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  عاشقانه: نر ژا
*****  

  

  : رمان درباره
  

 یاتفاقات.… و باورهادی عقای سرهیبا … تا آدمچند…هی زندگهی نرم قصه سقوط

 چکار دی ددی و بای دو راههی به رسنی که منهی مهم استیخوب و بدش مهم ن..فتهیم

 از ی زنلدای… مردکیدو زن و . کننی متیسقوط نرم رو سه نفر روا. کننیم

  . خونهیدو مرد از .… گذشته اش وجود دارنی که دو مرد توینز.…جنس گذشته

ساده اعتماد .… بازه ی که ساده دل میدختر… از جنس دختران امروزی زنآشوب

  .… کنهی مدای کنه و ساده راه حل پیم

  

  . قصههی سه نفر،سه تن،دو نسل،ی بشه جواب زندگی معادله ساده سه مجهولهی یوقت

  .شنیکفته پژمرده م که نشیی عاشقانه هاتیروا

  

 یفقط کاف. واسه حل معادله انی میداده ها به نظر کاف. معلومی تامجهول با کلسه

 رو که یمطمئنا اول.…یاری که اول الزم جواب کدوم مجهول رو بدست بیدقت کن

  شنی خود به خود حل مهی بقیدرست حل کن

*****  
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   )   سقوط  نرم (

  
 باز شد،نگاهم قهیر نگاه کردم که بعد از چند دق به دی در رو فشار دادم ،عصبزنگ

  . افتادشیبه چهره خسته و عصب
  
  . در کنار رفتی زد و از جلوی پوزخنددنمی دبا
  
  ! خوام باهات حرف بزنمیم: گفتمهی بغض دار از گریی صدابا
  

  ! ندارمیباهات حرف:  حواله ام کرد وگفتی نگاهیعصب
  
  .تندکرد، به دنبالش وارد خونه شدم گفتن جمله اش سمت اتاق خواب قدم با
  
 اما داد،ی میی نوی رو شد، خونه بوروی ام خورد دلم زینی که به بنری رنگ و تیبو
  ده؟ی چه فاگهید
  
در . کند سمت اتاق رفتمی بسته شدن در اتاق،در خونه رو بستم و با قدمهای صدابا

  .رو که باز کردم خشکم زد
  
  . بودستادهیره ا به دست پشت به من رو به پنجگاریس
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 ی وقت لبهاش بوچی بودم؟چطور هدهی شده بود و من نفهمیگاری تا حاال سی کاز
  . شدند برامی که داشتن کم کم خاطره میی نداشتن؟لبهاگاریس
  

  !دادی نمگاری سی وقت بوچی فکر کردم چرا هدوباره
  

چون : صدادار گفتی رو بلند به زبون آورده بودم چون برگشت و با پوزخندفکرم
  ! لجنم مشخص نشهی خوام بویم
  
 ی؟نمیتو چ: فرستاد و گفترونی رو از گوشه لبش برداشت و دودش رو بگاریس

  !؟یخوا
  

  . زن داداشرونیبرو ب:  وارد اتاق شدم که داد زددندی لرزی بودم، پاهام میعصب
  

   .دی پری درونم متی زده و ناباور نگاش کردم، پلک چشمم از حرص و عصببهت
  

 ی مری داداش؟ام؟زنی گفتیچ: رو کشون کشون سمتش حرکت دادم و گفتم پاهام
  ؟یگی می چیفهم

  
 که پاش بود لهش کرد و ییبا دمپا.  رو کف اتاق انداخت گارشیته س.  زدپوزخند

  گم؟یدروغ م:گفت
  

 ی اومد زن داداشتم؟محکم روادتی ،کثافت تازه یعوض:  داد زدمدی لرزی مصدام
   زن داداش؟هان؟ی چرا نگفتی رو کاشتنی ایوقت: دم و ادامه دادمیشکمم کوب

  
  .رونی به موهاش زد و نفسش رو فوت کرد بی چنگیعصب

  
  ! تمومش کنلدای-
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 یتکون نخورد،حرکت . دمی اش کوبنهی سمتش هجوم بردم و محکم تخت سبه
  . رو هم نگرفتمی هجوم ضربات بعدی جلوینکرد،حت

  
  . کردمی و ناله مزدمی کردم، می مهی و گرزدمی مدادم،ی و فحشش مزدمیم
  
  . بچه اتهنیا...کثافت.... شرفیخفه شو ب...خفه شو-
  
  . نکردی گرفتنم تالشی برای سقوط کردم،حتنی حال کف زمیب

  
  . رو کف اتاق به حالت سجده گذاشتم و زار زدمسرم

  
 نگاهم ینجوری شده؟چند بار ای عصبینجوری شمردم تا حاال چند بار ای مداشتم

  رده؟نکرده؟کرده؟ک
  

 ی رو حس کردم، بغض توشی تند و عصبی نشستنش رو حس کردم، نفسهاکنارم
  .دمیصداش رو شن

  
من اشتباه کردم، اما .  بدترش نکنگهی تو ددم،ی ، من خودم برلدایتمومش کن -
  ! تونمی تونم، باور کن نمی نمگهید
  

  ! من اشتباه نکرده بودم؟یعنی...می ما اشتباه کردنگفت
  

  . ترش افتادیباال آوردم و نگاهم به چشمها رو سرم
  

 نکهی ای کردند؟برای التماس می چی کرد، چشاش برای و درمونده نگاهم معاجز
  برم؟

  
   نشونه با هم بودن رو چکار کنم؟نی اپس
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  ...من دوستت دا: گفتمهی بغض و گربا
  

 سیه: لبام گذاشت و گفتیدستش رو رو.  جمله ام رو تموم کنم نذاشت
  . تموم شهیبذار همه چ...نگو...

  
  ؟ی بچه چنیپس ا: رو پس زدم و گفتمدستش

  
 بفهمن خالصش هی بقنکهیقبل از ا:  زمان با دو دستش موهاش رو چنگ زد و گفتهم

  .می کنیم
  
 شد ی که عاشقم کرد، باورم نمهی که روبروم ِ همون مردی تونستم باور کنم کسینم
  . حرفها از زبون اون باشننیا

  
  !حاللم کن:  و سمت در اتاق حرکت کردم ملتمسانه گفت شدمبلند

  
اما اون که .  طلبنی متی گفت حاللم کن؟چرا؟نکنه مسافر ِ؟آره مسافرا حاللیم

  .ی که مسافرییتو: لب گفتمری و زدمی به شکمم کشیدست.ستیمسافر ن
  

  .ستادمی برگردم انکهی ابدون
  
  ! بخشمت ی وقت نمچیه-
  

 مردم، نی انی خواست بی دلم نمگهی خواست، دی مییدلم تنها. رو محکم بستمدر
  . خواستی مانی پاهیدلم . کنم،خسته شده بودمی آدمها زندگنی انیب

  
  . باشهانی که پای تلخهی. که دردناک باشهانی پاهی که خالصم کنه،انی پاهی
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 ینیسخت بود باور سنگ. افتاد که در حرکت بودندیی هانی و ماشابونی به خنگاهم
 ی نمگهی دخت؟چرای بهم ری شد؟چرا همه چینجوری شد؟چرا ایچ.ه اتفاق همنیا

  تونم بخندم؟
  

 دیشا. شدمرهی خومدی به سمتم مابونی که با سرعت از سر خینی لحظه به ماشچند
  . بد نباشهانی پاهی ی برانیا

  
  
  
  
  

   اولفصل
  
  »لدای«
  
  . برمیمامان بده من آش رو م-
  

خدا : گفتدادی بود و پاهاش رو ماساژ م تخت نشستهی روی که از خستگمامان
  . اش با محمد جوادهی بقگهی بده که دنمی برو اای بده مادر، برتیخ
  

 و سمت در رفتم که دمی چینی سی رو توی کاسه آش رشته پشت پا داداش علدو
  .یفتی پات نره بری زریمادر چادرت رو درست بگ: مامان گفت

  
 دست هی رو با ینیخم شدم س. کم گرفتم  گذاشتم و چادرم و محنی رو کف زمینیس

 که نبودند،اما مثل شی ساعت پهی حرکت کردم،مونییگرفتم و سمت خونه روبرو
  . اومده بودنشونی ماشی گفت صدای حاال خونه بودند،مامان منکهیا

  
  . انداختم نیی به در زدم و سرم رو پای اضربه
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 دستم رو سمت چادرم عیسر. شد رو بلند کردم تا ضربه دوم رو بزنم که در بازدستم
  . پاهام دوختمیبردم و نگاهم رو به جلو

  
 خوب ؟خانوادهی خانم، خوب هستلدایسالم : رضا بود که گفتطونی شر و شیصدا

  هستن؟
  
  .ممنون -
  
  دو تا رو بردارم؟:  جلوش گرفتم که گفترمی سرم رو باال بگنکهی رو بدون اینیس
  

 باعث شد سرم رو بلند کنم زشی خنده ری صدا رو به نشونه آره تکون دادم کهسرم
 چند لحظه هیدارم،ی رو هم برمینیپس س: نگاهش رو از صورتم گرفت و گفتعی، سر

  . خدمتتونارمی مدیمنتظر بمون
  

  . رو از دستم گرفت و وارد خونه شدینی سعی سرم رو تکون دادم که سرباز
  
 دی گفت بای مشهیان هممام. رفتنش به خودم جرات دادم و سرم رو بلند کردمبا

 مرد زل هی تو صورت دی وقت نباچی گفت دختر خوب هی باشه ،منینگاهت به زم
  .بزنه

  
 دوباره سرم رو انداختم زدی مرونی چهره خندون رضا که از ساختمون بدنی دبا
 چی وقت هچی بود اما هطونی شر و شنکهی حاج محمد با اکهی پسر کوچن،رضاییپا

 انتظار نینداشت،به قول بابا از پسر حاج محمد کمتر از ا کس چی هی برایمزاحمت
  .رهینم
  
  .دیببخش-
  
  . بزرگ حاج محمد ؟پسری علری ترس به عقب برگشتم که چشمم افتاد به امبا
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 ینگاهم به قامتش افتاد،به لباسا. در کنار برمی بود و منتظر بود از جلونیی پاسرش
 یبه ساک. تر کرده بودی رو روحان که چهره اشیشیبه ته ر.شی ملکوتی و بویخاک

به صورت .دادی صاحبش از مسافت راه می شونه اش بود و نشون از خستگیکه رو
  .داد که صاحبش تحمل کردهی میی هوایآفتاب سوخته اش که نشون از گرما

  
  . شده بودم که سرش رو باال آورد و نگاهم کردرهی چقدر بهش خدونمینم
  
 در کنار رفتم که رضا بدون ی و از جلودمیام رو دزد نگاه عی سرفه رضا سری صدابا

  . رفت و در آغوشش گرفتری هنوز دستشه به طرف امینی سنکهیتوجه به من و ا
  
 ی ،فقط داشتم به رنگ سبز چشمادمی شنی نمگه،انگاری داره می چدمی فهمینم

ه  بار بود که به من نگانی تونستم بگم اولی کردم که به جرات می نگاه میمحجوب
  . کردندیم
  
 ینی شد به خودم اومدم،شرمنده سنیی صورتم باال پای که جلوینی رضا و سی صدابا

  محمد جواد خونه اس؟: بلند شدری امیرو از دستش گرفتم که صدا
  
  .بله-
  

 ی وارد خونه شدسمت خونه برگشتم،حتی اگهی حرف دچی هی تکون داد و بیسر
  . کنمی رفت خداحافظادمی

  
 که طبقه دوم خونه ی بار پنجره اتاقم رو باز کردم،اتاقنی اولی شب برااون

 پنجره ی که روبرویی و پنجره ایی داشت به خونه روبرودی دمی که مستقیبود،اتاق
  . وقت پرده اش کنار نرفته بودچیام بودو ه

  
  ... دلمی بهاری هوادمی زمستان بود،شایی باز کردن پنجره هوالی دلدیشا
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 دونم چرا یتم گرفتم و شروع کردم به خوندن،اما نم رو دسی شناسستی زکتاب
 زمستون خونه کرده تو ی کردم فقط بوی فکر نمی خاصزیحواسم سرجاش نبود،به چ

 اتاقم رو کامل باز یدستام رو از هم باز کردم و پنجره قد.باغچه مستم کرده بود
رواز کردن  رو باز کردم و با دو تا دستم به حالت پمیروسر.کردم و وارد تراس شدم

 هام هی زمستون رو به ری زمستون و بویدرش آوردم و چشام رو بستم و هوا
  .دمیکش

  
   کوتاه و منظمی نفسهانی همیعنی یزندگ

  
  .. کنن ی که مستت میی عطربونی همیعنی

  
 هم توهم باعث شد چشام رو باز کنم و نگاهم به پنجره دی نگاه،شاهی ینی سنگدیشا

  .ه هم سرجاش بودپرد. بودفته،بستهیروبرو ب
  
 ،زبونم دیدی رو محکم رو سرم بستم،اگه محمد جواد منو ممی خودم اومدم و روسربه

 ی عقل می وقتها بالکل بیگاه. تخت نشستمیرو. رو گاز گرفتم و پنجره رو بستم 
  .شیشد ،درست مثل چند لحظه پ

  
دم که  رو دستم گرفتم ،اونقدر غرق خوندن بوستی و کتاب زدمی تخت دراز کشیرو

 تعارف کتاب رو کنار گذاشتم و بدون خاموش یمنم ب.  شدند نیکم کم چشام سنگ
  .دمی پتو خزریکردن چراغ ز

  
اما به .چشم باز کردم. زدی که به در می کوتاهی محمد جوادو تقه های با صداصبح

   .دی کشی طول می اقهی ده دقهی شدنم داری بمیشگیعادت هم
  

 محمد بلند ی بودم که باز صدادهی تو تخت دراز کش بازمهی با چشمان ننی همیبرا
 شو که من ،بلندی نکرددارمی چرا بی ،نمازت قضا شد بعد نگگهیدختر بلند شو د:شد

  . رسونمتای امروز نمی کنریکار دارم ،د
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  .دارمیب-
  

   تو؟امیب:محمد
  

 بدون اجازه یطی شراچی وقت، تحت هچیه. بودنشدهی همه فهمنی زدم ،از ایلبخند
  .رد اتاقم نشده بودوا
  
   توایب-
  

در .کش موهام رو که دور مچ دستم بود به موهام بستم.  لحظه هم بلند شدم همون
  . اومدمنییاتاق که باز شد من هم از تخت پا

  
زود نمازتو بخون آماده .  کار دارمیی جاهیزود باش، من امروز قبل دانشگاه :محمد

  . صبحونه ات رو بخور تا برسونمتایشو ب
  

 هی: رو برداشتم و از کنارش رد شدم که گفتمی آبکی تکون دادم و حوله کوچیسر
  ؟ی نگیزی چیری صبح بخیوقت سالم

  
  ! داداشریصبح بخ: لبخند گفتمبا
  

  . گرفتشی و قبل از من راه خروج رو در پختی موهام رو بهم ریجلو .دیخند
  

و با چشم دنبال چادر  وضو گرفتم و برگشتم تو اتاق،حوله رو لبه تخت گذاشتم عیسر
  . گذاشته بودمشونرمی تحرزی می که روشبید.نماز و سجاده ام گشتم

  
 رفته کجا ادتیباز : که گفتدمی خنده محسن به طرف در اتاق چرخی صدابا

  شون؟یگذاشت
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 حواس یب. اشاره کردزی پشت میاونهاشونن و به صندل: نگاش کردم که گفتیپرسش
   .گهیبودم د

  
  . توایاول در بزن بعد ب: برم سمت سجاده و چادر گفتمهنکی قبل از ااما

  
  .در باز بود: کرد بلند گفتی باال انداخت و همونطور که سمت پله حرکت می اشونه

  
  !در باز نبود فقط کامل بسته نبود: گفتمی هم بلند و حرصمن

  
   اصال؟ی در زدیچه باز چه بسته تو ک: ادامه دادمآروم

  
 امروز رو تو کوله ی مدرسه ام رو تنم کردم و برنامه درس روپوشعی از نماز سربعد
 بود برداشتم و از زونی آوی به جالباسواری ام جا دادم و چادرم رو که گوشه دیپشت

  ؟یی شد کجارمی دلدای: محمد بلند شدی زدم که صدارونیاتاقم ب
  

  اومدم: زدم داد
  

 زد و رونی ب که خواستم وارد آشپزخونه شم محمد جواد از آشپزخونهنیهم
  ای بخور بیزی چهی زود ایطولش ند:گفت

  
  می بررمیس: باال انداختم و گفتمی اشونه

  
 ای بری خودت بگی براری نون پنچی ساندوهی خود زود باش برو یب: کرد و گفتیاخم

  . بخورنیتو ماش
  

  . از رفتن منو هل داد تو آشپزخونه و سمت در رفتقبل
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 چی ساندوی که مطمئنا محتویلونیم برگشت و نا مامان به طرفرمی صبح بخی صدابا
 ،زود باش مادر داداشت ریصبح بخ: گردو بود رو طرفم گرفت و گفترینون و پن

  . شدهرشید
  

  .باشه ،خداحافظ: رو سرم کردم و گفتمچادرم
  

 حجره اش بود،عادت کرده بود صبح زود از خونه بزنه ی بابا صبح زود توشهی هممثل
  .رونیب

  
***  

  
 و دی به پهلوم کوبی سقلمه انای که مدمی کشی خوردن زنگ نفس راحت محضبه

   نه؟ای ی رو خوندستیز:گفت
  

 بچه ها که به ی و چشام رو از سرو صداذاشتمی مفمی کی رو توی که عربهمونجور
 نی دور بزنم اهی دیخوندم ،اما باز با: بسته بودم گفتمدندی دویسمت در کالس م

  . سختهکیژنت
  

 گذاشتم که بلند شد و با باسنش ضربه زی می رو روستیکردم و کتاب ز رو باز چشام
 خوره ی درس ِ بهم میبرو کنار من که حالم از هر چ: و گفتدی به باال تنه ام کوبیا
  . ذره مغزم هوا بخورههی اطی خوام برم تو حیم
  

  دکترهی: رو جمع کردم تا از کنارم رد شه ،سرش رو با تاسف تکون داد و گفتخودم
 اوضاع اصال نی ای تو؟بعدشی تو هم دکتر شستی الزم نهی خونواده اتون کافیبرا

و همونجور که به ! یری و بمفتهی تو خونه اتون نی بمبی موشکهیاز کجا معلوم فردا 
  . خندهری بلند زد زرفتیسمت در م

  
 تا درست و دونستمیم. چشم دوختم کی نثارش کردم و دوباره به مبحث ژنتیمرض

 بچه ها دنی دویبا صدا. بشمالی خی قسمت رو بنی تونم اینفهممش نم یحساب
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 سمت ادی که خانم ماندگار داره مدمی بعد از خوردن زنگ فهمقهیسمت کالس ده دق
  .بشن با معلم وارد کالس شهیعادت کرده بودند که هم.کالس

  
 شدن  گذاشت و رو به بچه ها که هنوز در حال واردزی می رو روفشی ماندگار کخانم

  !نیدفعه آخرتون بود بعد من وارد کالس شد:به کالس بودند گفت
  

  .شهی نمی عملدهای تهدنی وقت اچی همیدونستی امون مهمه
  
امتحان امروز رو تو امتحان : گذاشت و گفتزی می رو باز کرد و برگه ها رو روفشیک

  . کنم حواستون باشهیثلت دومتون لحاظ م
  

  . اعتراض دخترها بلند شدیصدا
  
  خانم چرا؟-
  
  .نی شما نگفته بودمیخانم ما درست نخوند-
  
   .گهی روز دهی نی بذارشهیخانم م-
  
  .سمیدستت رو باز بذار بتونم از رو دستت بنو: آروم گفتنایم
  
پس زهرا کجا رفته : نشسته بود گفتممی پشت سرمکتی که رفته بود ننای تعجب به مبا

  .یجاش نشست
  
  ؟خره ،اصال زهرا امروز اومد-
  

  ومد؟ین:  اما آروم گفتم متعجب
  
  . مدرسهادی مشی روز نامزدینه بابا مگه کس-
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  . تعجبم تابلو بودنباریا

  
  شه؟یمگه نامزد-
  
  .رونی بنی نداره بری ،اگه حرفاتون تمومیمشفق و تالوت-
  

  .می ساکت شددی هردومون همزمان کور شد و با گفتن ببخشنطق
  
خانم ماندگار .ری دبزی می روبروقایم و دق نشستی سمت چپ کالس مفی اول ردزیم

  .بلند شو برگه ها رو پخش کن:برگه ها رو سمتم گرفت و گفت
  

 بچه ها نیشروع به پخش کردنشون ب.  شدم و برگه ها رو از دستش گرفتم بلند
  .کردم

  
 ادمیسواالش ز. خودم گذاشتم و شروع به نوشتن کردمی برگه رو هم جلونیآخر

 دمیاما به سوال آخر که رس. تونست حل کنهیه خونده بود م کیسخت نبودند و کس
  . جوره نتونستم حلش کنمچیه
  

 به خانم ماندگار انداختم اصال حواسش تو کالس نبود ی رو بلند کردم و نگاهسرم
  . مدرسه زل زده بوداطی چونه اش زده بود و از پنجره به حریدستش رو ز.
  
 ستی معلوم نی ولش کرده و رفته ،حت گفتن نامزدشی بود؟بچه ها می چه فکرتو

 ی پراکنعهی دونست چون بچه ها تو شایکجا رفته، البته راست ودروغش روخدا م
  .استادند

  
 برگه یدستت رو از رو:  آروم گفتنای تو پهلوم به عقب برگشتم که میزی حس تبا

  .سمیبردار بتونم بنو
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 یزیبا حس ت.انم ماندگار دستم رو برداشتم و نگاهم رو دوباره دوختم به خکالفه
 زد و ی رفتم که لبخند مظلومانه انای به مینوک خودکار کتفم برگشتم و چشم غره ا

  .دیدستش رو به چونه اش به حالت التماس کش
  
 رو ی تالش نمره ای بی کسومدی ی اهل تقلب کردن بودم نه تقلب دادن،خوشم نمنه

 ی هایلیا در حق خودم در حق خظلم بود نه تنه.رهیکه من با تالش گرفته بودم بگ
  .گهید
  
 ی بار بنی اولی که خانم ماندگار گفت به خودم اومدم و برای وقتتون تموم شدبا
  . سوال آخر شدمالیخ
  
 مدرسه که بیرون زدم همراه مینا سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کردیم ،به عادت از

  .م پیدا نباشه تا حتی یه تار مو از موهام هدمیهمیشه چادر رو کامل جلو کش
  

هم . خفه کردی خودتو ،باور کن کل موهاتم بیرون باشه: با خنده با نمکی گفت مینا
  .کسی نگات نمی کنه

  
شاید هم من زیادی سخت می گرفتم و اون همه . دختر بدی نبود ،فقط آزاد بودمینا

مینا تنها فرزندشون . پدر و مادرش هر دو مهندس بودند .چیز رو ساده می گرفت
مینا که .با رسیدن به ایستگاه اتوبوس نگاهمون به جمعیت زیاد دخترا افتاد.بود

کیفم رو بگیر :ومدگفتی می شدم می وارهمیشه تا یه مسیری رو با اتوبوسی که من س
که من سریع و فرز اتوبوس اومد بتونم برم جا بگیرم برای هردومون وگرنه مجبور 

  .میشیم بایستیم
  

مینا هم روبروم .شه دیوار مدرسه ایستادم تا اتوبوس بیاد رو دستم گرفتم و گوکیفش
  میدونی ما چه شانسی از اومدن به این مدرسه آوردیم؟:ایستاد و با خنده گفت
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 نگاش کردم که به دبیرستان پسرونه ای که روبروی مدرسه امون بود اشاره پرسشی
همیشه نیم ساعت برای ایکه چشم پسرا به ما نیفته ما رو :کرد و با خنده پهنی گفت

  .زودتر از وقت قانونی تعطیل می کنن
  

  .به چه چیزا که فکر نمی کنی،خب کار خوبی می کنن: زدم و گفتملبخندی
  

  یعنی تو بدت میاد دو تا پسر ببینی دلت وا شه؟: زد و شیطون گفتچشمکی
  

  . کردم لبخندم زیاد مشخص نباشهسعی
  
  مگه پسرا چاه باز کنن احیانا؟-
  

 خنده که چند تا از دخترای کناریمون به طرفمون برگشتن و یکی  زد زیرپقی
  .دوتاشون هم چشم غره ای بهمون رفتن

  
  .از چاه باز کن هم اونورترن: مینا بی خیال با خنده گفتاما

  
  !هیس،چقدر بلند می خندی تو ،آبرومون رفت: با تاسف تکون دادم و گفتمسری

  
  .ینکه جوابی بهم بده سمت اتوبوس دویدمینا بدون ا.  همین حین اتوبوس رسید تو
  

 کنار ایستادم تا اتوبوس بایسته و بچه ها سوار شن و مطمئن بودم هرجور شده منم
  .مینا برامون جای نشستن پیدا می کنه

  
و به . نفر سوار اتوبوس شدم ،مینا صندلی یکی مونده به آخری نشسته بودآخرین

  .هیچ کس هم اجازه نمیداد کنارش بشینه
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کنار رفت تا . بین بچه ها راه باز کردم تا تونستم خودم رو به زور کنارش رسوندم زا
مادر بلند شو :هنوز درست ننشسته بودم که پیرزنی رو به مینا گفت.کنارش بشینم 
  .بذار من بشینم

  
با دست آروم به . انگار نه انگار چشاش رو بست و به پشستی صندلی تکیه دادمینا

  .مینا بلند شو بذار من برم بایستم این خانم به جام بشینه: تمپهلوش کوبیدم و گف
  

برو بابا تو هم ،حاال یه بار من پام درد بگیره یه پیرزن :  ای باال انداخت و گفتشونه
  .جاش رو به من میده

  
 پیرزن که حرفای مینا رو شنید با تاسف سر تکون داد و دستاش رو به میله اون

  .بفرمایید جای من بشینید: دم و گفتماتوبوس گرفت که من بلند ش
  
  .ممنون دخترم،من راحتم تو بشین-
  

  .ممنون ،من دو سه ایستگاه دیگه پیاده میشم شما بفرمایید: زدم و گفتملبخندی
  

 اینکه زیاد خسته بود چون دیگه تعارف نکرد مینا هم کنار رفت تا من برم بیرون مثل
 رزنی شد و من جاشکنار اون پادهی پنای م بعدستگاهیدو ا.و اون خانم جای من بشینه

  .نشستم
  
  . نگردی با هر کسحتیدخترم از من به تو نص:  حواله ام کرد و گفتی نگاهرزنیپ

  
 نانی رو نشناسه اما من به دوستم اطمنای اون مدیشا.  لبخند زدمکی جوابش فقط در

  .دارم
  
ه حرکت  محض پیاده شدن از اتوبوس چادرم رو درست کردم و سمت خونبه

سرخیابونمون که رسیدم چشمم به محسن و امیر افتاد که کنار در خونه امون .کردم
  .ایستاده بودند و حرف میزدند
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 نزدیک شدنم اولین نفر امیر بود که چشمش به من افتاد خودش رو عقب کشید و با

  .سرش رو انداخت پایین
  

 تو خونه گذاشتم پام رو که. زیرلبی گفتم که هردوشون جوابم رو دادندسالمی
  .یلدا زود ناهارت رو بخور که برسونمت خونه خاله منیژه:محسن گفت

  
 کشیدم جلوی امیر اعتراضی بکنم برای همین بی حرف سرم رو تکون دادم خجالت

  .و سمت ساختمون حرکت کردم
  

 دهیچی که تو آشپزخونه پییاز بو. و صورتم رو شستم و به آشپزخونه برگشتمدست
  . بودهید ناهار قورمه سبزبود معلوم بو

  
 عروس یچطور: محسن اومدی برداشتم و رفتم سمت قابلمه ها که صدایبشقاب

  خانم؟
  
  .محسن خجالت بکش: حرص به طرفش برگشتم و گفتمبا
  

 سرخ دی و بایمن چرا خجالت بکشم تو قرارِ عروس ش: قابلمه رو برداشتم که گفتدر
  . نه منی شدیو سف

  
 ی کتابفروشهی به درس نداشت یبزرگتر بود و چون عالقه ا فقط سه سال ازم محسن

 کنه برعکس من و محمد جواد که درس خوون ی خودش باز کرد و اونجا کار میبرا
  . اش روگرفت و االن هم رفت خدمتپلمهی هم که دیعل.میبود

  
 محسن شروع نی گفته که ایزی چژهیحتما باز خاله من.رونی رو فوت کردم بنفسم

 پسر بزرگش در نظر گرفته رضای علی من و برایخاله از بچگ. کردنمتیکرد به اذ
 بد باشه اما اصال نکهینه ا. خوردی نمرضای به علمیچی بود من هیاما مگه زور.بود 
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 ی فقط دخترخاله پسرخاله باقودپس بهتر ب. خوردی بهم نمدمونیافکار و عقا
  .میبمون

  
  . محسن به خودم اومدمی صدابا
  
 بود اشاره کرد دهی که از دستم کشی خودت بکش و به بشقابی،تو برا من ی برانیا-

  . نشستزی میو رو
  

  .ی برگردم کتابفروشدیزود باش ،با: رو به دهنش گذاشت و گفتقاشق
  

   کتاب بخره؟ادی می هم کسیمگه سرظهر: دستم گرفتم و گفتمی اگهی دبشقاب
  
  .شون کنم برم مرتبدی برام اومده بادی کتاب جدی سرهینه ،اما -
  

 ی حرفگهی کردنم شد و دتی اذالی خی نشستم و مشغول شدم،محسن هم بروبروش
  .نزد

  
 مامان به ی از ناهار ظرفا رو شستم و سمت اتاقم رفتم تا لباسام رو بپوشم که صدابعد

  .دیگوشم رس
  
  . ناراحت شدیلی خاله ات خدونمینم-
  

 الزم گهیرگشته بود؟پس د زود بنقدریچرا ا.زدی داشت با محسن حرف منکهی امثل
  .ژهینبود برم خونه خاله من

  
  رش؟ی زمی که زدمی بهشون داده بودیچرا؟مگه قول-
  
  . شدم به حرفاشونقی و دقستادمی پله ها ای زدم و باالرونی اتاق باز
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چه : گذاشت گفتی می صندلی کرد و روی همونجور که چادرش رو تا ممامان
 نکنه لقمه بهتر م؟گفتیدی دختر بهتون نمنینگفت همه مدت نی پس چرا اگهی مدونمیم

  ن؟ی کرددایاز ما پ
  

  .می کرددای آره پی بگی خواستیخب م: با خنده گفتمحسن
  

 خوام به گوش خاله ینم: گونه اش زد و لبش رو گاز گرفت و گفتی آروم رومامان
  . بعدفتهی بابیات برسه،بذار آبها از آس

  
 شوهر دادن ی برادی ما بایعنی: و گفت باال انداختی شونه االی خی بمحسن

 ما و ی از نظر اعتقادی کنی تو واقعا فکر مم؟مامانیریخواهرمون ازشون اجازه بگ
  م؟ی خوریخونه خاله بهم م

  
   چشونه؟نایمگه خاله اته ا: کرد و گفتی اخممامان

  
 هی تو زی تو همه چدی زن و شوهر باگنی هست ،اما مشونیزی چگمیمادر من نم:محسن

 همه نیباور کن اگه با هم ازدواج کنن ا.ح باشن،اما اعتقادات ما و اونا فرق دارهسط
  . از هم متنفر شنشهی باعث مدهیتفاوت به دو ماه نکش

  
 طول ادی واهللا خدا کنه قهر خاله ات زدونمینم: سرش رو تکون داد و گفتمادر
  .نکشه

  
 ها لهی منی ،از بدمی به سمت پله ها انداخت که خودم رو عقب کشی نگاهعی سربعد

  . نباشمدشونی که تو دینگاهم رو دوختم بهشون طور
  
  ؟ی نگفتیزی که چلدایبه -
  
   فهمه؟ی نگفتم،اما باالخره که می خاصزینه چ-
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 هم دمی،منم د" نزننی حرفلدای گفته تا بعد از کنکور ریام" خانم گفتمینه ،مر-
م دوست دارم،گفتم هر چه زودتر  بچه انی رو عری هم شما ها، منم که امهیبابات راض

  . بازم گفتن،کهی آوردری که بعد نگه لقمه بهتر از ما گهیبه خاله ات بگم جوابمون چ
  

 ی مادر من،اگه زودتر بهش گفته بودگهیخب راست م: و گفتدی بلند خندمحسن
 امروز چقدر رنگ عوض دنمی با دیدی رو ندری کرد،امی فکر رو نمنی امیستی نیراض
  .کرد

  
  . دومادم شهیرعلیآرزوم بود ام: لبش نشست و گفتی روی لبخند نامحسوسمانما
  

  .یدیپس خدا رو شکر به آرزوت رس: بلند شد و گفتمحسن
  
منظورشون اونقدر . ضربان قلبم اوج گرفت و حس کردم صورتم گل انداختهوی

  . کردهی خواستگارری امی خانم من رو برامی تونستم بفهمم مریواضح بود که م
  
 حتما خودش یعنی گفته بعد از کنکورم حرف نزنن،ری که مامان گفت امونجورا

  . با مادرش قبول کردهیستی تو رودربادیخب البته هم شا.هیراض
  

 موجه و ی اسم خواستگاردنیکدوم دختر از شن. لبم نشستی ناخواسته رویلبخند
  .دمی و سمت اتاقم دودمیلبم رو گز. که من اخم کنمومدیخوب بدش م

  
 وقت چیه. رو به ذهنم آوردمی علری تخت پرت کردم و چهره امی رو روودمخ

  . کنممی ذهنم ترسی تونستم چهره اش رو تویدرست نگاش نکرده بودم و درست نم
  
مامان بود . تخت نشستم که در باز شدیرو. که به در خورد به خودم اومدمی تقه ابا

  .که متفکر وارد اتاق شد
  
  سالم-
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 تخت ی لبم بود رو جمع و جور کردم و درست رویکه رو ی و لبخندخودم
 بهم انداخت یقیمامان اما انگار حواسش به من نبود کنارم نشست و نگاه دق.نشستم

  .سادمی من گوش وادهینکنه فهم.که باعث شد دستپاچه شم.
  

