر عباِس که بر شتم به پشت سرم نگاه کرد
داره از پله ها میاد پایین. سععرعتشععو کم کرد و همینئوری به من خیره موند. 

 بر شتم و به عرشیا نگاه کردم و  فتم:
به عقلتون - ید.  پایین سععورن رو می  رفت مدید  قل یکیتون می او حدا خب   "

 نرسید منو با این ب ه راه نمی دن؟ "
 تو ب*غ*ل عرشیا  هاشتم و عرشیا  فت:سورن رو 

 " اان همه رو از باا دارن می فرستن پایین. "-
" یعنی ای؟! تا حاا همه باا بودن. من می خوام برم یهو بخش حراسعععت -

 فّعال شد؟"
 امیر عباس از پشت سرم  فت:

 "بریم تو ماشین..."-
 یکه خورده امیر عباسو نگاه کردم و  فتم: "ای؟!!!!"
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ش شیا رو که نگاهش به امیر عباس خیره مونده بود نگاه کردم و بعد به بر  تم عر
امیر عباس نگاه کردم و  فتم: " اان وقتشععه؟! می خوام برم بابامو ببینم.." امیر 
عباس با دستش جلوی راهمو سد کرد و  فت: " همه رو دارن از باا..." صدای 

کردم. یهو تنم یخ کرد. با  جیغ اومد. با وحشععت به طرب راهروی پله ها نگاه
به امیر عباس نگاه کردم. رنگ باخت. دلم ُهری ریخت. جیغ دومو که  ترس 

 با ناباوری و تردید به امیر عباس  فتم:«. هدی عست»شنیدم شناختم. صدای 
 " صدای هدی ست؟"-

 امیر عباس آروم  فت: " هونیا باید.."
خیره مونده بود که اشععمام  کیفم از دسععتم افتاد. همینئوری اشععمام به پله ها

هم با دیدن هدی تایید کنه که ای حدس می زنم.. امیر عباس نزدیک تر شععد 
و بازومو  رفت. تا هدی رو که با مامان همراه عمو داریوش ضعع ه می زدند 
سرم  سئل آب یخ روی  شد. امیر عباس  رفتتم، انگار  دیدم، زیر زانوم خالی 

مان و عمو داریوش نگاه کردم. مامان ریختن. همینئوری شععوکه به هدی و ما
 ناله وار و ض ه کنان  فت:

 "هونیا، هونیا بابا رفت. رفت.."-
 امیر عباس جلو روم امباته زد و صورتمو به طرب خودش بر ردوند و  فت:

 " هونیا.. هونیا به من نگاه کن.."-
بای خوبم.. الهی براد بمیرم تو حتی  با بام..  با خدا!  پن اه هدی جیغ زد:" 

سععالتم نبود.. الهی من قربون مظلومیتت برم که مظلوم هم رفتی.. هدی براد 
 بمیره.."

 "هدی.. هدی جان.." -عرشیا
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" امیر عباس.. یه آب به صورتش بزن. شوکه شده.. هونیا.. هونیا -عمو داریوش
 عمو.."

 یکی نفس زنان رسید و  فت: " بابا شما برید من هستم کارا رو می کنم."
 " خیلی خب دارا.." -اریوشعمو د

 " هونیا!! هونیا ایه؟!.. "-دارا
 عرشیا هدی رو ول کرد و با لحن ع بی  فت:" امیر عباس ببرش تو ماشینت."

 دارا بر شت عرشیا رو نگاه کرد و بعد بدون این که به عمو نگاه کنه  فت:
سریآ تو ب*غ*ل - سورن رو  شیا  دی ه" بابا هونیا رو با خودتون ببرید.. " عر

  هاشت و ع بی یهو یقه ی دارا رو  رفت و کبوندش به دیوار و  فت:
 "  وش کن عوضی هونیا شوهر داره.."-

 امیر عباس بدون این که بلند شه، بلند و جدی  فت: "عرشیا!"
 هدی با  ریه و هول شده  فت: "عرشیا.. عرشیا.."

 عمو داریوش: " دارا! عرشیا! بس کنید توی این اوضاع.."
ن روی از  ریه ی زیاد روی زمین نشست. عمو به طرب مامان رفت و زیر ماما

سِر کاره. کی  فته مرده،  شو  رفت.. بابا مرد.. عمو.. بابا مرد و عمو.. بابا  آرن 
شب هم بابا می یاد  سِر کار.  سوند مترو. من ارا این ام؟ باید برم  صبح منو ر

 دنبالم سر ساعت ُنه شبو..
 یر عباس با تع ب نگام کرد و  فت: " هونیا.."از جام بلند شدم و ام

" مامان، ارا نشستی کف بیمارستان؟ َاه َاه پاشو.. هدی سورن و بده من باید -
 برم."
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امیر عباس آرن مو  رفت. با اخم کمرنگ نگاش کردم، آهسععته  فت: " هونیا، 
 حال مامانت خوب نیست. به من  وش کن.."

تم طرب هدی که  ریه می کرد و به من آرن مو از دسععتش کشععیدم بیرون و رف
ستگاه  ساعت ُنه تو ای سورن رو  رفتم و  فتم: " مامان به بابا بگو  نگاه می کرد. 

 منتظرشم. هوا سرد شه ب ه ام سرما می خوره. به موقآ بیاد ها."
مامان با شنیدن این حرفام انگار آتیش  رفت و ض ه هاش دوباره شروع شد و 

  فت:
د.. ای خدا.. من بدون مهراد ایکار کنم.. ب ه ام از مدرسعععه " مهراد.. مهرا-

 بیاد بگم باباد ای شد؟"
 " بابا ای شد؟!" -

ستاد که طرب مامان نرم و امیر عباس آرن مو  رفت  شیا اومد جلوی روم ای عر
 و  فت: " هونیا بیا.."

" ارا اینئوری می کنی ول کن.. مامان بابا ای شععده؟! عمو.. عمو داریوش، -
سوند مترو..  صبح منو ر صبح.. همین  ست  سر کار نی بایی هونیا با»مگه بابام 

 رسوند مترو رفت.."« مراقب خودد باش، ناهار بخوری ها.. شب میام دنبالت
 هدی جیغ زد:" بابا مرد هونیا"

" خفه شو، زبونتو  از بگیر. دشمنش بمیره، باز سگ شددی دوست و دشمنو -
 به مرگ و میر  رفتی؟"

 ومد با  ریه اومد طرفم و صورتمو به احاطه ی دستش درآورد و  فت:هدی ا
 " آب ی به خدا.. بابا رفت.. خدا بابا رو  رفت به خدا.."-
 " بی شعور در مورد بابا اینئوری حرب نزن. "-
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سععورن به  ریه افتاد و هدی تا اومد حرب بزنه امیر عباس  فت: "هدی ولش 
 ر.."کن.. ارشیا هدی و حنانه خانمو بب

" امیرعباس.. امیر عباس ای شععده؟" بر شععتم دیدم عمو رسععول و مهرانن. -
 مهران آشفته پرسید: " بابا ک است؟ "

ض ه  شو بگیره و زد زیر  ریه و  ست جلوی خود هدی رفت طرب مهران ، نتون
وار خودشو تو ب*غ*ل مهران رها کرد، مهران هم بی وقفه اشک ریختنو شروع 

 ران مدام می  فت:" مهران بابا مرد، مرد.."کرد و هدی تو ب*غ*ل مه
 عرشیا:" حنانه خانم.. حنانه خانم.. هدی.. هدی مامانت وش کرد.."

" مامان.. مامان خاک بر سععرم ای شععدی؟" سععورن رو دادم به امیر عباس و -
یه  با هول زد ی  به صععورتش زدم. عمو داریوش  تا  ند  مان و ا ما رفتم طرب 

عرشععیا و هرمان  فت:" ببرینش.. حنانه جان..  پرسععتار صععدا زد و بعد رو به
 حنانه.."

تا دو قدم دور شدن با حرص  فتم:" حنانه جان؟! اشم بابامو دور دیده می  ه 
 حنانه جان!"
 " هونیا.." -امیر عباس

بر شععتم نگاش کردم، نگاهش به سععردی ده روز قبل نبود. سععورن از بغضععش 
:" بمون می خوام برم پیش خودشععو به طرب من کش می داد. به سععورن  فتم

 مامانی."
" بیا با من کاِرد دارم." به امیر عباس نگاه کردم. اصععالت مغزم قفل -امیر عباس

کرده بود. انگار تموم مسععائل توی سععرم با هم قاطی شععده بود. به طرب اتاق 
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شت به طرب راه پله  ستاده بود. بر  سول جلوی اتاق ای مامان نگاه کردم. عمو ر
سوخت. رفتم ها روی پله ه شمم افتاد بهش. دلم  ست و  ریه می کرد. ا ش ا ن

 طرفشو  فتم: " عمو رسول، ارا  ریه می کنی؟"
عمو رسول سر بلند کرد و با همون اشک هاش به امیر عباس نگاه کرد و مهران 
صععدام زد:" هونیا!" نتونسععت ادامه بده و زد زیر  ریه و  فت:" خدایا این اه 

 ییه.."م یبتی بود؟ این اه بال
شون می کردم و کاری نمی کردم.. همه در تب و  شده ها فقط نگاه سخ  عین م
ظاره  ر  یا رو تو خواب می دیدم و فقط ن گار دن تاب عزاداری بودن ولی من ان
بودم. همه  ریه و زاری می کردن. ماد و حیرون لباس سععیاه به زور همه تن 

کردم ولی نه  ریه می کردم. همینئور بغض کرده و بهت زده به همه نگاه می 
سته بود و تو اوما  شک شدد م یبت کمرم  کردم، نه حرب می زدم. انگار از 

 بودم.
اون روز خاکسععپاری به مهران و عرشععیا جلوی در وسععالخونه ایسععتاده بودن و 
مهران که نمی تونست بایسته و همینئوری از شدد  ریه  اهی روی زمین می 

شد، نگ ست و به کمک عرشیا بلند می  شدم. ش اه می کردم که یهو از جا بلند 
 زن عمو پروانه آرن مو  رفت و  فت:

 " ک ا مادر؟"-
شینه زمین و  ریه می کنه؟ برم ببینم - " ارا اومدیم این ا؟ هرمان ارا هی می 

شد و  شتم. زن عمو از جا بلند  سورن رو تو ب*غ*ل زن عمو  ها شده.."  ای 
ان و  فتم:" مهران! برای کی  ریه بر شت امیر عباسو صدا زد.. رفتم طرب مهر

 می کنی؟"
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 مهران با همون حال نگاهم کرد و عرشیا اومد طرفمو  فت:
 " هونیا برو کنار مامانم بشین. اان جنازه ها رو میارن بیرون.. برو.."-
 " جنازه ی کی رو؟"-

 هرمان با  ریه  فت:" بابا رو.. بابای بی اره مونو.."
انگار از تپش شععونه خالی کرد. زانو هام خم شعععد و همین " با... با.." قلبم -

 طوری مهرانو نگاه کردم. ارشیا سریآ  رفتتم و داد زد:" امیر عباس!"
شته  شو دا شه لئفات هوا شیا ع بی  فت:" می  سریآ یکی کمرمو  رفت و عر

 باشی؟ معلومه اه مر ته؟! به خودد بیا مرد."
 " هونیا بلند شو.."-امیر عباس

 و آوردن.. وای.. وای.. بابامو آورن.."" بابام-
اسم بابا رو صدا زدن و صدای جیغ هدی و مامان اومد و امیر عباس سریآ منو 

 از اون ا دور کرد. سورن  ریه می کرد، ترسیده بود..
ند ولی من  تاد بالش راه اف له  و دن له اا ال مه ا ا که آوردن ه با رو  با نازه ی  ج

 خشکیده بودم و اسبیده بودم به اون سکو..همینئوری انگار سر جام 
" مامان جان  ریه کن.. امیر عباس اان قلبش می  یره انقدر بغض می –پروانه 

 کنه."
" می خوای یه دونه بزن تو  وشش تا از شوک در بیاد" امیر عباس بر شت –هاله 

 وضبناک نگاهش کرد و با لحن ع بی ای  فت:" تو برو من می یام."
 برم؟ تو این ایی.." " ک ا-هاله
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نه یه  -پروا فت:"  یدهنم  رفت و   یه لیوان آب جلو یا آب بخور.. "  مادر ب  "
 قلوب بخور.." به زن عمو نگاه کردم و  فتم:

 " بابام.. بابام که مرد ای کار کنم؟"-
زن عمو با بغض به امیر عباس نگاه کرد و فتم:" ارا اینئوری می کنی خدایا.. 

 و هم بردی؟ "ای میگن اینا؟ بابام
 عرشیا از دور صدا زد:" امیر.. بابا دارن عمو رو تو قبر می ذارن بیارش ببینتش.."

 " نمی خواد."-امیر عباس
با ع له بلند شععدم ولی خوردم زمین.. عرشععیا از دور تا دیدتم با ترس دوید 

 طرفم و  فت:" ای شده؟"
 "امیر عباس با وحشت  فت:" هونیا جان.. ارا خوردی زمین؟!!

" نترس مامان، امیر عباس کمکش کن بلند شعععه.. نترس مامان حتمات  -پروانه
 پاد خواب رفته.. "

شیا  رفت و دور کمرمو امیر عباس  شیا:" یا علی.. یا علی.. " یه آرن مو عر عر
  رفت. پام بی جون بود. زن عمو  فت:

 " ضعف آورده.."-
 "" دو روزه هی ی نخورده.. ضعف می یاره دیگه..-عرشیا

عرشععیا جمعیتو کنار زد و منو برد سععر جسععد بی جون بابا که ته قبر با اون کفن 
 سفید به پهلوی راست  هاشته بودنش. با لحن محزون  فتم:

 تو که رفتی رفیق نیمه راه من ای کار« بابا همه جوره پشععتته؟»" مگه نگفتی -
سین رفت، امیر عباس رف سام رفت، امیرح ، تو تکنم؟ ای کار کنم؟.. امیر ح

ند ی منو ازم می  مه مردای ز یا ارا ه خدا قل منم ببر..  حدا که رفتی..  هم 
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 یری؟ دلم به بابا خوش بود که اونم  رفتی.. ارا منو نمی بری؟  هاشتی مرگ 
عزیزامو ببینم.. بابا.. بابا جونم.." جیغ زدم: " پععععاشو.. بابا من بی تو ای کار 

 کنم؟"
 .  ریه کن الهی من قربونت برم بغض نکن.." ریه کن مامان. -زن عمو پروانه

 سرمو به سینه اش اسبوند
شد.. مهران  شلووی  م  ستان، هانی توی اون  شد بردنش بیمار حال مامان بد 
شد، امیر عباس با  سر من دعواش  شد.. دارا با عرشیا  شار زیاد خون دماغ  از ف

تموم بشه عمو داریوش جر و بحثش شد.. خدا می دونه تا مراسم خاک سپاری 
شد  سورن هم که از  ریه ی من اونقدر  ریه کرد که هالک  اقدر اتفاق افتاد. 
ب ه. نه تو ب*غ*ل امیر عباس می موند نه تو ب*غ*ل زن عمو پروانه.. تا روز 
هفتم هر روز کارمون همین بود. تنها اتفاقی که شععاید کمی لبخند روی لبمون 

 آورد به دنیا اومدن ب ه ی مهران بود.
کم مهمونا رفتن و فقط خودمونی ها مونده بودن. زن عمو فرحناز رو کارد کم 

 می زدی خونش در نمی اومد و خون خونشو می خورد.
 یه  وشه نشسته بود و  وشه ی لبشو می جوید و به یک نقئه خیره شده بود.

 مهران از اتاق اومدی بیرون و کاپشن ارم قهوه ایشو پوشید و  فت:
 بیمارستان."" من دارم می رم -

هدی از تو آشععپزخونه با یه هرب وها که تو نایلون می ذاشععت اومد بیرون و 
  فت:

 " بیا وهاست، ببر برای لعیا.. سالم برسون."-
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 " مهران عمو صبر کن منم دارم می یام."-عمو رسول
 عمو رسول اومد طرب منو شونه امو ب*و*سید و  فت:

زاریت تن مهرادو توی قبر می لرزونه " بابا جان، دختر قشععنگم. به خدا  ریه -
ها، به فکر خودد و این ب ه باش. تو باید قوی باشععی.. از همه کواک تری 

 همه به تو نگاه می کنند."
 با بغض  فتم:" عمو خیلی سخته، همش اشمم به دره که بیاد.."

شی کرد و  فت:" می دونم دخترم، من می دونم اقدر  سرمو نواز سول  عمو ر
 ودی."وابسته اش ب

لبهامو روی هم  هاشععتم و با همون لحن  فتم:" دیگه این یکی و ععه کمرمو 
 شکوند."

عمو رسععول لبشععو  زید و  فت:" اینئوری نگو، مادرتو بیش از این و ععه دار 
 نکن."

سععری تکون دادم و  فتم:" ایکار کنم بی بابا.. هر کسععی رو خدا ازم  رفت 
 ی کار کنم؟"حاا که بابارو  رفته ا«. بابا هست» فتم 

 " خدا که هست. خدا می خواست اینو بفهمی" -عمو رسول
 اشکام فرو ریخت و  فتم: " من خیلی ضعیفم برای این همه تنهایی عمو.."

عمو رسول سرمو ب*و*سید و  فت:" بابا جان کی می  ه تنهایی؟ تو این همه 
سر کاکل زری داری.. اینئوری نگو که خدا  ضای خانواده داری، یه پ صالت اع ا

 دوست نداره بنده ای که عاشقشه نادیده اش بگیره."
دستی رو پشتم کشید و  فت: " کار داشتی بهم زنگ می زنی، خب؟ حتی ا ه 
سول که  ست، ر شه من می یام. مهراد نی شگاهم با ساعت های کالس های دان
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هسعععت.. " عمو رسععولو به آ*غ*و*ش کشععیدم و  فتم: " ممنون عمو جون.. 
 ممنون."

رسول سرمو ب*و*سید و بعد یه ب*و*سه رو پیشونی سورن که روی پام عمو 
خوابیده بود زد و رفت. عرشیا از اتاق اومد بیرون. دست هانی تو دستش بود و 

 لباس تن جفتشون بود. عرشیا  فت:" هدی.. من هانی رو می برم بیرون."
ه ابیدهدی سری تکون داد و ارشیا رو به من  فت:" محمد سورن خوابید؟ نخو

 ببرمش."
 " نه خوابیده، بیرون هم سرده ب ه سرما می خوره."-امیر عباس

عرشععیا سععری تکون داد و خداحافظی کرد و امیر عباس بلند شععد. تا بلند شععد 
هاله یه ایزی  فت که امیر عباس بر شععت و جدی و سععرد و خشععک نگاش 

" پاشععو کرد. بعد به طرب من اومد و سععورن رو از روی پام بلند کرد و  فت:
 جای ب ه رو توی اتاق بنداز."

 اومدم بلند شم. پاهام خواب رفته بود. اند تا زدم به پام و دارا  فت:
شت ع بی - ساعته ب ه رو پاته دیگه.." امیر عباس بر  " پاد خواب رفته؟ دو 

 دارا رو نگاه کرد. حرب بدی نزد که! ارا همه رو همدیگه حساس شدن؟!
 سرم ایستاده بود. دارا  فت: امیر عباس همینئوری باای

 " هدی برو جای این ب ه رو بنداز. امیر عباس معئل شده."-
 هدی با ویض  فت:" اشم."

 " ببخشید هدی جان ها."-
 هدی با لحن آرومی  فت:" نه بابا این اه حرفیه؟!"
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امیر عباس شععاکی دارا رو نگاه کرد و دنبال هدی رفت. نگام به هاله افتاد که یه 
ند  گه هی ی برام پوزخ که دی بت زده شعععده بودم  گار م ععی روی لبش بود. ان

اهمیت نداشت که احساسی نسبت به رفتار و حرکاد هاله یا امیرعباس یا دارا 
 و .. داشته باشم.

مامان از آشععپزخونه اومد بیرون. موهاش پریشععون دورش ریخته بود. رنگش 
شیده بود. اومد کنار م شده بود. بینیش تیغه ک ستعین میت  ست و د ش شو ن ن

 رفتم و لبخندی بهش زدم. سععری تکون داد و عمو داریوش در جا، جابه جا 
 شد و تک سرفه ای کرد و  فت:

 " خب مراسم هفت هم الحمدلله طی شد."-
مامان سرشو بلند کرد و با اشمای دو دو زنانش به دهن عمو اشم دوخت. به 

ا یه پوزخند روی لبش بود، زن عمو فرحناز نگاه کردم. رنگش زرد شده بود. دار
 هاله  وشاشو تیز کرده بود که ادامه ی حرب عمو رو بشنوه.

 هدی از تو اتاق اومد بیرون و کناز مامان نشست. عمو داریوش  فت:
 " من فردا می رم دنبال کار انتقالی مدرسه ی هانی و .."-

 " عمو داریوش!"-هدی
در باقی موند و دسععتاشععو تو امیر عباس از اتاق اومد بیرون و تو اهاراوب 

 جیب شلوار مشکیش کرد و به یه تیغه ی در تیکه زد، عمو داریوش  فت:
 " خب باید کم کم کارارو کرد."-

 هدی با صدای بغض آلود  فت:
 " هنوز هفت روز از مرگ بابام نگهشته."-
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ناخواسته به امیرعباس نگاه کردم. اونم داشت به من نگاه می کرد. انگار  هشته 
شت برای مامان اتفاق می افتاد.. مامان فقط بی وقفه  ریه می کرد. به  ی من دا

شون افتادم. از اول هم قرار بوده زن عمو  مامان نگاه کردم و یاد نحوه ی ازدواج
داریوش باشه و حاا بعد اهار تا ب ه و به ثمر رسوندن سه تاشون با عروس و 

شد که نزد شی  سال داماد، باز هم عروس همون داریو شت، نه  ست و ه یک بی
 قبل قرار بوده عروسش شه.

مت آدم می ذاره رو  قا که مرگ برادر روی روک و روان و  عمو داریوش ومی 
نداره. بعد بیست و هشت سال داره با مرگ پاره ی تنش بهش می رسه، عشق از 
نداره همونئور که من قربانی سععنت ها بودم  فایده  مرگ قوی تره؟ اونه زدن 

ان بیوه ی مردِی که برادر داره.. به زن عمو نگاه کردم. ُکرک و پرش مامان هم ا
سکه می افته  شه دیگه از  ست مامان که وارد زند ی عمو ب ریخته بود. می دون
اون عمو داریوش به عشق قدیمیش که سال ها حسرتشو می خورده می رسه. 

مات داره می  ه  گاه می کرد. حت به من ن یا»زن عمو بی اره وار  درکت می  هون
مامان ائوری بابا رو کنار بهاره و با عمو زند ی کنه؟ وقتی کسی از این «. کنم

طایفه ازدواج می کنه از اول پی همه ایزو به تنش می ماله. ولی مگه می شععه 
عشعقو فراموش کرد؟ بیسعت و هشعت سعال عاشعقی کم نیسعت. من یکسعال 

امیر عباس هنوز داره عاشععقی رو هنوز فراموش نکردم.. سععر بلند کردم و دیدم 
 نگام می کنه. هدی یهو انقدر ع بی این حرفو زد که شونه هام از ترس پرید.

 " پس هونیا و محمد سورن ای؟ یعنی ای فقط حنانه وهانی رو می برم؟"-
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عرشععیا در خونه رو باز کرد و با هانی اومد تو خونه و همونئور که جلوی در 
  فت: ایستاد. عمو داریوش با بی رحمی تموم

یا دیگه دختر خونه - با منه. هون " خب در حال حاضععر نگهداری هانی فقط 
 نیست. اون یه زن کامله. سه بار هم شوهر کرده."

 هاج و واج به عمو داریوش نگاه کردم و مامان با  ریه  فت:
" ای می  ید آقا داریوش؟ پس ب ه ی من ک ا بره؟ مگه جز خوه ی باباش -

 جایی داره؟"
شکام عین شمام فرو می ریخت و به عمو خیره نگاه می کردم. با  ا قیر داغ از ا
 بغض  فتم:

 " اینئوری می  ی که پیشنهاد دارا رو قبول کنم؟"-
مه، تو  یت، میراث من زن و ب ه ی برادر ند  عمو داریوش:" تو می دونی و ز

 خودد باید برای زند یت ت میم بگیری." با ترس به داریوش نگاه کردم.
 بی  فت:عرشیا ع 

 " آقا داریوش، محض اطالع شما این زن شوهر داره."-
 عمو داریوش  فت:" خب ارا نمی ره خونه ی شوهرش؟"

 با  ریه  فتم:" عمو تو باید مثل بابام باشی. ارا انقدر بی رحمی می کنی؟"
 عرشیا با ع بانیت رو به امیر عباس  فت:

که وایسععتادی داری نگاه  " ویرتت با اومدن زن از فرنگ اومده اد نم کشععیده-
ناموس تو نیسعععت  می کنی که التماس می کنه و وادارش می کنند، مگه این 

 امیرعباس؟"
 امیر عباس کبود شده بود. نگام کرد، پر از رنج و درد بود. هاله  فت:
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 " کی  فته ناموسشه؟ فقط من ناموسشم."-
 ارشیا ع بی پوزخند زد و هدی ع بی تر  فت:"

 فرنگی.."" ااییدی دختر -
 دارا:" همه ی حرب سر باطل کردن دو خط عربیه؟"

عرشععیا:" دهنتو ببند تا زبونتو بیرون نکشععیدم، فکر کردی منو مهران می ذاریم 
 هونیا یه لحظه نفسشو تو خونه ی تو بکشه؟"

مامان:" آقا داریوش.. به خدا قسم به ارواک خاک مهرادم که ا ر ب ه ام نیاد منم 
 نمی یام."

مگه دسععته توئه؟ کسععی نتونسععته زیر سععنت ها بزنه و نمی تونه بزنه و عمو:" 
 نخواهد زد."

یارمو خرج ب ه امم  حالم  فتم:" عمو من خرج خودمو خودم در م با همون 
 خودم می دم فقط یه جا..."

 که از دادش کم مونده بود پن ره بلرزه..« امیر عباس»عرشیا انان داد زد 
سینه می زنی ارا خودد هاله ع بی  فت:" ا ه انقدر  سنگ این دختره رو به 

 نمی  یریش؟"
مامان جیغ زد:" ب ه ی منو بین خودتون تقسیم نکنید، ازم باشه زیر زند ی تو 

 این دنیا هم به خاطر جیگر  وشه هام می زنم."
شو جمآ کن می ریم خونه ی ما، خواهرد مرده که منت عموتو می -هدی " پا

 یه ی سرد؟"کشی؟ یا دست نامرد بشه سا
 دارا پوزخندی زد و  فت:
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سال قبل نامزد یه - شت  ست و ه " خب تاریخ به عقب بر می  رده. زنی که بی
مردی بوده و از اتفاق، شععب عروسععی با برادر مرد فرار می کنه، بعد بیسععت و 
ست اند مرد  شه و حاا دختر زن، هونیا تو د سال دوباره قراره زنش ب شت  ه

 حق برسی؟.."دیگه باید بگردی تا به 
امیر عباس با قدم های سععریآ به دارا رسععید و  ردنشععو  رفت و از جا بلندش 
کرد. زن عمو جیغ زد و امیر عباس ع بی با حرص  فت: " عوضی، ا ه یه بار 
ستمت پیش عموی خدا بیامرزد که اون ا تنها  سم زن منو بیاری می فر دیگه ا

 نباشه."
 د کرد؟ از نگاه کردن خسته شدی؟"دارا تو همون حال  فت:" ایه ویرتت دو

امیر عباس که دست عمو به زور دستشو از  ردن دارا جدا کرده بود، دارا رو رها 
شه حال و  ستی؟ که این ب شت طرب من و  فت:" تو همینو می خوا کرد و بر 
شو  روزد؟ خانمی بهت نیومده؟ باید جلوی من کلفت و و ریز بارد کنند؟ پا

 جمآ کن بریم.."
 یعنی ای؟"هاله:" 

 " هر کی مشکل داره می تونه ادامه نده."-امیر عباس
هاله با حرص جیآ زد:" من زنتم. من زن عقدی و قانونیتم. اون یه زن صععیغه 

 است که به خاطر بد بختیش زنت شده بود. تموم شد رفت."
" بدبخت تویی و جد و آبادد، اصالت پاشو از خونه ی ما برو بیرون. شده -هدی

 هر جا ما می ریم اینم هست." آینه ی دق
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خدا، من و - ید، تو رو  گاه کردم و  فتم:" دعوا نکن به جمآ ن یه  با  ر هدی!"  "
ب ه ام هیک جا نمی ریم. بااخره این مملکت یه قانونی برای زن بی سرپرستی 

 مثل من باید  هاشته باشه.."
 امیر عباس ع بی  فت:" ا اله اّا الله"

شدی، آره؟ ب شیا:" خل  سر عقل نمی عر ست کیه؟ این پس کیه توئه؟  سرپر ی 
 یای، هان؟ "

با بغض و  ریه  فتم:" ارا وا.. وادارش می کنی؟ منو نمی خواد هی می  ی.. 
 زنته.. امیرعباس بیا سر ویرد زنته.. زنش اونه.." اشاره به هاله.