 خانم ،زن حاج محمد تو رو می مرشیدو هفته پ: تپش قلبم اوج گرفت که گفتدوباره
البته . کردم خجالت بکشم و متعجب باشمیسع. کردی خواستگاریعلری امیبرا

  .دمیخجالت رو که واقعا کش
  

دختر تو : دستش گرفت و گفتی دستم رو تونیی سرم رو انداختم پادی دی وقتمادر
 دی و خونه اش خونه شوهرشه،تو هم اول و آخرش باستی نیخونه پدرش موندن

 می سطحهی ،هم به قول محسن تو هی پسر خوب؟همیرعلی بهتر از امی ک،امایازدواج کن
 نزنم،تو هم به رو خودت رفراستش قرار شد فعال باهات ح.مشی شناسیهم خوب م

 ،البتهی اش رو بگجهی بعد کنکور نتی من گفتم بهت بگم که فکرات رو بکنار،اماین
 یرعلی امنکهی اما مثل ارهی خانم دوست داره هر چه زودتر وصلت سر بگمیخود مر

  . شهری خواد فکرت درگی نمگهی و مستی نیضرا
  

 تونستم حس ی انداخته بودم هم مری که به زی با سری لبش رو حتی رولبخند
  .ی نکمونیحواست هم به رفتارت باشه که پسر مردم رو پش:بلند شد و گفت.کنم

  
  . زد و در رو بسترونی بگم مگه رفتارم چشه از اتاق بنکهی قبل از او
  
 دوستم ری امیعنی فکر کردم که نی تخت پرت کردم و به ای رو پشت خودم روبه

  داره؟
  
هر . دوست داره که دوست داشته بشهی دخترد،هری پوستم دوری زی حس خوشهی

   دوست داره کهیدختر
  

  . باشهی نفر خواستنهی یبرا
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 فکر مزاحم رو کنار زدم و به نی؟ای هستی خواستنری امی از کجا معلوم تو براحاال
  ه؟ی چریر کردم که جواب من به ام فکنیا

  
 ماتی تصمنی درست ترشهی رو به بابا محول کنم،اون همیی جواب نهادادمی محیترج
  . خوبهیعنی خوبه ،ری ،اگه اون بگه امرهی گیرو م

  
  . دخترونه ام غرق شدمیاهای فکر چشمام رو بستم و تو رونی ابا
  

ه ضرب باز شد و مامان مضطرب  بعد از کلی فکر و خیال گرم شده بود که در یچشام
  .پاشو ،حاج محمد اینا امشب میان اینجا:گفت

  
بلند شو برو یه دوش : خواب بود و نمی فهمیدم مامان چی میگه که بلند گفتگیج

  .بگیر،کلی کار دارم،ای کاش دهنم رو باز نمی کردم به مریم بگم بهت قضیه رو گفتم
  

  .ی بلند شو،امشب میان خواستگاری چرا هنوز نشست: رو تکون داد و باز گفتسرش
  
خواستگاری؟تازه حرفهای ظهر یادم اومد،مگه قرار نبود . خودم اومدمبه

  .،خواستگاری بعد از کنکورم باشه
  

عصری یه نوک پا مریم اومد اینجا بحث : مامان حرف نگاهم رو خوند که گفتانگار
 یه کفش کرد که به تو رسید منم بهش گفتم باهات صحبت کردم،اونم پاش رو توی

االن که بهت گفتم پس بذار بیان خواستگاری و همه چی رسمی شه،هر چی هم بهش 
گفتم هنوز جواب ندادی قبول نکرد،دیدم داره بهش برمی خوره مجبور شدم بگم 

  .بیان
  

  .نمیدونی چقدر خوشحال شد: شدم که گفتبلند
  

من که هنوز .واجترس از تغییر و ازد. رو تکون دادم،یه ترس تو دلم نشستسرم
  .تصمیمم رو نگرفته بودم
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یه .رفتم سمت کمد تا لباسام رو بردارم و برم حموم. مامان چی گفت و رفتنفهمیدم

  .ترس ناآشنا کل وجودمو گرفته بود،شاید ترس از روبرو شدن با امیر بود
  
  . حموم به امشب و این همه سرعتی که برای پیش اومدنش داشتن فکر کردمتو
  
نهایت صحبت کردن من با اون یه سالم و . شدن با امیر خجالت می کشیدم روبرواز

  وای از این به بعد امیر باید نقشش تو زندگیم عوض شه؟.علیک ساده بود 
  

 اینکه خودمم راضی بودم که خیلی زود می خواستم نقشش رو تو زندگیم عوض مثل
ای گفتم که صدای با ضربه ای که به در حموم خورد شیر آب رو بستم و بله .کنم

  آخرش نگفتی تو راضی هستی بیان یا نه؟:مامان بلند شد
  

کدوم دختری از آدمی مثل امیر می تونست بگذره؟سربزیرترین پسر . نگفتمچیزی
متدین بود و با غیرتاونقدر غیرت داشت که نتونست تو خونه بشینه و .محله بود

و ول کرد و رفت درسش ر.محمد گفت سال آخر مهندسی بود.درسش رو بخونه 
  .جبهه و االن چهار سال تو جبهه اس

  
  یلدا ؟-
  
  .هر چی خودتون صالح میدونید-
  

 آب رو باز ریتوکل بر خدا گفتم و ش.  هم الهی خوشبخت شی گفت و رفتمامان
  .کردم

  
***  

  
کت و دامن مشکی ام رو همراه با تاپ قرمز . مامان تو اتاقم ایستاده بودمروبروی

  چادری که برات از مشهد گرفته بودم کو؟:اشت و گفترنگی روی تخت گذ
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 تخت کنار کت و دامن نشستم و با دست به کمد سمت راست اشاره کردم که روی
حواست باشه که امیر به نجابت و سربزیری خیلی اهمیت میده،چیزی نگی :گفت

تا کسی ازت چیزی نپرسیده .نخندیا فکر کنن خیلی هولی.خودتو زیر سوال ببری
  .یزی نمیگیهم چ

  
موقع چای آوردن هم حواست باشه ،چادرت رو درست :  رو تکون دادم که گفتسرم

  .بگیر دستت، که زیر پات نره،دستاتم نلرزن
  

  .اما من همین االنم دارم می لرزم:  لب باز کردمباالخره
  
حق داری مادر،اما اونا که غریبه نیستن باالخره عمریه دیدیمشون و نون و نمک -

  .وردیم غریبه نیستن که بترسی و دستات بلرزنهم رو خ
  

  مامان خود آقا امیرعلی راضیه؟: رو پایین انداختم و با من و من پرسیدمسرم
  

  . نکردم از این همه بی پروایی که به خرج داده بودم سرم رو باال بگیرمجرات
  
  .حتما راضی بوده که دارن میان-
  

  .رم رو باال بگیرم  قدمهاش که سمت در میرفتن باعث شدن سصدای
  

  .موهاتم خوب خشک کن که سرما نخوری:  از خارج شدن نگاهم کرد و گفتقبل
  

  . تکون دادم و حوله ای که دور موهام بسته بودم رو باز کردمیسر
  

***  
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 که نیهم. آروم کنارش نشستمیی که مامانم گفته بود بعد از تعارف چاهمونطور
 هیدرست مثل . راحت شدالمی خزنهی نمیف و ازدواج حری از خواستگاری کسدمید

  . اش مشغول حرف زدن بودی با کنار دستیهر کس. ساده بودیمهمون
  

 مارستانیمحمد جواد هم که ب...محسن و رضا...بابا و حاج آقا... خانممی با مرمامان
  .می بودی علری مجلس من و امنی بود و تنها صامتکیکش

  
گَر . کردرمیاستم نگاهم رو بدزدم غافلگ که خونیاما هم. نگاهش کردم یرچشمیز

اگه مامان بفهمه مطمئن بودم ساده  .دمیخجالت کش. انداختمنییگرفتم و سرم رو پا
  . گذشتی کارم نمنیاز ا

  
 به خودم هی صلوات بقی که با صدارمی وجه سرم رو باال نگچی به هگهی کردم دیسع

  .ه خودم اومدم مامان بیاومدم و سرم رو آروم باال گرفتم که با صدا
  
   جان؟لدایحاج آقا با شماس -
  

  هان؟: به مامان کردم و گفتمی منگ ها نگاهمثل
  
اونقدر تو افکار خودم .لبم رو گاز گرفتم. سالن رو پر کردی خنده فضای صداهوی

 دی مطمئن بودم بعد از تنها شدنمون باگهیه؟دی چهی بودم قضدهی بودم که نفهمریدرگ
 حاج آقا من رو به ی بار صدانیکه ا. از طرف مامان باشم جانانهحتی نصهیمنتظر 

  .خودم آورد
  
  ؟ی هستی جان دخترم،راضلدای-
  

 ی حتما جواب خواستگارگهی باشم،خب معلومه دی راضدی بای به چدونستمی نماصال
  .گهیرو م

  
  . فکر کنمنیاگه اجازه بد: حرف بزنمنهی کردم آروم و با طمانیسع
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   زن داداش؟ی خوایوقت مچقدر : دفعه رضا گفتنیا

  
  . نکنتیرضا عروسم رو اذ: حاج خانم ساکتش کردی صداکه
  

 تا می براتون بخونغهی صهی امشب ی هستی راضدمیدخترم پرس: گفتی حاجدوباره
  د؟ی کنشی و رسمدی خدا بکندیکاراتون رو به ام

  
 نی انکنه کال به: شدم که گفتجی و گهی چهی قضدونمی بود که نمدهی فهمنکهی امثل

  ؟یستی نیوصلت راض
  
  .مینه راض: عجله و هول گفتمبا
  

بچه ام : گفت ی مامان که می حرصی خنده همه بلند شد و صدای دوباره صداکه
 شی گونه هام آتکردمیواقعا هم از خجالت حس م. کشه هول کردهیخجالت م

  .گرفتند 
  

خب عروس :ختی دوباره نمک رر،رضای امی رو بلند کردم،همه لبخند داشتن،حتسرم
   نه؟ای یشی زن داداشم میخانم نگفت

  
  . حاج محمددیبخون: شدم که بابا گفتساکت

  
اما من .همه صلوات فرستادن .رو به زبون آوردم"قبِلت" محمد خوند و من حاج

 تموم شد و من شدم محرم ی سادگنی به همی همه چیعنی بودم که جیهنوز گ
  ؟یرعلیام
  

تشکر کردم اما . گفتکیم اومد و بغلم کرد،تبر خانم بود که سمتمی نفرمرنیاول
  . پروا زل زده بودن به منی بار بنی اولی بود که برایینگاهم دنبال چشمها
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 از هر طرف بر من کاتی تبرلیو س. خانم جدا شدممی انداختم و از مرنیی رو پاسرم
 نه  برگشت انگاریدوباره که سرجام نشستم ،جمع و صحبتها به روال عاد. شدریسراز

  . رو بهم نسبت داده بودندیرعلی قبل من و امقهیانگار که چند دق
  

  .مینی شام رو بچزی مادر بلند شو کمک کن ملدای: بلند شد و رو به من گفتمامان
  

 تا دی کشیرضا بلند شد و همونطور که دست محسن رو م. که خواستم بلند شمنیهم
 امشب رو به زن هی می کنیمخاله من و محسن کمکتون :بلند شه رو به مامان گفت

  .نی بدیداداش مرخص
  
مامان هم با .نیی و سرم رو انداختم پادمی شرم زن داداش گفتنش لبم رو گزاز

   پسرمشهیزحمتت م: تکون داد و گفتیلبخند سر
  

  . خالهیچه زحمت:رضا
  

رضا . تکون داد و از سالن خارج شد که محسن هم دنبالش حرکت کردی سرمامان
  . داداش مظلومم رو داشته باش نی ایزن داداش هوا:هم آروم گفت

  
  . نگفتمیزی ناخواسته رو لبم نشست اما چیلبخند

  
 آوردم ی کردم اما سرم رو باال نمی رو حس مری امنانهی و شرمگی دزدکی هانگاه

  . کس حواسش به ما نبودچیتو اون جمع هم ، ه.
  
 از سالن هی تا اول بقستادمیمن هم ا. بلند شدنی که رضا گفت همگی شامدیی بفرمابا

  !مبارکمون باشه: و آروم گفتستادیکنارم ا. نفر بودنی آخرریام.خارج بشن
  
 دییبفرما: از من نبود چون گفتی بگم اما اون انگار منتظر جوابی چدی بادونستمینم
  . خانملدای
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  . به در سالن اشاره کردو
  
 که همراه با دمی رو دریچشمک نامحسوس رضا به سمت ام .میدی در سالن که رسبه

  .ی که روده هامون به جون هم افتادند از گرسنگدییعروس و دوماد بفرما:اون گفت
  

خب حق . رد و بدل نشدری من و امنی بی کالمی از خداحافظری به غگهی شب داون
االن در عرض چند روز نسبتمون .می داشتی سالم و احوال پرسهی فقط شهیم،همیداشت

  . خود من که هنوز قابل هضم نبودیبرا.درو عوض کرده بودن
  

 کردم،به نگاه محجوبانه ی فکر مشبی بودم و به همه اتفاقات دداری تا صبح بشب
  .هی بقی رضا و به لبخندهاطنتی پر شی هاکهی به تریام
  
 بی همه وقت رو تو فکر بودم؟عجنی من ایعنی اذان صبح به خودم اومدم،ی صدابا

  . بخاطر درس هم نزده بودمی وقت از خوابم حتچیبود ه
  

  .شبی من بود دی خوابی شب بنیاول
  

  . شمزی خمی تخت نی اهللا اکبر موذن باعث شد رویصدا
  

 شی صالحمه پی قسم هر چتی به بزرگایخدا: رو باال گرفتم و زمزمه کردمسرم
  . خوب باشهزی کن همه چاد،کمکمیب

  
  . به وقتش بخونم بار نماز صبحم رونی اولیتا برا.رمی شدم وضو بگبلند

  
 تو زمستون هم ی چرا حتدونمی بابا که نمرم،مثلی کردم کنار حوض وضو بگهوس

 کرد به خدا ی اونجا حس مدیشا. گرفتی ماطیوضوش رو دم حوض وسط ح
 لشیپس دل. همه جاست شهی نره که خدا همادتی گهی مشهینه بابا هم.کترهستشینزد

  .ستی ننیا
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 وجود داره که دلم یر اون حوض قداست و پاک کردم کنای من امروز حس ماما
  .رمیخواست وضوم رو اونجا بگ

  
 خنک که به تنم خورد یهوا. ساختمون رو که باز کردم چشمم به بابا افتاددر

  .دستام رو بغل گرفتم و چند قدم جلو رفتم. لبم نشتی رویلبخند
  

م بده که خم شد تا مسح پاهاش رو انجا.مسح سرش رو انجام داد. بلند شدبابا
 قامتش نقش ی و عباش رو که رودیخم شد به پاهاش مسح کش. چشمش به من افتاد
  ؟ی شدداری وقت بنیدختر بابا چه عجب ا: و گفتدیبسته بود رو جلو کش

  
سرش رو خم کرد . شد کمینزد. چشماش دوختمی زدم و نگاهم رو به مهربونیلبخند

   قرار بابا؟یدلت ب: و گفتدی رو بوسمیشونیو پ
  
تو آغوش مهربون و کم . خجالت دستام رو دورش حلقه کردم و به آغوشش رفتمیب

 مطمئن بودم دوستم ی و اثباتلی دلچی هی که بیمرد. رفتممی مرد زندگنیحرف تر
  .داره

  
آروم باش دخترکم،به خدا توکل کن و بذار دلت : رو دورم قفل کرد و گفتدستاش

  .ریآروم بگ
  
   ترسم بابایمن م-
  

  . که به گونه هام نشسته بود رو پاک کردیدش جدا کرد و نم اشک از خومنو
  
  ...یستی نیاگه راض-
  

 قبوله نیشما بگ. خوبهیعنی خوبه نیشما اگه بگ: حرفش رو کامل کنه و گفتمنذاشتم
  . قبولیعنی
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 برم مسجد ،اگه برگشتم و هنوز دیبرو نمازت رو بخون ،من با:با مکث گفت. زد پلک
   رو تموم کنن خوبه؟زی همه چگمیم. یناآروم بود

  
مطمئنم کرده بود که .بودنش کنارم آرومم کرده بود .تشی حمانیهم. زدملبخند
  . درستهزیهمه چ

  
باالخره . خوندی نمازش رو تو مسجد مشهیهم. تکون دادم که سمت در رفتیسر

 کردند و مسجد ی می و محسن هم فقط نماز صبح رو تنبلیعل.می مسجد بودهیهمسا
 تند محمد که به سمت ی و قدمهاریقدم تند کردم سمت حوض که صبح بخ.نرفتینم

  .دمی رو شنرفتیدر م
  
  . و رضا تا باهم برن مسجدری سراغ امرهی مدونستمیم
  

محمد بعد از مسجد .  از نماز تو آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحونه بودمبعد
  .ونهمیره نونوایی سر خیابون و همراه با نون داغ برمی گرده خ

  
 رو که پر آب کردم، صدای متعجب مامان باعث شد به طرف در آشپزخونه سماور

  .برگردم
  
  چکار می کنی یلدا مادر؟-
  

  صبحونه: آب رو بستم و همونطور که به سماور اشاره می کردم گفتمشیر
  

خانمی شدی واسه : رو روشن کردم که مامان با لبخند براندازم کرد و گفتسماور
  .نستم زودتر شوهرت میدادماگه میدو.خودت

  
مامان مگه قرار نبود بذارین تا بعد کنکور : خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتمبا

  فکرام رو بکنم؟اصال چرا همه چیز دیشب تموم شد؟
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  . دستم رو کشید و منو کنارش پشت میز نشوندمامان
  
از خدا که .داحتیاج به فکر نبو.ببین یلدا جان،خونواده حاج محمد شناخته شدن-

پنهون نیست از تو چه پنهون من از وقتی که زمزمه ازدواج امیرعلی و خواستگاری 
بابا و داداشات هم .براش رو شنیدم آرزو داشتم دوماد ما باشه و عروسش تو باشی

نجیب و . برای تو وجود ندارهنمطمئن باش بهتر از او.که خوب می شناسنش 
  می خواد؟مگه یه زن دیگه چی .سربزیر و مومن

  
نه اینکه از امیر علی .چطور می تونستم به مامانم بگم که من می ترسم. نگفتم چیزی
معقوله ای که برام ناشناخته و دربسته و مجهول .من از ازدواج می ترسیدم.بترسم

  .مونده بود
  

من می ترسیدم از خانم خونه . که نمیدونستم چقدر سنگین می تونن باشنوظایفی
عزیز .عزیز بابام بودم.تم به دختر خونه و عزیز بودنمن عادت داش.شدن

  .حاجی که هیچ وقت حتی یک اخم کوچیک هم بهم نکرده بود.حاجی
  

  . که همیشه می گفت تو هم نعمتی هم رحمتحاجی
  

امیرعلی بیست روز مرخصی داره ،که باید : که طوالنی شد مامان ادامه دادسکوتم
خانم می گفت می خوان مراسم عروسی رو مریم .تو همین روزا کاراتون رو بکنید

  .قبل از رفتنش برگزار کنن
  

چت :که مامان نگران گفت. کشیدم و دستم رو ناخودآگاه روی دهنم گذاشتمهینی
  شد؟

  
  یعنی دیگه نباید درس بخونم؟: دلهره و نگرانی گفتمبا
  

با همون اخم . نفس راحتی کشید و اخم کوچیکی بین پیشونیش چین انداختمامان
اما امسال رو که خودمون گفتیم .آخرش که باید بچه داری کنی و شوهر داری:فتگ
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حاال خودت بعد .باید تموم کنی اونا هم حرفی نداشتن، بیشترش رو هم حرفی نزدیم
 یادت باشه که زن باید رو اماکه رفتین سر خونه و زندگیتون باهاش حرف بزن ،

وض کنه باید با سیاست بره اگه بخواد نظر شوهرش رو ع.حرف مردش حرف نزنه
  جلو نه با گستاخی و لجبازی و دعوا،متوجه شدی مادر؟

  
صدای قل قل آب نشون از به جوش اومدنش . رو تکون دادم و بلند شدمسرم

  .میداد
  

اون شور و شوق اول صبح از تنم فرار کرده بود ،قبل از اینکه مامان . شده بودمپکر
  .سمت اتاقم حرکت کردمچیزی بگه از آشپزخونه بیرون زدم و 

  
 حوصله مشغول پوشیدن لباسهای مدرسه ام شدم و بعد هم کتابهای درسی امروز بی

  .رو توی کوله ام گذاشتم که صدای محسن که از پشت در صدام میزد رو شنیدم
  
  بیا تو-
  

  . رو باز کرد و توی چارچوب در ایستاد در
  
  .بابا صدات می کنه: محسن-
  

  .باشه االن میام : بود، سرم کردم و گفتم ام رو که دستممقنعه
  

  کجا میری؟: سرش از اتاق خارج شدم که گفتپشت
  
  .تو اتاق پذیراییه: آشپزخونه اشاره کردم که گفتبه
  

سرش پایین . رو باز کردم و به گوشه اتاق که بابا به متکا تکیه داده بود نگاه کردمدر
  .بود و با تسبیحش ذکر می گفت

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

35

 و روبروش نشستم که سرش رو باال آورد و چند لحظه متفکر  آرومی گفتمسالم
  .نگاهم کرد

  
  خوبی بابا جان؟-
  

 خواستم بگم نه خوب نیستم،نگرانم، می ترسم، اصال می خواستم بگم پشیمونم اما می
  .در عوض همه ی اینها سرم رو به نشونه خوب بودن تکون دادم

  
  .د دست روی قالی ضربه زد و به کنارش اشاره کربا
  
  .بیا اینجا بابا جان-
  

همین محبت . بردم؛ از اینکه بابا بخاطر من از زود رفتن به حجره اش زده بودلذت
حضور بابا خودش کلی .های کوچیک یه دنیا لذت و آرامش به وجودم سرازیر کرد

  .آرامش بود
  

می خوای قبل از اینکه همه چیز علنی بشه با : شدم و کنارش نشستم که گفتبلند
   علی صحبت کنی و سنگاتون رو وا بکنید؟امیر

  
مگه من چه حرفی داشتم تا با .نه غیرممکن بود.تعجب کردم. گشاد شدچشام

  .امیرعلی بزنم؟نه اصال نمی تونستم
  

 زبونت ینکنه گرسنه ا: سرم رو به نشونه نه تکون دادم که بابا با لبخند گفتسریع
  رو خوردی؟

  
  .نه بابا-
  

شاید هم نبود و من خیال می کردم که .ا هم یه کم ترس بود شاید تو دل بابنمیدونم
  .چشماش نگران
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  مطمئن باشم قلبا راضی هستی؟: راستش رو به پای راستش تکیه داد و گفتدستش

  
از این بود که خودمم نمیدونستم .نه، سکوتم از رضایت نبود. رو پایین انداختمسرم

وی من؛ اما نمی دونستم راضی حتی آرز.مطمئنم یا نه؟امیر آرزوی هر دختری بود
  ام یا نه؟

  
  .انشاهللا که خوشبخت شین: هم بلند شد و گفتبابا

  
   همین سادگی باز هم سکوت شد معنای رضایتبه
  
  ...کاش گاهی "
  

  ... گاهی فقط
  

  ... شد معنای تردیدمی
  

   هم باید باور کرد که سکوت نشانه رضایت ستشاید
  

   می خروشدناراضی
  

   نمی کندسکوت
  

  ....حرف میزند.... باز می کند لب
  

  .... گاهی بعضی حرفها گفتنی نیستنداما
  

   نیست سکوت چیست؟مهم
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   معنای سکوت استمهم
  

  " تا دنیا دنیاست رضایتستکه
  

***  
  
  "آشوب"
  
  
  

  . شاپ خلوت درگردش بودی ساعت و در کافنی نشسته بودم اما نگاهم بزی مپشت
  

 ی سالمی ضرب گرفتم که صدازی میبا انگشتم رو.  به موعد قرار مونده بودقهی دقده
  . و نگاهم رو بدوزم به آدم روبرومرمیباعث شد سرم رو باالبگ

  
   آدم بود؟واقعا

  
 ابروم رو باال ی تاهی اش نقش بسته بود؛ یشونی پی که از اخم روینی نگاه اول چتو

ا مژه  بی مشکیی چشماش زوم کردم ،چشمهای تر بردم و رونییبرد ،نگاهم رو پا
  . بودندبای زیادی چشمها زنی پسر اهی ی پرپشت و برگشته ،براییها
  
  اق؟یخانم اشت-
  
  . کنمی خواهش مدییبله ،بفرما:  سوالش خودم رو جمع و جور کردم و گفتمبا
  
   و نشستدی رو کنار کشیصندل. روبروم اشاره کردمی صندلبه
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ظورم دوستمه ،نامزد من...دیفر:  نگاهش رو به نگاهم بدوزه گفتنکهیبدون ا.
 ی و شرعی کار شش هفت ماهه که مشکل قانونهی یگفتن که در ازا...دوستتون 

  !دی کنی پرداخت مینداره مبلغ قابل توجه
  
 ی چه فکرستیمعلوم ن!  نداره،هههی و قانونی جمله اش فکر کردم،مشکل شرعبه

  .شای مشترهی مثل بقمی مشترهی کنه منم یدر مورد من کرده؟حتما فکر م
  

 شی باشم؟نه من مشترشی بهم دست داد،اما مگه قرار نبود من هم مشترری تحقحس
  .ستمین

  
  . خودش رفته بود سر اصل مطلب و کارم رو راحت تر کرده بوددمی کشیقی عمنفس

  
 خودش رو به عی کردم که سری خدمت اشاره اشی جوابش رو بدم به پنکهی از اقبل

  . ما رسوندزیم
  
  دییبفرما-
  

 رو شنهادمی پنمی بی که دارم مینی بود ،مطمئن نبودم ازیبه گلدون وسط م نگاهش
  . خوردی بودم نمدهی که در موردش شنییزهایچهره اش به چ.قبول کنه

  
  ن؟ی دارلی می ماندگار چیآقا-
  
  ! آب لطفاوانی لهیفقط : بهم انداخت و گفتی نگاهمین

  
  !دی آب لطف کنوانی لهی آب پرتقال و وانیدو تا ل: خدمت گفتمشی به پرو
  

در سکوت به چهره آفتاب سوخته اما جذابش نگاه . تکون داد و از ما دور شدیسر
 و آب وهی آب می هاوانیبا قرار گرفتن ل. منتظر بود شروع کنم نکهیمثل ا.کردم 

  . خدمت شروع کردمشی و دور شدن پزی میرو
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  د؟ی هستانی تا چقدرش رو در جردونمینم-
  

  .یچی هبایرتق: و سخت گفتسرد
  
 آدم ادی نمن؟بهتونی هستنجایپس چرا ا: که رو لبام نشسته بود گفتمی پوزخندبا
  ن؟ی باشیری پذسکیر
  

  .نجامیفقط بخاطر پولش ا: شد و گفتتلخ
  
 گذاشتم و خودم رو خم کردم زی میدستام رو بهم قفل کردم و رو. زدم یشخندین
  . کردم کیصورتم رو بهش نزد.
  