هدی با حرص  فت:" ای خاک بر سععرد که یا از اینور بوم میوفتی یا از اون 
 ور."

 دارا یقه شو درست کرد و پوزخندی زد و  فت:
یا نیومده بود، امیر عباس هنوز جزو تماشعععاای های - " فکر کنم ا ه عرشعع

 م لس بود.
 " خفه می شی یا قابت کنم به دیوار؟"-امیر عباس

" تو ا ه می خواسععتیش با زنت نمی اومدی این ا، زنتو طالق می دادی، -دارا
خواسعتی. در عوض هونیا رو فرسعتادی خونه طالقش ندادی اون هاله رو می 

ی باباش.. ایه بازم دلتنگ روزایی شعععدی که با هونیا خوشععگله معاشععقه 
 داشتی.."

صدای جیغ  شت کبوند تو دهن دارا که  امیر عباس با انان قدرتی دویید و یه م
زن عمو و بقیه ی زنها در فضععا پی ید. یه لحظه صععحنه ی ندیده ی مرگ امیر 



 447 قشاع

با مهران اومد جلوی اشععمم. از جا بلند شععدم و میون دارا و  حسععام و دعواش
امیر عباسععی که هر ز به اون ع ععبانیت ندیده بودمش قرار  رفتم و با ضعع ه و 
التماس  فتم:" امیر عباس تورو خدا ولش کن.. اان ماجرای امیر حسععام می 

ز شععه. تو رو خدا ولش کن. من هر کاری تو بخوای می کنم.." امیر عباس که ا
شتش هنوز آماده  شمای قرمز نگاهم کرد. م ع بانیت نفس نفس می زد با ا
باش رو هوا بود. عمو داریوش و زن عمو بااسععر دارا رفتن. دارا خون دهنشععو 

 پاک کرد و خندید و  فت:
 "  رگ و*ک*ش*ی ارا جّری شدی، پست فئرتیتو حاشا نکن.."-

با زند ی خودم و هونیا و "  وشععتو وا کن، من هر کاری دلم بخواد -امیر عباس
حت دو  حد مسعععا به  که نمی ذارم تو  باش  ب ه ام می کنم و اینو مئم ن 
کیلومتریش بیای. اه برسه که دستت بهش برسه. عوضی کاری نکن که عقده 
های خواهر و برادر کشععته شععده امو سععرد در بیارم که ا ه دسععت درازیت به 

 ناموسم اضافه شه خونتو حالل می کنم."
شه که  رو کرد شوهرش نمرده که منت تو رو بک به عمو داریوش و  فت:" هنوز 

ثانیه شماری برای مرگ برادرد می کردی و سر خاکش جای رنج با نگاهت به 
زن مع ومش آتیشی تو اشماد برپا بود. حیف از این زن که بخواد تو دستای 

 تو باشه. لعنت به این سنت ها."
ائوری زن حامله ی داداش اولت که عقد " ا ه این سععنت ها نبود تو -عمو

 داداش دومت بود و معشوقه ی خودد حساب می کردی؟"
 امیر عباس ع بی تر دندون قرواه کرد و  فت:
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" ا ر کنار پسععرد نمی شععونمت احترام صععاحب عزا رو دارم. احترام موی -
 سفیدتو دارم. احترام عمو بهزاد رو دارم. حیف از اون برادر.

 و دنبال خودش کشوند و  فت: بازوی منو  رفت
 " برو اثاثاتو جمآ کن."-

به طرب  یدن  به دوی قدم های بلندش وادار  با  بال خودش  که منو دن همونئور 
 اتاقم می کرد توی اشماشو یه لحظه نگاه کردم تا اسم بردم:" امیر.."

امیر عباس با صععدای  رفته  فت: "حرب نزن که دسععتام قدرد زدن تو رو هم 
 آتیش کشوندی منو.." دارن که به

 هاله دنبالمون اومد و  فت:
 " می خوای بیاریش خونه ی من؟ آره؟ خونه ی.."-

 امیر عباس تو اتاق بازومو ول کرد و بر شت رو به هاله  فت:
شه قانون اجازه داده - شقم بک شکلی داری؟ ... با توا؟ .. ع شکلی داری؟ م " م

 کلی داری؟"سه تا دیگه هم عقد کنم هزار تا هم صیغه. مش
 " وقیح عوضی."-هاله

امیر عباس دستشو به معنی برو باا تکون داد. سورن از خواب پریده بود و بهم 
اسععبیده بود و  ریه می کرد. ب*غ*لش کردم، صععدای در کوبیدن اومد، هاله 
لب  باس ع ععبی زیر  حث می کردن. امیر ع هال جر و ب رفت.. هنوز هم تو 

  فت:
که منو عه- یده شعععدی  با " آفر با بودنت،  با رفتنت،  با عشععقت،  بدی،  اب 

خاطراد لعنتیت. با خانواده اد که همه جوره وصععلند به من. با فامیالد.. 
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آبرومو ببری، ریز و درشعععت بارم کنند به خاطرد، با همه در بیوفتم... ای از 
 جونم می خوای؟!"

 سبا ترس نگاش کردم و پشت سورن زدم تا آروم شه. اشکامو با پشت دست پ
 زدم و  فت:

" رفتی که اینئوری بشعععه؟ اینو می خواسععتی؟ راه بیوفتی تو مترو لباس زیر -
بفروشععی که هر کی ببینتت زنگ بزنه به من بگه تف به ویرتت زنت افتاده به 
دسععت فروشععی. اینئوری میراث برادرو نگه می دارن؟ رفتی که این آشععغال 

د بودی بگه تو دست سه تا مرعوضی دنبالت راه بیوفته بهت پیشنهاد بده. بهت 
 خب منم مثل اونا.. تو اینی؟ اینی که اون می  ه؟"

با دهن بسععته صععدای  ریه هام از پشععت لبم می اومد. محکم دو سععه تا زد تو 
 سرش و هی  فت: خاک بر سر من.. خاک بر سر من..

 رفتم دستشو  رفتم و با  ریه و ترس  فتم:
 ولط کردم خودتو نزن.." خودتو نزن تورو خدا امیر علی.. -

 نفس زنان منو نگاه کرد و  فت:" ولم کن، مخل  جون.."
سععورن از ترس با تموم قدرد  ریه می کرد و به  ردنم اسععبیده بود. یه قدم از 
امیر عباس فاصععله  رفتم. یه کم آرومتر شععد، نگام کرد و  فت:"می پوشععی یا 

" سورن رو ازم  رفت، همینئوری ببرمت.. بده من پ ه رو و وسایلتو جمآ کن.
سید. اومد از باای کمد امدونو آورد پایین  اومدم امدونو بردارم، قدم نمی ر
بد طینتتو  هاد درونم وادارم نکرده عموزاده ی  تا این ن باش،  فت: " زود  و  

 بکشم.."
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با لحن بغض آلودی  به منو و امیر عباس نگاهی کرد و  تاق و  مامان اومد تو ا
  فت:

 ک ا می بریش؟"" امیر عباس  -
 امیر عباس ع بی ولی با صدای آروم  فت: " کاخ سفید تو آمریکا."

 " به خدا ا ه داری می بریش که از اینم داوون تر بشه و بیاریش.. " -مامان
شبونه -امیر عباس شما بودم  ضیش؟ من جای  " ک ا بیارم، خونه ی عموی عو

 فرار می کردم.."
 شم  فت: "بشین اثاثاتو جمآ کن.." مامان زد زیر  ریه. تا اومدم بلند

 " مامان.. عزیزم  ریه نکن.. الهی من قربونت برم.." -
مان کار می تونم  -ما هانی ای؟ من ای " راسعععت می  ه ولی ب ه ام ای؟ 

شو به زور  سرم که خرج خودش و زن شم؟ یا پ بکنم؟ برم و وبال  ردن دامادم ب
 در میاره؟"

 "الهی قربونت برم مامان جان.." -
" این بی همه ایز نهاشت مهراد صاحب ایزی بشه به خاطر این روز.. -مامان

" 
 امیر عباس سرشو به زیر انداخت و آروم  فت:

 " ببخشید نمی خواستم ناراحتتون کنم."-
 هدی هم اومد تو اتاق و  فت:" امیر عباس داری واقعات می بریش؟"

 امیر عباس ع بی هدی رو نگاه کرد و  فت:
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م می برم همون خراب شععده ای که به ذهنش رسععید که بره،  فتم " نه پس دار
 خودم ببرمش خیالم راحت باشه."

 "ارا مسخره می کنی مرد حسابی؟" -هدی
باس ید و  -امیر ع به جگر آدم کن ید خون  که بر ما خواهرا مرض دارین  "شعع

 بر ردید، آبروریزی کنید و آدم ِسه کنید و سر عقل بیایید."
نه، ازم نکرده " داری می بری -هدی نا رو بهش بگی دق ک ش هر روز همی

 ببری. می برمش خونه ی خودم."
سفت نگه دار، نمی  -امیر عباس "ازم نکرده خواهر آینده نگر. تو جای خودتو 

خواد به هونیا جا بدی. تموم نشد؟" رو کرد به هدی و ادامه داد" بیا برو کمکش 
 کن زودتر بریم."

 عریفته خانم؟" " می بریش خونه ی این-هدی
 " آی! اونم زِن منه. این صیغه ای اون عقدی." -امیر عباس

فت:" حق آب و  ل اون  باس   گاه کردم و امیر ع باس ن به امیر ع با بغض 
 بیشتره."

شه که همه ی بال ها  -هدی شه که همه ب سل هر ای مرده منقرض ب شاا ن " ای
 زیر سر شما مرداست."

 که تو یکی ول معئل می مونی"" نسل ما منقرض به  -امیر عباس
 زیر لب  فتم:" هوو نمی شم نمی شم، آخر دارم با خاری می شم."

 "الهی بمیرم براد" -هدی
 سر بلند کردم و  فتم: " امیر.. تو سورن و ببر."

 امیر عباس اشماشو ریز کرد و  فت:" خب، بعد تو؟"
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 "من می تونم خودم یه نفر رو یه ولئی بکنم" -
 د جلو و  فت:امیر عباس اوم

" می زنم تا عمر داری از یادد نره ها، حرب مفت نزن. پاشععو اادر وامونده -
اتو سعرد کن بریم، مرده شعور افکارتو ببرن که از ناق عی نه زند ی واسعه من 
سال پیش با قربونت برم  شته نه خودد نه این ب ه ی طفل مع وم. ا ر یه   ها

باهاد راه نمی اومدم تو بی جا م یارو و عزیزم  ی کردی که بری، که اان این 
 م*ر*د*ی*ک*ه براد دون بپاشه."

 با هق هق  فتم:" ولئی بکنم یعنی برم بمیرم. نه برم با دارا"
باس اادر رو از روی اوب  -امیر ع با اون.. "  جا می کنی بری  که بی  " اون 

سه، مونده ولت کنم  شت و با حرص  فت: " هرای آبرومو بردی ب سی بردا لبا
سراوت که دو روز بعد ولت کنه  که از سر بی عقلی و ناااری این عوضی بیاد 

و بعد معلوم نشعععه اه بالیی می خوای سععر خودد بیاری، خیالم بابت عمو 
 مهراد راحت بود که  هاشتم بیای این ا، حاا که عمو مهراد نیست.."

 " آب ی داری می ری؟" -هانی
 رفتمش و ب*و*سععیدمش.  زانو زدم و آ*غ*و*شععمو باز کردم و تو ب*غ*لم

  فتم:
 " الهی براد بمیرم، و ه نخوری ها."-

"من خیلی از عمو داریوش می ترسععم. باید بریم اون ا؟ من اون ا رو  -هانی
 دوست ندارم، نمی شه تو هم بیای؟"
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امیر عباس با لحنی کامالت متفاود با مهربونی دسععت رو سععر هانی کشععید و 
مراقب سورن باشه، نمی تونه بیاد آخه سورن  فت: " عمویی، آب ی هونیا باید 

هم پدر می خواد هم مادر. خیلی کوایکه مثل تو هنوز مرد نشعععده، ولی من 
قول می دم هروقت تو بخوای آب ی رو بیارم پیشت. شماره ی منو که بلدی ا ر 
عمود یا دارا اذیتت کردن کافیه یه من یا عمو عرشیا بگی. اونوقته که حسابشون 

 لکاتبینه."با کرام ا
 "ا ر مامانم هم اذیت کردن؟" -هانی

" اون که حتمات باشعععه. ما رود حسعععاب باز می کنیم که مراقب  -امیر عباس
 خودد و مامانی هستیا، باشه؟"

هانی سری تکون داد. عرشیا اومد امدونمو برداشت. امیر عباس بدون این که 
ومد جلو و منو تو حرفی بزنه سععوییک ماشععینو بهش داد و عرشععیا رفت. مامان ا

آ*غ*و*شععش کشععید. سععرتاسععر صععورتمو ورق ب*و*سععه کرد و  فت:" هونیا 
 عزیزم منو ببخش.. "

"مامان تو رو خدا.. مراقب خودد باش. اذیتت کرد بهمون بگو. من خیلی  -
 نگرانتم."

" من خوبم... تو مراقب خودتو سععورن باشععی من خوبم. هونیا تو رو به -مامان
 خدا می سپارم."

 آ*غ*و*ش مامان دراومدم و به هدی  فتم: " شما هستید؟"از 
شید  -هدی ست. " هدی منو به آ*غ*و*ش ک سم ه " فعالت آره، نگران نباش حوا

و تو  وشععم  فت: " هنوز خیلی ع ععبیه. عاقالنه رفتار کن و جوابشععو نده. می 
 برتت سوییت پایین خونه اش، من کنارتم.



wWw.Roman4u.iR  454 

 

هدای تو که فردا اون ایی، ولش کن  هدی منو ب*و*سید و امیر عباس  فت: "
 بریم دیگه. "

هدی اپ اپ امیر عباسععو نگاه کرد و مامان دسععت امیر عباسععو  رفت و 
سمت.. بهم قول بده  صاحب ا سم می دم به  سم.. ترو ق  فت:" امیر جان.. عبا

 باهاش بدرفتاری نکنی.. قول بده مامان.."
ی  یرید؟ اون بود که زند ی امیر عباس نگام کرد و  فت: " ارا از اون قول نم

 منو داوون کرد، منو ِسه کرد و آبرومو برد.."
 امیر عباس قول بده. -مامان

امیر عباس اند ثانیه نگام کرد و بعد نفسی کشید و سرشو تکون داد و  فت: " 
 باشه."

 مامان لبخندی زد و منو راهی کرد.
. رمو  رفته بودحس وریبی بهش داشععتم، انگار واقعات کم کم نقش برادر شععوه

انگار نه انگار این امیرعباس همونیه که نزدیک یکسععال باهاش زند ی کردم. 
اقدر محیط ماشععین سععرد بود. نه حرفی، نه کالمی، نه عکس العملی. انان 
اشم به خیابون دوخته بود که هیک قی ی ای نمی تونست نخ نگاهشو از کف 

سرم عین ارخ فلک سوال تو  می ارخید. هزار تا ابهام و  خیابون ببره، هزار تا 
سلوام  سو با تک تک  شده بودم و این ح سرم بود. اقدر بی اره  م هولیت تو 
شده بود، انگار هوای  درک می کردم. انقدر که رسیدن به امیرعباس برام مفهوم 
شین بود. امیر عباس یه حرفی بزن دارم از  ضای ما سفند ماه  رم تر از ف سرد ا

 می کنم. زیادی و اضافه بودن دق
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 " بابا َدَد؟ هان؟"-سورن
امیر عباس نگاهی به سععورن از تو آینه کرد. " سععورن روی صععندلی عقب روی 

 صندلیش نشسته بود" امیر عباس با مهربونی  فت:
 " نه پسرم. داریم می ریم خونه، خونه ی خودد می برمت." -

 سورن با  ریه و بهونه جویی  فت:
 " نه، َدَد" -

سورن و ستم بود رو بهش دادم.  بر شتم و  سباب بازیش و که تو د نگاه کردم و ا
سورن نبود امیر عباس حتمات منو برنمی  ردوند، ا ر ب ه ی برادرش نبود به  ا ر 

 خاطر  هشته ها وجدانش وادارش نمی کرد..
سورن و -سورن " مامان هییعععع... " ادای  ریه رو درآورد... امیرعباس که زبون 

ه بهم کرد و نفسععی کشععید. در جام جا به جا شععدم و خوب می فهمید، یه نگا
  فت:

 " دلیل  ریه اتو بگو که برام سوتفاهم نشه."-
به  یا  تاه شعععده  نت کو فت: " زبو ندادم.   گاهش کردم و جوابی  با تع ب ن

 خاطروم سنگین عمو مهراد حوصله ی جواب دادن نداری؟"
ست سعرم همونئور به زیر بود، اقدر بی رحم شعده. می دونه حا لم خوش نی

 ارا مراعاتمو نمی کنه؟
 " النگوهاد کو؟" -

آسععتین پالتومو که باا رفته بود آوردم پایین و جدی تر سععوالشععو تکرار کرد.. 
سععریآ آسععتین اون یکی دسععتمو زد باا و دید اون دسععتمم خالیه و با لحن 
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شتی؟ نه به اون موقآ  شمگینی  فت: " با توام زبونتو خونه ی مادرد جا  ها خ
 که درسته آدمو قورد می دادی نه به اان."

 " فروختم."-
 با اخم وو لحن آروم تری پرسید: " برای ای؟!"

" می خواسععتم.. می خواسععتم.." لبهامو روی هم فشععردم و آروم ادامه دادم:"  -
 جنس بخرم."

هاتو  فت:" جنس بخری؟! جنس بخری؟! النگو یدی   تاک با لحن محکم و 
 س بخری و بفروشی؟ مگه  شنه مونده بودی؟"فروختی که اهار دست لبا

 با صدای لرزون  فتم: " نمی خواستم سر بار بابام باشم."
 با حرص نگام کرد و جوابمو نداد. زیر لب ورور کرد و بعد بلند  فت:

 " ارا حلقه اتو نفروختی؟"-
 نگاش کردم و با  ریه  فتم:" ارا انقدر بد شدی امیر عباس؟"

باس که جوابمو اونئوری دادی؟  " پس خوب -امیر ع بودم؟ قبالت خوب بودم 
 خوبه از نظرد خوب بود که.."

" بسععه، امیر عباس من داوونم.. حالم خوب نیسععت، حداقل بهار به خودم  -
 بر ردم و طاقت سرزنش هاتو داشه باشم."

امیر عباس سعکود کرد. بر شعتم به سعورن نگاه کردم دیدم داره بازی می کنه. 
شده  دیگه  ریه نمی شنید براش عادی  صدای جر و بحثمونو می  کرد. از بس 

 بود؟
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" خونه دو طبقه است، طبقه ی باا هاله است و سوییت پایین تو، -امیر عباس
شه هاله زن اول اون خونه  سر کن تا بخرم. یادد با زیاد اثاث اثاثیه نداره، فعالت 

ت تو می  ف است." اخ آخ خدا ببین ای می  ه. صداش تو  وشم پی ید وقتی
به نفآ خودش جلوه می ده  زن اول و آخر منی.. اقدر راحت داره معامله رو 
انگار اشتباه اصلی رو من کردم و حاا با کارش داره منت سرم می ذاره.. هیس 
هونیا به خاطر سععورن دیگه بابایی هم نیسععت که به دادد برسععه اان فقط امیر 

ت با منه؟ از پل ه ها باا نمی ری که بخوای با هاله رو عباسععه.. ادامه داد"  وشععِ
در رو بشععی و هر روِز خدا اون ا جنگ راه بندازی. تو زند ی خودتو داری اون 

 زند ی خودشو.. اغلی همدیگه رو کردن ممنوع، زیر آب زدن ممنوع.. "
" نترس از اونی که می بینی بیشععتر بدبخت نشععدم، فقط به خاطر ب ه امه که -

  رنه.."دارم سر بار می شم و
" کسععی تو خونه ی من سععربار کسععی نیسععت، جلوی هاله هم این -امیر عباس

حرفا زو نمی زنی که اون هم ُبر بگیره." از آینه به سععورن نگاهی کرد و  فت:" 
می دونم لیاقت سععورن بیشععتر و یه خونه ی اهل متریه ولی حیف که مادرش 

 تویی. "
سو نگاه کردم و  فتم:"  ستگی امیر عبا شک شبا دل شید که تو فهمیدی  وهر ببخ

 داشتم و بازم زن تو شدم."
 امیر عباس با حرص نگاهم کرد و  فت:" نداشتی؟"

 یکه خورده نگاهش کردم، تنم یخ کرد و  فت:" شاهرخ کیه؟"
وارفته  فتم:" امیر عباس! معلومه اته؟ تو امیر عباسععی که من می شععناختم 

 ."ازم بیزار کرده؟ امیر.. منم هونیانیستی، کی انقدر ُپرد کرده؟ کی انقدر تو رو 



wWw.Roman4u.iR  458 

 

باس گام نمی  -امیر ع با ن پاد نمی افتم؟  به  قه اد نمی رم؟  " قربون صعععد
پرستمت.. شک کردی تو  هاشتی رفتی با هزار تا انگشت اتهام به سمت من، 
فقط یه ماه ازد خواسععتم به بمونی.. یه ماه. بعد رفتی. انقدر براد ارزشععی 

 نداشتم؟"
 رار نیست طالقش بدی. اومده که زند ی کنید."" هاله  فت: ق-

ستی  با حرص  فت:" هاله ولط کرد. منو قبول داری یا هاله رو؟ توی نمی خوا
سال  سر هر یه  سیده بود. آخه تو باید  سر ر سالت  سته بودی.  قبولم کنی. خ
شععوهر عوض کنی.." با  ریه با مشععت بی جونم با حرص زدم به شععونه اش و 

ندار هام حرب بزنی! خیلی بی شعععوری امیر  فتم:" تو حق  با ی اینئوری 
 عباس. من باهاد نمی یام نگه دار."

شد." با حال ع یبی با درد  شروع  سری تکون داد و  فت:"  امیر عباس ع بی 
ادامه داد:" استرس هام شروع شد. باز "هونیا رفتن" رو نیومده شروع کرد. دوبار 

 داره زند ی لعنتی تکرار می شه."
و ضعع ه  فتم:" رفتی هزار سعععاله رو از زیر خاک در آوردی می  ی  با  ریه

شععاهرخ کیه؟! کیه؟ خواسععتگاری که قرار بود یه هفته قبل اینکه امیرحسععام 
زند یمو بهم بزنه باهاش نامزد کنم. فقط هم خونواده ام خبر داشععتن.. با هزار 

شمام  آرزو و هزار امید انتخاب کردم، می فهمی؟ ولی وقتی زند یمو جلوی ا
سوخت. حتی تموم مهربونی های امیر  آتیش زدن تموم عواطفم توی اون آتیش 
حسین عواطف سوخته ام زنده نشد.. منه خاک بر سر به تو وابسته شدمو به تو 
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انس  رفتم. عاشععق تو شععدم و اینا رو ندیدی. من بهت دروغ نگفتم تو  فتی، 
 آتوی دیگه ای نداری؟ کی اینا رو بهت  فت؟"

یه نکن ب ه می امیر ع خب  ر له  فت:" خی ناراحتی کرد و   باس اخمی از 
 ترسه."

تا خونه دیگه حرفی نزدیم. رسععیدیم به یکی از کواه های خیابون قلهک. یه 
خونه بود که زیاد هم نوسععاز نبود. امیر عباس در رو باز کرد. روبرو در ورودی 

سفید، یکی سمت پایین و یه در  شد به منتهی م دو تا پله بود یکی منتهی به  ی 
 سمت باا و یه در قهوه ای.

بود های ساق بلند مشکی هاله جلوی در افتاده بود. در طبقه ی باا به ضرب 
سورن تو ب*غ*ل امیر عباس از ترس پرید و منم  ضرب که  شد. انقدر به  باز 
ناخودآ اه آسععتین قسععمت بازوی پالتوی کوتاه امیر عباسععو  رفتم. هر سععه به 

 دو سه تا پله تا پایین اومده بود نگاه کردیم. ع بی  فت:طرب هاله که 
 " آوردیش؟ آوردیش تو خونه ی من؟"-

 " برو باا تا بیام."-امیر عباس
 هاله جیغ زد و  فت:" اومدی زند ی منو بگیری؟ فکر کردی من می ذارم؟"

 امیر عباس داد زد و  فت:"  فتم برو باا تا بیام."
سبوند و به طرب سورن زد زیر  ریه و امیر  شونه اش ا سورن و به  سر  عباس 

پله های پایین رفت. تا دو قدم برداشععت هاله به طرب من عزم اومدن کرد که 
امیر عباس سععر بلند کرد و نگاهش کرد. اونقدر با جهبه که هاله با حرص به 

 طرب باا بر شت. امیر عباس به من نگاه کرد و  فت:" بیا."
 ایین رو باز کرد و  فت:دنبالش راه افتادم. در پ
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" اان شععوفاژ هاشععو باز می کنم  رم بشععه، باید خونه رو تمیز کنی. یه سععاله -
ست. هرای ازم بود بگو بخرم فعالت برای  هروندن زند ی لوازم  سته ا درش ب

 هست.."
یه هال خیلی کوایک سمت راست یه آشپزخونه ی نقلی که یه  از رو کابینتی 

ش سینک دا شپزخونه هم یه اتاق خواب خیلی و یه یخ ال و  ت. همین، کنار آ
کوایک بود که هی ی توش نبود. یه فرش شععش متری اکی کفت هال پهن 
شه  شی سلی  شکی و یه میز ع ست و یک اینک م بود و یه کاناپه و یه تلویزیون بی

 ای روبروی اتاق هم، دستشویی و حمام یکی بود.
ارم یه جارو بکشععی. همه جا خاکه، " اان از باا جارو برقی می ی -امیر عباس

 تو ریه ی ب ه نره. فردا پس فردا می رم وسایل سورن رو می یارم."
 "وسایل سورن و؟!! از ک ا؟!" -

امیر عباس خیلی جدی صاب تو اشمام نگاه کرد و  فت:" از اون خونه ای که 
 توش زند ی می کردی."

 وارفته به امیر عباس نگاه کردم و  فتم:
  ا خونه دوستت نبود؟!! مگه نگفتی؟.."" مگه اون-

"اون ا رو برای تو خریده بودم، تو کمد خونه ی کدوم دوسععتی پر  -امیر عباس
از لباساییه که تو بپوشی، وسایلی که یه سال استفاده کنی یا اتاق ب ه ای که تو 

 ب ه اتو اون ا بخوابونی؟"
می بینیش؟ یه روده بازم یه دسعت دیگه رو شعد، بعد منو م رم می کنه. خدایا 

 ی راست تو شکمش نیست. خب بگو ببرتت اون ا..
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 " ا ر اون ا برای تو بود ارا منو آوردی این ا؟"-
 امیر عباس مغرور نگام کرد و  فت:" اون دیگه لیاقت اون ا رو نداری."

سععری تکون دادم و  فتم:" آره من حتی لیاقت راسععت  فتن تو رو هم ندارم که 
 اقت این ا رو هم نداشتم. بگو.."ا ه سورن نبود لی

امیر عباس نگام کرد و  فت:" من فقط خواسععتم که روزی که باهاد عهد و 
پیمان دائم می بندم اون ا رو به نامت بزنم. می خواسععتم سععورپرایزد کنم. تو 
تموم نقشععه های منو با یک دند یت خراب کردی، با بی اعتقادیت.. ا ر فکر 

 یا بپرس. اون که به تو دروغ نمی  ه."می کنی دروغ می  م از عرش
سر به زیر انداختم.. جارو برقی رو که آورد،  ست خورده  شک شیدم و  سی ک نف
خونه رو تمیز و جمآ و جور کردم. یه سععری خرید واسععه ی یخ ال کرد و بعد 
رفت باا و دیگه نیومد پایین. از وقتی رفت باا تا دوازده و سععی و پنج دقیقه ی 

شب با ها شته نیمه  سوس خوردن  ه شاجره بودن و منم در حال اف له در حال م
ها که از یه خونه ی اهار خوابه ی دویسععت و هشععتاد متری توی برج بهترین 

 نقئه ی تهران اومدم تو زیر زمین زن اول شوهرم. ا ر هنوز شوهرم باشه..
* * * * * * 

یین اومدن صععحبت کردن من و هاله ممنوع، برخورد ممنوع، باا رفتن من و پا
با امیر عباس سععر هووی دیگه ممنوع، دخالت توی  اون ممنوع، جر و بحث 

 زند ی همدیگه ممنوع..
سرد بود. تنها فرقش با خونه  خدا می دونه زند ی م ردیم با امیر عباس اقدر 
گداری می دیدم و خرجمو امیر  باسععو  ه که امیر ع با مهراد این بود  با مان  ز

بئه ای بینمون نبود. فقط شبا می اومد یه ساعت با عباس می داد. و رنه هیک را
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سععورن بازی می کرد و یه خرجی می داد و می رفت باا و دیگه تا فردا شععب 
 نمی دیدمش..