  .دی باشدی که بادی هستیشما همون ممطئن شدم ه،یعال-
  
 زی هدف نگاهش گلدون وسط مگهید،دی دزدی نگاهش رو نمگهی تکبر نگاهم کرد،دبا

  .نبود
  
  . سر اصل مطلب لطفادی براقیخانم اشت-
  

  . ادا کرددهی رو محکم و کشلطفا
  
  . پنهون کرد استرس درونم بود شروع کردمی لبخند که فقط براهی با
  
  .دیرم باششش ،هفت ماه شوه-
  
  ؟یچ: بلند شده بود گفتی که کمیی صدابا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

40

 شاپ نشسته بودند به طرفمون برگشتن ،نگاهم ی که گوشه کافی و پسر جووندختر
 نیی کردم محکم باشم و از موضع قدرت پایسع. متعجبش دوختم یرو به چشمها

  .امین
  
فت ماه شش ه.هیزی ،نه شما جهربهای خوام نه شی مهینه مهر .نیدی که شننیهم-

 اسم خط خورده از شما تو شناسنامه من هیاسمتون تو شناسنامه ام باشه و بعدش هم 
در .دی کنی نمی ضررچیه. خواهد بودی پول معامله عالونیلی می شما هم سیو برا

   نه؟گهی دنهیضمن کارتون هم
  
 بی و تخرحهی روعفیپوزخند صدادارش باعث تض. بهم انداخت ی نگاهقی دقنباریا

  . شداعصابم
  
 وجودد نداره،آدم محتاج به پول یاجبار.نی بردیی االن بفرمانی ؟همدی خواینم-

  . هستادیهم ز
  

 که ینجوریا: جوابم رو بده گفتنکهی از خشم سرخ شد،اما برعکس اصورتش
  پس منفعت شما کجاست؟ !نی دارری که قصد خری آدم خهی نیمشخصه شما شد

  
البته : گفتری شاپ دوخت و همراه با تحقی کافی اشهی رو ازم گرفت و به در شروش

   پس منفعت شما هم معلومه؟نهیبه قول خودتون من کارم هم
  
  . کردم آرامشم رو حفظ کنم ی ،سعرفتی داشت تند میادیز
  
  .هیاسم شما برام کاف-
  
 ی و فکر نمی خوره؟از سر و روت مشخصه که خانواده دار هستی میبه چه درد-

  !ی استفاده کنهی ساهیعنوان  به یکنم از اسم من بخوا
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 دی که بای اهیسا ...هی ساکی ی شوی تو منهی همتیواقع. خالی توی زدقی ؟دقچرا
  !.ی و بسازیپاک کن

  
 زمونه که همه دخترا و نی تونم بپرسم تو ایم: شد دوباره گفتی که طوالنسکوتم

دنبال خانمها دنبال پاک کردن اسم خط خورده از شناسنامه اشون هستن شما چرا 
  !بهی اونم به مدت شش هفت ماه؟برام عجنی اسم تو شناسنامه اتون هستهینوشتن 

  
  . ولو شدم ی صندلی و کامل رورونی رو کالفه پرتاب کردم بنفسم

  
  .نمی بی نمیبی عجزیچ-
  

  .ستمیمن اهلش ن: شد و گفتبلند
  

  .ستادمی اروبروش
  
 اجی احتیلیل خ پونی به ادونمی اونجا که مشه؟تای ازت کم میزیچرا؟چ-

 که بخاطر مادر ی نمونه ایدانشجو.کی ترم شش مکانی انصرافی؟دانشجویدار
 برات تا کی کوچهی سرماهی پول فکر کنم بشه نی بکنه،ای حاضره هر کارضشیمر

 ونیلی پنج میه برات مای حساب کنیبخوا. واسه خودتی راه بندازی کارهی یبتون
  !ست؟ی هستش،نهی حقوق عالادیدر م

  
 کار خودم رو ادامه دمی محی برام درست نشه؟ترجی کجا معلوم مشکلل؟ازیدل-

  .بدم
  

   خواست بشنوه؟ی می بود؟چی بود،دنبال چسمج
  

  . از من نشست تی تکون دادم و نشستم که اون هم به تبعیسر
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 رو از شی تکون داد و گوشیسر. نگاه هردمون رو بهم قفل کردشی زنگ گوشیصدا
   شلوارشی کناربیج
  
  دی کشونریب

  
  بله ؟-
  
  ؟یک....آره ...سالم،ممنون -
  

 ی نگاهدادمی به من که با دقت به مکالمه اش گوش می فکر کرد و نگاهیکم
  .یبا...باشه ،هشت اونجا هستم،نه قربانت:انداخت و گفت

  
   بود؟تیمشتر: رو که قطع کرد گفتمیگوش

  
  . برم به کارم برسمای یگی رو ملتیدل-
  

 رو فرم نگه ی برایلی رو برانداز کردم مطمئنا خکلشیم و ه باال انداختییابرو
  . پرهی نمتینترس مشتر:داشتنش تالش کرده بود

  
 باال ی شونه االی خیب.  درد یتو فکر کن مرفه ب: بگه که گفتمیزی چخواست

 ی ،فقط نمایلی دارم مثل خری فکر کن قصد کار خدونمیچه م:انداختم و ادامه دادم
  .ی عقدم کنییای گفتم بفتمیحروم ب به دنتیخوام با د

  
 بعد از شش هفت ماه طالقت بدم؟از کجا ی کجا مطئنه؟ازی وسط چنیمنفعت تو ا-

 ی بدی خوای که می زن پولدار رو طالق بدم؟از پولهیمعلوم بعد حاضر بشم 
  .ییمشخصه دارا

  
  . زدم یلبخند
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تم بتونم ازت  طالق که هر زمان خواسی ؟وکالت تام برایدیوکالت طالق بهم م-
  .جدا شم

  
 و ساده و دی سفراهنی و نگاه من به پزی می روی شد به نقطه ادهی نگاهش کشدوباره

  .شی مشکنیشلوار ج
  

  . فهممتینم: گفتکالفه
  
  . خوامی رو منی دلم گفتم منم همتو
  

 شده بود؟چند تا فعلش رو مفرد ادا یمی شدم،از چند جمله قبل صمقی دقتازه
  ادا کرد ؟"ت"اب شدم؟چند تا شناسهکرد؟چند بار تو خط

  
 کنم اما چرا ی رو درک متی ترس و نگراننیا: شدم و گفتمالی خیب .ومدی نادمی
  ؟ی ترسی منقدریا

  
سود تو .رهی گی خدا موش نمی محض رضای گربه اچی ترسم،فقط هینم:  گفتمحکم

  ه؟یکجاس؟چ
  
   .ی ازدواج اجبارهی از یتو فرض کن خالص-
  

  . ستر باشههی پرده باشه ،فقط هی بدونه،اون فقط قرار بود یزی چقتی نبود از حقالزم
  

  . کنار دستش گذاشتمزی می نوشته بودم روی کاغذی شدم و شماره ام رو که روبلند
  
 ات رو ندهی که اسم تو شناسنامه ات آیستی فکر کن ،دخترهم نشنهادمی پیرو-

ه به قول خودت تو کارت  لحاظ،تازنی از انی درد و غمیخراب کنه،شما پسرا که ب
  ست؟ی ننطورینه،ایهم
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

44

   تو رو چطور؟یزندگ:دی بهم قفل کرد و پرسنهی سی رو رودستاش
  

  . سازهی منو مندهیآ: لحظه تو چشماش زل زدم و تو دلم گفتمچند
  
 زدم و فکر کردم که پول آب رونی شاپ بی تکون دادم و از کافی سری حرفچی هیب
  . اون حساب کنهدیا دست نخورده رو هم بی هاوهیم
  

  . آقادیحرکت کن:  آژانس که منتظرم نگهش داشته بودم شدم و گفتمنی ماشسوار
  

  . زنگ خوردمیگوش
  

  .دی بود، نامزد فرستاره
  

  ستی که جوابش رو ندم ول کن نی تا وقتدونستمی نداشتم اما محوصله
  
  الو-
  
  ؟ی شد؟چکار کردیچ: گفتغشی جی صدابا
  
  .یچیه: حوصله گفتمیب

  
  . باهات حرف بزنمدی با،احمقی اوونهید-
  

  . خونه اتون،خداحافظامیم: مخالفت کنم که گفتخواستم
  

 کنه اما ی وقت سالم نمچی بشر هنی فکر کردم که انی کرد و من به اقطع
  .طی شرانی در بدتری بره حتادشی رو محال بود یخداحافظ

  
***  
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 چرا با دندون شهی با دست باز م رو کهی ،گره اوونهید:  گفتدوی اتاق رو بهم کوبدر

  ؟ی کنیبازش م
  

  .دمی تخت دراز کشی رو فشار دادم و روسرم
  
  ه؟ی چهی اصل قضی که نگفتدیبه فر-
  

  . برام درآورد و دستاش رو به کمرش زد یشکلک
  
  ؟ی به فکر آبروتیلی خنکهینه ا-
  

 دارم  خودمممی کردم تو زندگی غلطهی رو اعصابم نرو،گهیخفه شو تو د: زدمداد
  .دمیتاوانشو م

  
 هی همه دنگ و فنگ با نی ایخب احمق جان به جا: تخت نشست و گفتی روکنارم

  .عمل خودت رو خالص کن
  

  . زدمیپوزخند
  
   عمل گول زد؟هی با شهی مثل سهراب رو می کسی کنیفکر م-
  

  چرا نشه؟: گفتخونسرد
  

  . خود به خود باز شدنچشام
  
 فهمه زنش باکره ی نمشی شب عروسین کی دکتر از نوع زنانش ،فکر مهی-

  .تی به خریزنی خودت رو مای ینبوده؟خر شد
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   کنه ؟نتیمگه قراره معا:  گفتی و با لودگدیخند
  
بعدش مطمئن باش .چرا که نه،حتما راهش رو بلده که خودمم نفهم: حرص گفتمبا

  . کاره اسنی مثل سهراب حتما حواسش هست ،خودش ایآدم
  

  . اش رو جمع کرد شد و لب و لوچهساکت
  
  ؟ی گفتدی به فریچ:دمی ربط پرسیب

  
 و با یاری پس زده شدنت رو دربی تالفی خوایگفتم م: رو فوت کرد و گفتنفسش

  .یازدواجت قبل از اومدن سهراب حرصش بد
  

  . کردی بود اگه باور ممزخرف
  
  باور کرد؟-
  

 اصرار به  ،باور نکرد اماستی نیآدم فوضول: رو تو هوا تکون داد و گفتدستش
  . هم نداشتتیدونستن واقع

  
 قای پسره ماندگار کارش دقنیا:دمی باز کردم و پرسیکی یکی مانتوم رو ی هادکمه

  ه؟یچ
  

 واسه ی نتونست درسش رو تموم کنه،هر کاری حتدی آوچارهیب: شد و گفتنیغمگ
 ی کارنی کنم حق داشت که سراغ همچی فکر میگاه. کنهیداشتن مادرش م

  . بودنی راه پول درآوردن براش همنیعتریبره،سر
  
 ی هم لذتش رو مرهی گی داره؟هم پول میچارگی با زنا بدنیخواب: خشونت گفتمبا

  بره؟
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 یواقعا فکر م:  اتاقم رفتم که داد زدسی رو پرت کردم رو تخت و سمت سرومانتوم
   بره؟ی همسن مادرش باشه لذت می که با زنای و چند ساله استی که پسر بیکن
  

 اجبارش کرده بره ی همسن مادرشن؟کساشی همه مشتریعنی: طرفش و گفتمشتمبرگ
  . خوادی کار؟خودش دلش منیسراغ ا

  
مطمئن باش اون دنبال ساده : حوصله ادامه دادی رو تو هوا تکون دادم و بدستم

  . راه رفته هم پول هم لذتنیتر
  

 چیه:ت و گفت رو برداشفشیک. تخت بلند شدی رو با تاسف تکون داد و از روسرش
  .ی آدما رو بفهمی تونیوقت نم

  
  . شدمسی توجه به رفتنش وارد سروی باال انداختم و بی اشونه

  
هنوزم عاشق سهرابی ؟کسی که حتی : کامل وارد سرویس نشده بودم که گفتهنوز

  قبولت نداشت؟
  

  .اما االن خواهانمه: ادامه برده و برگشتم طرفشنذاشتم
  
  مطمئنی؟: پوزخند گفتبا
  
دایی گفته بود قراره برگرده تا .مطمئن نبودم.تردید داشتم . چشاش زل زدموت

  .ازدواج کنه
  

  . بود آشوب رو پیشنهاد دادم و مخالفتی نکردهگفته
  

  . که طوالنی شد تردیدم رو فهمیدسکوتم
  
  ...آشوب نمی فهمم واقعا قصدت چیه؟می ترسم آوید صدمه ببینه اون-
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رش کنم که صدمه ببینه؟یه اسم می خوام که غلطی مگه می خوام چکا: خشم گفتمبا

  .که کردم رو بپوشونه همین
  
خب سهراب برگرده ببینه ازدواج کردی ،فکر می کنی چی میشه؟میره با یکی -

  .دیگه ازدواج می کنه
  
قبل از اینکه سهراب برگرده باید این پسره بیاد خواستگاریم،وقتی من راضی باشم -

من که از حرفی که بین دایی و بابا رد و بدل شده .ی کننمامان و بابا مخالفتی نم
وقتی هم سهراب برگشت بهش میگم کسی ...خبر ندارم ،اونا که نمیدونن خبر دارم

  ...جدا میشیم و...بهم نگفته بود
  

بچه گانه ان انگار نه ...نقشه هات خیلی کودکانه اس: رو با تاسف تکون دادسرش
  .انگار که بیست و دوسالته

  
  . از اینکه اجازه بده حرفی بزنم بیرون رفت و در اتاق رو بهم کوبیدقبل

  
سهرابی که وقتی رفت . می خواستم هرجور که شده سهراب رو به زمین بکوبممن

گفت حتی منو به عنوان کلفت هم قبول ...گفت من اُملم...فراموشم کن:بهم گفت
 یم.  ام رو تموم کنم شبانهی خواستم کابوسهای دروغ بود من منایهمه ا...نداره

  . ببرمنیخواستم ترس از برمال شدن رازم رو از ب
  
  

 که می خواست از چشمم بیرون بزنه رو سریع پس زدم و مقابل روشویی اشکی
  .شیر آب رو باز کردم و چند مشت آب به صورتم زدم.ایستادم

  
پر از ...پر از حس انتقام...پر از نفرت بود. دختری که بهم زل زده بود خیره شدمبه

  .آرزوهای فنا شده
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  .مقصر برباد رفتن دخترانگی ام سهراب بود. تموم این بدبختیام سهراب بودمقصر
  

مثل من که خیلی . باید تاروان پس بدی،مثل من که دارم عذاب می کشمسهراب
  ...تو بی خدام کردی ....وقته بی خدا شدم

  
   خدا ،نهبا
  

   خدا شدمبی
  
  . جبران با خداییتبه
  
  ؟ی خوریپس چرا نم: کردم که مامان گفتی می بازیوصله با ماکارون حیب

  
  . تکون دادم یسر. بابا و مامان مواجه شدمقی رو باال آوردم که با نگاه دقسرم

  
  .رمی،سیچیه-
  

  .نیتو بش: بلند شم که بابا قبل از من بلند شد و مامان رو به من گفتخواستم
  

  .شپزخونه خارج شد دستت دردنکنه آروم از آهی هم با بابا
  

 ی روی سرجام نشستم و منتظر نگاش کردم که بلند شد و همونجور که ظرفهادوباره
  . امروز زنگ زدتییدا: کرد گفتی رو جمع مزیم
  

  . باال انداختمی اشونه
  
  زنه؟ی زنگ منجایمگه دفعه اولشه ا-
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 و صفر  گرده ،احتماال بعد محرمیسهراب تا آخرسال برم: مقدمه گفتی دفعه و بهی
  . باشهرانیا

  
 رو گرفته ممی خبر رو بشنوم،اما باز هم مهم نبود من تصمنی کردم االن ای نمفکر

  .بودم
  
 شونه اش نگاه ی آب رو باز کرد و سرش رو چرخوند و از باالری نگفتم که شیزیچ
  . سمتم انداختیقیدق
  
  ن؟ی کنی نگاهم مینجوریچرا ا-
  
  رد؟ کی سهراب خواستگاری تو رو براییدا-
  
اما من قصد ندارم با سهراب ازدواج : و گفتمدمی دست کشزی پارچ دوغ وسط مبه

  .کنم
  

  ؟یاما تو که دوستش داشت: گفتناباور
  

  . تو سرمی هم حماقتم رو بکوبدیبا. مادری حق دارآره
  
  . ندارم گهی داشتم،پس دنی گی منیخودتون دار-
  
  . آب رو بست و کامل به طرفم برگشتریش
  
  .قع رفتنش چند روز حالت خراب بود موادمهی-
  

 یاون موقع بچه بودم بچگ: به مادر انداختم و گفتمی احساسی شدم و نگاه ببلند
 دختر بچه چهارده ساله که تو اوج هیست،ی نیزی ،کم چشیکردم،هشت سال پ
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 شده،اما االن شیی کرد عاشق پسردای فکر میاحساسات دوران بلوغ و نووجون
  . حماقت بود و بسهیق نبود،فقط  عشدیبزرگ که شد فهم

  
 از طرفش بمونم ،به سرعت از آشپزخونه ی نگفت من هم نخواستم منتظر جوابیزیچ

 و کنجکاو بابا رو قی شدم نگاه دقی سالن که رد مدم،ازیخارج شدم و سمت اتاقم دو
  . ندادمتی به نگاه بابا هم اهمیاما حت. خودم حس کردمیرو
  

 کتابهام نیدرش رو باز کردم و ب. کمد رفتمنییشو پا اتاقم رو بستم و سمت کدر
  .دمی کشرونی رو برستانی سال اول دبیمیکتاب ش

  
 یچشمام هم بغض کردن،درست مثل بغض چند ساله . لبم نشستی روی خندتلخ

  . تلخ بودیلی خنده ام خدم،امای خندهی گرونیم.خودم
  
 لبخندش که یرو.اش لبهی انحنایرو.دمی عکسش دست کشی انگشت اشاره ام روبا

  . مثل منی برد چه برسه به دختر چهارده ساله و ساده ای رو میدل هر دختر
  

  . ام رو هم از دست داده بودمیسادگ
  
 از گرگ هم درنده تر ینی که ببیی به بره ساده ام؟کجانی عی گفتی بهم مادتهی-

  شدم؟
  

  .رش بود شدم که پر از حضوی خندونش و غرق گذشته ای چشمای رودمی کشدست
  
  
  
  
  

***  
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  "دیآو"
  
 که با فروختن تنم یی خوبه،حداقل بهتر از اون پوالشیشنهادی دونستم مبلغ پیم

   برم؟ی لذت مگهی میک.ارمیدارم به دست م
  

 هر دی بای بره؟وقتی هم می آدم حس کاال بودن بهش دست بده مگه لذتیوقت
 یذت داره؟وقت ،لی کنی و همراهییای که دلشون خواست باهاشون راه بیجور

   ارزش داره؟رنی گی مدهیارزش و انسان بودنت رو ناد
  

 و ستادمی اابونیکنار خ. شدمی قدم زدم که ساعت حدود هفت و نابونای تو خاونقدر
مهم نبود تو .بدون اعتنا گذشت. بلند کردمومدی که از مقابل مینی ماشیدستم رو برا

  .شون رونمیا. اعتنا از کنارم گذشتنی بایلی خمیزندگ
  

 شدم و راهم رو ابونی کنار خستادنی االی خی که به آژانس سرکوچه خورد بچشمم
  .سمت آژانس کج کردم

  
 نوشت و داد دست ی کاغذی آژانس گفتم ،اونم آدرس رو روی رو به منشآدرس

  . که بلند شد من هم به دنبالش از آژانس خارج شدمش،رانندهیراننده کنار دست
  
 سالم باهام هی از شتری ام اونقدر مشخص بود که راننده بی حوصلگی بدی شادونمینم

 نکهی طرف ترس از اهی دختر بدجور وسوسه کننده بود،از نی اشنهادیپ.حرف نزد
  . کردی وسط باشه کالفه ام و مرددم منی ای اهیقض

  
پشت در خونه . شدمادهی اش رو دستش دادم و پهی بعد که نگه داشت کراقهی دقستیب

 کردم یموهام رو که حس م. به سر و وضع ام انداختمی نگاهستادمیروبروم که ا
  . زنگ فشار دادمی مرتب کردم و دستم رو روختنیبهم ر
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 یبای بزرگ و زاطی توجه به حی بشهیمثل هم. بزنه در رو باز کردی حرفنکهی ابدون
 به ساختمون ی منتهی پله های باالشهیخونه سمت ساختمون حرکت کردم و مثل هم

  . به افسانه افتادچشمم
  

  . ام رو پس بزنم و لبخند به لب برم سمتشی کردم همه افکار و کالفگیسع
  

 کردم سرحال باشه ی می رو دوطرف بدنش باز کرد؛ که با خنده که سعدستاش
  . بعدمی چه خبرته خانم بذار حالل شی آیآ:گفتم

  
  .دیلوس نشو آو: دی کرد و محکم به بازوم کوباخم

  
 عشوه ها به سن و نی تعارف وارد ساختمون شدم،اصال اینداختم و ب باال اییابرو

  . خوردیسالش نم
  
  . دادهفی رو به خودش تخفی چند سالهی گفت چهل سالشه اما به نظر من یم
  

 همه ی تا کلمه عربد؟دوی آوهی چای امل بازنیا: پشت سرم وارد شد و گفتغرغرکنان
 دو تا کلمه نی ای وقتدهی نمفیمن اصال ک واهللا،به ؟خوبهیعنی پوشونه یگناهان رو م

  .وسط باشن
  
  .ی دلم گفتم خب از بس احمقتو
  

 دسته اش نشست و همونجور که ی نشستم که روونیزی کنار تلوی مبل دو نفره ایرو
   اون چند تا کلمه الزمند؟؟واقعایدیچرا جوابمو نم:تو صورتم زل زده بود گفت

  
  .ستین جواب ابلهان خاموش چودمی خواست بگم جوابت رو نمی مدلم
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 شی پمیاهی خوام رو سی مینجوریتو فکر کن ا: زدم و گفتمی حال چشمکنی با ااما
 نی پس چرا هر دفعه سر ای شناسیدر ضمن خانمم تو که منو م.خدا کمتر شه

  .ی کنیموضوع بحث م
  
   .گهیبخون د: بازش بود رو عقب فرستاد و گفتقهی ی ناز و ادا موهاش رو که روبا
  

 خوندم و شدم برده شهی شب شد زنم،مثل همکی ی زن ،برانی خوندم و اشهی هممثل
 آوردم ی پول در مینجوری من انکهیحس حقارت از ا. شدمکیاش، خوندم و کوچ

  . کردیداغونم م.دادیعذابم م
  

 ی به رابطه عالقه داره خب چرا ازدواج نمنقدری با خودم فکر کردم اگه ابارها
 بندی پاایلی نبود،خبندی پادی ،چون برام مهم نبود؟شادمیزش نپرس وقت اچیکنه؟اما ه

 مردان ی روزها دوست داشتن همپانیزنا هم ا.  از مردا یلینبود به ازدواج، مثل خ
  . بود الزم نبود بپرونمشی مشترهی من یتازه اون برا. نباشنبندیپا
  
  چته امشب؟:  که گفتدی روفهممی حوصلگیب

  
  !؟ی گذاشتی هم واسه من باقیمگه تو کار: نگاه کردم و گفتمتمونی لبخند به وضعبا
  

   کنم؟یبده کمکت م:  و گفتدی خندبلند
  

،مهم نبود من . که دوست داشت رو انجام دادمیی کارازی به رزی کردم رشروع
 دادی بود که اون پول منی نه؟مهم اای ومدی نه؟مهم نبود من خوشم مایدوست داشتم 

  ...و من 
  

آوید خب امشب رو :دمیتاده بودم که صداش رو از پشت در شن دوش ایسزیر
  .بمون،دوبرابر همیشه بهت میدم
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تاسف . که همیشه استفاده می کردم و از بوش خوشم میومد رو باز کردمشامپویی
  .چقدر راحت فروخته می شدم و چقدر قیمتم کم بود.خوردم به حال خودم

  
ی بخوام خیلی راحت با یه تراول می خودت میدون:  نگفتم، دوباره گفتیزی چیوقت

  .تونم نگهت دارم
  

شاید هم از قصد این حرفها رو . احمق بود که نمی فهمید داره خردم می کنهچقدر
  .به خودش که نه به پولش. دارماجی نره بهش احتادمیتا .میزد

  
   پوستم لیز می خوردندیقطرات باران وار رو. زیر دوش ایستادمی کفیی موهابا
  
  !قبال بهت گفتم ، نه:  گفتمی گرفته ای صدابا
  

آوید می خوام فقط مال من باشی هر چقدر هم دلت بخواد بهت :  از قبل گفتبلندتر
  .میدم

  
  نه-
  
  .اذیت نکن،دلم نمی خواد دیگه با هایده باشی-
  

  .همونی که منو به افسانه معرفی کرد.دوستش خودش بود. مشکلش هایده بودپس
  
 که برام آورده بود رو به تن کردم و از حموم یه تن پوش آب رو بستم و حولریش
  ؟یگی میچ:  زدم که گفترونیب

  
  . تخت برداشتم و تنم کردم ی رو از روراهنمیپ

  
  .نه-
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  حرف آخرته؟: جلوم گرفت و گفتی رو تنم کردم که پاکتلباسم
  

  ؟ی به بعد فقط مال من باشنی از انکهیا: نگاش کردم که گفتیپرسش
  

  . اشمی شخصلهی وسای مسواک هی انگار من زدی حرف منیشم؟همچ اون بامال
  
  . تونمینم-
  
  چرا؟: وگفتشی آرازی می حرص پاکت رو پرت کرد روبا
  

 و با دست شروع به مرتب کردن موهام کرد که پشت سرم ستادمی انهیی آیجلو
  اد؟ی باشه که تو بدت میکی هر شب با ادی بدش می کیحق دار: و گفتستادیا

  
  . باشهیکی خودشم دوست داشت هر شب با یعنی ؟پسی کگفت

  
  . منم نظرم رو گفته بودمی گفته بودنوی تونم،قبال هم ایافسانه نم-
  

  . کردراهنمی پقهی با ی و شروع به بازستادی اجلوم
  
 گهی کنم ،دی کار برات جور مهی کنم،اصال تو شرکتم یچرا؟همه جوره ساپورتت م-

  .ب دوستت دارم بفهم خدی آویوا .ستیالزم ن
  

 دونمی کرد نمیفکر م. شی انحصاری بشم کاالیکه اونجور.  باال انداختم ییابرو
  .قصدش فقط برده شدن تمام و کماله

  
  . خوام از دست بدم،منو بفهمی رو که دارم نمی حداقل آزادنیافسانه ا-
  

  . گفت و کنار رفتی به درکی تکون داد و عصبیسر
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 مرد قحطه ؟دلم سوخت به ای ی تحفه ایفکر کرد: روکه برداشتم گفتکمربندم
  .حالت خواستم کمکت کنم

  
 سوزوندش ی می بدجوریی اعتنای بنی همدونستمی ،مشهی رو ندادم،مثل همجوابش

 دای نکنه لقمه چربتر پهیچ:دوباره برگشت طرفم و گفت.  هم شدنیهم.
 نکهی هستن که حاضرن باهام باشن،اونم بدون اایلی خیدونی م؟خودتمیکرد

 پولم بهت رمساپورتشون کنم،فقط بودن با من آرزوشونه اونوقت تو بچه سوسول دا
  .ییای و واسه من ادا مدمیم
  

پاکت رو . حرفایلی و خایلی کنم با خی طیالی خی کرده بودم که بعادت
 وقت کم هیبشمار : عقب شلوارم گذاشتمش که گفتبیتاش کردم و تو ج.برداشتم

  .نباشه
  

 و غرور و ی خواست بهش بگم تو اگه واقعا زنیدلم م.نها متنفر بودم زنی از اچقدر
  .ی بودن با من پول بدی برای شدی وقت حاضر نمچی هشهی متیعزت نفس حال

  
 زی اسکناس سبز گذاشتم رو مهی و رونی بدمی شلوارم کشبی پولم رو از همون جفیک

  .امی نمگهی چون دی به بعد هم دنبال من نباشنیبهتره از ا. مهرت نمیا:و گفتم
  

   .دمی سمت در اتاق چرخعیسر
  
 اس دهی چروکدهی همون هااقتتی لنمی رو ببختتی رگهی خواد دیاصال من دلم نم-

  . سگهی نی عیشیکه واسه چندرغاز پول، براش م
  

 یی بالهی آخر می بزنم به سی شد و مطمئن بودم ،وقتی کم کم داشت پر متمیظرف
  .ارمیسرش م

  
  .نگاهم رو دوختم به چشماش برگشتم و یعصب
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من هم لذت .ی کمتروونمی از حی حت؟توی زنی کنیاما تو فکر م...من سگ،قبول-
  . از حرصتهدونمی که می زر بزنی بخوای چستیواسمم مهم ن.  برم ازت هم پولیم
  

 یاما صدا. و رفتمدمی بگه اما من در اتاق رو بهم کوبیزی رو باز کرد که چدهنش
  . تونستم بشنومیراحت م رو ادشیداد و فر

  
 راحت جواب افسانه رو نقدری اون دختر گرم بود که اشنهادی دلم به پدی شادونمینم

  . شدممی مشترنی بهترالی خیدادم و ب
  
حقته،کسی که بی پدر : فرستادم و غر زدمی جلو پام رو به کنارزهی حرص سنگ ربا

آره خیلی .قشهکسی که مادرش سالهاست روزه سکوت گرفته ح.بزرگ شه حقشه
من مقصر .تویی که از دانشگاه اخراج شدی بخاطر بودن با استادت حقته.چیزا حقته

 ی در ازای من خواستم، وقتگه بود، مشنهادشیپ.بودم مگه؟من که نمیدونستم متاهله
 راه کشوند و نی اون منو به ای ازم خواست من چکاره بودم؟ وقتنوینمره دادن ا

   داد من چکاره بودم؟ادمی راه پول درآوردن رو نیا
  

 شد حداقل شوهرش واسه خاطر آبروی خودش به اخراج کردنم قناعت خوب
  .خب خر بودم که نفهمیده بودم معاون دانشگاه شوهرشه.کرد