که کمی از  ندیده بودمش، برای این  مده بودم اصععالت  که از وقتی او له هم  ها
شته اش، این که از  سه ی بی محلی های امیر عباس با رفتار ها  ه زی ایمقای

که بدم می اومد سععرم اومد، فکر کردن به زند یم و این که مامانم به اجبار و به 
با  با زن عمو شعععده و .. خالص بشععم، تموم وقتمو  با عد از اهلم  زور عمو ب
خیاطی و آشپزی و بازی با سورن و تمیز کردن خونه و .. می  هروندم. خودمو 

به خاطر سععوزن همه ایز  و عقل کنم. هر ای هاله قانآ کرده بودم که فقط 
سنتی می کردم و هر ای امیر عباس  شرفت  شرفت اجتماعی می کرد من پی پی
هاله رو آزاد می ذاشت بر عکس برای هر عمل من جواب پس می  رفت. خب 
ست که می  ه:"  سی ه شنا ساز ار کرده بودم. یه نظر بوم  منم خودمو با محیط 

و اید شرایط محیط زند ی خودتونا ه می خوایید بهداشت روانی داشته باشید ب
مد نظر قرار بدید و بعد شععرایط و تحت کنترل بگیرید. اون موقآ اسععت که می 
تونید روی محیط اثر بهارید و تغییرش بدید. البته هم محیط رو فرد تاثیر می 

 ذاره هم تغییرش می ده."
طی هشععت ماه زند ی م دد با امیر عباس کم کم به خیلی از شععرایط عادد 

که کر با زند ی جدیدی  ده بودم. خونواده ام هم عادد کرده بودن و همه منو 
 امیر عباس برام ساخته بود پهیرفته بودن.

اون روز هدی و لعیا و مامان به همراه زن عمو پروانه و ملیح مامان اومده بودن 
خونه امون. هر پنج نفر از وقتی اومدن طبق همیشعه شعروع کردن به ور زدن به 
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عباس و شععکایت از شععیوه ای که در نظر  رفته و... ولی من همین  جون امیر
طوری آشععپزی می کردم و سععورن هم که با هانی و مهیاس و کیمیا کنار نمی 

 اومد کنار پام نق می زد.
 محمد سورن!  فتم امروز پارک نمی شه ببرمت، برو بازی کن. -

 من پارک دوست، بازی نه. -سورن
 تت پارک.بابا که اومد می  م ببر -

 نه، دیره. پارک -سورن
ِا، اذیت نکن سععورن عمو عرشععیا بعد از ههر اومد می برتت دیگه. برو  -هدی

 بازی کن.
 سورن یه نگاه به هانی کرد که با مهیاس بازی می کرد و  فت:

 من بازی دوست نه. -
 این ب ه کی از تلگرافی حرب زدن می افته؟ -ملیح مامان

 دو سال و هشت ماهشه. وقت داره.ملیحه خانم تازه  -مامان
 عرشیا که اهار سالگی به حرب اومد. -زن عمو

 هونیا اقدر می سابی این آشپرخونه رو ول کن دیگه. -لعیا
 مهران ناهار نمی یاد؟ -

 نه که خونه اد  ن ایش شش هفت نفر بیشتر رو داره. -هدی
بود. خونه خندیدم و  فتم: قدیم کواه ها هم تنگ بودن ولی محبت ها زیاد 

 ی ما هم جاش تنگه تا محبت ها بیشتر شه.
سینک و  سکااو ازم  رفت و انداخت تو  شپزخونه و با حرص ا هدی اومد تو آ

  فت:
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 ُاه. رنِگ  ازو بردی، اه مر ته؟ -
 بابا وها ریخته، اربه، تو ایکار داری برو میوه اتو پوست بکن ای بابا. -

 سورن نق زنان دوباره اومد و  فت:
 مامان! من هانی دوست نه، مهیا دوست نه..""  -

 خب عمه می خوای ما بریم؟ ا ه دختر منو دوست نداری." -لعیا
 "آره" -سورن

 " ِا! سورن! بی ادب ا ه اینئوری کنی عمه اتم دیگه تورو دوست نداره."-
 " نه من عمه دوست."-سورن

می  یری، ملیح مامان اومد سععورن و ب*غ*ل کرد و  فت:" ارا انقدر بهونه 
 هان؟ پسر بدی شدی؟"

 " بابا بد، من خوب" -سورن
 "ِاِاِا!!! حاا بابا بد شد ارا؟!" -ملیح مامان

سورن با اخم به ملیح مامان نگاه کرد و  فتم:" دیشب نیومد پایین انقدر سورن 
  ریه کرد که آخر با  ریه خوابش برد."

ببینه مامانی" و رو کرد  "الهی بمیرم براد، ولط کرد نیومد تو رو -ملیح مامان
 به من و ادامه داد" خب یه زنگ می زدی بیاد پایین"

 " نه خب ا ر می خواست می اومد دیگه" -
 لبخند تلخی زدم و وسایل سااد رو آوردم. لعیا  فت:

 یعنی ای؟ کل وقتو بااست اون یه ساعت هم نمی یاد؟ -
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شععنونده بودن. شععاید اونا هم به مامان و زن عمو پروانه نگاه کردم. هر دو فقط 
 حس منو داشتن که شوهرشونو تقسیم کردن در حالی که حق تقدم ندارن.

 هدی از تو اتاق اومد و  فت:" هونیا برای ناهار مردا هم می یان."
 "ِا اه خوب، دور هم جمآ می شیم. عمو رسول هم می یاد؟" -

 " نه رسول کالس داره"-زن عمو پروانه
ده ی جواب دادن به من بود ولی زن عمو جواب داده بود با ملیح مامان که آما

کمی ویض زن عمو رو نگاه کرد. قبالت اینئور عکس العمل ها رو ندیده بودم. 
یعنی قبالت هم بوده و من ندیدم؟ اان که خودم هم تو این وضعععیتم متوجه می 

 شم.
 " هدی پاشو کمکش کن." -مامان

 ایش یه نفر رو داره" خودم خندیدم و لعیا " نه نمی خواد، این آشععپزخونه  ن -
  فت" هونیا زدی به طبل بی عاری؟"

 دوباره خندیدم و جواب دادم:" ای کار کنم حرص بخورم؟ درست می شه؟ "
" یه وقت فکر نکنی ور به جونش نمی زنما. نمی دونم کی از خر -ملیح مامان

 وردیم."شیئون پیاده می شه.. والله به خدا ما اینئوری بارش نیا
 لبخندی زدم و  فتم:" می دونم، من راحتم. همین که باا سر سورنه کافیه."

 مامان در حالی که پوست های پرتغالو ریز ریز می کرد  فت:
" زند ی انقدر باهاد بد تا کرده که از اسععب زیادی خواهیت اومدی پایین و -

سته جواب دادم:" همه ما به خاطر ب  شدی؟" آه ست ونیمت  ه هامون سوار ا
ست نداریم و می پهیریم اون مادریم، نه؟ همه امون هم می  ایز هایی که دو

 «ما مادریم»دونیم که این ب ه ها بهمون وفا نمی کنند ولی خب ایکار کنیم 
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اسععم سععنت ها رو می یاریم ولی به خاطر ب ه هامونه که زن دوم می شععیم. 
صه سورن خال شیم. تموم زند ی من در  شه. من بی  هووی جاریمون می  می 

مرد بودنو اشیدم. اشم به دنبالم بودنو دیدم. ما داریم سنتی زند ی می کنیم. 
شو داره. ایکار  شور قانون های خود ست. این ک این ا انگلیس یا آلمان یا .. نی
کنم؟ از کرده ی  هشععته ی خودم پشععیمونم. کاش اون یه ماهو می موندم تا 

م بمونه یا حرب بود. فعالت سععنگ اون ببینم امیر عباس واقعات می خواسعععت پا
فرصععتی که ندادمو به سععینه می زنه. حرب لیاقت نداشععتنمو. باشععه.. باشععه.. 
سختی ها کرک و پر آدمو می ریزونند، تسلیمت می کنند. نمی تونم از دستش 
بدم. خدا رو شکر.. اشمامو باز نکنید. می ترسم از این که باز از سر خواسته 

که دارمو از دسعت بدم، کسعی بین شعما اینو ت ربه نمی  هام مهمترین ایزایی
کنه ولی من پر از نداشععتن امیر عباسععم. به خدا جرئت ندارم، جرئت عکس 
العمل ندارم. سععورن جرئت ریسععکو ازم  رفته. سععرمو عین کبک نکردم زیر 
برب، فقط پشتم خالیه نمی خوام از دستش بدم. همینئوری هم خوبه. حداقل 

نونوا و پسععر عموم و... نمی تونند بهم پیشععنهاد ناروا بدن. نمی بقال و عابر و 
تونند بهم نگاه بد بندازند. من تح ععیالد عالیه، شععغل و جایگاه اجتماعی 
ندارم. طبقه نشععین یقه سععفیدای جامعه نیسععتم. دسععتم خالِی خالیه. فقط یه 

شونه انداختم باا و ادامه دادم شتم مادرم. این تنها دارایی منه. خب.. "  سرنو  "
اینه. حداقل که دو سال قبل نیست. دو سال قبل که امیر حسین ُمرد نیست. یه 
سال قبل که عشقمو از دست دادم نیست.. من همه ی شرایئمو می دونم. ا ر 
در و دیوار می سععابم، ا ر می خندم و داوونم خودمو می بینم. ولی می ترسععم 
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یره.. ک که می ترسه ت میم بگقدم بردارم تبدیل بشم به یه آدم مضئرب نروتی
از شکست معنوی می ترسه، از اشتباه کردن می ترسه.. خب من می دونم اه 

 بالیی سرم اومده. برام تکرار نکنید بهارید اشمام بسته بمونه.."
 صدای زنگ اومد، سورن دویید و جیغ زد: " بابا اومد"

----- 
 "مامان، بابا شب می یاد پسرم" -

 سورن نق زنان  فت:
 " بابا، بابا"-

 آیفن و برداشتم و  فتم:" کیه؟"
 "باز کن." -عرشیا

 سورن منتظر نگام کرد و  فت:" بابا؟"
 " نه عمو عرشیاست."-

 "من بابا دوست." -سورن
 روسریمو سرم کردم و ب*غ*لش کردم. در رو باز کردم و  فتم:

ست و پا زد و از ب*غ*لم پرید پ - سورن د شب می یاد.. "  ایین. "خیله خب، 
نگاه کردم به طرب پله ها دیدم امیر عباس هم اومده، سورن دویید از رو پله ها 

 طرفش.  فتم:" سورن می خوری زمین.."
" خب خب بابا ندیده، وای خدا به خیر کرد که اومدید این ا و رنه -عرشععیا

 جنون امیر عباس می  رفت. سالم"
 " سالم خوش اومدید. اه ع ب آقا عرشیا!"-
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هدی ماشععاءالله جای منم می یاد دیگه.. " آروم ادامه داد" از ریخت  "-عرشععیا
این زِن خوشععم نمی یاد که نمی یام این ا. امروزم دانشععگاه داره، نیسععت. که 

 اومدم."
 " بهونه نیار خونه ی من که با اون فرق داره.."-

شیا برو ترافیک نکن." با من  سالم، عر شیا و  فت :"  سر عر شت  مهران اومد پ
 روب*و*سی کرد و  فت :

 " ایشاا دفعه ی بعدی محوی نه؟ باز که شور رفتنو شروع کردی؟" -
 "اوری مده، بفرمایید." -

 امیر عباس اومد، لبخندی زدم و  فتم:
 " سالم، اه خوب کردی اومدی، سورن داشت از دِل در می اومد -

 فت :" به به! امیر عباس فقط نگاهم کرد و  فت: " سالم." اومد داخل و هدی 
 مهمون ویژه."

 لب  زیدم و به هدی اشاره کردم و  فت:
 " سورن مغز ما رو خورده ها. بابا تو دیدی؟" -

 سورن در حالی که دستاشو باا پایین می کرد  فت :
 " آخه من بابا خیلی دوست." -

 " خدا شانس بده، بیا ب ه ی ما نمی  ه ما بابا داریم نداریم."-مهران
 !!! هرمان! مهیاس هشت ماهشه."" وا-لعیا

 امیرعباس پالتوشو درآورد. دستمو دراز کردم و ازش  رفتم.  فتم:
 "حتمات کم کاری از خودتونه دیگه." -
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 "مثالت امیر عباس اضافه کاری می کنه؟" -عرشیا
 " مفید کار می کنه."-

"خب بابا، خدا به یکی تو هی ی شععانس نمی ده به یکی تو زن و ب ه  -عرشععیا
 دوبل شانس می ده."

 " منظور؟!"-هدی
 " ای بابا ول کنید تو رو خدا."-زن عمو

 " برید دست و صورتاتونو بشورید سفره بندازم."-
 عرشیا یه راست اومد تو آشپزخونه و  فت: "ای پختی؟"

 "قیمه بادم ون، بادم ون شکم پر.." -
ژه وها " بازم ای ای بادم ون، هان؟ به قول هدی برای مهمون وی-عرشععیا

 درست کردی دیگه. بادم ون درسته."
 با خنده جواب دادم:

 " برای شما هم قرمه سبزی خب." -
 " خدا رو شکر ما رو هم حساب کرده."-عرشیا

 سفره رو انداختم. سه نوع وها، سااد، سوپ، دسر.. ملیح مامان  فت:
 " مادر با این ب ه ارا انقدر تدارک دیدی؟"-
بعد هشت نه ماه اومدید تازه می خواستم لوِرد درست  "کاری نکردم که. بابا -

 کنم.. "
 مهران و عرشیا مشتاقانه  فتن:

 "خب کو؟" -
 " این دو تا نخورده ها رو."-لعیا
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 " وقت نکردم به خدا دفعه ی دیگه."-
" وقت کردی انواِع اقسعععاِم بادم ونا رو درسعععت کنی ولی یه لوِرد -عرشععیا

 نتونستی؟"
 عرشیا!""ای بابا!  -زن عمو

 همه دور تا دور سفره نشستن و سورن رو پای امیر عباس نشست.  فتم:
 "سورن بیا رو پای مامان من وها بدم. بابا خسته است بهار ناهار بخوره." -

 "نه من ایهد )اذیت( نه." -سورن
بشقاب امیر عباسو برداشتم و براش وها کشیدم. بار سنگین نگاهشو احساس 

پاییدتم. براش از خورشععت قیمه بادم ون ریختم.  می کردم، زیر اشععمی می
شاره ای به وهای امیر  سورن ا شتم،  شقابو جلوش  ها شت. ب ست دا خیلی دو

 عباس کرد و  فتم :
 " تو نمی تونی بادم ون بخوری حساسیت داری. بیا تو ب*غ*لم وها بدم." -

 سورن تخس نگام کرد و  فت:
 " نه."-

هار ب*غ*ل امیرعباس باشععه وهاشععو " مادر حرص نخور خب ب-ملیح مامان
 بده."