  
برو خدا رو شکر کن فرید به اون دختره نگفته . به این زندگی و شانس منلعنت

  .گفته انصراف دادی.اخراجی هستی
  

مت خونه ای حرکت کردم که میدونستم یه نفر ساکت  کوچه تاریک ستوی
کلید رو از جیبم بیرون کشیدم که در باز شد و قامت ریز زهرا جلوم ظاهر .منتظرمه

ماهیانه بهش حقوق .خونه اشون دیوار به دیوار خونه امون بود.دختر همسایه .شد
  .میدادم که پرستاری مادرم رو وقتی که من خونه نیستم برعهده بگیره

  
 صدای سالمش سری تکون دادم و به صورت رنگ گرفته اش که حتی تو نور ضعیف با

  .کوچه هم مشخص بود نگاه کردم
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 هنوز دخترایی وجود داشتن که با دیدن یه پسر که حتی غریبه نیست رنگ واقعا

  .این رنگ عوض کردن هم شاید خطای دید من بود.محال بود.عوض می کنن
  
همین چند .هشون گفتم ممکنه دیر بیایین و بهتره بخوابنخیلی منتظر شدن بیایین،ب-

  .دقیقه پیش باالخره خوابیدن
  
  .حالش که بد نشد-
  
  .یادتون نره ببرینش.نه ،فقط هفته دیگه وقت دکترشه-
  

بفرمایید : تو جیبم کردم و یه تراول پنجاه تومنی کشیدم بیرون و سمتش گرفتمدست
  . حساب کنماینو داشته باشین تا آخر ماه باهاتون

  
  .ممنون،بمون ِ پیشتون،اگه الزم شد می گیرم-
  

چهار تا دختر که مادرشون یه تنه و بی پدر . اونم وضعشون بدتر ماستمیدونستم
  .بزرگشون کرده بود

  
  .بگیرش-
  
تراول رو که از دستم گرفت فقط چند میلی ثانیه دستش . شرم دستش رو جلو آوردبا

  .شیدی گفت و سمت در خونه اشون قدم تند کردشرمزده ببخ.با دستم برخورد کرد
  

یعنی تو فقط از همین تماس کوچیک اونقدر شرمنده . سخته دختر همسایهباورش
  شدی که فراموش کردی خداحافظی کنی؟
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در .  خونه شدم و در حیاط رو بستم و طول دو متری حیاط رو طی کردم وارد
 به قامت مادرم افتاد که آروم قدم تو هال گذاشتم و نگاهم.ساختمون رو باز کردم

  .خوابیده بود
  

  . نشستم و آروم بوسه ای روی پیشونیش نشوندم کنارش
  

سرم رو بلند کردم و . سرش ایستادم و به صورت خسته و تکیده اش خیره شدمباالی
دوباره نگاهش کردم و سمت تک اتاق تو خونه .به سقف خیره شدم تا اشکم پایین نیاد

انگار آب هیچ کجا غیر از این . برداشتم و سمت حموم رفتملباس.قدم تند کردم
  .خونه پاکم نمی کرد

  
شیر آب رو باز کردم و زیر دوش نشستم . حموم یک در یک و کوچیک شدموارد

بدون اینکه فکر کنم به اینکه این آب کمی .بدون اینکه لباسام رو از تنم دربیارم
  .بیش از آستانه تحملم داغ بود

  
تم و سرم روی پاهام گذاشتم و بدون اینکه اشک بریزم فقط هق  حموم نشسکنج
  .بغض کردم و به خدایی که خیلی وقته شرمنده اشم فکر کردم.زدم

  
همون خدایی که مامان گفته . خدایی بودم که مامان بهم نشون داده بودشرمنده

 گفت بخشنده اس ی که مامان مییهمون خدا.عادل ِ.بزرگ و بخشنده.بود مهربونه
  .دهی خودش از بخشش ناامو
  
تنگ اون پدری که هیچ وقت ندیدمش اما سایه اش روی ... دلم باز تنگته

باید کی رو .همون پدری که بدون اینکه بدونه بچه ای داره رفت.زندگیمون بود
پدر که زنش رو طالق داد وقتی نطفه ای ده روزه اش تو شکم مادرم .لعنت کنم

 بود یا مادرم که اشتباه ه بعد از ازدواج پشیمون شد هفتههیپدری که .بسته شده بود
  انتخاب کرد؟
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اینکه اگه رفت . خیالم رو با همین ندونستن پدر از حضورم راحت کرده بودمامان
واقعا خیالم .نمی دونست تو هستی و گرنه نمی رفت.نمی دونست بچه ای هست

  راحت شده بود؟
  

   و نبود؟ بودم همه روزهایی رو که محتاجش بودمبخشیده
  

  .برای من نیست... آگاهیش دلیل موجهی نیستعدم
  

 منی که خیلی وقته از اسالم و مسلمانی صیغه کردن شبانه اش رو فهمیدم قابل برای
  .درک نیست بخشش پدرم

  
 که فرار کردم از حضور خدا تو زندگیم تا نکنه یه وقت پس گردنی بخورم و منی

  .ه زندگیبرگردم سرزندگی ام و امید پیدا کنم ب
  

یه جا خونده بودم ناامیدی یکی از حربه های . که خیلی وقته ناامید شدممنی
چون این روزا باور شیطان بودن خودم آسونتر .اما دیگه برام مهم نیست...شیطان ِ

  .از امید داشتن ِ
  

در قابلمه ای که . کوچیکی رو روی موهام گذاشتم و سمت آشپزخونه رفتمحوله
به ماکارونی که میدونستم برای من درست کرده نه .رداشتم روی اجاق بود رو ب

  !آخه ماکارونی هم شد غذای مورد عالقه که من خوشم میاد ازش.مامان نگاه کردم
  

کنار اجاق ایستادم و با حوله مشغول خشک . زیرش روشن کردم تا گرم شه شعله
  .دار شدهکردن موهام شدم که صدایی که از هال اومد بهم فهموند که مامان بی

  
 رو خاموش کردم و حوله رو گذاشتم رو دسته یخچال و از آشپزخونه بیرون شعله
  .زدم

  
  . دیوار تکیه دادم و نگاش کردم که بهم زل زده بودبه
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  سالم،خوبی مامان؟-
  

دست .نزدیکش شدم و کنارش نشستم. رو تکون داد و دوباره بهم زل زدسرش
حتی واسه .نگ شده واسه شنیدن صداتدلم ت:راستش رو تو دستام گرفتم و گفتم

اینکه بهم بگی آوید بلند شو برو نمازت رو بخون و من برم تو اتاق اما .دعوا کردنت
 اما برای اینکه شرمنده خوندمنخونم بعدش بهت بگم خوندم و تو با اینکه میدونی ن

  .ام کنی باور می کنی
  
تش رو روی سرم دس.جلوش راحت گریه می کردم . مادرم خجالت نمی کشیدماز

دلم تنگ شده واسه اینکه موهام رو مثل بچگیام نوازش کنی و :کشیدم و ادامه دادم
  .در جواب من که میگم بابا کی میاد بگی به همین زودی

  
 وقتی میگم چرا خدا به فکر ما نیستی ؟بگی اینجوری نگو مامان، خدا به فکر همه یا

  .بنده هاش هست
  
نیست مامان،پس چرا من حضورش رو حس :م و گفتم یه دست اشکام رو پاک کردبا

خدا مسئول همه این .من قهرم باهاش ، هیچ وقت هم آشتی نمی کنم .نمی کنم
چرا منو به این دنیا فرستاد وقتی قرار بود بی پدر، بزرگ .زندگی و بدبختی منه

  .وقتی قرار بود بابام نامرد از آب دربیاد.شم
  

  .ون کشید و روی دهنم گذاشت محکم دستش رو از دستم بیرمامان
  

چیه هنوز برات مهم تو نظرم بابام یه قهرمان و اسطوره : گریه خندیدممیون
  .بابایی که ندیدم چطور می تونه برام قهرمان باشه.باشه؟خب نیست

  
تو هم مقصری ،من خسته شدم از این زندگی کوفتی که : رو ول کردم و گفتمدستش

چیه؟تو که بری مطمئن باش خودم رو خالص می معلوم نیست هدفمون از ادامه اش 
  .کنم از این زندگی نکبتی
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 گریه می کنی؟تو هم خسته شدی نه؟مامان میگم چطوره همین امشب خالص چرا

کی میگه بهشت و جهنمی هست؟اصال از کجا .کنیم خودمون رو؟دوتایی راحت میشیم
  ...معلوم باشه

  
  . یهو زار زد و سرش رو تکون دادمامان

  
ه ناراحت شدی؟مامان من نمیدونم چمه؟اصال نمیدونم چی می خوام از چی-

زندگی؟یه دختره اومد بهم گفت شش ماه شوهرم باش بعدش سی میلیون بهت 
میدونی دارم فکر می کنم باهاش ازدواج کنم و بعد بزنم زیرش و طالقش .میدم
 می تونم هدلماونوقت منم هر چی عقده تو .حداقلش یه زن پولدار گیرم میاد.ندم

نمیدونم شایدم تو رو هم .شاید حتی رفتم یه بابا هم برای خودم خریدم.خالیش کنم
  .عوض کردم

  
  .مامان نگران نگاهم می کرد. عصبی کردم خنده

  
  .چیه داری فکر می کنی که آوید دیوونه شده؟خب شدم دیگه -
  

 به اسم اشکام رو با پشت دشتم پاک کردم و. زنگ گوشیم منو به خودم آوردصدای
  .فتانه که روی صفحه بود نگاه کردم

  
  .الو: رو صاف کردم و جواب دادمصدام

  
  سالم آوید خودم،خوبی؟: شاد و سرحالش به گوشم رسیدصدای

  
  .بد نیستم-
  
  سه ماهه ندیدمت دلم تنگه برات ،تو چی؟-
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  .بستگی داره: مامان که زل زده بود بهم نگاهی انداختم و گفتمبه
  

بی شعور چه نازی هم داره،سه شب دیگه همین پنج شنبه با یه :فت خندید و گبلند
  پایه ای؟.سری از دوستان دور هم جمع میشیم خواستم تو هم باهامون باشی

  
  چقدر؟: حوصله گفتمبی

  
راضیت می کنم ،تو که منو می شناسی ،بیا می خوام به یه چند نفر : عشوه گفتبا

  .نشونت بدم 
  
تو حیاط ایستادم و .اساژ دادم و از هال بیرون زدم  دست چپم پشت گردنم رو مبا

  .پنج شنبه فقط با توام ،از همین حاال گفته باشم :گفتم
  
معلومه که فقط با منی،می خوام به بعضیا نشونت بدم : لحنی وسوسه کننده گفتبا

  .پوزه اشون رو به خاک بمالم
  
  باشه ،مهمونی خونته؟-
  
  آوید نمیایی امشب ؟.منه فدات شم،آدرس رو برات اس می کن-
  
  .بمونه همون پنج شنبه، بای.امشب سرم شلوغه-
  

  . کردم و گوشی ام رو فرستادم درون جیب شلوار راحتی امقطع
  

***  
  
  "لدای"
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 ی؟وای واقعا قراره عروس بشیعنیجون من؟: گفتجانی و با هدی کشیغی جنایم
  .چقدر باحاله

  
  . فهمنیچه خبرته االن همه م .س،یه-
  
 سرش به ی هرکسحهی تخت زنگ تفرالتینه بابا خ: انداخت و گفتیاف نگاه اطربه

  .کار خودشه
  
 دوست داشتم لباس عروس بپوشم یخوش بحالت از بچگ: بغلم و گفتدی پرجانی هبا

  .یاالن تو قراره بپوش
  
 من گفتم نگرانم و یدیتو اصال فهم: زنگ اون رو از خودم جدا کردم و گفتمی صدابا
   کنم؟ دونم چکارینم
  

 جون چشه؟از خداتم ری امه؟مگهی اداها چنیبرو بابا ا: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
  دمش؟ی پزون پارسال خونتون دی همونه که تو نذرری امگمیم.باشه

  
  . نه اون رضا بودریام. فکر کردمیکم
  
  .نه رضا بود داداشش-
  

  !واقعا؟خب چه بهتر:  گفتطنتی باال انداخت و با شییابرو
  
  چرا؟-
  
  .می شی که باهم جاری کنی کاری تونیب تو مخ-
  
  . با لبخند نگاهم کردو
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  . بدوشیگی نرِ تو مگمیبرو بابا تو هم ،من م: و گفتمدمی به شونه اش کوبمحکم
  
  . نر ِ، تو جورش کنگمیبابا منم که م-
  
 و مثل می سرکالساتون قدم تند کرددیهمه بر:زدی ناظم مدرسه که داد می صدابا
  .میدی بدو بدو سمت در سالن دو بچه هاهیبق
  
  ؟ی کنی می روزا عروسنی واقعا همیعنی گمیم:نایم
  
 و دمی از بچه ها بهم زد تلو تلو خوردم ، شونه ام رو مالیکی که ی تنه ابا

  . بشنوهی خوام کسیآرومتر نم:گفتم
  

بچه : اومد و گفترونی از کالس بای مقدم مبصر دوم تجربمیدی کالس که رسکینزد
  اد؟ی نمگهی خانم ماندگار ددیوندیها م

  
  چرا؟:نایم
  

 همون که نی معی اما از امروز قراره آقادونمینم: باال انداخت و گفتی شونه امقدم
 نیتازه بهتر شد از دست ا. مدرسمونادی بدهی رو درس مستی زی عالگنیهمه م

  .دای نگهی گرفته بود دمی وقت تصمیلیفکر کنم از خ.میماندگار بداخالق راحت شد
  
  . شدفیح: افسوس گفتمبا
  
 ما فرق هم ی ، مگه براگهی دیکی نه نیچرا؟ا: هولم داد سمت کالس و گفتنایم

  داره؟
  
  .ومدیمن ازش خوشم م-
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از زل .ومدی خوشت مشیاز چ: نشست و گفتمکتی نی درآورد و روی شکلکنایم
   از هر روز امتحان گرفتنش؟ایزدنش به پنجره کالس 

  
  . ساکت شدمیاضی رری چشماش اما با ورود دبی و مهربانتیم بگم از معصوخواستم

  
 با تاسف یخانم موسو. بچه ها شروع شدغی زنگ آخر جی صدادنی محض شنبه

 و غیبچه ها هم با ج. رو برداشت و از کالس خارج شدفشیک.سرش رو تکون داد
 گوشه ی رو برداشتم و سمت جالباسفمیک. شدندلشونیخنده مشغول جمع کردن وسا

 ی خوای دنبالم مادیم ام ییامروز دا: گفتنایالس رفتم تا چادرم رو بردارم که مک
  م؟یتو رو هم برسون

  
  نه-
  
  چرا؟: باهام هم قدم شد و گفتاطی سمت حبه
  
   کنم؟ی نمی وقت بدون اجازه خونواده ام کارچی من هیدونی تو نمیعنی-
  

 متیهامون برسون باییای بی خوای؟می چکار کنی خوایمگه م:  کرد و گفتیپوف
  .خونه

  
  . بشمبهی مرد غرهی نی اما من اجازه ندارم سوار ماشدونمیم:  زدم و گفتمیلبخند

  
   خونه؟ی برگشتی فهمن با کیاونا از کجا م:  و گفتستادی رو اادهی کنار پنایم
  
خدا . عمل کردمی خونوادگتی خالف تربدونمیآره ممکنه اونا نفهمن اما من که م-

  . کردمیون کار فهمه پنهیکه م
  
  .باشه بابا :  حوصله گفتیب
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  . امه من رفتمییاوناهاش اون دا:  و گفتدی گونه ام رو بوسعی سربعد
  

 نی که کنار ماشی پوشی دنبال کردم و به مرد مشکی نگاهش رو از سر کنجکاورد
  . رو دادمنای می نگاهم رو ازش گرفتم و جواب خداحافظعیسر.دمیبود رس

  
 اتوبوس برم که محسن و رضا ستگاهی عبور کرد برگشتم تا سمت اونابی که از خنایم

  .دمی رو دادهیرو کنار درخت گوشه پ
  

  . به خودم اومدم و سمتشون حرکت کردمهیبعد از چند ثان. نگاهشون کردممتعجب
  
  سالم-
  

  . کار دارمی که کلمیبدو بر. خانم خودمیسالم آبج:  با لبخند گفتمحسن
  

  ؟یخوبسالم زن داداش  :رضا
  
  . کوتاه اکتفا کردمیبه تشکر.  که گفت حس کردم صورتم سرخ شد ی زن داداشبا
  

 وقت ناهاره گفتم مغازه رو دمیرضا اومده بود دنبال چند تا کتاب،بعدهم د:محسن
  .می دنبالت تو رو هم با خودمون ببرمییایب: خونه که رضا گفتمی کنم باهم برلیتعط

  
 به تکون دادن سرم بسنده کردم نی همی نه براای  بگمیزی چدی االن بادونستمینم
  . دارهیی ای تکون سر چه معننی ادونستمی نمیحت
  

 که نییای بنییبدو: پارک شده بود رفت و گفتمونی که چند مترنی سمت ماشرضا
  . شدرید
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 که حاج خانم رضا رو نهی اتشیواقع: که دور شد به محسن نگاه کردم که گفت رضا
 نبود اومد رمی دنبالت ،امادی تنها بدی نبادونستی بامرام منیود اما ادنبالت فرستاده ب

  . کار دارن باهاتی کلنکهی هم ای امروز هم ناهار خونه اشوننکهیمثل ا.دنبال من
  
  چکار؟-
  

  دونمینم:  باال انداخت و دست دور بازوم گذاشت و گفتی اشونه
  
  .ابوننی نگاه انگار نه انگار تو خنارویا-
  

محسن دستش رو . گذشتن چرخوندمیسمت دو دختر که از کنارمون م رونگاهم
  .اوردنی تا مردم برامون حرف درنی آبجمیبر:برداشت و گفت

  
 عقب نشستم که ی صندلی جلو جا گرفت ومن هم روی صندلی کنار رضا رومحسن

  .رضا حرکت کرد
  

  خب یلدا خانم با درسا چطوری؟:رضا
  

  خوبن:  گفتمآروم
  

  ه من گفتم بدند؟میگم باهاشون می سازی ؟مگ: و گفت خندید
  

تو رانندگیت رو بکن نمی خواد خواهرم رو :  نگفتم که محسن رو به رضا گفتچیزی
  اذیت کنی؟

  
من فقط از حال و احوال درسا پرسیدم ، مگه نه یلدا : به طرفم چرخید و گفترضا

  خانم؟ناراحت شدی؟
  

  .نه: رو تکون دادم و گفتمسرم
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یلدا خانم از این به بعد تو هم میشی :مت محسن انداخت و گفت نیم نگاهی سرضا

  .آدم از برادرش که خجالت نمی کشه.خواهر من، پس اینقدر معذب نباش
  

  .به رانندگیت برس :محسن
  

  .باشه تو هم خشن برخورد نکن:رضا
  

  بذار یه ذره بگذره بعد ذات واقعیت رو نشون بده:محسن
  

  مگه من چمه؟: خندید و گفترضا
  
  .بگو چت نیست:حسنم
  

  باشه ،حیف که آبجیمون اینجاست وگرنه حالت رو می گرفتم:رضا
  

  .رقمی نیستی داداش:محسن
  

  ...آره اونم:رضا
  

  محسن مامان خونه اس؟: حرفش گفتمبین
  

مامان هم : فهمیدن زیاد از جو پیش اومده راضی نیستم که محسن کوتاه گفتانگار
  .مده همه خونه حاجی اندفاطمه خانم او. خونه حاج محمد هستش

  
شهرستان زندگی می .فاطمه خواهر امیر بود. هم دوتاشون دیگه حرفی نزدنبعد
دختر .هیچ وقت باهاش صمیمی نبودم.پنج سالی بود که ازدواج کرده بود.کرد

  .خوبی بود اما من هیچ وقت زود جوش نبودم
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ون برم که خواستم سمت خونه ام.سریع پیاده شدم. در خونه که توقف کردپشت
بفرمایید بعد رو کرد :رضا هم پیاده شد و گفت.همه خونه حاجی اند:محسن گفت

  .من کتابام رو بذارم تو میام که بریم : سمت محسن و گفت
  

 برام تکون یباشه پس من در خونه رو باز میذارم اومدی تو ببندش و سر :محسن
رو باز کرد و رضا هم با دسته کلیدش در خونه اشون .داد و سمت خونه رفت

  .بفرمایید:گفت
  

 رو پایین انداختم و قبل از اون وارد شدم اونم بسته ای که کنارش بود رو سرم
  .برداشت و وارد شد

  
 جیغ و داد که از ساختمون میومد باعث شد قدم کند کنم که رضا برگشت صدای

خونه رو گذاشتن .نترس،این سرو صدای دو قلوهای فاطمه اس:طرفم و گفت
  .سرشون

  
 دونم چرا خونه ای که دو سه بار در ماه واردش می شدم چرا این موقع برام نمی

میشه :با بغض گفتم.شاید به یه آشنا احتیاج داشتم که کنارم باشه.غریبه شده بود
  .مامانم رو صدا کنید

  
  حالت خوبه؟: گفتمتعجب

  
  .میشه مامانم و بگین بیاد بیرون: رو تکون دادم سرم

  
الن و پرتاب شدن چیزی رو صورتم جیغی کشیدم که رضا داد  باز شدن در سبا

  .چتونه خونه رو گذاشتین سرتون:زد
  

 به لیوان شکسته ای که به گوشه گونه ام خورده بود و کف زمین شکسته بود ترسیده
با صدای داد رضا نگاهم رو باال آوردم که نگاهم به دختر و پسر چهار . خیره شدم

  .سرهایی پایین افتاده چند قدمیمون ایستاده بودندپنج ساله ای خورد که با 
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  !آقا رضا داد نزنین سرشون-
  

دستم رو . دونم اثر ضربه بود یا ترس اولیه خودم که صدام بغض دار شده بود نمی
روی گونه دردناکم گذاشتم که رضا بسته ای که دستش بود رو پرت کرد و به سمتم 

  .دستت رو بردار :اومد
  
  .انمو صدا کنیدنمی خوام، مام-
  

  .فاطمه ....مامان: بلند داد زدرضا
  

 که جلوی در سالن رسید اول چشمش به من که دستم روی گونه ام بود افتاد فاطمه
  متعجب نگاش رو بین

  
  رضا چکار کردی؟: و رضا چرخوند و گفتمن

  
  من یا این زلزله ها؟: هم با تشر گفترضا

  
بغضم .ان هم دنبالش دم سالن اومدن خواست چیزی بگه که حاج خانم و مامفاطمه

  .شاید زیادی حساس شده بودم.رو قورت دادم
  

  .نزنیدشون: دستش رو بلند کرد که گفتمفاطمه
  

  .لیوان خورد به صورتش.مامان بیا ببین صورتش چیزی نشده باشه :رضا
  

ترس و . بعد از ده دقیقه تونستم مامان و بقیه رو راضی کنم که چیزیم نیست باالخره
  .ضم هم ریخته بود شاید بخاطر محبتی بود که خالصانه بهم عرضه کردنبغ
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ببخشید تو رو خدا نیومده ببین این : گونه ام رو بوسید و شرمنده گفتفاطمه
  .وروجکا چه بالیی سر صورتت آوردن

  
 لبخند به اون دو تا وروجک مظلوم که هنوز سرجاشون ایستاده بودن نگاه کردم و با

  .نبوداز قصد که :گفتم
  

  .حاال چرا اینجا ایستادید،بلند شین برین تو:رضا
  

امیر هم .اینم بذار تو اتاقم: بسته ی توی دستش رو سمت فاطمه گرفت و گفتبعد
  .اومد بهش بگو سفارشش رو انجام دادم

  
***  

  
به حلقه هایی که فاطمه یکی یکی . سر فاطمه و مامان وارد طال فروشی شدم پشت

  .دمنشونم میداد نگاه کر
  

  .من از این خوشم میاد: ساده ای رو برداشتم و گفتمحلقه
  

  .زیادی ساده نیست؟البته باید به دل تو بشینه:فاطمه
  
  .اگه اجازه بدین همین خوبه-
  

  .باشه همین رو برمی داریم : سری تکون داد و گفتفاطمه
  

 از خرید حلقه از طالفروشی خارج شدیم و سمت مغازه آیینه و شمعدون بعد
  .وشی رفتیمفر
  
تازه وقتی برگشتیم خونه . غروب درگیر خرید و از این مغازه به اون مغازه بودیمتا

خدا رو شکر که من از وقتی به دنیا :و تو سالن نشستیم مامان نگاهم کرد و گفت
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اومدی شروع کردم به جمع کردن جهیزیه واسه ات، االن به جز چند تا وسیله 
  .هضروری جهیزیه ات چیزی کم ندار

  
دیگه نا ندارم .من که امروز کلی خسته شدم : کف پام رو ماساژ دادم و گفتمخسته

  .برم بازار
  

هنوز خستگی مونده، تو این کمبود وقت باید کلی کار انجام : خندید و گفتمامان
که )ع(حاج خانمم گفت مثل اینکه می خوان بفرستنتون زیارت آقا امام رضا.بدیم

  . از ایشون شروع کنیدزندگی مشترکتون رو با مدد
  

من برم یه چیزی واسه شام درست : دستاش رو روی پاهاش گذاشت و بلند شدبعد
  .کنم که االنه که بابات و داداشات برگردن

  
مردد دست بردم سمت . که وارد آشپزخونه شد صدای زنگ تلفن بلند شدمامان
  گوشی

  
  الو-
  

طع شدن که توی گوشم و بعد هم صدای بوق ق. نامفهموم و ضعیفی شنیدمصدای
  .گوشی رو سرجاش گذاشتم.پیچید

  
که دوباره . ای باال انداختم و بسته های خرید رو برداشتم تا سمت اتاقم برمشونه
  . زنگ خوردیگوش

  
  .دمی شنیفی الو ضعی رو برداشتم که صدای برگشتم و گوشدوباره

  
  .دییبفرما...الو-
  

  ؟یی تولدای: گفتیفی ضعیصدا
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  . منمیروز طوالن: که گفتهی کردم کیداشتم فکر م آشنا بود صداش

  
  ؟یی تویسالم عل: اخم گفتمبا
  
  . عروس خانم،مبارک باشهی خواد اخم کنیحاال نم-
  

  .ادی صحبت کن صدات درست نم،بلندتریممنون ،تو خوب: گفتمشرمزده
  
 حتما روز دمیقول م. دوماد خودمون شدیرعلیپس باالخره ام: خنده گفتبا

  . رو بده بهش یمامان کو؟گوش... بگمکیز زنگ بزنم تبر باتونیعروس
  

 خبرش کرده رو خدا ی کار محسن بوده، حاال چجوری بودم خبر کردن علمطمئن
  . دونستیم
  
  باشه ،پس از من خداحافظ-
  
  خداحافظ-
  

من هم . تلفن رسوندی خودش رو به گوشعی پشت خطه سری علدی که فهممامان
  . سمت اتاقم رفتمدوباره بسته ها رو برداشتم و

  
 ها رو که روی تخت گذاشتم ناخودآگاه سمت پنجره کشیده شدم و نگاهم رو به بسته

  .به پنجره ایی که هنوز هم بسته بود.خونه روبرویی دوختم
  

 رو کامل باز کردم و تو بالکن ایستادم که پرده پنجره روبرو تکون پنجره
دلم .رو بستم و پرده رو کشیدمپنجره .قدمی عقب گذاشتم و برگشتم تو اتاق.خورد

  .می خواست فکر کنم این اتاق اتاق امیره
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عقب . رو عوض کردم و در اتاق رو باز کردم که سینه به سینه محمد شدملباسام
  صورتت چی شده؟:کشید و گفت

  
  .هیچی : یاد بعد از ظهر و اون دوتا وروجک افتاددوباره

  
  کسی زده؟: اخم گفتبا
  
  .اطمه اشتباهی لیوان رو پرت کرد خورد صورتمپسر ف: لبخند گفتمبا
  

  درد داره؟: رو روی کبودی کشید و گفتدستش
  
  .نه زیاد درد نداره...آخ-
  
  .نمازت رو خوندی بیا پایین شامت رو بخور-
  

  .امیر صبح برگشت جبهه: ای گفتم و سمت دستشویی رفتم که گفتباشه
  
یه محموله بود که :؟ که گفت نبودیتو دلم گفتم مگه مرخص. تعجب برگشت طرفشبا

مثل .باید می رسوندش خط و اونم باید اونجا می بود صبح زود اومد دم بیمارستان 
  .اینکه اوضاع اونجا زیاد خوب نیست

  
  . نگفتم که سمت پله ها رفتیزیچ
  

 کشیدم از برادرم در مورد مردی که مدت زیادی از محرمیتش بهم نمی خجالت
  .گذشت بپرسم

  
***  

  
  "آشوب"
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چشام رو .نگاهم به اسم حسام که افتاد . صدای زنگ گوشی چشام رو باز کردم با

  .روی هم فشار دادم و دکمه اتصال رو زدم
  
  بله؟-
  
  سالم خانوم،خوبی؟-
  

  . رو چپ و راست کردم و روی تخت نشستمگردنم
  
  کاری داشتی زنگ زدی؟.ممنون ،خوبم-
  

  . خوبی یا نه؟چون اصال برام مهم نبودنپرسیدم
  
بابا اینقدر منو مورد لطف قرار نده ، زیادیم ...ممنون ،منم خوبم،خواهش می کنم-

  میشه ها؟
  
  خب چه خبر ؟: حرفهاش که با لحن تخسی ادا می شد خنده ام گرفت که گفتاز
  

 نبود،تازه اگر هم بود مگه الزم بود حسابدار شرکت بابام بدونه؟جالب می شد خبری
  .با حسابدار شرکتش دوستهاگه بابام می فهمید دخترش، 

  
این صورت اصال به این . پوزخند بلند شدم و به تصویر خودم توی آیینه خیره شدمبا

  .سیرت نمیومد
  
پسرها .  باشنمی تو زندگکی خواستم عادت کنم که پسرها برام فقط یه رد کوچیم

آره اینو فهمیده بودم اما بهاش خیلی .  روندارن ی عاشقشون باشنکهیارزش ا
 دهی رسی اجهی نتنی بودند که به همچمیمگه چند پسر تو زندگ.خیلی.گین بودسن

  بودم؟
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  کجایی؟رفتی تو هپروت؟-
  

حسام اگه زنگ زدی مسخره بازی دربیاری : رو فوت کردم تو گوشی و گفتمنفسم
  گوشی رو قطع کنم؟

  
  . برخورد چون قبل از اینکه من قطع کنم خودش قطع کردبهش

  
  وپسرِ پرر...به درک-
  
  .آشوب نمازت قضا شد بیدار شو: صدای مامان که می گفتبا
  

  .بیدارم:نه، برای زن تو آیینه تکون دادم و داد زدم... رو برای دختر تو آیینهسرم
  

  .شیر آب رو باز کردم و وضو گرفتم. سرویس اتاقم رفتمسمت
  

خم شدم، راست .ناشکر شکرش گفتم. .. نماز رو سرم کردم و قامت بستمچادر
  .م،سجود کردم ، حمد گفتم و از وحدانیتش گفتمشد

  
  .سالم و السالم...سجود...راست.. هم خم شدمباز

  
خب حق داشتم دختر حاجی نباید بی . خم و راست شدن کار هر روزه ام بوداین

پوزخندم رو پنهون کردم بیچاره بابا که نمی دونست خیلی .نماز و بی دین می بود
  .وقته که به خدام هم شک دارم

  
 نکنه خدا هم منو دور زده، همونطور که من با همین نمازهام دورش که

  ...بهشتی می کنم خود را با همین راست و خم شدنها....گولش میزنم.میزنم
  

  .تو ریش بلند می کنی و دکمه یقه ات را کیپ می کنی.... دختر خودتم بابامنم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

79

  
  . هم چادر سرم می کنم و موهایم را به اسیری برده اممن

  
  . نماز می خوانی و من هم می خوانمتو
  
  .من هم بهشتی ام... اگر بهشتی باشی تو
  

  . خدا؟مگر همین میزان و معیار بندگی ات نیستدیدی
  

 همین خم و راست شدنها و خواندن کلماتی که حتی معنیشان را درست نمی مگر
  فهمیم بندگی نیست؟

  
  . من هم دارم بندگی می کنمخب

  
  ... دور بزنی حق نداری مراپس

  
   باشدی که بهشتیحاج

  
  یکنی مهی هم بهشت هدمرا

  
میدونی خیلی سوال دارم : دستی به پیشونی ام کشیدم و زیر لب زمزمه کردمکالفه

میدونی دلم میخواد یه روز از خودت بپرسمشون .اما ترجیح میدم بی جواب بمونن
اد سخت کنی خدا چرا دوست داری امتحان کنی؟چرا دلت می.و خودت جواب بدی

  واسه امون زندگی رو؟
  

 تو هم مثل معلم کالس اولمون پشت میز نشستی و منتظری ببینی نتیجه یک سال نکنه
  زحمتی که کشیدی چیه؟چی می شد بی خیال امتحان می شدی؟
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می خوای بدونی دقیق از . خیلی وقته که نماز خوندن شده یه عادت برام،میدونی
  .دا بودنم ،بی خدایی ام رو به رخم کشیدکی؟از همون روز که همین با خ

  
کیفم رو روی دوشم . رو مثل همیشه سرم کردم و مقنعه ام رو مرتب کردم چادرم

  .گذاشتم و از اتاق بیرون زدم
  

چکار کردی با مامانت دیشب خیلی :لبخندی زد و گفت. همیشه بابا منتظرم بودمثل
  ناراحت بود؟

  
صبحتون بخیر پدر جان،مثل اینکه این :م به نشونه احترام خم کردم و گفتسری

  .مامان بدجوری شما رو برعلیه من پر کرده که سالمم نمی کنید
  
  .بچه اینقدر مادرت رو اذیت نکن: تاسف سری تکون داد و گفتبا
  

  .چشم : ابرویی باال انداختم و گفتمبدجنس
  
  صبحونه نمی خوری؟: آشپزخونه اشاره کرد و گفتبه
  

  .میدونید که صبحونه من یه فنجون نسکافه اس فقط:تم تکون دادم و گفسری
  

جواب سالمم رو .چشمم که بهش افتاد سالم کردم. کنار کانتر ایستاده بود مامان
  .آروم داد و سمت سینک ظرفشویی رفت

  
من هم ناچارا دنبالش از در ساختمون . کالفه پوفی کشید و از در خارج شدبابا

  .خارج شدم
  

***  
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اتاقم نشسته بودم و سرم گرمِ لپ تاپ و چندقراردادی که بابا گفته  هر روز تو مثل
  .که تقه ای به در خورد .بود حتما، یه نگاه بهشون بندازم 

  
  .بفرمایید: اینکه سرم رو بلند کنم محکم گفتمبدون

  
چند ثانیه ای .حتما طلوعی بود منشی شرکت . باز شد و بالفاصله هم بسته شددر

عینکم رو برداشتم و سرم رو بلند کردم که چشمم به حسام .گذشت اما چیزی نگفت
  .افتاد

  
پدرتون گفتن با من امری : رو روی میز گذاشتم و چشام رو فشار دادم که گفتعینک
  .دارین

  
اونم بی هیچ حرفی جدی و غریبه نگاهم می کرد . لحظه جدی نگاش کردم چند

  .و بدمانگار نه انگار که شش ماهه منتظر جواب خواستگاریش ر
  

 دونستم زیادی مغرور هستش و این کوتاه اومدناش در برابرم بخاطر عالقه ای می
  .بهم پیدا کرده بود. که توی این دو سال که تو شرکت بابام کار می کرد 

  
 دوتا دستم رو روی میز گذاشتم و شقیقه هام با انگشتای دو دستم فشار دادم آرنج

  خوبی؟:که گفت
  

می دونستم، می شناختمش نمی تونستم در مقابل .لبم نشست ناخواسته روی لبخندی
  .من زیاد بی خیال باشه

  
حس می کنم چند تا از بنداش زیاد .بیا بشین یه نگاه به این قرارداد بنداز.خوبم-

  .به نفع شرکت نباشه
  

  با سرمدی صحبت کردی؟: جلو گذاشت و گفتقدمی
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ترجیح میدادم باهاش هم برای همین .زیادی هیز بود. وکیل شرکت بود سرمدی
اما همون نگاه هیزش کافی .با اینکه هیچ وقت بی احترامی نکرده بود. صحبت نشم

  .بود که من رو یاد لحظاتی بندازه که سعی داشتم فراموششون کنم
  

  .نه،خودت ببین اگه واقعا مشکل داره باهاش صحبت کن: رو تکون دادم و گفتمسرم
  

آشوب من خسته : کمی به طرفم خم شد و گفت دو دستش رو روی میز گذاشت وکف
  شدم از این موش و گربه بازی ،یه کالم بگو جواب من چیه؟

  
باالخره بعد از این همه مدت وقت من برای فکر کردن . رو عوض کرده بودبحث

اما به روی .جوابی که از اول هم مشخص بود.جواب می خواست.تموم شده بود
  .خودم نیاورده بودم

  
 آوردم و چشم از تک تک دکمه های پیراهنش گرفتم و به چشماش  رو باالسرم

  .نه:زل زدم توی چشماش و گفتم.رسیدم
  

  یعنی چی؟: رو عقب کشید و اخم کردخودش
  
  همون که شنیدی-
  

مسخره کردی منو؟شش ماه منتظرم که : دستش رو محکم روی میز کوبید و گفتکف
  جوابم نه باشه؟

  
من ازت نخواستم منتظر :و زل زدم به لپ تاپ و گفتم عینکم رو به چشم زدم دوباره
  .بمونی

  
لعنتی اگه نمی خواستی چرا همون روز اول نگفتی؟چرا گفتی می : گفتعصبی

  خوای فکر کنی؟
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 چی می گفتم بهش؟می گفتم من دختری نیستم که فکر می کنی؟می گفتم من باید
 گزینه ازدواج من اما.پسرخوبی بود.اصال دختر نیستم؟خب ازش خوشم اومده بود

  .نبود
  

شاید معطل کردنش . هم خوشم اومده بود ازش و نمی خواستم از دستش بدمشاید
  .برای چند روز بیشتر با اون بودن بود

  
  آشوب با توام؟-
  

آشوبی که اگه . می گفت آشوب به معنای واقعی باورم می شد که من آشوبموقتی
  .رازش برمال شود آشوب به پا می شد

  
صبر :قدمهاش که به در رسیدند گفتم. تند کرد و از جلوی میز کنار رفت  قدمعصبی

  .کن
  

  . اینکه برگرده ایستادبدون
  
  .یکم بهم وقت بده-
  
  مثال چقدر؟بازم یه شش ماه دیگه؟: پوزخند عصبی برگشت و گفتبا
  

چرا رک و راست . چرا اینقدر به لجن کشیدی منو که نمی تونم آزادش کنمخدا
  .که من دختر افسانه ها و رویاهای تو نیستم.غ زندگیتنمیگم برو سرا

  
  .حسام من آمادگی ازدواج رو ندارم چرا درکم نمی کنی-
  

خب خانوم من که :مالیم گفت.چشماش که کم کم آروم شدند لوش دادند. شدنرم
هان .نمیگم فردا ازدواج کنیم،بذار نامزد کنیم که من خیالم راحت شه مال خودمی

  چی میگی؟
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  این یعنی چی؟: به روش لبخند زدم که لبخندی زد و گفتاستهناخو

  
  ...یعنی نگران نباش ،فقط تو فرض کن من االن نامزدتم-
  

بابات ...نمی تونم فرض کنم،دوست دارم همه بدونن: رو قطع کرد و گفتحرفم
که .که خواستم باهات حرف بزنم خیالم راحت باشه...بقیه کارمندا....خونواده ام...

  ..خواستم
  

 نمی خواست بیشتر از این ادامه بده و حماقت دوران نوجونی ام بیشتر به رخم دلم
  .کشیده بشه

  
  .حسام تو می بینی کسی تو زندگیم نیست پس خیالت راحت باشه-
  

 دربرابر من و نگاه و چشمای خیره ام کم آورد و باز مثل همیشه سری مستاصل
  .تکون داد و از اتاق خارج شد

  
الزم بود با .عینکم رو پرت کردم روی میز و گوشی رو برداشتم.شد  که بسته در

  .ستاره حرف بزنم
  

***  
  

مثل اینکه بدجور دیوونه شدی تو،اصال نمی : عصبی پاش رو تکون داد و گفتستاره
  فهمی داری چکار می کنی؟

  
 توجه به خشمش به مانتوی قهوه ای رنگی که تن مانکن بود اشاره کردم و بی

  طوره؟این چ:گفتم
  
  . تاسف سرش رو تکون داد و کنارم ایستادبا
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  تو اصال به حرفای من گوش میدادی یا نه؟-
  

ستاره من باهات حرف میزنم که خالی شم احتیاج به : رو تکون دادم و گفتمسرم
  .نصیحت ندارم

  
  تو غلط می کنی ،وقتی داری بیراهه میری باید یکی بزنه تو سرت بهت بگه یا نه؟-
  

اوال صدات رو بیار پایین بقیه دارن نگاهمون :منتظر نگاهم کرد که گفتم و طلبکار
  می کنن، دوما مگه من براش دعوت نامه فرستادم که عاشقم شه؟

  
خب خره بفهم وقتی اونقدر دوستت داره که شش ماه منتظر جوابش رو بدی ،االنم -

جوری قبولت که باز حاضر منتظر بمونه خب بشین واقعیت رو بهش بگو ،شاید همین 
  .کنه

  
 زدم و از کنار ویترین رد شدم و سمت بوتیک بعدی حرکت کردم که پوزخندی

  .کجا میری تو هم:گفت
  

   که زنش باکره نباشه؟ستیواقعا فکر می کنی براش مهم ن: که رسید گفتمکنارم
  

  .اون تحصیل کرده اس: ای باال انداخت و گفتشونه
  

تحصیل کرده و نکرده :ا صدایی آرومی گفتم چادرم رو تو دستم مچاله کردم و بلبه
صحبت روشنفکر و امل نیست صحبت اینه که مردا هر چقدر هم کثیف .نداریم

باز هم این پرده کوفتی براشون .هر چقدر هم خودشون رابطه داشته باشن.باشن
  خلقتش؟مهمه،من نمیدونم خدا چرا اینقدر تبعیض قائل شده تو 

  
خانم به :با ابرویی باال رفته نگاهم کرد و گفت.ستم که باعث شد من هم بایایستاد

  از کجا میدونی واسه تبعیض بوده؟...اصطالح مومن،کفر نگو
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اسب و :دوباره کنارم ایستاد و گفت. دست کنارش زدم و سمت پله های برقی رفتم با

وال هم می فهمن بکارت یعنی چی که پرده دارن؟فلسفه این بکارت هم مثل 
  .وز درست حسابی نفهمیدن حکمت وجودش چیهآپاندیس ِ که هن

  
پس چرا فقط ما بدبختا باید این برامون مسئله ساز شه ،اما یکی : کردم و گفتمپوفی

مثل همین پسر ِ ماندگار که معلوم نیست تا االن با چندتا خوابیده وقتی ازدواج کرد 
کار کنی خدا زنش نمی تونه بفهمه این قبل ازدواج با کسی بوده یا نه؟نمی خواد ان

  می فهمی؟. اگه بخوام آدم شم نمی تونمتیخدا مقصر ِ که من ح...مقصر ِ
  

  .آرومتر تو خیابونیم:دزدگیر ماشینش رو زد و گفت. فهمی رو بلند گفته بودممی
  

  . ماشین رو باز کردم و سوار شدم در
  

به طرفم برگشت و . حرکت کنهنکهیبدون ا.  زد و ماشین رو روشن کرداستارت
تو خودتی که داری خودتو توی این باتالق که واسه خودت .هنوز نمی فهممت:گفت

  .مقصر نه سهراب ِ نه خدا . ساختی غرق می کنی 
  

کسی که مشکل .اون نمی تونست منو بفهمه. شدم و در ماشین رو بهم کوبیدمپیاده
کسی که نامزدش حاضر واسه اش جون بده .من رو نداره چطور می تونه درکم کنه

  . می تونه من و این همه کمبود من رو ببینهچطور
  

  .کجا میری؟بیا سوار شو: شد و داد زدپیاده
  

 برنگشتم که جوابش رو بدم کنار خیابون ایستادم و دستم رو برای اولین ماشین حتی
مگه چیزی برای از دست دادن داشتم که نگران باشم سوار چه ماشینی .بلند کردم

  .میشم
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 خاطره بد باعث شد هی دیشا.نمیسم خودم پشت فرمون بش تری دونستم چرا مینم
 دونستم ترس دارم از پشت فرمون ی نبود فقط مادمی یزیاما من که چ.

 منتظرش بمونم ای مجبوم صبحها با بابا برم شرکت و برگشت هم نی همیبرا.نشستن
  . با آژانس برگردمای

  
کناس گرفتم سمتش و  در خونه که نگه داشت دست تو کیفم کردم و دو تا اسکنار

  .بدون اینکه منتظر باقی پول باشم پیاده شدم
  

پشت در خونه که ایستادم پشیمون . هم به سرعت از کنارم گذشتماشین
خونه ای که حس می کردم خیلی چیزا توش .حوصله رفتن تو خونه رو نداشتم.شدم

  .به ریا و تزویر رعایت میشن
  

اما مهم .م کم داشت تاریک می شدهوا ک. رو سمت اول خیابون کج کردم راهم
البته من .برای یه بار هم که شده می خواستم قوانین این خونه رو زیر پا بذارم.نبود

  .خیلی وقته که نامحسوس قوانین رو کنار گذاشته بودم
  

نمی فهمیدم چرا ستاره و . ساعتی توی خیابونهای خلوت باالشهر قدم زدمیک
  امثالش این خفت رو قبول

  
واقعیتی که برای من غیرقابل .کفر نبود واقعیت بود... گفت کفر نگومی.کردن
  .انکاره

  
شماره خونه . رو از جیب مانتوم بیرون کشیدم که تو دستم تکون خوردگوشیم

  .حتما مامان نگران شده بود.بود
  

  الو: دادمجواب
  
  آشوب کجایی این وقت شب؟میدونی ساعت هشت شبه؟-
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  .ونمبا ستاره ام،امشب پیشش می م-
  

تو خیابونی این وقت : بوق ماشینی که از کنارم گذشت باعث شد مامان بپرسهصدای
  شب؟

  
  .نه ستاره داره ماشینش رو می بره تو پارکینگ ،اون بوق زد-
  

  .به بابات زنگ بزن بگو نمی آیی خونه،ممکنه اجازه نده: راحتی کشید و گفتنفس
  
  .بای...کاری نداری ...باشه مامان-
  

  . خداحافظی هم بهش ندادم اجازهحتی
  

پسر ِ احمق .دستم لرزید.چشمم به اسم ماندگار که افتاد . لیست مخاطبین شدموارد
کاش حسام بد بود و می تونستم انتقام و .اینم یکی بدتر از سهراب.عوضی.زنگ نزد

  .ارمیتالفی بدیهایی که در حقم شد رو در حق اون به جا ب
  

لیست .اون طور که دوست دارم. زندگی کنم  می خواست امشب رو برای خودمدلم
  .رو باال پایین کردم و دست کشیدم روی شماره حسام

  
  . دومین بوق جواب دادبا
  
  .سالم خانوم-
  

حد و حدود دونستنش برای من، آشوبی که حریمش رو بی ارزش کرده . همین
ا می اینکه تنها کالم محبت آمیزش همین خانومی بود که زیبا اد.بودن شیرین بود

  .بدون هوس.شد 
  
  .میایی بریم بیرون...حسام ...سالم-
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دو سال .خب معلومه که شوکه میشه. ممتد پشت خط باعث شد فکر کنهسکوت

اونوقت یهو بهش زنگ .التماست رو می کنه یه بار باهاش بری بیرون قبول نکردی 
  بزنی بگی بریم بیرون می خوای شوکه نشه؟

  
رام خیلی وقته که فقط برای دور زدن  اون چه میدونست که همه کاخب

  .خیلی ها...خیلیاست
  

***  
  
  
  
  "دیآو"
  

  .نمی خورم:لیوان مشروبی سمتم گرفت که گفتم. فتانه ایستاده بودم کنار
  

ببینم تو رو که نصف سنشی ببینه .منتظرم بیاد : کرد و گفتکتری رو بهم نزدخودش
  .چی میگه

  
  یه؟دوستش داری؟ک: رو روی شونه اش قفل کردم و گفتمدستم

  
  .یه ذره غیرت به خرج بده قربونت بشم : رو به سینه ام چسبوند و گفتسرش

  
  .باشه ،ضعیفه بگو کیه و گرنه سرت رو می برم: و گفتمخندیدم

  
عاشق همین نگاه سرد و غیرقابل نفوذتم،اصال یه چیزی تو : سمتم چرخید و گفتبه

  .یت می کنهوجودت هست که با اینکه مرموزی اما دوست داشتن
  

  .این نیست: نوک پا بلند شد که گفتمرو
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آره خود بی : در روودی سالن اشاره کردم که سریع به طرف در چرخید و گفتبه

  .شعورشه
  
  .نگاه چه جلف ِ: دختری که همراش بود اشاره کرد و گفتبه
  

   نیست به خودش بگه خودت خیلی سنگینی؟یکی
  
ه دختر جوونی وارد شد دوباره نگاه  مرد کت و شلوار پوش مرتبی که همرابه

اما چون پشتش رو بهم کرده بود زیاد قیافه اش مشخص نبود فقط چهره .کردم
  .دخترک همراش که نوزده بیست ساله میزد مشخص بود

  
  دخترشه؟: دختر همراش اشاره کردم و گفتمبه
  

  .نه نکبت دوست دخترشه: خندید و گفتفتانه
  

  . باهم آشناتون کنمبریم: گفتستادوی بهم اکترینزد
  

زیاد مالی به نظر نمیاد،از چیش خوشت : رو پایین آوردم و دم گوشش گفتمسرم
  .اومده؟اصال فکر نمی کردم سلیقه ات این باشه

  
  .دله کاریش نمیشه کرد: تلخی زد و گفتلبخند

  
اصال باور نمی شد .بغض کرده بود. برش گردوندم و تو چشاش نگاه کردم متعجب

  .که اینقدر بی خیال و سر خوشه کسی رو واقعا دوست داشته باشهکه فتانه ای 
  

بی خیال بابا،فعال تو رو عشقه که : حرفی بزنم که بی خیال خندید و گفتخواستم
  .صد برابر این می ارزی
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  میدونه دوستش داری؟: گفتمآروم
  

سرش رو تکون داد و ..میدونه؟نه فقط میدونه بلکه : رو تکون داد و گفتسرش
  .بریم بذار ببینتت:گفت

  
دستش رو دور بازوم حلقه کرد و همراه هم سمت مرد حرکت . رو تکون دادمسرم

  .کردیم
  

من اینو جواب :به فتانه که اخم کرده بود گفتم. نرسیده به مرد تلفنم زنگ خورداما
  بدم میام،باشه؟

  
  .پس من برم سالم علیک کنم-
  
  .باشه بعد خودم میام-
  

ند کردم و خودم رو از اون فضای آروم و مهمونی رسمی و قدم ت. خونه بودشماره
  بله:در رو بستم و جواب دادم.شیک بیرون کشیدم

  
سالم ،ببخشید زنگ زدم،امشب می تونید زودتر بیایید : زهرا تو گوشی پیچیدصدای

  .،آخه عروسی دوستمه
  

  .نمی تونم: کردم و گفتمپوفی
  

  پس چرا زودتر نگفتی؟: شد که گفتمساکت
  
  . می کردم زود میایینفکر-
  
  .نه نمی تونم بیام،تو هم الزم نیست بری عروسی-
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  .چشم-
  

 یکینگاهم به فتانه و نزد. برگشتم اما از پنجره نگاهم به سالن افتاد . کردم قطع
  .با تاسف سرم رو تکون دادم، خاک برسرت آوید. از حدش به اون مردشیپ

  
 محرم خودم کرده شی دو ساعت پنی که همی شدم به زنرهی به موهام زد و خیچنگ

 ی نمنکهی خوره جز ای می به چه دردتی محرمنی ا؟اصالی چیبودمش،چرا؟برا
  . که به مادرم دادم عمل کنمیخوام خالف قول

  
 که ی صندلیرو. سالن رو باز کردم و به سمت بار گوشه سالن حرکت کردمدر

 دنیقب که با دسرم رو برگردوندم ع.ستادی پشت سرم ایحس کردم کس.نشستم 
 عقب که دمی باال انداختم و خودم رو کشیی که فقط اسمش مرد بود ابرویمرد

   نه؟یی خان تودیآو:گفت
  
  چطور؟-
  

  . و روش نشستدی رو مقابلم کشمی کناری زد و صندلیلبخند
  
  .کردی مفی از کارت تعریلیفتانه خ-
  

 الی خیته بود و ب رو برگردوندم سمت فتانه که کنار همون مرد و دختر نشسنگاهم
تازه با من .من حاضرم دو برابر فتانه بهت بدم : آدم جلو روم شدم که گفتنیا

  .ی کنی حال می عجوزه ها باشنی که با انی از اشتری مطمئن باش بیباش
  

  نیی پاارمیگمشو برو تا نزدم فکتو ب: کردم و گفتمکی و بارچشام
  

 بلند بای رو عقب زدم و تقر تنم که دستشی رودی و دست کشدی رو جلو کشخودش
  . بکش عقبیعوض:گفتم
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  .ی کنی می چه حالنی بار رو امتحان کن ببهیآروم چه خبرته؟تو -
  

  . خفه ات کنمای یشیخفه م :دمی غریعصب
  

 فقط دمیسه برابرش م: و گفتستادی بلند شدم روبروم ای صندلی که از رونیهم
  .امی دور و برت نمگهی دی امشب اگه نخواستنیهم
  

 به هوش هم نبود یازین. خوادی می و چهی احمق نبودم که نفهمم منظورش چاونقدر
  . خوادی می اش به من مشخص بود چرهیاز ظاهر و نگاه خ

  
خاک برسرت که مرد بودن خودت رو به گند : نفرت تو صورتش نگاه کردم و گفتمبا

  .......ی خوایاز من م.یدیکش
  
پس حداقل بذار لبات رو : و گفتدی کش دستم روعی نفرت کنارش زدم که سربا

  .امتحان کنم
  
 تونستم خود دار باشم محکم هلش دادم که پرت شد و باعث ی نمنی از اشتری بگهید

  . سمت ما شدانمونیجلب نگاه اطراف
  
  .ذارمی زنده ات نمی بشکمی نزدگهی بار دهی-
  

  . که برگشتم با نگاه نگران فتانه روبرو شدمنیهم
  

  ام؟ی بی گفتی ،تو که سرت گرم بود واسه چیجا گورت رو گم کردتو ک: گفتمیعصب
  

 یباشه من معذرت م. شنوهی االن مسیه: لبم گذاشت و گفتی دستش رو روعیسر
  .نی کنارمون بشمیبر.خوام 

  
  ؟یدی راه منجای اند ای کای عوضنیا: تو موهام و گفتمدمی دست کشیعصب
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پسر : انداخت و گفتی کرد نگاهین م نگاهموقی بود و دقستادهی مرد که حاال ابه

  .هیخوب
  

  .هیآره دختر خوب: زدم و گفتمیپوزخند
  
 یاخم نکن که م: ابروهام رو باز کرد و گفتنی دو انگشت شست و سبابه اش اخم ببا

  .ترسم فدات شم
  
   عشقت؟اروی نیچه خبر از ا-
  
  .م امشب شه نذاشتم باالخره من زنتکمی خواست نزدی می بودرونیب: لبخند گفتبا
  
  . خنده اش بلندتر شدی صداو
  

 جناب ارزشش رو نی انمی ببمیبر: لبم بود رو جمع کردم و گفتمی که روی خندتلخ
  . نهایداره 

  
  . نشونت بدممی اما بررسهی تو نمی که به پایچکیه: زد و گفتیچشمک

  
 دخترک همراهش میدی جلوشون که رسمی کردی قدم فاصله طول سالن رو طچند

 اون مرد ینگاهم رو چرخوندم رو. شدرهیجمع کرد و به من و فتانه خخودش رو 
  . کوتاه و مرتب پوشونده شده بودشیکه چهره اش با ر

  
   دوستاننی هستن از بهترزمی هومن عزشونی جان ادیآو: معارفه رو شروع کردفتانه

  
 رو فشی هستش که تعری گلدی همون آونمیهومن جان ا: به مرد کرد و گفترو

  .کردم
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  ست؟ی بچه نیادیز: زد و گفتی پوزخندمرد
  

خودت که بهتر . اسگهی دزی چهیمهم : شد بهم و گفترهی با حفظ لبخندش خفتانه
  . کرد دخترتهی فکر مدی عروسک که آونی درست مثل همیدونیم
  

 سوت ادی زاتی برعکس همه مهمونی مهموننیچرا ا: باال انداخت و گفتیی ابرومرد
  و کوره؟

  
 دسته مبل ی که نشستم اون هم رونیهم. کشوند ی سمت مبل تک نفره ا من روفتانه

 سرش به کار ی هر کسدمی محی رو ندارم ترجی مدت حوصله شلوغهی:نشست و گفت
  .خودش گرم باشه 

  
 نگاه دی رسی اش برام آشنا به نظر مافهی که قی چونه ام زدم و به مردری رو زدستم
 توجه ازش ی بودمش و بدهیانه د فتی های قبال هم تو مهموندیشا.کردم

  . آشنا بودن برامیادی شدم به چشماش که زرهیخ.گذشتم
  

***  
  
 به گهیعادت کرده بودم د. کردم جلو ی پام رو پرت می جلویی هازهی پا سنگ ربا

  .یی شبهانیگذروندن همچ
  

 یی و سرم رو باال گرفتم و چشم تو چشم ستاره هادمی کشسمی خی تو موهایدست
  . بدنشنهادی خوان بهم پینکنه ستاره ها هم م.زدندیشمک مشدم که چ

  
 که کاش از کردمی فکر منی و به ازدمی شهر قدم می خلوت باالیابونهای خیتو
 رفتمی گرفت می که دلم میی سنگ قبر بود تا وقتهاهی که پدرم بود ی نامررضایام

ون کرده  که مادرم اسمش رو ازم پنهییررضایهمون ام.  شدمیکنارش و آروم م
 گفت ی که میی شناسنامه اه اسم رو گوشنی بودم ادهی من ندنکهی االیبود به خ
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 وقت چیکردهی که فکرمیشناسنامه ا.  که پنهون کرده بودییشناسنامه ا. وجود داره
  . امشدهیند
  

 اسمش رو بهم نداده ی که حتی کار بودم پدریمن کجا. به افکارم زدمیپوزخند
 کنه به چه ی کجاست و چکار مستی که معلوم نیپدر. خوردیبود به چه دردم م

  . خوردیدردم م
  

 در مورد پدرم بدونم مامان ی که بزرگ شدم و خواستم درست و حسابی از وقتچرا
  روزه سکوت گرفت؟

  
 خواد باور کنه من بزرگ شدم و الزمه ی نمده؟چرای به سواالم نمی جوابچی هچرا

   رو بدونم؟زیهمه چ
  

 ی من چکار مینی که ببیی بابا ؟کجاییکجا: کوچه داد زدمیکی شب تو تارنصف
  . تو گوشمی که بزنییکجا.کنم

  
  . رفتم و لبه جدول نشستمدونی سمت مبه
  
 تونست به پدرم ربط ی منهای ماشنیکدوم از ا. نگاه کردمنهای رفت و آمد ماشبه

  داشته باشه؟
  
 از سگم ی وقتیدونیم برم؟ ی لذت میبابا نکنه تو هم فکر کن: لب زمزمه کردمریز
 وقت چی تو ه؟نهی چیعنی بخاطر پول ی بکنی ارزشترت کنن و بخوان هر کاریب

  .ی تا بفهمیستی من نی وقت جاچی چون هی منو بفهمی تونینم
  
  . دوست ندارم ازت متنفر باشم ،برعکس دوست دارمیدونیم
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ن هنوز  شد اما می من بود ازت متنفر می جای ام هر کوونهی ددونمیم:دمیخند
 رو ی که نبودیی ساالنی همه ای اونوقت تالفی پسر دارهی ی و بفهمیمنتظرم برگرد

  .یاریدرب
  
 یدی به چه امگهی من درهیاون بم.دونمی من مرهی می بابا ،مامانم داره میدونیم

  . مامان خوب بودی اگه بوددی شاادی ازت بدم مهی چیدونیاصال م. کنمیزندگ
  

 داشتم حرف ی کی نشستن و حرف زدن؟برانجایا داشت دهیچه فا. شدمبلند
   بود؟ی شرمنده ام مدی که اون بایی باباای که شرمنده اش بودم ییزدم؟خدایم
  
 شده بود حتما مامان نگرانم ری دیلیخ. بود رفتم ابونی که نبش خی سمت آژانسبه

 خودش ی و به رودونستی هم مدیشا.هی کار پسرش چدونستی نمچارهیب.شده بود
  .ورد آینم
  
 که وارد خونه شدم زهرا رو نیهم. در چرخوندم و در رو باز کردمی رو تودیکل
 بلند شد و چادرش رو عی سردنمیبا د. تک پله جلو ساختمون نشسته ی که رودمید