 وهای سورن و کشیدم و سورن  فت:" من.. من.. ") یعنی خودش بخوره(
"دارم ع ععبانی می شععما.. می خوای هیکل بابا رو  ند بزنی؟ لباِس بیرون  -

 تنشه. بیا تو ب*غ*لم بشین اذیت نکن."
 سورن با  ریه  فت:" نه می هام." )نمی خوام(
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  رفتم. لعیا  فت: "عمه ببین من هم به مهیاس وها می دم." صورتمو تو دستم
شیا شکنی به بت اعظم بگی -عر سکوتتو ب شه روزه ی  " ای بابا امیرعباس می 

 مادر بی اره اشو حرص نده؟"
 امیرعباس یه نگاه به عرشیا کرد و جواب نداد. مهران  فت:

 نمی کنه.""نک نمی شه. بت اعظم پشتش  رمه که تره برای مادرش خرد  -
باس مان برای امیر  -امیرع ما به جز  مه  وهاشععو می دم." ه وها بخور من  "تو 

عباس دست زدن و هدی  فت: " بااخره ما افتخار شنیدن صدای شما رو پیدا 
 کردیم."

 به سورن اپ اپ نگاه کردم و  فتم:
 " باشه، بیای  ریه کنی بگی پارک منم پارک نمی برمت."-

و خودشععو تو ب*غ*ل امیر عباس جمآ کرد. تا امیر سععورن با بغض نگام کرد 
 عباس اومد وهاشو بهش بده  فتم:

" نده. تربیتو دو جور نکن. یا می یاد تو ب*غ*ل من و من وها می دم یا وها -
 دیگه نداریم که بخوره و منم دیگه مامانش نیستم."

 " نه مامان نه.."-سورن
 ب*غ*لم نشست. امیر عباس  فت:از ب*غ*ل امیر عباس بلند شد و اومد تو 

 "دلت می یاد  ریه ی ب ه رو در می یاری؟" -
شو به زیر انداخت.  سر به امیر عباس نگاه کردم. خوب معنی نگاهمو فهمید و 

 عرشیا  فت:
 "به این می  ن تربیت." -
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 " امروز فوتبال داره ها."-مهران
 "آره، سه شروع می شه." -عرشیا
 بسیج شدید!" " پس به خاطر فوتبال-هدی

"پس ای فکر کردی " با شیئنت ادامه داد" واسه دستپخت خواهرد؟  -عرشیا
 " خندیدم و ملیح مامان  فت:

 " خوبه دوست نداری مادر" -
شپزخونه بیرون کردم و  شد و همه رو به بهونه ی قبلی از آ وها خوردن که تموم 

 هرفا رو شستم و میوه و اایی آوردم.
باس نشسته بودم و براش میوه پوست می کندم. وافل از همین طور کنار امیر ع

سورن و  شیئنت های  شم به کار و  س شون به منه و من حوا س این که همه حوا
 اشم وره رفتن و خط و نشون کشیدن براش.

شون به فوتبال و تخمه رفته بود و  س سه تا مردا تمام حوا شد  شروع  فوتبال که 
باره همین طور می خوردنو می ریختن. منم هی  هرفا رو خالی می کردم و دو

پر می شد. به مهمونا سرویس می دادم و سورن و می پاییدم و جمآ و جور می 
کردم. آخر سععر سععورن مهیاس و زد و منو ع ععبانی کرد و کتک خورد. به زور 

 خوابوندمش و روی پام  هاشتمش و  فتم:
 " اشم باز کنی من می دونم و تو. می بندی اشماتو."-

 وم با اشمای بسته  فت:سورن مظل
 " بابا نر")بابا نره(-
 بابا نمی ره، بخواب. -
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 عرشیا آروم  فت:" ب ه توهمتو  رفته امیر عباس."
هانی و کیمیا هر دو یه  وشععه نشععسععته بودن و تکون نمی خوردن. لعیا خندید 

 و فت: " جهبه اد اونا روهم نشوند."
 ک می بری؟(" من اا، پارک. هان؟" )من بخوابم پار -سورن

" تو بخواب حاا" سععورن و خوابوندم. تا خوابید  هاشععتمش زمین و سععریآ  -
جارو نپتونو برداشتم زیر پای مهران و عرشیا و امیر عباسو جارو زدم. یهو سر و 

 صداها خوابید. به تلویزیون نگاه کردم و  فتم:
 " ای شد؟!!!"

 می سععابی، میای این ابس می کنی یا نه؟ میری تو آشععپزخونه رو  -امیر عباس
رو جمآ و جور می کنی یا  یر می دی به این ب ه. خب بشععین دیگه همه رو 

 عاصی کردی، اته؟"
شو کثیف -ملیح مامان " خب مادر هی می خورید می ریزید رو فرش. زند ی 

 کردید"
سورنو - شکال نداره. ببینید. دیگه نمی یام جلوتون. فوتبالتو ببین.." اومدم  " نه ا

 کنم که یه ا اله اا الله ای  فت و سورن و ازم  رفت. هدی آروم  فت: و بلند
 " اوه اوه داغ کرد. از زیر اشمی پاییدن خسته شد و آمپر ترکوند." -

 "هونیا تو از وقتی امیر عباسو دیدی جمآ و جور کردنت بیشتر شد." -لعیا
 " نه!!! اینئورنیست"-

ست لعیا و هدی نگران نگاهم کردن. اند تا  شروع کردم به پو شتم و  میوه بردا
کندن و درست کردن.. صدای بستن در کواه در اومد. نا خودآ اه با استرس و 

 نگرانی  فتم: "هاله اومد."
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 همه بهم نگاه کردن و بعد به همدیگه نگاه کردن. دوباره به امیر عباس  فتم:
 " هاله اومد." -

های خالی رو جمآ کردم و  به سععاعت نگاه کردم و از جا بلند شععدم. اسععتکان
سینی  شد. یه  سم به امیر عباس بود که از جا بلند  شپزخونه. تموم حوا رفتم تو آ
اای ریختم، بدون این که کسععی برداره جلوی هر کسععی که می  رفتم براش 
اای می ذاشتم و هرب میوه و تخمه اشو از آشغال پاکسازی می کردم. دوباره 

 نشو دیده دیگه..به ساعت نگاه کردم. حتمات ماشی
ست یه پرتغال رو ریز  سته بود. تموم پو ش ستم پایین کاناپه که امیر عباس ن ش ن
یه  باس نمی ره؟  یاد. ارا امیر ع نه.. نمی  پایین جیغ و هوار ک یاد  ریز کردم. ن

 ساعته هاله اومده، اان زنگ می زنه به موبایلش..
 "هونیا جان؟ " -زن عمو پروانه

پرید و فت: " مادر، من که آروم صععداد کردم ارا از صععدا کردنش شععونه هام 
 ترسیدی؟"

 " سورن بیدار شد؟"-
 " اونئور که تو خط و نشون کشیدی اون تا شب خوابه." -هدی

 به طرب همه نگاه کردم و  فتم: " ای بیارم؟"
 امیر عباس از جا بلند شد و  فت: " ا اله اا الله..."

 " داری می ری باا؟"-
 حرص جواب داد: " دارم می رم دستشویی."امیر عباس با 

 "خب باشه، ببخشید." -
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شی بدبخت،  شویی مهران  فت: " هونیا داری دیوونه می  ست سید د تا پاش ر
 اته؟"
 "مهران!" -مامان
حال خودش  -مهران پاد، تو  مه رو می  نه، ه اه همش جمآ می ک "عین مور

 نیست.."
 "خیله خب شلووش نکن." -هدی

 "من خوبم." -
 " این زنه اذیتت می کنه؟"-مامان ملیح

 " کی؟!!!"-
 "هاله دیگه." -زن عمو

 " نه اصالت نمی بینمش."-
 "عزیزم تو تموم حواست به اونه. هونیا نکن ما نگرانتیم." -هدی

 " باید با امیر عباس صحبت کنیم تو رو ببره خونه ی خودد.."-لعیا
 گه امیر عباسععو نمی بینم "" تو رو قرآن لعیا مدیونید حرب بزنید، اون وقت دی-

 خاک بر سرد ای می  ی؟ با خ الت  فتم: " ببخشید"
مامان و ملیح مامان سعر به زیر انداختن و لعیا و هدی با دلسعوزی نگام کردن. 
شیا هم با کلی اخم زل زد به  شید و زد بیرون و عر شو پو شد و ژاکت مهران بلند 

 . به من نگاه کرد و  فت:تلویزیون... امیر عباس از دستشویی اومد بیرون
 " این هرفه داره پر می شه نمی یای خالی کنی؟"-

 " خ الت بکش. مسخره اش نکن."-ملیح مامان
 " مسخره نمی کنم تع ب کردم! مهران ک ا رفت؟!"-امیر عباس
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 " دیگه کم کم حاضر شیم بریم."-لعیا
 "ک ا؟ تازه ساعت اهاره؟" -

 جور کردی. کالفه شدن.." " دقشون دادی انقدر جمآ و-امیر عباس
 " نه داداش ارا حرب تو دهن ما می ذاری؟ ما از ده تا حاا این اییم.."-لعیا

 موبایل مامان به صدا دراومد و  فت:
.. اومده دنبالم. هانی بیا مامان."-  " داریوشه حتمات
 "می یاد دنبالت؟" -

 مامان با و ه نگام کرد. امیر عباس  فت:
 یا نه؟ اذیتتون که نمی کنه؟" "خوب رفتار می کنه -

 مامان با خ الت  فت:" نه خدا رو شکر."
شد  فت: "  شد و در حالی که از جلوی امیر عباس رد می  شیا در جا بلند  عر
تو حواست به زند ی خودد باشه که زنتو خل کردی." رو کرد به هدی و  فت 

 :" من تو ماشین منتظرم"
 " عرشیا؟!! ارا قیام کردی؟!!"-

 " می خوام برم مغازه.."-اعرشی
 " فوتبال که تموم نشده."-

 "  ور باباش. کار نداری؟ خداحافظ."-عرشیا
 " هدی!"-

هدی در حالی که اادرشععو سععرش می کرد  فت: " اان صععداش در می یاد 
 حتمات کار داره. بهت زنگ می زنم قربونت."
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 شدید؟" با بقیه هم روب*و*سی کرد و  فت: " مامان پروانه، کیمیا حاضر
 " آره آب ی بریم. خداحافظ هونیا جون."-کیمیا

مامان هم باهام روب*و*سععی کرد و  فت: " داریوش اومده برم یه وقت مهران 
 باهاش جر و بحثی نکنه. لعیا بیا.."

سته بود نگام کرد  ش همه یهویی رفتن و امیر عباس همون طوری که رو کاناپه ن
 و  فت:

 " همه رو فراری دادی"-
 ه بهش انداختم و م ددات به ساعت نگاه کردم و هرفها رو جمآ کردم..یه نگا

سرشو  شت. به امیر عباس  فتم:" امیر.. امیر عباس" بدون اینکه  ساعتی  ه یه 
 تکون بده اشماشو به طرفم  ردوند و  فتم: " هاله اومد."

 امیر عباس کامل نگاه کرد و  فت:
 این ا باشم نرم باا."" تو ایه مشکلت هونیا؟ عشقم می کشه امشب -
 " نرو خب فداد شم ولی هاله دعوا نکنه"-

" هاله بی ا می کنه حرب بزنه، اختیار من دسععت خودمه." سععری  -امیر عباس
ستادم  صدایی که می اومد از حرکت می ای تکون دادم و به کارم ادامه دادم. هر 

سر  شد م ددات از  شروع می و می  فتم: " اومد. " بعد که خبری نمی  سابیدنو 
کردم. سععورن که از خواب بیدار شععد و دید امیر عباس نرفته انقدر ذوق کرد که 
امیر عباس کلی قربون صعععدقه اش رفت. " خب به خاطر ب ه مونده حاا که 
بیدار شده دیگه می ره." ولی اند ساعت بعدش همینئوری موند.  فتم "شاید 

ب شعد و نرفت.. سعورن بعد بعد سعاعت کاریش بره" .. ولی سعاعت یازده شع
 ساعت یازده و نیم به هر دلیلی که  ریه می کرد می  فتم:
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 "هیس هاله خانم دعوا می کنه ها." سورن هم سریآ ساکت می شد. -
شرنگ امیر عباس افتاد که یه  ستم نگام به ژاکت آبی خو ش ستم. تا ن ش اومدم ن

سوزن آور شدم نخ و  سریآ بلند  شده بود.  شه اش درزش باز  دم تعمیرش  و
 کردم. تا  هاشتمش روی صندلی امیر عباس  فت:

 " تموم شد؟"-
 " می ری باا؟ سورن بیا با بابا خداحافظی کن.." -

فت: " نمی رم.. نمی رم.. ارا اینئوری می  با حرص   باس شعععاکی  امیر ع
 کنی؟"

 با ترس  فتم:" باشه امیر جان ارا داد می زنی؟ آخ لباس تنته.."
شو س سبید  امیرعباس لبا سورن از ترس ا با حرص درآورد و کوبوند به زمین. 

 بهم و امیر عباس  فت:
«  هاله می یادا»" تا صععدا می یاد می پره، تا این ب ه تکون می خوره می  ه  -

هی سععاعت می یاد. مشععکلت ایه؟ یه شععب اومدم پایین عین مرغ سععرکنده 
سععتی؟ ایکار شععدی. من امیر عباسععم. می فهمی هونیا؟ امیر عباس. تو کی ه

می کنی؟ معلومه داری از اسععترس می میری. رنگت شععده عین میت. کارد 
 شده اوتکه زدن رفت و آمد من."