  . سرش مرتب کردیرو
  
  سالم-
  

  .گهیمن برم د: تکون دادم که گفتیسر
  

  زهرا؟: قدم اولش رو کامل برنداشته بود که صداش کردمهنوز
  

  بله؟: و آروم برگشتریسربز
  
  .امی تونستم بیبابت امشب متاسفم نم-
  

  .ستیمهم ن: تکون داد و گفتیسر
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  ؟ی درست کردیشام چ: برگشت که گفتمدوباره

  
 نی به شام نداشتم اما حضور ایلی شام خورده بودم چون اصال منکهینه ا. بودم ریس

  .جربه نکرده بودم تی زنچی که کنار هدادی بهم می آرامشهیدختر 
  

  . براتون درست نکردمیزیچ: کرد و شرمنده گفتنگاهم
  

   شام؟ی شام بی گفتیچرا؟از دستم ناراحت بود: لبم نشستی روی لبخندناخواسته
  

  .نه: گفتعیسر
  
  نه؟-
  

  !خب آره: انداخت و گفتنیی رو پاسرش
  
  .رهی شد ناخواسته خنده ام بگی همه شرمش باعث منیا

  
 امشب ی خواستی منکهی اهی تنبی برام آماده کنیزی چهی ی بریپس االن مجبور-

  . شام بخوابمیرو ب
  

  . برمدیبا: تکون داد و گفتیسر
  

  . عقب گذاشتی قدمدهی شدم که ترسکی بهش نزدیقدم
  
  ؟ی ترسیتو از من م: اخم گفتمبا
  

  ....نه فقط: گلوش گرفت و گفتری رو محکمتر زچادرش
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  ؟یفقط چ: نگفتیزی شدم ادامه بده اما چمنتظر
  

  .گنی در موردتون نمی خوبیزای ها چهیهمسا: رو باال آورد و با من و من گفتسرش
  

  گن؟ی میچ: گفتمیعصب
  

  .گنی نمی خوبزیچ: عقب گذاشت و گفتگهی قدم دهی دهیترس
  

 ی چرا تو خونه ام کار م؟پسی ترسی خاطر ازم منیبه هم: زدم و گفتمیپوزخند
  .ییای خواد بی نمگهی؟دیکن
  

 کردم یمن که اگه حرفاشون رو باور م... نگفتمیزیمن که چ...نه..نه : گفتعیسر
  . نبودمنجایا

  
  اد؟ی من خوشت میاز چ: هام رو فشار دادم و گفتمقهی دو تا دستم شقبا
  
 ازش ی صوتچی شد اما هیدهنش باز و بسته م. شده بهمرهی گشاد شده خی چشمابا
  . اومدی نمرونیب

  
  . برمدیمن با: گفتیدگیپر تته پته و رنگ با
  

 در یی حرفایگی نماد؟مگهی من خوشت میاز چ: و دوباره گفتمستادمی جلوش اعیسر
  زنن؟هان؟یمورد من م

  
   برم؟دی کنار بادیتو رو خدا بر: رو محکمتر تو دستش فشار داد و گفتچادرش

  
  ؟یدی شنیگن؟چی میبگو چ-
  
  .ر کنادی کنم بری خواهش مدیآقا آو: التماس افتادبه
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 ی چهی بقستیبرام مهم ن: گفتمی و جدستادمی ای در خروجی جلونهی به سدست

 که تو یاما برام مهمه کس. کس برام مهم نبودهچی وقت حرف هچیچون ه .گنیم
  .خونه ام رفت و آمد داره خوب منو شناخته باشه

  
  ازنقدریتو که ا: زدم و گفتمیپوزخند. کرد ی نگفت فقط با التماس نگاهم میزیچ

 خونه یری برگردم بعد می مونی و منتظر میینجای چرا تا آخر شب ای ترسیمن م
 و لپات گل شهی رنگت عوض مینی بی چرا هر وقت منو می ترسیاتون؟تو که ازم م

  اد؟ی اندازند؟اصال چرا از من خوشت میم
  
  . کناردی کنم بری ماد،خواهشیمن از شما خوشم نم: بغض گفتبا
  

حاال : بدنش رو فرا گرفته بود گفتمیون که لرزش محسوس تکون دادم و به ایسر
 به مشکالتم عذاب وجدان شکستن گهی مدت دهی خواد ی دلم نمچیبهتر شد چون ه

 متی مستقری غی محبتاالی خی کردم بی مدت هم سعنیاگه ا.دل تو هم اضافه بشه
 نیز هم هست ای اگه عالقه اهبشم فقط بخاطر مادرم بود ،اما فکر کنم به نفعته ک

  ؟ی فهمیم. قلبت رو نسوزونهی روزهی تا شیاالن بسوزون
  
  . کناردیبر: گفتدی لرزی که میی صدابا
  
  .به سالمت: در کنار اومدم و گفتمی جلواز
  

 یزی چهی بهم کرد که ی نگاهسی خی که در رو باز کرد برگشت و با چشمانی هماما
  .رو تو وجودم بهم زد

  
  زهرا؟:م گذاشت که صداش کردرونی بیقدم

  
  ه؟ی کار من چی دونیم-
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  .ستیمهم ن: برگرده گفتنکهی ابدون
  
 یلی که در مورد من خیی چون ممطئنم اون آدمانجای اییای خواد بی دلم نمگهید-

 یلی کنه هم خی مادرم رو می که تو خونه من پرستاریحرفا زدن ،در مورد دختر
  .زننیحرفا م

  
  ...اما: و متعجب گفتبرگشت

  
  . پرستار مادرم شهادی گردم بی مگهی دیکیخودم دنبال :ه بده ادامنذاشتم

  
 نی که عی نه بخاطر شما فقط بخاطر اون زنامیمن م: اون بود که محکم گفتنباریا

  .مادرم دوستش دارم
  
  . نشستمنی به موهام زدم و همونجا کف زمی شدن در چنگدهی کوببا
  

***  
  
  "یلدا"
  

فقط .ساعت حدود چهار بعدازظهر بود.ت  یک هفته بعد از محرمیتمون برگشدرست
با دیدنش اخم .چادرم رو سرم کردم و در رو بازکردم.من و مامان خونه بودیم

یک .محرمم بود اما کنارم نبود.ناراحت بودم که یک هفته بود که شوهرم بود.کردم
  . دادمانجامهفته بود که همه خریدام رو با خواهرش و برادرش 

  
  .م ادب سالم کردم بودم اما به رسناراحت

  
  سالم خانوم گل ،خوبی؟: خسته ای روی لباش نشست و گفتلبخند
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اولین لفظ که باعث شد ناخواسته . گل؟اولین لفظ لطیف و عاشقانه اش بودخانوم
اولین لفظی که خنده .دمای بدنم باال بره و گر بگیرم و قلبم محکم به سینه بکوبه

  .روی لبم آورد
  

این : لبخند روی لبش دستش رو روی در گذاشت و گفت نگفتم که با همونچیزی
  یعنی نیام تو؟

  
  . خودم اومدم و از جلوی در بی هیچ حرفی کنار رفتم به
  

در رو بست و نگاهی به سمت ساختمون انداخت و کمی بهم . داخل گذاشت قدمی
  بگم ببخشید منو می بخشی؟:نزدیک شد و گفت

  
رگشتم تا سمت ساختمون برم که گوشه چادرم  بود یا چیز دیگه ای نمیدونم اما بناز

  ...زنگ زدم باهات حرف بزنم اما:رو تو دستش گرفت و گفت
  
سالم مامان : صدای سالم مادرم سریع عقب کشید و سرش رو پایین انداخت و گفتبا

  خوب هستین؟
  
  .ممنون ،تو خوبی انشاهللا؟چرا اینجاایستادین؟بفرمایین تو-
  
من هم حرکت کردم و اون هم ناچارا دنبال .ختمون شد خودش قبل از ما وارد ساو

  .من وارد ساختمون شد
  
  .بفرمایید : مبلهای گوشه اتاق پذیرایی اشاره کردم و گفتمبه
  

  .یلدا مادر بیا این شربت رو ببر واسه آقا امیر: مامان بلند شدصدای
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تم مامان سینی حاوی دو لیوان شربت رو سم. گفتم و وارد آشپزخونه شدمچشمی
اینا رو بردار ببر برو بشین پیش شوهرت این اخمات رو هم یکم باز کن :گرفت و گفت

  .منم باید تدارک شام ببینم.به جایی برنمی خوره 
  

چطور می تونستم این رو . ناخودآگاه بودند پس باید هم ناخودآگاه باز شناخمهام
  به مادرم بگم؟

  
ین بود و با کف دو تا دستش نگاهم رو بهش دوختم سرش پای. سالن که شدموارد

  .چشماش رو فشار میداد و این نشون از خستگی و شاید بی خوابیش میداد
  

هر چقدر بیشتر : که سینی رو روی میز گذاشتم و لیوانی رو سمتش گرفتم گفتهمین
  .اخم کنی دیرت از دستم خالص میشی چون تا نگی بخشیدی من نمیرم

  
  کی برگشتین؟: شرم گفتمبا
  

یه ساعت بیشتر نمیشه ،یه دوش گرفتم لباسام رو :از شربت رو خورد و گفت ای جرعه
  .عوض کردم و گفتم خدمت خانوم گل برسم

  
  . دلم پیچ خورد از این خانوم گل گفتنش که یه جوری ادا می شددوباره

  
شنیدم همه خریدا رو خانومم به تنهایی انجام داده : رو که دید آروم گفتلبخندم

  . کنم،قول میدم جبران
  

  .مجبور شدم برم. اوضاع جنوب اصال خوب نیستراستش
  

نگران سر بلند کردم و سرتاپاش رو برانداز کردم . تازه یادم اومد کجا بوده انگار
فقط این دلم .نگران نباش سالم سالمم :که جرعه دیگری از شربتش رو نوشید و گفت

  .دل تنگ بود که االن رفع دل تنگی هم شد
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

104

  امیر؟آقا : گفتممردد
  

  جان؟آقا امیر؟: باال اندخت و گفتابرویی
  
چیزی : شیطنتی پنهون تو چهره اش که ازش بعید بود منتظر نگاهم کرد که گفتمبا

  بدی گفتم؟
  
چیز بدی که نگفتی اتفاقا اولین بار که حس کردم پسوند آقا به اسمم اینقدر -

 رو بهم میده و گرنه اما یادت نره که وجود توئه که حس آقا و تکیه گاه بودن.میاد
  .من بدون حضورت فقط امیرم

  
خیلی دوست دارم بدونم تلفظ اسمم بدون آقا از زبون : با شیطنت اضافه کرد و

  خانوم گل چطوریه؟
  

  چی می خواستی بگی؟: چیزی نگفتم انگار فهمید که خجالت می کشم که گفتوقتی
  

 مشکلی با ادامه شما: که از استرس دستام رو به هم می کشیدم گفتمهمونطور
  تحصیل من ندارین؟

  
و این سکوتش داشت مطمئنم می کرد که نکنه حدسم درسته و . ندادجوابی
  .سرم رو باال آوردم که دیدم با یه نگاه آروم و شفاف خیره شده بهم.مخالفه

  
کی بدش میاد خانومش تحصیل : باز کردم تا بگم راضی نیستین؟که اون گفتدهن

  ...میاد فقطکرده باشه که من بدم 
  
اما اون لیوان نیمه توی دستش رو روی .منتظر شدم ادامه بده . حرفش رو خوردو

  .میز گذاشت و دست تو جیبش کرد و بلند شد
  
  می خواین برین؟: تبعیت ازش بلند شدم و گفتمبه
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  ؟!یعنی برم؟پس بخشیدی: لبخندی محجوب گفتبا
  

یدم چی می خوام و چی نمی خودمم نمی فهم. دلم می خواست باشه و هم نباشههم
حضور مردی که محرمم بود رو می خواستم تا دلم به بودنش عادت کنه و .خوام

  .بودنش رو نمی خواستم چون هنوز از حضورش شرم می کردم
  
  مامان داره تدارک شام می بینه ،نمی مونید؟:  ناچار لب باز کردمبه
  

  ؟اگه خانومم امر کنه چرا که نه: رو کج کرد و گفتسرش
  

با . کم داشتم تعجب می کردم از این امیری که پیش رومه،امیری که لبخند میزد کم
  .امیری که هیچ وقت اینجوری نبود.عشق و شیطنت نگاهم می کرد

  
امیری که حاال شبیه یک شوهر . که انگار پوسته انداخته بود و عوض شده بودامیری

  .شده بود
  

***  
  

امیر هم کنار حاجی بابا باز .ده نشستیم دور سفره ای که کف زمین پهن شهمگی
  .همون امیر محجوب پسر همسایه شده بود

  
شاید از هیجان حضورش بود که حس می کردم سیرم یا شاید . اشتها شده بودمبی

 که رفت دستاش رو بشوره و من به امر یهم از حرفهایی بود که دم دستشویی زمان
  .رو دستش بدم شنیده بودممادرم حوله بدست دنبالش رفته بودم تا حوله 

  
باید ممنون مادرت باشم که منتظر نموند و زود : رو که از دستم گرفت گفتحوله

  .قضیه رو بهت گفت تا من بتونم همچین لحظه ای رو االن تجربه کنم
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شاید گرمم شده .حس می کردم دستام عرق کردن . رو انداخته بودم پایینسرم
  .بود

  
  .خوشحالم که هستی:ت رو به طرفم گرفت و گفحوله

  
 و من همونجا ایستاده بودم و به این فکر می کردم که ازدواج ما یه ازدواج رفت

  سنتیه یا عاشقانه؟
  

برای من سنتی بود اما برای . نبود،سنتی هم نبود شاید چیزی بین این دوعاشقانه
  .اون که انتخابش من بودم شاید ازدواجی عاشقانه باشه

  
***  

  
آخه کسی که دو روز دیگه : خنده و دم گوشم پچ پچ می کنه ریز ریز میمینا

  .عروسیشه میاد مدرسه؟دیوونه ای به خدا
  

 که سرش توی اتی ای نثارش می کنم تا ساکت شه اما اون بی توجه به دبیر ادبسقلمه
 انشا هستن حتی سرش رو باال یکتابش ِ و به خیال اینکه بچه ها در حال نوشتن معن

 ری دبنی بودن چرا االن که از سن انشا نوشتنمون گذشته ادهی نفهمهنوز هم. نمیاره 
  . بگذرونهیسی به انشا نورو جلسه هی یدوست داشت حداقل ماه

  
وای یلدا تو چرا تو ذوق آدم میزنی؟عروس هم اینقدر بی ذوق نوبره : گفتنایم

  .واهللا
  

همیدم که  باید می گفتم؟من از زن شوهر دار بودن همون یه روزی رو فعروس؟چی
شوهری که اونقدر درگیر مراسمه که .امیر برای اولین بار خانوم گل صدام کرد 

نمی دونم من با بقیه دخترها فرق داشتم یا همه موقع عروسیشون دو .دیگه ندیدمش
دل میشن که کاش هیچ وقت جواب بله نمی دادم و هنوز تو دوران خوش دخترانگیم 

  .پایانشهدورانی که پس فردا .باقی می موندم
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  میایی؟: رو از روی دفتر انشا برداشتم و گفتمسرم

  
  کجا؟: گفت گیج

  
  .پس فردا منظورمه: دونم چرا زبونم نچرخید بگم عروسیم نمی

  
  . گفت و دقیق نگاهم کردآهانی

  
 رو ازش گرفتم و دوباره به برگه سفید دفتر که فقط باالش نوشته شده بود نگاهم

  شهادت: موضوع انشاء
  

  تو راضی نیستی؟: تو گوشم پچ پچ کرددوباره
  

میدونی می ترسم با کسی حرف بزنم اما : رو باال آوردم و تو چشاش نگاه کردمسرم
من نمیدونم اصال متاهل بودن چقدر .همه چی داره یهویی تموم میشه.با تو که راحتم

  .اصال باید عوض شم یا نه.آدم رو عوض می کنه
  

  .کاش عروسی رو یکم عقب می انداختن:م رو تو هوا تکون دادم و گفتدستم
  

  . هینی کشید و دستش رو جلو دهنش گرفتمینا
  

  زده به سرت دختر؟این حرفا یعنی چی؟: مینا
  

شاید هم من زیادی قضیه رو کش . اینکه مینا هم نمی تونست منو درک کنهمثل
ح پس فردا میخوام از صب:برای اینکه فکرش رو از حرفام منحرف کنم گفتم.میدادم

  .کنارم باشی
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 انگار نه انگار قبلش داشت به دیوونگی ام اعتراف می کرد لبخندی زد و اونم
وای ....وای چقدر هیجان دارم.از مامانم اجازه گرفتم که از صبح کنارت باشم:گفت

  .یلدا خوشبحالت
  
  انشاتون رو نوشتین که دارین حرف میزنین؟...آرومتر-
  
 هردومون ببخشیدی گفتیم و دوباره نگاهمون تای صدای خانم اقتصادی دبیر ادببا

  .رو به دفترامون دوختیم
  
این بار . خوردن زنگ تفریح نفس راحتی کشیدم و دفتر رو بستم و تو کیفم گذاشتمبا

نه سرو صدای بچه ها رو شنیدم نه خانم اقتصادی رو دیدم که سری از تاسف تکون 
  .میداد

  
  پس چرا نشستی؟:فتمینا هم بلند شد و گ. که خالی شد کالس

  
  .می خوام کالس بمونم: ای باال انداختم و گفتمشونه

  
  .بریم یه چیزی بخریم برگردیم -
  

  .تو برو من همینجا می مونم: حوصله گفتمبی
  

  . دستی تکون داد و از کالس خارج شداونم
  

بچه ها با مداد . رو زیر چونه ام زدم و به کلید روی دیوار روبروم خیره شدمدستم
  .خطر رقص بندری:ز درشت زیرش نوشته بودنقرم

  
گاهی دلم هوس شیطنت می کرد مثل بقیه دخترها . محوی گوشه لبم نشست لبخند

  .اما نمی دونم چرا اهل شیطنت کردن نبودم
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 چند ماه پیش افتادم اوایل مدرسه بود و مینا هم که اهل شیطنت و آزار و اذیت یاد
 بود و می خواست از دست امتحانی که قرار بود یه بار که ریاضی رو نخونده...دبیرا

  .خانم باغبان خالص شه تصمیم گرفت یه بالیی سرش بیاره
  

 رفت از بچه های کالس دیگه خیار گرفت و از خانم سرایدار هم یه رنده و آخرشم
اما خب .خیارا رو دم کالس رنده کرد و باعث لیز خوردن و افتادن خانم باغبان شد

 نتونست از امتحان دادن در بره چون خانم باغبان صحیح و سالم با این حال بازم
  .بلند شد و امتحان رو هم گرفت و از مینا هم یه نمره بابت این شیطنتش کم کرد

  
***  

  
  .عجله کن ،فاطمه و امیر یه ساعته منتظرتن: با نگرانی گفتمامان

  
  مامان ،جعبه کفشام کو؟: رو سرم کردم و گفتمچادرم

  
طور که دور خودش می گشت و لباسای پخش شده ام رو جمع می کرد  همونمامان

  .تو کمدت رو نگاه کردی؟اونجاست حتما:گفت
  

  .مامان نیست: کمد رو باز کردم و نگاهی توش انداختمدر
  

خوبه همین دیروز خریدیش کجا گذاشتیش : دست به کمر نگاهم کرد و گفتمامان
  پس؟

  
ن جعبه کفش رو زیر لباسام پیدا کرد و دستم ماما.  بعد از ده دقیقه گشتنباالخره

  .داد
  

امیر و فاطمه تو حیاط روی تخت کنار . رو برداشتم و از اتاق بیرون زدموسایلم
  .حاجی بابا امروز رو نرفته بود حجره اش.حاجی بابا نشسته بودند
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  .صبحت بخیر بابا : نفر بابا بود که با دیدنم لبخندی زد و گفتاولین
  
  سالم-
  

امیر به لبخندی و سر تکون دادنی اکتفا کرد اما فاطمه . و فاطمه هم برگشتن امیر
سالم به روی ماه نشسته ات عروس خانم،میدونم زود :بلند شد بغلم کرد و گفت

  .بیدارت کردیم اما این خان داداشم عجله داره زود عروسش رو ببینه
  

اطبش قرار داد و  زدم و سرم رو پایین انداختم که فاطمه امیر رو مخلبخندی
امیر جان بلند شو ما رو برسون که تو خونه هنوز کار زیاد داری میدونی که :گفت

  .نری کمک، رضا تا شب به جونت غر میزنه
  

 هم بلند شد مثل همیشه خم شد تا دست بابا رو ببوسه که بابا سریع دستش رو امیر
  .پس کشید و بوسه ای روی سر امیر کاشت

  
نمی دونستم باید کجا بشینم که فاطمه کارم رو .ستاده بودم کنار ماشین ایمردد

  .بشین عروس خانم:راحت کرد و در جلو ماشین رو باز کرد و گفت
  
  .شما بفرمایید من عقب می شینم-
  

  .بشینید که باید زود برگردم خیلی کار دارم: اخم دلنشینی کرد و گفتامیر
  

با اینکه من ترجیح . عقب نشست هم تقریبا هلم داد داخل ماشین و خودش همفاطمه
  .اینجوری معذب بودم.میدادم دوتاییمون عقب بشینیم 

  
 و فاطمه در مورد مراسم و گل و کارایی که مونده بودن حرف میزدن و من امیر

فقط با انگشتهای دستم بازی می کردم و گهگاهی هم سنگینی نگاه امیر رو روی 
  .خودم حس می کردم
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ایشگاه توقف کرد فاطمه سریع خداحافظی کرد و پیاده  ربع بعد که جلوی آریه
خانوم خانما خوبی :دستم که روی دستگیره رفت صدای امیر آروم بلند شد.شد

  انشاءهللا؟
  
  .بله ممنون-
  

  .به لطف حضور خانوم گل منم خوبم : و گفتخندید
  

  .خداحافظ: رو گاز گرفتم و گفتملبم
  
  .به سالمت، مواظب خودت هم باش-
  

در آرایشگاه رو هم که فاطمه بست ماشین .ن رو که ماشین حرکت نکرد ماشیدر
  .هنوز ایستاده بود

  
 عصر با صدای آرایشگر که می گفت دخترا چادراتون رو سرتون کنید آقا یحوال

سرم رو پایین انداختم و چادرم رو بیشتر روی صورتم .دوماد می خواد بیاد تو
  .کشیدم

  
 عروس خانم یقدر چادرت رو رو صورتت کشیدچرا این: نزدیکم شد و گفتفاطمه

  خجالتی؟
  

  . رو کمی عقب کشیدچادر
  

 رو کمی باال آوردم که صدایی یاهللا ی باعث شد آرایشگر و شاگرداش گوشه سرم
قامت کت و شلوار پوشیده امیر هم سربزیر و یاهللا .سالن و دورتر از من بایستن

  .گویان وارد سالن شد
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و لذت بردم از مردی که شوهرم بود و .لی بلند شدم  کمک فاطمه از روی صندبه
به خودم بالیدم که اگر چه دو دل .حتی برای دیدن من هم سرش رو باال نیاورد

بودم اما گوهر نجابتی رو بدست آورده بودم که در عین دو دلی من اون یه دل 
  .بود

  
ورتش فاطمه چادر رو روی ص. کمک فاطمه و امیر به سمت ماشین هدایت شدم به

و امیری که با نجابت هی می .کشیده و بود و صدای کل کشیدنش رو بلند کرده بود
  .فاطمه آرومتر:گفت

  
 نقلهای سفیدی که روی سرمون پاشیده می شد مطمئنا برای شیرین کردن و

  .زندگیمون شروع خوبی بودن
  

 خانمها داخل ساختمون و. عقد و عروسی تو خونه حاج محمد برگزار می شد مراسم
با صدای عاقد چشم از قران گرفتم و نگاهم رو دوختم .آقایون تو حیاط خونه بودن

به آیینه روبرو و دو چشم محجوبی که بخاطر حضور زنها توی اتاق عقد سرش پایین 
با اجازه :  محجوب بگیرم آروم گفتمگاهبدون اینکه نگاهم رو از اون صورت و ن.بود

  .بزرگترا بله
  

عاقد لطفا آروم باشیدی گفت و اینبار از امیر .د شد  کل کشیدن که بلنصدای
  .پرسید

  
تصویرش تو آیینه لبخندی زد و مردانه و محکم . سرش رو کمی باال آورد امیر
  .بله:گفت

  
اجازه بدین صیغه عقد رو بخونم بعد : عاقد قبل از اینکه خانمها کل بکشن گفتاینبار

  .به شادی کردنتون ادامه بدین
  

  . شدند و عاقد شروع کرد هم آرومخانمها
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  .... اهللا الرحمن الرحیمبسم
  

 مبارک باشه عاقد و امضاهایی که توی دفتر میزدیم با نقلهایی که روی صدای
  .سرمون پاشیده می شد و صدای دست زدنها قاطی شد

  
***  

  
  "آشوب"
  

ظرفا رو جمع . همه ی روزهایی که بابا نبود شام رو تنهایی من و مامان خوردیممثل
من می شناسمت و میدونم اهل دوستی نیستی ،اما این رد :ردم که مامان گفتک

  کسی رو دوست داری؟.کردن سهراب هم برام عجیبه
  

تنها .اما از طرفی کسی نبود که بخوام بگم. االن بهترین موقعیت بود که بگم بلهشاید
ش بگم از طرفی حسام هم کسی نبود که بخوام به.کسی که االن تو ذهنم ِ حسام بود

  .بیا یه مدت اسمت رو بهم قرض بده و بعد هم برو پی کارت
  

یکی رو دوست دارم اما خب تا اقدام نکنه :البته فرمالیته و گفتم. به رنگ شدمرنگ
تازه غیرممکنه که بابا قبول .اصال نمیدونم دوستم داره یا نه.که چیزی معلوم نیست

  .کنه
  

  .ت بیا بشین درست حرف بزنشیر آب رو بست و گف.  کنارم ایستاد مامان
  

 نشستم و نگاهی به روسریش که با گیره کوچکی بسته بود کردم و کنارش
  مامان االن که نامحرمی نیست این حجاب برای چیه؟:گفتم

  
  کیه؟آشناس؟: اینکه جواب سوالم رو بده گفتبدون

  
  .فقط اصال موقعیتش به ما نمی خوره...نه-
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  از چه نظر؟اعتقادی مذهبی؟:د و گفت رو که روی میز بود فشار دادستم

  
یعنی حتی شاید در حد متوسط هم ...یعنی نمیدونم اما از نظر مالی خیلی ...نه-

  .نباشن
  

مگه مالک برتری آدما پوله؟مگه من وقتی بابات رو قبول : لبخندی زد و گفتمامان
  .کردم پول داشت؟مهم اینه که آدم درستی باشه و دوستت داشته باشه

  
  مامان بابا آدم درستیه؟:و دوختم به چشماش و گفتم رنگاهم

  
  چی میگی دختر؟مگه میشه بابات بد باشه؟: لبش رو گزید و گفتمامان

  
مگه نمیگی شاگرد یکی از حجره های بابابزرگ بود؟بابابزرگ چطور قبول کرد -

  دخترش رو به شاگرد حجره اش بده؟
  
  .رگت کافی بودبابات آدم دین داریه همین هم برای من و بابابز-
  

  خوشبحال شما و بابابزرگ: زدم و گفتم پوزخندی
  

من دلم نمی خواد دخترم : رو از زیر دستش بیرون کشیدم و بلند شدم که گفتدستم
اگه واقعا آدم .پاکیش و نجابتش به خطر میفته اگه تو رو میخواد باید پاپیش بذاره

ی خواد بابرادرزاده ام درسته که دلم م.درستی بود من بابات رو راضی می کنم 
  . بهت اجبار بشهچیزیازدواج کنی اما هیچ وقت هم دلم نخواست 

  
  مطمئنید چیزی رو بهم اجبار نکردین؟-
  

  منظورت چیه؟: گفتمتعجب
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اینقدر .فقط یکم بیشتر چشاتون رو باز کنید و دقیقتر به اطرافتون نگاه کنید.هیچی-
  .سرتون گرم دعا و نماز و قرآن نباشه

  
  چیه مامان چیز بدی گفتم؟: استغفراللهی گفت که گفتمنماما

  
نه برو نمازت رو بخون که شیطان همیشه تو کمینه حواست باشه که طناب : مامان

  .اسارتش رو دور گردنت نندازه
  

  . ساده من خبر نداشت من یک عمره دست پرورده خود شیطانممامان
  

  . پرورده که چه عرض کنم هم پیاله خود شیطانمدست
  

   من زاده خود شیطانم مادر کجای کاری که خبر نداری؟اصال
  

 گوشیم که توی جیب شلوارم بود باعث شد بی حرف از کنار مامان بگذرم و ویبره
  .وارد اتاقم بشم

  
  . بودحسام

  
  بله-
  

  خوبی؟...سالم خانوم : سرحال و شاد همیشگیش بهم نشاط دادصدای
  
  .سالم ،ممنون-
  
نظر میرسه؟تو که منو دم رستوران کاشتی و نیومدی پس چیه خانم آشوب دمغ به -

  ناراحتیت واسه چیه؟
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 دو ساعت قبل فکر کردم که می خواستم باهاش برم بیرون و لحظه آخر پشیمون به
چراش رو نمیدونستم اما برگشتم و کنار مادرم شام خوردم و باهاش حرف زدم .شدم

 اون چه بخشنده و مالیم داشت و فراموش کردم حتی به حسام خبر بدم که نمیام و
  .گوش زد می کرد اشتباهم رو

  
متاسفم اما نتونستم به اعتقاداتم خیانت کنم و بدون اجازه خونواده باهات بیرون -

  .برم
  

آدمهای ظاهربین رو .خوب پیش میرفتم. می کردم یه لبخند نشست روی لبشحس
  .با ظاهر عمل باید اسیر کرد

  
 که فکر می کردم و امشب یئن شدم تو همونی هستمیدونستی با این حرفت مطم-

  .مطمئن شدم که تا بله رو ازت نگیرم بی خیالت نمیشم
  

  .چقدر راحت می شد گولش زد. سادهحسام
  
  آشوب؟-
  

  بله؟:ختمشونی و بهم ردمی تو موهام کشیدست
  
   با بابات صحبت کنم؟یدیاجازه م-
  

 ی دوستنیمن هم. باشهموننی بیزی خواستم چی من نمدی فهمیچرا نم. شدمکالفه
  .نیقانع بودم به هم. خواستمیرو م