 "ببخشید." -
 ع بی و با حرص  فت:

 " ارا عهر خواهی می کنی؟" -
 با  ریه  فتم:
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 " خب ای کار کنم؟" -
شت و انگی به موهاش زد. همینئوری زیر  شو رو هم  ها شما امیر عباس ا

پن اهارزانو نشسته بودم و سورن و تو ب*غ*لم  رفته بودم و نگاش می کردم ا
 که صدای در اومد. با هول  فتم:

 " اومد." -
امیر عباس با حرص نگام کرد. رفت طرب ژاکتش و ژاکتشععو برداشععت و از در 
شو از  شرت خونه زد بیرون. اول هاج و واج نگاش کردم و بعد زدم زیر  ریه. تی 

 اشتم و بوییدم و ب*و*سیدم و به خودم  فتم:رو زمین برد
ست - ست بمونه احمق. می خوا شت رفت.. می خوا " انقدر  فتی  فتی  ها

 بمونه.."
--- 

 "سورن بدو برو حموم تا من بیام." -
 "ماشین هامو بیارم؟" -سورن

 لباسای سورن و درآوردم و  فتم:
 " نمی ری تو وان تا من بیام."-

 ی؟"" اردکمو نمی یار-سورن
سباب بازی هاتو داری می یاری تو  - سورن می خوای یه حموم کنی ها! کل ا "

 حموم."
 رفتم وها رو هم زدم و سورن اومد،  فتم:

 " برای ای ل*خ*د اومدی بیرون. برو تو حموم سرما می خوری بدو."-
 " مامان، بابا نمی یاد؟"-سورن
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 جمعه است."" نمی دونم مامان. قشنگم حتمات رفتن بیرون، امشب -
 " آخه بابا صبح هم نیومد، زنگ بزنم؟" -سورن

 " نه مامان برو تو حموم، شاید زنگ بزنم خاله هدی و عرشیا بیان."-
 سورن با  ریه  فت:

 " من بابا رو می خوام."-
" سعورن! " خدایا باز شعروع کرد. دسعتشعو  رفتم و بردمش و حموم.  فت: " -

 اردکم ای؟"
یاما. همین جا باش، نیا صعععدای زنگ اومد و  فتم: تا من ب " نمی ری تو وان 

 بیرون. سرما می خوری."
 اومدم بیرون و آیفون و برداشتم و  فتم:

 " کیه؟" -
 " باز کن." -

 امیر عباس بود. در رو باز کردم. از پله ها اومد پایین. ک ا رفته بود؟!
 "سالم!!! " نگران نگاهش کردم و  فت: " ایه؟!" -
 سورن و حموم می کنم اان می یام اای براد می ریزم." "هی ی. دارم -

سری تکون داد. رفتم در حمومو باز کردم سورن و که ندیدم بند دلم پاره شد که 
شت. خیلی ریز  سالو نیمه رو ندا سه  سورن هم جثه ی ب ه ی  افتاده تو وان. 

 جثه بود. جیغ زدم و زدم تو سر خودم و  فتم:
حموم  هاشععتم، پام لیز خورد و با قفسععه ی سععینه  " سععورن! سععورن.. " پامو تو

خوردم لبه ی وان.. اشععمام از درد سععیاهی رفت. امیر عباس کمرمو  رفت و 
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شد؟! تو وان و  سورن ای  سورن.  نگران  فت: " هونیا!" درد حالیم نبود، فقط 
سالم بابایی." وقتی  شت امیر عباس  فت: "  سورن از پ سورن نبود.  نگاه کردم 

دکش دیدمش تازه از درد نفسععم رفت. امیر عباس منو تو ب*غ*لش با اون ار
  رفت و برای اولین بار با ع بانیت سر سورن داد زد:

 " تو بیرون حموم ای کار می کنی؟ مادرد سکته زد."-
 سورن زد زیر  ریه و  فت:" بابایی اومدم اردکمو ببرم."

دردو فراموش امیر عباس سععرمو ب*و*سععید و  فت: " جان؟ هوینا.. " وای 
 کردم." هونیا دستتو بردار ببینم."

 " آآآخ.. آآآآآخ.. امععیع.. یععععر.." -
 فقسه ی سینه امو ماساژ داد. سورن با  ریه  فت: " مامانی."

" ببین ایکار می کنی؟ صد بار می  ه از حموم جنب نخور حرب -امیر عباس
 می ره تو  وشت؟"

  فت:سورن سر به زیر انداخت و امیر عباس 
یاد  - قدر ز پاد لیز خورد؟ از ای می ترسععی عمق وان ان " بهتر شعععدی؟ 

 نیست.."
 "  فتم ب ه ام خفه شد.. " سورن با و ه نگام کرد و امیر عباس  فت:-
 " تو برو بیرون من حمومش می کنم."-
تا اتمام حموم سععورن - مامان.. "  یا  نه، نمی تونی. بهتر شعععدم.. سععورن ب  "

و با هم سععورن و شععسععتیم، با سععورن هم کلی بازی کرد و همونئور اون ا بود 
کلی خندیدیم. کاش اون حموم هر ز تموم نمی شععد. سععورن و ای حوله اش 
پی وندم و از حموم اومدم بیرون تا خشکش کنم و لباس تنش کنم. امیر عباس 
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هم یه دوش  رفت. تا از حموم بیاد شعععام سععورن و دادم و خوابوندمش. امیر 
صدام ک شامو عباس  سفره ی  ست. یه حوله بهش دادم و رفتم  رد و حوله خوا

ایدم. از تو کابینت یه لیوان برداشععتم. تا بر شععتم امیر عباسععو اونور اپن دیدم. 
نمی دونم ارا با دیدن اون سععر و وضععآ هل کردم و یکی از لیوان ها از دسععتم 

ن ختر نوجووافتاد، انگار بعد از دو سعععال و نیم ازجدایی اولمون تبدیل به یه د
 شده بودم.امیر عباس خنده اش  رفته بود و  فت:

 " من پایین لباس دارم؟" -
 "آره اان می یارم." -
 " مواهب باش تو پاد نرن." -

شو  ستام می لرزید. علت شتم. د ست لباس بردا شو یه د رفتم تو اتاق و از تو ک
. بر امیر عباسنمی دونستم ایه. در کشو رو بستم. اومدم بر ردم که خوردم به 

 عکس دستای سرد من تنش کوره ی آتیش بود.
اول می ترسععیدم نگاش کنم فقط به دسععتام که روی تنش بود نگاه می کردم، 
ستش دو کمرم پی ید. نگاش کردم. انگار زمان به  شمم رو حلقه ام موند، د ا

 روز اهله ی سورن بر شت..
تاق  یده امیر عباس.." از با هول و هراس  فتم:" امیر.. امیر.. سععورن تو ا خواب

شه  سری تکون داد و  فت: " با خودم دورش کردم. تنم می لرزید، امیر عباس 
 باشه.."

 موهامو کنار زدمو  فتم:" بیا شام بخور.."
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از اتاق رفتم بیرون و دسععتمو رو قلبم  هاشععتم. بعد هفده ماه به من بر شععت. 
 هفده ماه لعنتی.

ستام از ستاده بودم. د ستاش دورم حلقه زد و  روبرو اپن ای هی ان می لرزید. د
  ردنمو ب*و*سید. بر شتم نگاهش کردم و  فتم:

 " اقدر دیر اومدی."-
مه دادم: " داوون شعععدم امیر عباس، داوونم  امیر عباس موهام و کنار زد و ادا
کردی.. " پیشععونیمو به قفسععه ی سععینه اش اسععبوندم. درسععت حال آدمی رو 

ست خون از شتم که مدد ها سرد تر می دا ش رفته و تنش داره لحظه به لحظه 
شعععه و حاا که بهش خون تزریق می کنند داره جون می  یره و تنش  رم می 
شه. هر لحظه ای که می  هشت انگار به عمرم اضافه می شد. انگار اونم حال 
شده بود همون امیر عباس. مدام تو دلم می  فتم: " یعنی خوابه؟  شت،  منو دا

دارم خیال بافی میکنم یا واقعیت؟ نکنه دیوونه شععدم و داار یعنی رویاسععت؟ 
حمله ی اسعکیزوفرنی شعدم و این دسعتای  رمو دارم دور خودم احسعاس می 
کنم؟ حتی ا ه دیوونه ام شععدم حاضععرم با خیال بودن با امیر عباس عقلمو از 
دست بدم." دوباره نگاهش  رم شده بود. پر از شور و حال همون روزای خوِش 

قی رو داشت. نمی خواستم یه لحظه بودن در آ*غ*و*ششو از دست بدم. عاش
سه ها  صدقه رفتناش.. برای ب*و* شده بود. برای قربون  دلم براش خیلی تنگ 
و نوازشاش.. برای دنیایی که منو در اون ورق می کرد تا پر از احساس ارزش و 

 اعتماد به نفس بشم.."
 عزیز من."آروم کنار  وشم زمزمه کرد:"  ریه نکن 
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" نه این  ریه از سر و ه نیست، از سر بر شتن توجه تو به منه، ا ر خوابی یا -
خیال، تورو خدا منو به واقعیت برنگردون که ا ر بر ردم و بازم باهام سرد باشی 

 این خیال منو روانی می کنه.."
 موهامو نوازشی کرد و جواب داد:

بی طاقتت بودم. ولی تو طردم  " دیگه تحمل نداشتم حتی از لحظه ی اول هم-
کرده بودی، ورور عاشقیم شکسته بود، ورور مردونم شکسته بود، برام سخت 

 بود.. خیلی سخت."
 دستمو رو  ونه اش  هاشتم، کف دستمو ب*و*سید و  فت:

" نمی دونی ای بهم  هشععت، حتی سععخت تر از روزایی که بیوه ی باردار -
ستی آرومت م سین بودی و می بای سخت تر از روایی که باهام امیرح ی کردم، 

لج می کردی و نمی ذاشععتی بهت نزدیک بشععم.. از دسععت دادنت برام بدترین 
نوع شکست بود و وقتی هم رفتی.. سر اون کار حس کردم با تموم قوا له شدم، 
صفت بی ویرد  صورتم بندازه.. از  سید کم مونده بود تف تو  سی بهم ر هر ک

ی بودم، دلمو شکسته بودی.. زند یم به دست شنیدن خسته شدم. ازد ع بان
شتم طالق می  شاهده که هاله رو واقعات دا سم به فنا رفته بود. خدا  عزیز ترین ک
نداختی. از  یا.. منو سععر لج ا تادم هون که تو رو بر ردونم ولی سععر لج اف دادم 
نداشععتنت به هاله پناه آوردم هر اند زخم هام بازم التهاب پیدا کرد. من تو رو 

 می خواستم اون تو عشقم بودی.. اون با تو آروم بودم.."
 ب*و*سیدمش و نگاش کردم. م ددات صورتشو ورق ب*و*سه کردم و  فتم:

 " ببخشید، ببخشید.."-
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یا هر ز  -امیر عباس به خدا که هون باد. ولی  " خودم کردم که لعنت بر خودم 
بگم فقط می هاله رو دوست نداشتم. تو عشق من هستی، دروغ نمی خواستم 

 خواستم تو رو داشته باشم. از سر این دل لعنتی به دروغ واداشته شدم."
 سینه ی اپش، روی قلبشو ب*و*سیدم و  فت:

ست دادیم به خاطر ورور، بی اعتمادی،  - شید.. روزهای زیادی رو از د " ببخ
شته. باید بهم  سر  ل بازی، کینه، دودلی و تردید و ورور.. هر دو بی طاقتیم و 

ر ردیم. مثل روزایی که عاشق هم شده بودیم. تو تموم زند ی منی، نمی خوام ب
 بیشتر از این رهاد کنم. دارم کم می یارم.."

 نگران نگاش کردم و  فتم:
 "هاله رو ایکار می کنی؟" -

" هاله هم هی وقت منو نخواسععت، اون به کسععی نیاز داشععت که  -امیر عباس
پیشرفت کنه، تا کسی بشه که می خواد مثل  کنارش باشه و در جایگاه شوهر. تا

اان که پول دانشگاشو بدم، براش تو یه شرکت معتبر کار پیدا کنم، با آدم های 
سی مثل من  شیدن به ک شه ولی برای قد ک شناش کنم.. هاله پول دا سرشناس آ
سه  ستقالل بر شت. بهت  فتم که ازدواج ما م لحتی بوده که اون به ا نیاز دا

 .من به اقامت
طی این مدد حتمات پی به زند ی رباتی ما بردی؟ اینکه من همیشععه وقتی می 
اومدم پایین به هوای سععورن تا باهاش بازی کنم که وقت شععام بود اون هاله 

 خودش به زند ی نمی رسه، حتی به خودش. تموم آراستگیش واسه خیابونه.
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ه هاله ید این ککی دیدی ما بیرون بریم یا خوش و بش کنیم؟ تو سورن و با تهد
می یاد ساکت می کردی اون همیشه در حال دعوا بودیم و صدای هاله رو می 

 شنیدی.
تموم وقتش توی دانشععگاه و سععِر کارشععه.. حتی جمعه ها هم اخت ععاص به 

 آرایشگاه و مزون و استخر و دوره های زنونه و  ردش با دوستاش داره.
فکر و ذکرم تو بودی، مترو برام اهمیتی نداشععت که ایکار می کنه اون تموم 

بیام، تو ای کار می کنی، تو ک ا می ری تو ک ا می یای، اه صععدایی از این 
 پایین می یاد تا من بهونه داشته باشم و بیام ببینمت.."

"عزیزم.. امیر عباس.. حتی همون ثانیه ی اول هم از جدایی پشععیمون بودم،  -
هم رنگ بهاری یا کوتاه و اون عشق درست عین موی سفید می مونه هر ای 

بلند کنی باز هم کافیه اندکی ازش بگهره تا رو سرد سر باز کنه و اعالم کنه که 
وجود داره، با تک تک سععلول هام با روک و قلبم باورد دارم ولی پر از نگرانیم 
از تکرار ماجرای سععه سععال قبل که قرار بود هاله باشععه ولی جای منم تو زند ی 

  رفت. می ترسم.."
 سرمو به سینه ی امیر عباس اسبوندم و  فتم:

 " دیگه نمی خوام بری، از حسرتت مردم تو این سال ها و ماه ها.."-
 امیر عباس سرمو ب*و*سید و  فت:

 
" از اون شبی که مادرا و خواهرا و برادرامون برای ناهار اومده بودن این ا حالم -

شد، از خودم بدم می اومد وقتی حال تو رو اونئوری می دیدم و  خیلی عوض 
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ضعیت  شتم. از و شتن و من حق دفاع از خودم ندا شت اتهام به روم دا هم انگ
به دل  رفتم. وقتی  نه  هامون از خودم کی نه جلوی خونواده  پایین خو تو، تو 
عرشععیا رو کنار هدی و مهران و کنار لعیا دیدم دلم آتیش شععد که تو رو ندارم. 