  
  . و خالصگمی نه مهی ی کنتی اذیحسام بخوا-
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 از ذارمی عاشقتم اما نمچیدوست دارم که ه...درسته که دوست دارم: گفتیعصب
 شد یکه بعدش هر اتفاق ...ی کندی تهدینجوری ای و بخوایعالقه ام سواستفاده کن

  .ی کندیمنو به رفتنت تهد
  
  .نی خوب و بد ندارنی قماشهیهمه شما مردا از ...یخوبه ذات خودتو نشون داد-
  

 همه نی که ایی تونم بفهمم تویمن نم: فوت کرد و آرومتر گفتی رو تو گوشنفسش
  . گناه باشهی خواد رابطه امون بی چرا دلت نمیمعتقد

  
  ؟یریم رو بگ من گذاشتم دستم؟مگهی کردیمگه ما گناه: زدم و گفتمیپوزخند

  
 نیبفهم دختر ا... که نیهم...یالمی تو فکر و خنکهی همی فهمیچرا نم-

  . برهشی طبق رسومش پیبذار همه چ...اشتباهه
  
  ؟ی کنی ترسم چرا درکم نمیحسام م-
  
   خانوم؟یاز چ-
  

 آغوش که واقعا سهم من هی ییهوا. کردیی گفت خانوم ومن رو هوای اونجورباز
  . باشهای ری آغوش که بهی. بده بهمتیباشه و امن آغوش که امن هی.باشه

  
 و مثل دادی تر خودش رو نشون منی موقع ها بود که تاوان اشتباهم سنگنجوریا

 کرد حتما کم ی بودم که حسام فکر می که اگه آشوبیاالن. نشستی به تنم مانهیتاز
  . شدمی ممی آوردم در مقابل محبتش و تسلیم
  
  ... اگهی و پام نمونیش مونی پشنکهی ترسم از ایم-
  

  . من عاشقتم ی فهمی نم؟چرایاگه چ: که کردم گفتسکوت
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 غرور و چی هی گفت عاشقمه بی محی رک و صرنقدری بار بود که انی اولنباری ادیشا
  .یتکبر

  
 رو بفهمه خورد شم تی اگه واقعنکهی لحظه دلم خواست بگم حسام قبوله اما ترس اهی

  . ام تو بوق و کرنا شه ساکتم کردیی و رسوایی آبروی بنکهیترس ا.. برمنیو از ب
  

کاش دزد بودم که باز هم ممکن . فرصت دادهی شد بهش ی معتاد بودم که مهی کاش
اما . بشمدهیکاش قاتل بودم که حداقل احتمال داشت بخش.بود بهم فرصت داد بشه

  . نابخشوده بودی گناهمیزن بودنم با شناسنامه دختر
  

حسام هم اگه واقعا . ممکن بودریغ. تونه من و قبول کنهی نمیرد مچی بودم همطئمن
 تو سرم هی کوبی رو مهی قضنیاونقدر عاشق باشه که قبول کنه مطمئنم بعد هم

 تونه ی کس نمچی که زنه هیبه دختر. تونه بهم اعتماد کنهی وقت نمچیمطمئنم ه.
  .اعتماد کنه

  
 ی هستم تا کنارت باشم بشهیهم نگو،اما مطمئن باش من ی بگی خوایباشه اگه نم-
  . مونمی دوست باشم هم مهی فقط ی اگه بخوای حتیلی منت و دلچیه
  
حتما اون هم . خوب بودننیدروغ بود ا. کردی ام موونهی خوب بودنش دیادی زنیا

 بدبختم شهی همی که کامش رو گرفت و براانی مثل شارهی ازم کام بگخواستیفقط م
 بود در لباس ی گرگنکهیغافل از ا.شیاده است و م کردم سی که فکر میپسر.کرد

  .شیم
  
  آشوب؟-
  
 یحسام خسته ام م:  شدمیبا فکر به گذشته عصب. اومدمرونی صداش از افکارم ببا

  .ریخوام بخوابم شب بخ
  

  . کنهی بهش مجال بدم خداحافظنکهی کردم بدون اقطع
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  . روم مجسم شدشی پمی اتفاق زندگنی رو بستم و تلخترچشام

  
باورم . نمی شد شایانی که حتی دستم رو نمی گرفت جلوم لخت ایستاده باشه اورمب

  .نمی شد شایانی که می گفت آزادی باید حد و مرز داشته باشه اینجوری باشه
  

 نمی شد شایانی که می گفت من تا زنم نشی دلم نمی خواد دستم بهت بخوره باورم
  .روبرومه

  
نمی .شق همین چادریه که سرمه جلوم باشه نمی شد شایانی که می گفت عاباورم

تونستم باور کنم این مرد همونیه که می گفت پسرعموت یه احمق که بهت گفته 
  .همین.فقط یکم خجالتی هستی.می گفت تو امل نیستی ...امل

  
  . مرد جلوم ایستاده بود و می خواست حریمم رو بی ارزش کنههمون

  
عقب عقب رفتم که به .گاهم بهش نیفتهسعی می کردم ن. کریهی روی لبش بودخنده

  صدای خنده اش بلند شد.دیوار خوردم
  
  چیه چرا ترسیدی؟-
  

 دیشا.این رو نه فقط بوی دهنش بلکه خنده و حرفهاش هم شهادت میداد. بودمست
  .هم دوست داشتم فکر کنم مسته

  
  نیا جلو: ترس گفتمبا
  

به . از ترس می لرزیدمخنده اش توی گوشم سوت می کشید و من.... تر خندیدبلند
اولین قدم رو که برداشتم دستم .در سالن نگاه کردم فاصله ام باهاش چند قدم بود

  .کشیده شد و پرت شدم روی زمین
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همیشه که حتی با ...من که اولین بارم نبود میومدم خونه اش... اینجوری شدچرا
  در عوض شده؟چرا امروز اینق.فاصله زیاد از من می نشست و نگاهم هم نمی کرد 

  
  .ولم کن: زدم جیغ

  
چته؟هر چقدر دلت می خواد جیغ بزن مگه : رو زیر تنش حبس کرد و گفتتنم

نمیدونی این طرفا کسی کار به کسی نداره؟مقنعه ام رو محکم از سرم بیرون کشید 
  .و خیره شد به گردنم

  
  ....خدا:جیغ زدم .  گردنم خم شدی روسرش

  
که گفتم خدایا نجاتم بده من .رو بشنوه و کمکم کنه جیغ زدم که خدا صدام بلندتر

  .غلط بکنم دیگه با پسری حرف بزنم که شایان اولین و آخری باشه
  

همون ... های مانتوم که یکی یکی کنده شدند بلندتر خدا رو صدا کردمدکمه
  .اما من که فهمیده بودم نیست...خدایی که همه می گفتن مهربونه

  
م اما دستام رو توی یه دستش قفل کرد و پاهام رو با مشت میزد.. می کردمتقال

  .فکر می کردم مسته و می تونم از پسش بربیام اما نتونستم...پاهاش قفل
  
  . ته دل زار زدم خدایا غلط کردم نجاتم بدهاز
  

کدوم خدا رو صدا میزنی تو؟مگه خدایی هم هست؟اگه هست : خندید و گفتبلند
   رو از زیر دست و پام بیرون نمی کشه ؟چرا خودش رو نشون نمیده؟چرا تو

  
تنم که له می .... که کشیدم متنفر شدم از مهربونی خدایی که همه می گفتندرد

فهمیدم که راست میگه مردی که تنش رو به تنم پیوند ...شد فهمیدم همه چیز دروغه
راست می گفت که اگه خدا هست چرا نخواست اشتباه کوچیکم رو که از ...زده بود
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فهمیدم که اصال خدایی وجود .... بچگی بود ببخشه و اون لحظه نجاتم بدهسر
  .نداره

  
دیدی این خدا که :خورد که شدم نگاهم کرد و گفت. حریم که شدم ولم کرد بی

  .صداش زدی اصال وجود نداره
  
اشک . من اشک ریختم و سعی کردم با تکه های لباسم تن بی عفت شدم رو بپوشونمو

به مردی که فقط .م به مردی که فکر می کردم دارم عاشقش میشمریختم و خیره شد
  .اسمش مرد بود و روی هر چی نامرد رو سفید کرده بود

  
اما بدتر از ....کمرم از سفتی کف سالن و هم آغوشی اجباری درد داشت. شد بلند

  .درد جسمم درد روح زخم خورده و خدایی بود که تازه شناخته بودمش
  

میده بودم اصال هم بخشنده نیست خدایی که من رو به لجن  که تازه فهخدایی
  .کشیده بود

  
این کابوس چند سال بود . خواب که پریدم تنم عرق کرده بودو نفسام تند شده بوداز

  .که باهام بود و ولم نمی کرد
  

اشک تو چشام جمع . رو به گلوم کشیدم و صورتم از یادآوری گذشته جمع شددستم
  .شد

  
تویی که ثابت کردی وجود نداری رو هیچ وقت نمی ...خشمت خدا وقت نمی بهیچ

  .بخشم
  
  . کننی رو متی بندگیی بخشم نه اون بنده هات که ادعای تو رو منه
  

***  
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 چشمام رو با انگشت شست و سبابه فشار دادم و خودکار تو دستم رو پرت خسته
  .کردم رو میز

  
 رو از زیر خروار کاغذی که از  رو که گوشه میز بود برداشتم و کاغذ طراحیمداد

  .صبح روش گذاشته بودم کشیدم و به طرح نصفه ِ نیمه کلبه خیره شدم
  
 نقاشی عالقه داشتم اما هیچ وقت پی اش رو نگرفته بودم و االن هم گهگداری به

  .برای آرامش اعصاب خودم کاغذ رو خط خطی می کردم
  
  بفرمایید:پرت کردم و گفتم تقه ای آرومی که به در خود کاغذ رو توی کشو با
  

همیشه وقت ناهار .  به اذن من نداشت تا وارد اتاقم شهازی همیشه حسام بود که نمثل
  .میومد اینجا

  
  سالم خانم آشوب خوبی؟-
  

   برق یه خوشی رو داشتن که من نمی تونستم بفهمم این برق یعنی چی؟چشاش
  

  ؟باز مشکلی پیش اومده: تکون دادم و بی حوصله گفتمسری
  

  .نه: کرد و گفتاخم
  

  پس چرا سرکارت نیستی؟: رو روی میز بهم قفل کردم و ابرویی باال انداختمدستام
  

  .مامانم دوست داره ببینتت:با حرص گفت. محکم بهم فشرده شد فکش
  
  اونوقت چرا؟: تمسخر گفتمبا
  
  .خب من در موردت باهاش حرف زدم-
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  .من پشیمون شدم: کردم و کالفه گفتمپوفی

  
میدونم باید .نمی خواد چیزی بگی: باز کرد که چیزی بگه که بلند شدم و گفتمنده

بابت این تاخیر هم معذرت می خوام اما من و تو اصال بهم .زودتر جوابت رو میدادم 
  .والسالم.نمی خوریم

  
والسالم؟به همین سادگی؟تو چی خیال کردی؟فکر کردی : رو درآورد و گفتادام

زی ده تا دوست دختر عوض می کنن؟فکر کردی من چرا من از این پسرام که رو
دارم اینهمه خودم رو برای داشتنت کوچیک می کنم؟یعنی واقعا نفهمیدی دوستت 

  .بابا تو دیگه کی هستی.دارم
  
  .آرومتر حرف بزن -
  

  چیه می ترسی بابات بفهمه دوست پسر داری؟: رو باالتر برد و گفتصداش
  

  .حسام خفه شو: غریدمعصبی
  
بابات میدونه حسابدار شرکتتون رو به اسم کوچیکش صدا :تمسخر گفت با

  .میزنی؟فکر کنم بفهمه خوشحال بشه
  
  .تو چیزی نمیگی چون اولین نفری که اخراج بشه خودتی-
  

فکر می کنی لنگ .چیزی که واسه من زیاده کاره: مسخره ای کرد و گفتخنده
  ... فقط و فقط بخاطر حقوقی ام که از این شرکت می گیرم؟نه دختر جون من

  
داشتم کم می آوردم تا واقعیت رو بگم . و خورد و ملتمس تو چشام نگاه کردحرفش

دلم می خواست بدستش می آوردم مردی رو که می تونستم .و خودم رو خالص کنم
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مردی که دوستم داشت و مطمئنا می تونست طعم خوشبختی رو .دوستش داشته باشم
  .که از دست دادم بهم بچشونه

  
مردی که دلم می . که دلم می گفت با همه مردایی که می شناسم فرق دارهمردی

  .گفت اونقدر مرد هست که راز نگه دار من باشه
  

عصر بعد از شرکت همین پارک روبروی شرکت : دهنم رو قورت دادم و گفتمآب
  .منتظرم باش باید حرفهای آخرم رو بهت بزنم

  
الم نظامی داد و برگشت سمت در که س. پیروزی و خوشی تو چشماش دویدحس
  .به سالمت:گفتم

  
  . و من توی دلم ولوله افتاده بود که امروز همه چی تموم میشهرفت

  
 رو روی نزدیکترین صندلی پرت کردم و گوشیم رو از جیب مانتوم بیرون خودم

  .کشیدم
  

  یک و نیم بعدازظهر بود و مطمئنا تا پایان روز کاری چیزی باقی نموندهساعت
کیف و چادرم رو برداشتم و سمت اتاق .نیاز به هوای آزاد و کمی فکر داشتم.بود

من رو که دید سریع . بدون توجه به منشیش در رو باز کردم. بابا حرکت کردم
  در بلد نیستی بزنی دختر؟:مکالمه تلفنیش رو تموم کرد و گفت

  
  .می خواستم مچ گیری کنم: لبخندی همراه با چشمک گفتمبا
  

  . نگفت اما من میدونستم که می تونست خیلی حرفها داشته باشهچیزی
  
  .بیا بشین: مبل روبروش اشاره کرد و گفتبه
  
  .احتیاج به یه هوا خوری دارم ممکنه یکم دیر کنم.نه می خوام برم بیرون -
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میدونی که .باشه ، فقط قبل از تاریکی هوا خونه باشی: رو ریز کرد و گفتچشاش

  .جامعه ناامن شده
  
  کیه که جامعه رو نا امن کرده؟: من چقدر دلم می خواست بگمو
  
 یه خداحافظی از در شرکت بیرون زدم و سمت همون پارکی رفتم که با حسام با

حسام من االن پایین ام هر وقت "گوشیم رو دستم گرفتم و براش نوشتم.قرار داشتم 
  "کارت تموم شد بیا

  
  .از شرکت رفتم که کردم سمت دورترین نقطه پارک سندش

  
سرم رو شونه سهراب گذاشته بودم و به بابا و دایی که در حال کباب زدن بودن ((

  .خیره شدم
  
  سهراب ؟-
  
  چیه موش کوچولو؟-
  
  .اگه مامان باباهامون ما رو با هم ببینن تیکه بزرگه گوشمونه: شیطنت و خنده گفتمبا
  

ده که قبل از ما اونا ما رو مگه وضعیت قرارگیریمون این اجازه رو می: و گفتخندید
  .ببینن

  
  . خم شد و نوک بینی ام رو بوسیدسریع

  
  .سهراب نکن نامحرمی تو...ا : رو سریع کنار کشیدم و گفتخودم

  
  سرت که رو شونه ام بود محرم بودم؟: تمسخر گفتبا
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  .اون فرق داشت...خب...خب-
  

  .خب ببخشید : که شد سریع دستش رو گرفتم و گفتمبلند
  

  عذرخواهی خشک و خالی به چه دردم می خوره؟: ای باال انداخت و گفتهشون
  

مامانامون اونقدر . ترین و دورترین نقطه باغ بودیم و بقیه بهمون دید نداشتنخلوت
مادرم فراموش کرده بود که .سرگرم حرف بودن که یادشون بره بچه هایی دارن

ایی هم پسر هیجده سالش رو  ساله ایی داره که باید مراقبش باشه و زن د12دختر 
  .فراموش کرده بود

  
سهراب با اون قد . که ایستادم تازه فهمیدم چقدر در برابرش بچه میزنم جلوش

  بلندش که به دایی رفته بود کجا و من بچه سال کجا؟
  
  جورابات رو بشورم می بخشی؟: مظلومیت گفتمبا
  

  .نه: اش رو دیدم کرد خنده اش رو قورت بده اما من طرح لبخند روی لبسعی
  
  لواشک؟-
  

  . رو به نشونه نه تکون دادسرش
  
  .مشق هم نداری واسه ات بنویسم-
  

 ساله رو جدهی فکر کردم و وقتی به نتیجه ای نرسیدم تا بتونم دل یه پسر هکمی
  پس چکار کنم؟:بدست بیارم گفتم

  
  . رو پایین آورد و با انگشت سبابه اش به گونه اش اشاره کرد سرش
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  .اما تو نامحرمی:ودم رو عقب کشیدم و گفتم خکمی

  
و من اون لحظه به این فکر کردم که کاش مرد . بابایی گفت و از کنارم دور شدبرو

  .نامحرم زندگی من نبود تا راحت می تونستم ازش بخشش بگیرم
  

 سر خوردن روی گونه هام و قبل از اینکه قدم دوم رو برداره دستش رو اشکام
  .چی می خوای:تش رو عقب کشید و عصبی گفتگرفتم که سریع دس

  
  .تو رو: چشمایی خیس و مظلوم گفتمبا
  

مگه نگفتی با آزیتا دوست نشم عوضش تو دوستم .اما من بچه نمی خوام: گفتعصبی
  میشی؟

  
  پس چرا نیستی؟: رو به نشونه آره تکون دادم که گفتسرم

  
باهم فاصله داره و با گفتن  ذهنم نفهمید که دوست بودنها از نظر ما دو نفر چقدر من

  .قول میدم از این به بعد دوستت باشم قضیه رو تمام شده دونستم:
  
  
  

چرا فکر می کنی ما نامحرمیم؟مگه : رو گرفت و کشید همون جای قبلی و گفتدستم
  .ما همو دوست نداریم

  
  .مامان میگه: ای باال اندختم و گفتمشونه

  
ریم بیرون زده بود رو تو دستش گرفت و  لبخند چند تار مویی که از زیر روسبا

  مامان و بابات محرمند یا نامحرمند بهم؟:گفت
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  .خوب معلومه -
  

چی معلومه؟اونا هم دو تا آدم غریبه اند پس چرا بابات دست : زد و گفتچشمکی
  ..مامانت رو می گیره و شبا 

  
  . ادامه بده نمیدونم چرا دخترونه های دلم شرم کردننذاشتم

  
   من و تو هم چون هم رو دوست داریم محرمیم؟خب یعنی-
  
دو نفر کافیه همدیگر رو دوست داشته باشن ...همینه...آ باریکال اهللا دختر خوب-
  .دیگه همه چی حل میشه.
  

  جدی؟: از این همه سادگی گفتممتعجب
  
بابا این مادرت یعنی عمه جان زیادی دین رو سخت می کنه و گرنه سختی .آره -

مدیگر رو دوست داریم دیگه چیزی این وسط واسه دور کردنمون از نداره ما که ه
  مگه تو دوستم نداری؟.هم نمی مونه

  
  .چرا خیلی: و بی فکر گفتمسریع

  
  .))ی تو بزرگ شدی که وقتی مونه جشن عروسی حله، فقط میپس همه چ: گفت

  
  ؟ی وقته منتظریلیخ-
  
 که بدجور یحال.گشتم شدم و به حال بردهی کشرونی حسام از گذشته بی صدابا

  . گرفت یحالم رو م
  
  .دونمی نمیعنی...نه-
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 بود رو سمتم گرفت و کنارم دهی پارک چی گلهانی که مطمئنا از همی گل سرخشاخه
  . چمن نشستیرو
  
 کرد متبسم باشه انداختم و ی می نگاه به چهره اش که سعهی نگاه به شاخه گل و هی

  اره؟یشنوه گل م بخواد جواب نه ب؟ادمی چیگل برا:گفتم
  

 ی می که من با خونواده ام زندگنهیاگه مشکلت ا: و گفتدی رو تو هم کشاخمهاش
  . خونه امون سوا باشهمونی شروع زندگی برادمیکنم ،من قول م

  
هر :که دستش رو باال آورد و گفت ...یالی باز کردم تا بگم تو چه خوش خدهن
مال منال پدرته که خدا رو شکر  قبول،فکر نکن هم چشمم دنبال ی داشته باشیشرط

  .ستمی ندهیند
  

 اگه بابام بگه از ارث یحت: باز با باال آوردن دستش ساکتم کنه گفتمنکهی از اقبل
  .ستمی دخترش نگهیمحرومم و د

  
 جون تو در مورد ؟دختری نبود منو باهاش امتحان کننیراه بهتر از ا: و گفتدیخند

 قبولت دارم و فقط و فقط ی که باش بابا من هر جور؟آرهی کنی فکر میمن چ
  . خوامیخودت رو م

  
خودش .... همه جوره قبولت دارهنیبب: گفت ی و مدی کوبی منهی محکم به سدلم

  .گفت
  

 پسر نی ای تو دلشه رو برای عقلم رو ببنده و هر چی هوس کرده بود چشمادلم
  . کنه خودش و عقلم رو راحتالی با دلم آشنا شده ،بگه و خهی که مدتبهیغر
  

  .ی کنه دختریفراموش نکن که اون فکر م: زدبی عقل نهاما
  

  . راحتالتیخ.اون همه جوره قبولت داره : گفتودل
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  . عمل کن و خالصهی... نگویاگه دوستش دار: باز اومد عقلم

  
  ؟ی با دروغ شروع کنادیدلت م:دل

  
  . که شروع نکرده تموم کنهنهیبا دروغ شروع کنه بهتر از ا:عقل

  
  آشوب ؟:دال عقل و دلم مونده بودم که سکوت رو شکست جنیب

  
 و بعد هم به چهره ساده اما راهنشی دکمه پنی به باالتردمی رو باال اوردم و رسچشام

  .شهی بود همکیساده اما ش .شیدوست داشتن
  

 روز هی ؟چرای کندی باعث شده تردی؟چی ترسی میاز چ: گفتدی منو منتظر دیوقت
  ... روز هی ی خوایر کنم منو م که فکیدی جواب میجور

  
  . روز تموم شههی ترسم یم... دارهیصبر آدم هم حد: کرد و گفتیپوف

  
  ؟یهمه جوره قبولم دار: و گفتمدمی به گلوم کشیدست

  
  .اره: گفتدی تردبدون

  
  همه جوره؟: گفتمباز

  
  .خب آره: با مکث گفتنباریا

  
به لحظه بر قدرتش اضافه  و لحظه دهی نفر محکم گلوم رو فشار مهی کردم ی محس

  . کنهیم
  
  ؟ی دوست پسر داشتم چیاگه بفهم-
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 االن یعنی؟یداشت: تو چشام زل زدجی ابروهاش بهم گره خوردند و گهوی

   بوده؟ی؟کی؟کیندار
  

 که داشت خفه ام یزی اون چرفتی نمنیی پادادمی چقدر که آب دهنم رو قورت مهر
  ه؟ی چدونستمی کرد و نمیم
  
  .هی مال دوره نوجوونهیقض...نه ندارم-
  
 شناسمت ی همه مدت منیمن ا .یتو که منو کشت: اخماش باز شدند و گفتهوی

 لحظه فکر کردم در موردت هی .یری گرم بگی از روابط کارشتری بی با پسردمیند
 که گذشته همون بهتر که یزی اما چستی که اصال برام مهم نگمیخب نم.اشتباه کردم

 ی کدونمیمهم االن توئه که من م. می نزنیدش حرفتو گذشته بمونه ودر مور
 که باهام دوست بشه ازدواج کنم ی کردم نتونم با دختری قبال فکر میدونی؟میهست

  .ی نسبت بهم داشته باشی نظرمچهی نهی آرزوم بود که دمی تو رو دیاما از وقت
  

 در مقابل  چقدر خواهد بودتمیفی ظردونستمیچون نم. ادامه بدهنی از اشتری بنذاشتم
 به ظاهر از قماش دی که شایپسر. پسر رو باور کنمنی تونستم ایچقدر م.حرفاش

  . شک مثل پدر و مادر خودم بودی بدشیپدرم نبود اما عقا
  

  . ذاشت حرف بزنمی نمدیترد
  

  ... با هم دوست بشنی که دختر و پسر وقتیدونیم: باز کردمزبون
  

 ی خوام در مورد گذشته ات حرفینم: گفتی عصبی ادامه بدم و با لحننذاشت
  . اشتباه بودهیدونی که خودت منهیمهم ا.میبزن

  
  ؟ی بذاره چری ام تاثندهیاگه اون گذشته رو آ-
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  ؟ی چیعنی: باال انداخت و دستاش رو دور پاهاش قالب کرد و گفتی اشونه
  

ر  عرق کرده بودند و از اون همه غروومددستامی شده بود و نفسم به زور باال مگرمم
  . دادم و خالصی االن جون منی خواست همیدلم م. نمونده بودی باقیزیو تکبر چ

  
  ؟ی کردی کوچکزی چنی همچهی لی ،ذلی خلق کردی چرا ما رو وقتخدا

  
  ...یعنی ...یعنی-
  

 عی ام نشسته بود رو پاک کردم و بلند شدم که اون هم سریشونی پی که رویعرق
  ؟ی چیعنی:بلند شد

  
  . شد تو چشمام منتظر جواب شدرهی و مشکوک خزی ریبا چشما... زد به چشمامزل

  
  ؟یریکجا م: قدم عقب رفتم که با تعجب گفتهی

  
 تونستم بهش یمن نم. رو بگمی تلختی واقعنی تونستم همچیمن نم. رفتمی مدیبا

 و من ی با دل خوش انجام بدی هر غلطی تونیبگم که آقا پسر خوش باش که تو م
که بهش بگم خوش . هم نتونم حرف بزنمدرنیرده حرمتم رو م به زور پیبدبخت وقت

  .یباش که خدا هم دوست داره تو خوش باش
  
 زی خعی قدم چهارم رو بردارم سرنکهی عقب گذاشتم که قبل از اگهی قدم دهی

  .برداشت و دستش دور بازوم قفل شد
  

  گم؟ی مهیمنظورت چ: گفتدهی و ترسنگران
  

پارک توجه هیچ کسی رو به ما جلب نمی  پارک بودیم و خلوت بودن گوشه
سعی کردم بازوم رو از دستش بیرون بکشم که نفسش رو محکم فوت کرد تو .کرد

  .منظورت چیه؟د حرف بزن المصب:صورتم و سعی کرد آروم حرف بزنه
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  .ولم کن: بغض نالیدم با
  

چی می فهمید اون؟چه می فهمید حرفی که . توان فریاد زدن هم نداشتمحتی
 نهایتا یه جمله اس چه بر سر من آورده و میاره؟چه می فهمید من دارم زدنش

اون چه می .روزی رو به یاد میارم که سعی می کردم از تقویم زندگیم حذفش کنم
 توی تختم خوابیده و دم ردفهمید که من دارم شبی رو به یاد میارم که تنها و با د

  .نزده بودم
  

هایی رو توی ذهنم مرور می کنم که چندساله  چه می فهمید که من دارم کابوساون
  .باهاشون انس گرفته بودم

  
  .ولم کن: نالیدم دوباره

  
  آشوب پای کسی در میونه؟کسی رو دوست داری؟: شدعصبی

  
وای بر من که کاش هرگز ....وای بر من. چی گفته بودم و اون چی فهمیده بودمن

  .به جنس مرد اعتماد نمی کردم
  
من دختری که فکر می کنی : از ته گلوم شنیده می شد گفتم صدایی که به زوربا

  .اصال دختر نیستم...من...من...نیستم
  
 وقت چی کردم هی که حس منیاونقدر سنگ. تر شدم نی سبک شم سنگنکهی ای جابه

  .ستمی خودم بای پاینتونم رو
  

  .نه تنها دستش که کل صورتش شل شد و گیج بهم خیره شد. دستش شل شد یهو
  

  تو متاهلی؟:زد به بازوی خودش و گفت چنگ
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پاهام سست شدند از یادآوری . برای اولین بار روون شدند،اونم جلوی یه مرداشکام
  .اون روز و کنار پاش افتادم

  
  میگم تو متاهلی؟: فریاد گفتبا
  

  . گفت حتمای مونی هذداشت
  

 نمی فهمم پس این چرت و پرتا چیه؟من که: رو به نشونه نه تکون دادم که غریدسرم
  ؟یی مطلقه ا؟یی اوهیب.چی میگی

  
  . هم می فهمیدی و خودتو به نفهمی میزدی جانمشاید

  
تو گفتی گذشته گذشته و نباید در موردش .تو خودت گفتی همه جوره قبولم داری-

من :سرم رو باال آوردم و به نگاه سردش دوختم...اما من نمی تونم نگم.حرف زد
تو ...هیچ وقت نفهمی،اما نخواستم با دروغ شروع کنممی تونستم بهت نگم و تو هم 

  ...خودت گفتی
  

  .من هیچی نگفتم: گفتخشمگین
  

اینم یه جور امتحانه آشوب؟دروغ میگی مگه نه؟تو : زانو زد کنارم با ناله گفتاونم
  ..من...نذاشتی دستت رو هم بگیرم...تو نجیبی...پاکی

  
 می کرد؟مطمئن بودم برای من اون چرا گریه. شد و سرش رو روی چمن گذاشتتا

اون داشت برای .اون داشت برای مرگ آرزوهاش اشک می ریخت...گریه نمی کنه
  .فقط بخاطر خودش...نه بخاطر خودم .دختر نبودن من گریه می کرد

  
باور کن دست هیچ کی غیر ...باور کن بعدش با هیچ پسری نبودم : زدم و گفتمضجه

  ... کن منباور...از اون نامرد بهم نخورده
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  .نمی خوام صدات رو بشنوم...خفه شو:غرید
  

اونقدر سرد که انگار هیچ وقت گرم نگاهم نکرده . شد و سرد نگاهم کردبلند
اونقدر سرد بود که نمی تونستم باور کنم اون بود که همین چند دقیقه پیش .بود

  .ملتمس نگاهم می کرد
  
 االف خودت کردی که می فهمی چرا؟چون این همه مدت منو...ازت متنفرم-

اما زهی خیال .وابسته ترم کنی و زمانی این موضوع رو بگی که نتونم ازت بگذرم
  ...راحت هم می گذرم...می گذرم ازت...باطل از تو که هیچ از 

  
  .همیشه...همیشه اشتباه دل بسته....اشتباه کرد: روی سینه اش کوبید و گفتمحکم

  
ونم چرا دلم می خواست این مرد رو نگه دارم اما نمید.پر غرور و تکبر. بودمآشوب

  .برای خودم
  

  ...حسام من می تونستم نگم: زدم به کف دستش و گفتمچنگ
  

دیگه دلم نمی خواد : داد و دستش رو عقب کشید و عصبی به شلوارش کشیدشهلم
  .هیچ وقت...ببینمت