ه ام پر می کشید سمتت. برام سخت بود که دلم برای مظلومیتت داشت از سین
ستم این تحریمو تموم کنم، باید تمومش می کردم.  شم می خوا سرد با باهاد 
تو تنبیه شععده بودی حتی منم تنبیه شععده بودم. تو از جدایی و منم از بی فکری. 
باید بهم برمی  شععتیم تا آرامش به هر دومون به هر سععه مون حتی به سععورن 

شععب مهمونی سععرم شععد انبار افکار، از یه ور وسععواسععی که تو  بر رده. از اون
 رفتی، از یه ور همه ی عشععقی که تو اشععماد بود و من و داشععت به جنونت 
می رسععوند، از یه طرب بی تابی های خودم، که از بی تابِی تو هاله رو درسععت 
عین یه موجود مزاحم و انگل می دیدم که بهم وصعععل شعععده و نمی ذاره به تو 

سم شار خونواده بر شده بود مخیل اع ابم. بی قراری این ب ه، ف . کارای اونم 
ام.. همه و همه تو سرم بود.. انگار خود به خود کارای هاله رو بردم زیر ذره بین 
اصععالت ارا باید تحملش کنم؟ از دسععت بی جاذبه بودنش برای تفریح اومدم 

وندم ادامه ی جریان، ایران که بعدش فهمیدم ار بالیی سععر برادرام اومده و م
پس ارا اان تحمل می کنم؟ اون هیک وقت برام مهم نبود و به کاراش توجه 
صله ی  شتم، خودم که حو شتم ولی حاا برای دک کردنش نیاز به بهونه دا ندا
مدش  تا از رفت و آ خدام کردم  نداشععتم پس یکی رو اسععت تادن و  پی اون اف

یا عکس بگیره یا فیلم یا صععدا اطالعاد جمآ کنه و هر ایز مشععکوکی که دید 
ضععبط کنه. برام نا محسععوس تحقیق کنه و مدرک جمآ کنه. خودم هم تو خونه 
سیج می  شنیده بودم که موبایلش وقت و بی وقت زنگ می خوره یا م اند بار 
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یاد ولی برام مهم نبود از سععر این ت ععمیم وقتی می رفت حموم یا می خوابید 
اس هایی متعدد از یه شععماره ی خاص  وشععیشععیو اک می کردم و متوجه تم

شدم. شماره رو نوشتم ولی زنگ نزدم تا اطالعاد و مدارک دستم برسه. امروز 
صععبح قرار بود بعد ماه ها اکیده ی کاملی از اطالعاد و مدارک و اسععنادو 
تحویلم بده. شعععاید هر مردی با دیدن عکس زنش کنار یه مرد دیگه یا پرینت 

ن و فیلم هایی در اماک -این خئشو به نام خودم  رفتمکه البته  -تلفن همراهش
عمومی با شخ  ویر خودم سر تع ب می اومد. ولی من از این که می دیدم 
اون زن هاله اسععت و تو نیسععتی تو دلم حس آرامش می کردم. هاله همیشععه یه 
شه که بدونی که مردی که کنار هاله می دیدم  شاید براد جالب با وریبه بوده. 

 ؟"کی بوده
 با تردید به امیر عباس نگاه کردم و  فت:

" روزای اولی که اومده بودی این ا اندین و اند بار سععرتو با دارا که اومده -
بود تو شععرکت دعوام شععد. حتی تا مدد ها یکی رو جلوی در می ذاشععتم که 
مراقب باشععه دارا نیاد جلوی در خونه که الحمدلله.. نیومده بود. ولی می دونی 

 د مشکلش سر روانشه. نه این که مس له تو باشی براش.."پسر عمو
 با تردید پرسیدم:" نکنه َمرده داراست؟"

 امیر عباس در حالی که حلقه امو توی انگشتم می ارخوند  فت:
. فکر کرده هاله واسه ی من مهمه. کار منو آسون کرد."-  " دقیقات
 " می خوای مدارک تحویل داد اه بدی؟"-

 بلند کرد و موهامو کنار زد و  فت:امیر عباس سر 
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" دیگه به طالق توافقی یا جلسععاد متعدد داد اه نیازی نیسععت. اینبار تموم  -
 حق با منه. فردا صبح مدارکشو تحویل می دم."

 به امیر عباس همینئوری نگاه می کردم. لبخندی زد و  فت:
 " کمتر از یکماه قول می دم از زند یمون می ره بیرون."-
 یر عباس من می ترسم. نیاد بالیی سر سورن بیاره واسه انتقام از من."" ام-

 امیر عباس خنده ای سر داد و  فت:
" هنوزم توی این سر پر از فکرای جور واجوره؟ نترس عزیزدلم من کنارتونم."  -

لبخندی زد و ادامه داد:" داشععتم می اومدم به عرشععیا  فتم" یه کار ر ببره خونه 
 ه شب بریم خونه ی خودمون."اتو تمیز کنه ک

 شوکه شده به امیر عباس نگاه کردم، یکهویی؟!!!
 " امیر عباس؟!!" -

" تا دیشععب خدا شععاهده که هر روز و شععب برای این لحظه های  -امیر عباس
ثانیه شماری می کردم و نقشه می کشیدم. ولی اون مئم ن نبودم نمی تونستم 

م هاله دسعععت از پا خئا نکرده بود حرفی بهت بزنم به خودم می  فتم: ا ر ه
به بهونه های مختلف  یا رو کم کم آماده می کنم و می برم اونور، بعد هم  هون
اند شب در میون پیشش می مونم و هر هفته تعداد موندنام بیشتر و بیشتر می 
شه و هونیا عادد  سته می  شب. اینئوری هاله هم خ شه هر  شد تا حدی که ب

 می کنه..."
  فتم: " بدجنس اند شب در میون؟!"اخم کردم و 

سته بهت  سته و پیو شدی باید آه شوکه می  خندید و  فت: " خب یکهویی که 
 نزدیک می شدم."
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در آ*غ*و*شععش جا  رفتم و  فتم: " دیگه طردم نکن حتی ا ه باز زد به سععرم. 
 من به تو اعتیاد داردم امیر.."

شد این روز ها د سید و  فت: " دیگه تموم  سی برای هردومون سرمو ب*و* ر
 بود."

---- 
شیا َاه هیس بابا اان عاقده بیرونمون می کنه، تو قرآنتو بخون به حرفای ما  -عر

 ایکار داری؟
 اه پررو ِا.. -امیر عباس

 ملیح مامان لب  زید و زیر لب با حرص  فت: امیر عباس!
 سورن از ب*غ*ل عمو رسول پرید پایین و اومد طرب ما و امیر عباس  فت:

 بابایی پیش بابا جون بمون ما داریم قرآن می خونیم. -
 خب بگیرش ب*غ*لت دیگه، حاا اه قرآنیم می خونی. -هدی
برای ای انقدر حرب می زنید، آقا داماد؟ دارم این عرایض رو برای شما  -عاقد

 می  ما نه فقط برای عروس خانم.
 بده کافیه. حاجی من و عروس خانم نداره که، یکیمون هم  وش -امیر عباس
 امیر عباس! حاج عاقا ببخشید بفرمایید. -عمو رسول

صیغه و یه ب ه  وش نمی دید.  سال  سری تکون داد و  فت: بعد اهار  عاقد 
 انکامو سنتی..

 من عاشق این اشم، من می  م عروس رفته ک ا ها. -عرشیا
 دهن لقی نکنی ها. -هدی
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 هیس بهار ببینم حاج آقا ای می  ه. -عرشیا
 من به هونیا قول دادم که خودش بگه، عرشیا با تو ام.. -هدی
 عروس خانم وکیلم؟ -عاقد

 عروس رفته آزمایشگاه جوابشو بگیره. -عرشیا
شیا نگاه کردم و دیدم از  شاکی به عر شیا نگاه کرد.  شت و به عر امیر عباس بر 

 ته دل یه لبخند با شیئنت رو لبشه.
 ا، آره؟لعیا با ذوق  فت: الهی قربونت برم هونی

 دست دراز کردم. عرشیا رو از باا سرم زدم وبه هدی  فتم:
 آلو تو دهنت خیس نمی خوره. -

 امیر عباس با ذوق  فت: آزمایش دادی؟
اووو، خوبه یکی دارید ندید پدیدا. خوب منم دارم بابا می شععم ولی  -عرشععیا

 مثل تو ذوق نکردم.
 عروس خانم برای بار سوم.. -عاقد

 هامو در بر  رفت. با ناراحتی  فتم: امیر عباس شونه
 می خواستم تو یه موقعیت خوب بگم که این عرشیا نهاشت. -

 ِکی بهتر از این موقعیت؟ -عرشیا
فدای جفتتون بشععم، عروس  فت: الهی من  گام کرد و   با ذوق ن باس  امیر ع

 خوشگلم.
سه جلوی هدی از  شیئنت  فت: خیله خب ب شیا با  با خ الت خندیدم و عر

حرفا نزن پس فردا اونم عروسععی می خواد، هر ای باشععه هدی هم حامله این 
 است دیگه.



wWw.Roman4u.iR  492 

 

 هر اهارتامون خندیدیم و  فتم:
با اجازه و مامانم و بابا مهراد که می دونم این اسععت و عمو رسععول و مامان  -

 ملیح بله.
 همه کل کشیدن و دست زدن. عرشیا  فت:

 منم باید بگی.بی معرفت من ای؟ با هم هماهنگ نکردیم،  -
 دهن لقی کردی حهب شدی. -

بدبخت کارتو آسععون کردم، قبل از بله  فتن انقدر هولی.. باید زیر  -عرشععیا
 لفظی می  رفتی به عالوه ی مژده  ونی، عرضه نداری؟

شده، تمثیر پدر  -امیر عباس ستی، اه خاله زنک  خوبه تو جای حنانه خانوم نی
 شدنته؟

ن جلو صععورتمو ب*و*سععیدن و ملیح مامان ملیح مامان و عمو رسععول اومد
 دست رو شکمم کشید و  فت:

 انقدر خوشحالم که خدا می دونه، ایشاا پا قدمش خیره.. -
عمو رسععول از جعبه ی طالیِی م*س*تئیل شععکل بزر ی، یه سععرویس طال 

 درآورد.  فتم:
 عمو جون ازم نبود. شما که قبالت بهم هدیه داده بودن. -

سول شد، اان عروس اون بر -عمو ر سین می  ای زمانی بود که عروس امیر ح
 بزر م شدی.

 از جیبش یه جعبه ی دیگه هم درآورد و  فت:
 اینم برای این که قراره برام یه نوه ی دیگه بیاری. -
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 معرفی کرد. بی بی سیشما هم خبر داشتین؟ وای عرشیا تو رو باید به  -
 خب ببینم صاحب اقدر طال شدی. -عرشیا
تنها با هانی اومده بود، اومد جلو و من و امیر عباسععو ب*و*سععید و یه مامان 

 زن یر بهم داد و  فت:
این اولین هدیه ی باباد بهم بود، بین ب ه هام از همه بیشععتر شععما منو یاِد  -

یا. " ب*و*سععیدمش و  فتم: "  ید پس این ایِق تو ِا هون نداز عشععقمون می ا
 مرسی مامان.

 شت و  فت:مامان دست رو شکمم  ها
حس می کنم هر ز روزی به این قشععنگی تو این سععال های اخیر نداشععتم،  -

 خوش بخت بشی..
سععورن، عمو بیا بریم. بریم که مامان و باباد می خوان بپی ونند باید  -عرشععیا

دیگه خودم کم کم تو رو به فرزند خوند ی بپهیرم. دیگه این مامان بابا براد 
 ه ی جدید بیارن..مامان بابا نمی شن. قراره ب 

 اول ببرش بعد مغزشو شست و شو بده. -مهران
 عرشیا! -امیر عباس

 سورن با بغض به من و امیر عباس نگاه کرد و  فتم: نه مامان قشنگم.
 عرشیا ارا  ریه ی ب ه رو در میاری؟ بزرگ نمی شی تو؟ -لعیا

 امیر عباس سورن و ب*غ*ل کرد و  فت:
ی کنه. مامان می خواد آب ی خوشععگل بیاره که پهلوون بابا، مرد که بغض نم -

 تو باهاش بازی کنی تنها نباشی.
 مهران رو به من  فت:
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 دارید می رید سفر اذیت نشی؟ -
 نگران نباشید، یه ّکله نمی رم که خسته نشه. -امیر عباس

 می ری آب یمو بیاری؟ -سورن
 نه مامانت قبالت آب یتو قورد داده. -عرشیا
ب ه ی کوایک اینئوری حرب نمی زنند اون فکر می کنه  عرشیا با یه -هدی

 تو راست می  ی.
خب راسعععت می  م دیگه، نگاه کن تو هم ب ه ی منو قورد دادی  -عرشععیا

 شکمت هم نفخ کرده.
 من خندیدم و لعیا  فت:

 سورن عمه بیا بریم با مهیاس ببرمتون به اون پارک قشنِگ سر کواه امون. -
 باسو نگاه کرد و امیر عباس  فت:سورن نگران من و امیر ع

 من با شما قبالت صحبت کردم پسرم، هان؟ -
 سورن امیر عباسو ب*و*سید بعد به من  فت:

 قول می دید دو روز دیگه زود بیاین؟ -
 آره مامان جون شاید زودتر هم بیایم. -

 نگران نباشید می برمش خونه ی خودمون. به ما عادد داره. -عمو رسول
 عمو جون. ببخشید ها -

شما دارید بعد این همه  -ملیح مامان شحالیم که  نه مامان تازه ما کلی هم خو
 سال می رید ماه عسل. امیر عباس خیلی مراقب باشی ها..

 رسیدید به ما زنگ بزنید نگران نشیم. -مامان



 495 قشاع

 آروم برو هونیا حالش بد نشه. -عمو رسول
 اشم، اشم. -امیر عباس

سل زن عمو پروانه ما رو از ز شدیم و راهی ماه ع شین  سوار ما یر قرآن رد کرد. 
 شدیم. تو راه امیر عباس دستمو  رفت و نفسی کشید و فت:

 دیگه قئعات شدی مال خودم. -
سم، ا ه این ب ه  سوالی ازد بپر با کمی نگرانی  فتم: امیر عباس می خوام یه 

داری.. به دنیا بیاد تو هم نان سععورن و همینئوری که اان عاشععقانه دوسععت 
 دوست خواهی داشت؟
 امیر عباس با وم  فت:

هونیا این اه حرفیه؟ سععورن ب ه ی منه، هزار تا ب ه ی دیگه هم بیاد جای  -
 خودشونو دارن و سورن هم جای خودش.. ائور این فکر به سرد اومد؟

نفس راحتی کشیدم و  فتم: خدا می دونه از این که از تو ب ه ای تو شکم دارم 
 م، ولی ته دلم نگران بودم با این که جوابو می دونستم.اقدر خوشحال

امیر عباس با شععیئنت  فت: از این خوشععحالی قراره بار ها براد تکرار بشععه 
 اون من دوست دارم دور و برم یه عالمه هونیا کواولو باشه.

 بعد می ترسم از اشمت بیوفتم. -
نیا هیک جای دتو، توی اشعمم نیسعتی. توی قلبمی که هیک کس  -امیر عباس

 جاتو نمی  یره..
یب رمانبابت نوشتن این  عزیز فر یقائم لوفرین ازبا تشکر   از

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