  
سم  به شلوارت؟که پاک شه؟حسام من نجسم؟دلم خواست بپریدی دستت رو کشچرا

  .دمیاما نپرس
  

نامرد حداقل فرصت میدادی حرفام رو کامل : که برداشت ایستادم و داد زدمقدم
  .بزنم

  
  چرا؟...صورتش خسته بود... نفس عمیق و پشت سر هم کشیدبرگشت،چند

  
  . بودم دلیل این خستگیش این نیست که من زجر کشیدممطمئن
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  .خواهش می کنم.بذار همه چیز رو بگم بعد محکومم کن-
  

فکر می کردم تو فرق .از اون پدر بیشتر از اینم برنمیاد: رو تکون داد و گفتسرش
  .داری

  
  .به پدرم توهین نکن: زدمداد

  
  .اون حق نداشت به پدرم توهین کنه. هر چی که بود پدرم بودپدرم

  
فکر می کنی آمار پدرت رو ندارم؟اما من احمق گفتم تو فرق : عصبی زد و گفتقهقه

عوضش مادرت ....تو اگه پدرت. دست دختر حاج توکلی بزرگ شدیتو زیر.داری
راستی میدونی چرا .دیگه دلم نمی خواد ببینمت.درسته اما انگار اشتباه کردم

 باشه نمی خواستی احتاومدی قضیه رو گفتی؟می خواستی واسه همیشه خیالت ر
شه هیچ تو اگه مطمئن بودی رازت برمال نمی.تو ترس برمال شدن رازت زندگی کنی

  .پس واسه من دم از صداقت نزن خانم .وقت بهم نمی گفتی این رو مطمئنم
  

  .هیچ وقت نمی بخشمت: دهنش رو پرت کرد زمین و گفتآب
  

رفت و ندید که با رفتنش من بدتر سقوط .به همین سادگی گذاشت و رفت.رفت
  .کردم

  
خودم رفت و من با . و ندید که خسته نگاهم رو دوختم به مسیر رفتنشرفت
  .دیدی رفت...دیدی فهمید و نموند...دیدی ستاره تو اشتباه می کردی:گفتم

  
***  

  
  "آوید"
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انگار اون شب رو فراموش . هفته گذشته بود از اون شب و زهرا هنوز هم میومدیک
درست که هنوز هم منتظر می .درست که دیگه حتی نگاهمم نمی کرد.کرده بود

یه چیزی که یه هفته اس .ن وسط بهم خورده بوداما یه چیزی ای.موند تا من برگردم
نمیدونستم چیه؟شاید الزم نبود به روش بیارم که می فهمم معنی نگاه های دزدکیش 

  .چیه
  

  . نباید رک و راست ازش می خواستم منی که فراموش شده ام رو فراموش کنهشاید
  

دهای  حرفهام ترک داده اون حس غرور دخترانه اش رو و شاید خیلی شایشاید
  .دیگر که ممکنه از اون شب پیش اومده باشن 

  
 این چند روز که حتی یک مشتری نداشتم و از صبح تا شب خیابونا رو می گردم مثل

 آینده ای فکر می کنم که یامروز بی حوصله تو خونه نشسته بودم و به روزها
  .مطمئنم برای مادرم بدتر از روزهای گذشته اشه

  
پریشون .صمم شدم که هر چه زودتر به اون دختر زنگ بزنم حرفهای امروز دکتر مبا

  .کمدم رو زیر و رو کردم اما اثری از اون کارت و شماره پیدا نکردم
  
در کمد رو محکم بهم .لعنت به این شانس که هیچ وقت باهام رفیق و یار نبوده ...اه

  زهرا؟:کوبیدم و داد زدم
  

  .کرد داشت ناهار رو واسه مامان آماده می مطمئنا
  

  بله؟: ای به در خورد و صداش اومدتقه
  

  کاری داشتین؟:سریع نگاهش رو به زمین دوخت و گفت. در رو باز کردمعصبی
  

  کجاست؟...یه شماره بود روش ...یه کارت تو جیب شلوار مشکی ام بود :گفتم
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  کدوم شلوار؟: یه لحظه کوتاه نگاهم کرد و دوباره نگاهش رو به زمین دوختفقط
  
  کجاست؟.خانم مگه من چند تا شلوار مشکی دارم؟یه ماهه هم نپوشیدمشزهرا -
  

  میرین کنار؟: از چند لحظه گفتبعد
  
کشو رو باز کرد و .وارد اتاق شد و سمت کشو مدارکم رفت. جلوی در کنار اومدم از

  .بفرمایید، فکر کنم منظورتون به این شماره باشه:کارت مچاله شده رو سمتم گرفت
  

  .و از دستش قاپیدم و نگاهم رو روی اسم آشوب اشتیاق چرخوندم کارت رسریع
  

 لبخندی روی لبام نشست که از چشمان سربزیر زهرا دور نموند و من اخم ناخواسته
  .کردنش رو دیدم و سعی کردم به ندیدن بزنم

  
من رویا ندارم که .باید باور می کرد که من مرد رویاهای اون نیستم.  بودبهتر

  .من و چه به شاهزاده بودن. باشمبخوام رویایی
  

   که اسب سوار نیستم رو چه به اسب سفید سوار بودن؟منی
  

اگه کاری ندارین من برم : گوشی ام رو از جیبم شلوارم بیرون کشیدم که گفتسریع
  .خونه

  
  .تو بهتره باشی.من باید برم : که سریع شماره می گرفتم گفتمهمونطور

  
ند از اتاق بیرون زد و من همچنان منتظر بودم الویی  تکون داد و با قدمهایی کسری

  .بشنوم که بوق اشغال به گوشم خورد
  

  رد تماس زد؟چرا؟: گفتممتعجب
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  .چته دختر بردار دیگه:عصبی گفتم.باز هم قطع کرد. شماره اش رو گرفتمدوباره
  

 بهش احتیاج داشتم چرا ناز می کرد؟روی تخت نشستم و گوشی رو میون دو وقتی
   قفل کردم لعنتی االن که به پوالت احتیاج دارم چرا جواب نمیدی؟دستم

  
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می " از دو سه بار صدای زنی که می گفت بعد

  .تمام امیدمو ناامید کرد"باشد
  

 پولی و گوشیم رو که روی تخت پرت کرده بودم برداشتم و سمت هال جایی که کیف
  .مامان خوابیده بود رفتم

  
همین که کنارش نشستم نگاهش رو از . بود و به کتابی که دستش بود زل زده بودتنها

  .کتاب گرفت و به صورتم دوخت
  

  . شدم و بوسه آرومی روی پیشونی اش زدمخم
  
  خوبی مامان؟-
  

 درست بود که فقط یه چند درجه به لبهاش زاویه بود اما برای من که لبخندش
  .نی لبخند زدهمادرم رو می شناختم میدونستم یع

  
همونی که .شناسنامه ام رو می خوام: راستش رو توی دو تا دستم گرفتم و گفتمدست

 که اسم پدر ی خواستم بگم همون شناسنامه ایم.اسم و فامیل پدرم هم توش هست
  . شدهدی قررضایتوش ام

  
  .منتظر توضیح بود. چشاش رو دوخت توی چشاممتعجب
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کسی که چهارسال از خودم . زندگی کردمیه عمر با اسم و فامیل یه مرده-
می خوام .پس نشونم بده.مگه نمی گی وجود داره.مگه نمی گی پدر دارم.بزرگتره

  نیست؟! حقمه.از این به بعد با اسم فامیلی پدرم شناخته بشم 
  

گلوش رو فشار داد که با همون صدای آروم . کرد حرف بزنه اما نتونست سعی
یادت رفت؟می گفتی بهت قول داده .ام پیداش کنممی خو.یه نشون ازش بده:گفتم

بهش ...خب االن من کم آوردم.هر وقت کم آوردی و رفتی سراغش کمکت کنه
 که کنارم باشه شهاونم وظیفه ا...حقمه...پدرمه.می خوام ببینمش...احتیاج دارم

  مگه نه؟...پسرشم...
  

مون صدای اشکاش که روی گونه اش ریختن عصبی اما با ه. رو تکون دادسرش
مگه ...بفهم...منو بفهم مادر من...گریه ات واسه چیه؟بابا من به کی بگم :آروم گفتم

  .من چند سالمه من احتیاج دارم به پدرم
  

حداقل اون شناسنامه کوفتی رو که معلوم نیست : گریه می کرد که خشن گفتمفقط
منم دوست ...منم آدمم .بابا من بدم میاد به جای یه مرده زندگی کنم.کجاست بده

دارم اسم پدرم تو شناسنامه ام باشه نه یه نفر که حتی نمیدونم کیه؟تو رو خدا 
 اسمش یگی رو که می بچه مرده ای جاادی بگم من بدم مخواستیدلم م....مامان

 خوام با اسم پدرم شناخته شم نه ی بگم من مخواستیدلم م.  رو برات پر کنمدهیآو
  .اما نگفتم. شوهر اولت

  
سعی می کردم مثل همیشه که .دستش بین موهام لغزید.ه روی زانوم خم شد کسرم

بغضام رو مردونه اما با کلی حسرت قورت میدادم این بار هم این بغض رو فریاد 
تو اینجا چکار می :نشده خفه کنم که صدای ببخشید زهرا باعث شد خشم بشم و بغرم

  کنی؟فال گوش وایساده بودی؟
  

خواستم دوباره حرص و بغضم .به نشونه گریه تکون خوردن ترسیده و لبهاش چشاش
رو سر این دختر خالی کنم که لرزش دستش باعث شد یه لعنتی زمزمه کنم و بلند 

شناسنامه اتون پیش مادرمه،مثل اینکه :همین که خواستم از کنارش رد شم گفت.شم
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داره و  واسه اتون نگهش ادرممادرتون همون سالها که بچه بودین می سپارتش م
و هق هقش ...نمیدونم شاید امروز.روزی بهتون بدتش که خودتون سراغش بیاین 

  .نذاشت بیشتر از این ادامه بده و سریع سمت حیاط دوید
  

دستم رو به پیشونی ام چسبوندم . سر خوردم و به دیوار پشت سرم تکیه دادمهمونجا
کی می :ند گفتمو رو به مادرم که هنوز هم اشکاش روی گونه هاش سر می خورد

  .خوای باور کنی که بزرگ شدم و حقمه از همه چیز باخبر شم
  

***  
  

شناسنامه ای . شده بودم به صفحه اول شناسنامه ای که حتی عکس هم نداشتخیره
  و شناسنامه ای که نمیدونم چرا اصال وجود داره؟.که سالها بال استفاده بود

  
 که وظیفه پدری داشت و مادرم پدری. پدری که فقط اسم بود و وجود نداشتاسم

  چرا؟.انکار می کرد این وظیفه رو
  

 رو بستم و تو جیب پشت شلوارم گذاشتمش و ار روی نیمکت بلند شناسنامه
نیمکتی که هر وقت دلم می گرفت میومد و روش می نشستم و همین که به .شدم

  .آدمای دیگه خیره می شدم آروم می شدم
  

خونه ای که برای من و .سمت خونه امون..چه امون رو تنظیم کردم سمت کوقدمهام
خونه ای که سالهاس با اینکه مال ما نبود اما ما رو تو خودش جا داده .مادرم بود

  .بود
  

 که به سرکوچه رسیدم سرم رو انداختم پایین و تو روشن و تاریک کوچه سمت همین
 امشب زود از به به آوید خان، چه عجب:انتهای کوچه قدم برداشتم که صدایی گفت

  سرکار برگشتین؟
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همه محل از دستش عاصی .پسر قدسی خانم.ناصر بود . رو سمت صدا چرخوندمسرم
جلوی .بودند اما همین مادرش بود که هر جا نشست و برخاست بد من رو گفت

چشمای خودم پچ پچ کرده بود با همسایه ها؛که ببینینش آبرو نذاشته واسه مادرش؛ 
 تاسف گذشته بودم از کنار او من ب...که هرزه اس. می فروشهکه پسرم میگه تنش رو

که .زنهایی که میدونستم عمدا پچ پچ بلند می کردن تا من هم بشنون که چی میگن
همین پسرش من رو توی یکی از پارتی هایی که با یکی از مشتریهام رفته بود دیده 

 گفته بود آوید که.بود و همه چیز رو راست و دروغ گذاشته بود کف دست مادرش
چقدر نفرت . که آوید تنش رو به هر مرد و زنی می فروشه .اشتهتنش رو حراج گذ

  .انگیز اینکه مردم چی در موردت فکر می کنن
  

 شاید اگه من پدری داشتم کسی جرات نمی کرد در مورد پسرش همچین حرفی که
  .رو بزنه

  
وقت به فکر شکم گرسنه  بی جواب از کنار مردمی که شکم سیر بودن و هیچ خواستم

اگه خوب سرویس بدی ما هم :همسایه اشون نبودن بگذرم که اینبار دوستش گفت
  مشتری میشیم؟ساعتی کار می کنی دیگه؟

  
  .دستام مشت شدند و چشام بسته.ایستادم

  
  .خفه می شین یا خودم خفه اتون کنم: اینکه حتی نگاهشون کنم با خشم گفتمبدون

  
چیه به تریج قبات برخورد که همه میدونن :ناصر باز گفت. تاییشون قهقه زدن سه

  و پول می گیری؟......
  

 از این نتونستم آروم باشم سمتش خیز برداشتم و محکم کوبیدمش به همون بیشتر
  ...عوضی بی ناموس ،من تنمو میدم:دیواری که بهش تکیه داده بود و غریدم

  
 دو تا دوستش بازوهام رو از دو  رو باال آوردم که مشتی بکوبم تو صورتش کهدستم

  .طرف بین دستاشون قفل کردند و کشیدنم عقب
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  .ولم کنید عوضیا تا نشونتون بدم من کی ام: زدمداد

  
همین که . زدند و مشت محکم ناصر که تو شکمم کوبیده شد باعث شد خم شمقهقه

ند و خواستم با پاهام به ناصر ضربه بزنم دوستاش محکم رو شونه هام فشار آورد
لگد محکمی که به کمرم خورد نفسم رو تو سینه .زانوهام رو روی زمین تا کردند

 صورتم می خورد منی که وو بعد هم ضربه های که پی در پی به سر .حبس کرد
  .حریف چند مرد بودم رو ناتوان کرد

  
کتک بخورم که بفهمم دارم چکار می . شاید دوست داشتم کتک بخورمنمیدونم

ی بود مردمی من رو میزدند که همیشه به ما با چشم تحقیر نگاه می اما نامرد.کنم
مردمی من رو میزدن که معیار خوبی و بدی همسایه اشون حساب بانکیش . کردن

 نیست بهشون بگه آخه یکی.هر چه رقم حساب نجومی تر همسایه پاک و پاک تر.بود
  چرخونه؟از پول من چی به شما میرسه که ترازونی عدالتتون رو پول می 

  
 پول همسایه داراتون چی بهتون میرسه که درصد احترامش مثل نرخ تورم سال به از

  .سال با باال رفتن صفرهای جلو موجودی حسابش بیشتر و بیشتر میشه
  

آره من تن .اما نه اون تنی که تو به ناروا به من می بندی. من تن می فروشمآره
نه .ن تن می فروشم از روی نیازآره م.می فروشم اما نه از شکم سیری و هوس

من محتاجم به صفرهایی که جلوی رقم موجودی ام صف .نیازی که تو خیال می کنی
تا دیگه .تا دیگه محتاج نباشم . شه عدد باهی که تنها نباشن و قبلشون ییصفرها.بکشن

 زنهایی که مطمئنم اگه بخوام.نبینم نگاه پر از تحقیر زنهایی که از زنیت بویی نبردند
  .ازشون بگم هیچکدومتون باور نمی کنید که همچین زنهایی هم وجود داشته باشن

  
تو حالت . ای کردم و هر چی خون توی دهنم جمع شده بود روی لباسم ریختسرفه

حس می کردم دارن من رو به سمتی می برن اما نمیدونستم .نیمه بیهوشی بودم
  .کجا؟شاید دوست داشتم خالصم کن
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***  
  

 یدیسمت چپ صورتم هم درد شد. شدیورم کرده بود و به زور باز م راستم چشم
  . کردم استخون فکم شکستیحس م. بوددهیچیپ

  
 دستام رو پشت بدنم بسته بودند و پاهام دمی خوردم که فهمی کردم و تکونی اسرفه

   بهم قفل کردهیرو هم با طناب
  

 که گذشت ی اهقیچند دق.نمی تونستم درست ببی رو نمیزی بود و چکی تاراتاق
 افتاد که من یانی عادت کردند و تازه نگاهم به اتاق عریکیباالخره چشمام به تار

  .بهتر بود بگم ساکنم کرده بودند.به خواست خودم که نبود.ساکنش شده بودم
  

 کار ناصر و یعنی بود؟نجایچرا ا. کردی ملی رو تحلزی تازه داشت همه چذهنم
  .دوستاشه؟خب معلومه

  
خدا نذار منو : لب زمزمه کردمریز.دی که از ذهنم گذشت تنم لرزی فکر لحظه ازهی

  .غرورم رو نشکن.خوردم نکن....بشکنن
  

چشام کل اتاق که شش متر هم مساحت نداشت . شمواربلندی به دهی کردم با تکیسع
 متر هم می طولش به ندی که شایپنجره کوچک. کنمدای پی تا بلکه راه فراردنیرو کاو

  . تونست راه فرار من باشهی نمدی رسینم
  

 ی شد و پچ پچ آروم که هر لحظه واضح تر می مکی که به اتاق نزدیی قدمهایصدا
  . شمرهیشد باعث شد اخمهام رو تو هم بکشم و به در خ

  
 قامت زن روبروم چشام رو با دقت به سمتش زوم کردم تا دنیاز د. که باز شد در

 یورد صورتش رو کامال مشخص م خی که از سالن بهش مینور.نمشیدرست بب
  .کرد
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  تو؟ :دمینال
  

  ؟ینی باز منو ببی توقع نداشتهیچ...آره من: و گفتدیخند
  
 کردم من ارزش انتقام یاما فکر نم... شناختمشیم... اهل انتقامه دونستمیم

  .گرفتن هم داشته باشم
  

 ای نیری گی ملمیخانم خودتون ف: نگاهم کرد و گفتی با خنده مشمئز کننده اناصر
  رن؟یبدم بچه ها بگ

  
  ؟ی خوای از جونم میچ: زدمداد

  
 ی تق تق کفشهاش اعصابم رو بهم میصدا. به سمتم حرکت کردیقدم

 تا اعصابم رو داشتی آروم قدم برمیادی اون زای بود ادی طول اتاق زدونمینم.ختیر
  .زهی بهم برشتریب

  
  .رونی بدیال گم ششما سه تا فع: و محکم گفتی جددی من که رسی چند سانتبه
  

  . بودندستادهی ناصر افتاد که اونا هم پشت سرش ای نگاهم به دوستاتازه
  

 و با حرص دی تنم دری پاره ام رو رومهی نراهنی ام برد و پقهی رو به سمت دستش
 گذرم؟فکر ی ازت می سادگنی به همی بچه ؟هان؟فکر کردیزنیکه منو پس م:گفت
  ؟ی رو نوش جان کنیمن کند که از یی پوالذارمی راحت میکرد

  
 ام بکوبه و نهی سی شه و با دو تا دستش روشتری صدادارم باعث شد خشمش بپوزخند

  .نی رو زمفتمیب
  
 که اون سه تا قراره باهات یدونیم: و گفتدی اش کشینی انگشت شستش گوشه ببا

  چکار کنن؟
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 نمی بشادی بدم نمادوی هم خوشم میلی رابطه ها خنیاتفاقا من از ا: زد و گفتی اقهقه

  .بدن....  خوان به قول خودشون ی می قراره چکار باهات بکنن و چجورنمیبب
  

دستشون بهم بخوره همه اتون رو با هم : دهنم رو پرت کردم تو صورتش و گفتمآب
  . کشمیم
  

 دست و پاشون ری زنده از زی تونی میناناز مطمئن: و گفتدی گردنم کشی رویدست
  شون؟یکه بعد بکش ی بکشرونیخودت رو ب

  
 هم یلیخ.دمی کردم نشون نده ام ترسی میاما سع. ترسوندمی قهقه اش میصدا
 گهی درونی بزنم بنجای اگه سالم از ادمیخدا قول م:تو دلم ناله کردم. بودمدهیترس

  . نمازمو بخونمدمیخدا قول م... غلط کردمایخدا.رمی کار نمنیدنبال ا
  

  ؟ی کنیچکار م:ت داد زدم  به سمت کمربند شلوارم که رفدستش
  
پس . کردمدای شکنجه ات پی راه بهتر براهی...االن نظرم عوض شد: لبخند گفتبا

   اونا ؟ایمن ... توانی بگمی و وگرنه اون سه نفر رو میریبهتره آروم بگ
  
  ؟ی بخشیبگم غلط کردم ،م...ی نبودینجوریافسانه تو که ا: ناله گفتمبا
  

چقدر :ف دستش به سمت راست صورتم زد و گفت و چند ضربه آروم با کدیخند
 اما نامردا بدجور صورتت رو بهم ی شی تر می دوست داشتنیشی آروم که منجوریا
  .ختنیر
  

 گهی من د؟اصالی تو بگیافسانه قبول هر چ: گفتمدی کشنیی پامهی رو که تا نشلوارم
  .فقط با توام
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 خوام نشونت یمن م.و باشم خوام با تی گفته من میک: زد و گفتی واروانهی دقهقه
 به غلط ییایمنتظر شدم ب.نهی عواقبش هم بشی پادی بازنهی که منو دور میبدم کس
 و دی به شکمم کوبیمشت محکم.پس الزم شد ادبت کنم.یومدی اما نیفتیکردن ب

 گهی دیفکر کرد. پروندمشونن معلومه مدن؟خبی پراتی چرا مشتریفکر کرد:گفت
   خوام چکار کنم؟ی میوندیم... سراغت؟نهادی میکس

  
  .اریناصر برام وزنه و طناب ب: داد زدبلند

  
 شد و رهی بهم خی شد و با هرزگانی باز شد و ناصر تو چارچوب در نماعی سردر

   خانم؟ارمی بیچ:گفت
  

 هم باشه ییلوی سه کایدو  ..ییلوی کهی وزنه هی: نگاهم کرد گفتی با بدجنسافسانه
   .اریطنابم ب...فرق نداره

  
   چکار خانم؟نی خوایم: متعجب گفتاصرن

  
 ای فکرم درسته نمی خورد اما منتظر بودم اون بگه تا ببی ذهنم وول می تویزی چهی

  نه؟
  
  .نجاشی خوام ببندم به ایم.نمی ساقطش کنم و دمش رو بچی خوام از مردونگیم-
  
باز ... خداهی چیدونیاما م.چقدر پست بود.خشکم زد. تنه ام که اشاره کردنیی پابه

اصال حاضر . نشنکمی نزدقاشی عذابم بده اما اون ناصر و رفینجوریحاضر بودم ا
  .بودم خالصم کنه

  
 حس انتقامت نی کن تا ا؟خالصمی کنی کارا رو منیچرا ا...ی روانوونهید: زدمداد

  .یبکش عوض.بخوابه
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 شدم اول مونیاصال پش...خفه شو: و داد زددی با پشت دستش تو دهنم کوبمحکم
  .ی سراغت تا آدم شامی بعد خودم مقاشی دست ناصر و رفمتدیم
  
  ناصر؟: دوباره داد زدو
  
  .هر چی بگی قبول.بذار حرف بزنیم...افسانه -
  

اگه مادرت فیلمی که قراره ازت بگیریم رو ببینه فکر می : باال انداخت و گفتابرویی
  کنی زنده بمونه که تو الزم باشه از من پول بکنی؟

  
  .مادرم طاقت نداره.مادرم ببینه؟نه،.. تنم رو لرزوند اش تمامقهقه

  
تو ...حاال من یه غلطی کردم ...افسانه تو که اینجوری نبودی : التماس افتادمبه

  .ببخش
  

  .خانم این وزنه و طناب،بچه ها رو هم صدا کنم: در رو باز کرد و گفتناصر
  

  .صداتون می کنمفعال بیرون باش خودم : لبخند خبیثی به روم زد و گفتافسانه
  

چقدر از خودم بدم اومده بود که .با التماس نگاش کردم. در که بسته شددوباره
  .مجبور بودم به این عفریته التماس کنم

  
یادته : خیره شد به سنگ درشتی که ناصر به عنوان وزنه آورده بود و گفتافسانه

  چیا به من گفتی؟
  

  .بتونمبا اینکه به نظر نمیومد . کردم آرومش کنمسعی
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

149

منم حرصم .تو پسم زدی.تو منو نخواسته بودی.من از حرص اون حرفها رو زدم-
گرفته بود که حتما از چشمت افتادم و اون حرفها رو زدم و گرنه کیه که نمی دونه 

  .من دیوونه اتم
  

پس تو دیوونه ..خوبه...جدی:روم خم شد و گفت. خنده اش اینبار بلندتر شدصدای
  .امی ؟خوبه

  
  آوید بوی گه میدی می دونستی؟:دنم رو بویید و گفت گرزیر

  
حتما مادرت هم گهه که تو گه :  رو از خشم بستم اما چیزی نگفتم که گفتچشام
  .شدی

  
  . رو گزیدم که حرفی نزنملبم

  
  . که آخ آرومی گفتمدی دستش چنگ کشی گردنم رو با ناخنهاپوست

  
و رابطه دوست دارم؟االنم می یادت نرفته که من چقدر خشونت رو ت: شد و گفتبلند

خوام بگم اون سه نفر بیان سراغت و اونجوری که من دوست دارم تنت رو تیکه تیکه 
  فکر کردی تونستی خرم کنی؟.کنن

  
افسانه ...افسانه به خدا می کشمت: بیشتر از این نتونستم آروم باشم داد زدمدیگه

  .زنده ات نمیذارم
  

  .ون بعد واسه من هارت و پورت کنتو زنده برو بیر: زد و گفتپوزخندی
  

خودمم نمیدونستم باید التماس .. در که رفت دوباره به التماس افتاده بودمسمت
  .کنم یا داد و بیداد

  
  .افسانه هر کاری بخوای می کنم-
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بذار این سه تا کارشون رو بکنن بعد با هم حرف : و دقیق نگاهم کردبرگشت
  چطوره؟.میزنیم

  
چرا لج می .مت تو دوستم داری،تو نمی تونی از من بگذریافسانه من می شناس-

  .کنی من که دارم میگم اشتباه کردم
  

  .ناصر بیایید تو: اون بی توجه به من در رو باز کرد و داد زداما
  

 و دوستاش هم با خنده وارد شدند و وارد نشده شروع به کندن لباسشون ناصر
  .کردند

  
  .بود رو روشن کرد و سمتم گرفت دوربینی که ناصر دستش داده افسانه

  
  .افسانه بهشون بگو نیان جلو: زدمداد

  
  .خفه خون بگیر: کمربندش رو پرت کرد سمت صورتم و گفتناصر

  
  .خدا غلط کردم...خدایا کمکم کن: تمام وجودم داد زدمبا
  

  . صدای قهقه هر چهارتاییشون بلند شد که
  

 می کردم یا فحش می دادم که  آروم آروم نزدیک می شدند و من یا التماساونا
  .زودتر کارتون رو بکنین:افسانه داد زد

  
عوضی به خدا می : پاهام رو گرفت و از گوشه دیوار کشیدم کنار که داد زدمناصر

  .کشمت
  

  خفه:ناصر
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  همه اتون خفه شین ببینم صدای چیه؟: یهو گفتافسانه

  
  .نیکی کمکم ک....کمک: همه اشون ساکت شدن که من داد زدمیهو

  
دهنت رو ببند تا خودم با یه چیز : سریع دستش رو روی دهنم گذاشت و گفتناصر

  .بهتر نبستمش
  

در رو باز کنید : که شد صدای زنگ و بعد متعاقبش صدای یه نفر که داد میزدسکوت
  .و گرنه زنگ میزنم پلیس

  
  برمادیصداتون درن: ناصر و گفتی از دوستایکی رو پرت کرد سمت نی دوربافسانه

 و سمت دی موهاش کشیرو.شالش رو که دور گردنش بسته شده بود. چه خبرهنمیبب
  .در رفت

  
 شدند که شروع کردم به تقال کردن تا کمی محض خروج افسانه، اون دو تا نزدبه

 ناصر خارج کنم که ناصر رو به اون دو تا با تشر یخودم رو از حصار دستها
  .می کنیر فرصت کارش رو تموم م چه خبره بعد سمینی فعال ببدیصبر کن:گفت

  
  .ی راه بری نتونگهی کنم دی خوام کاریم: رو به گوشم چسبوند و گفتدهنش

  
  ...کم: که دستش رو برداشت دوباره داد زدمنیهم. رو گاز گرفتم دستش

  
 و دو تا دستش رو دی از اون دوتا سمتم پریکی کامل کنمم جمله ام نکهی قبل از ااما
  . دهنم گذاشتیرو
  
 خودش بود نثار من قی فحش الی دوتاشون حبس شده بودم و ناصر هم هر چنیب
  . کردیم
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 گفت لباساش رو تنش ی از رفتن افسانه گذشته بود که برگشت و عصبی اقهی دقده
  . دم درنشی بندازدیکن
  

  ..اما خانم:ناصر
  

  .می بردیزود هم جمع کن. که بهت گفتم رو انجام بدهیخفه شو و کار:افسانه
  
 شلوارم رو عیسر. رو تنش کرد و دست و پام رو باز کردراهنشی شلوار و پعی سرصرنا

 برام ی اگهی دی نقشه دمی ترسی دونستم چه خبره و میراستش هنوز نم.دمیباال کش
  . باشندهیکش

  
  د؟یخانم مطمئن: و گفت دی بازوم رو کشناصر

  
  .رونیآره بندازش ب:دی غرافسانه

  
  .ز اتاق و بعد هم سالن خونه خارج کرد  هم کشون کشون من رو اناصر

  
  .رسمیبعدا حسابت رو م:ناصر

  
  .ی عوضیجراتش رو ندار-
  

  .مینی بیم: رو باز کرد و پرتم کرد دم در و گفتدر
  
  س؟ی زنگ بزنم پلی خوایم: گفتیی شدم که ناصر در رو بست و صدازی خمین

  
 ی بود که درست نم مردهی. شدند نگاش کردمی که به زور باز میی با چشمامتعجب

 بود که به چشمم یزی تنها چشی جو گندمی فقط موهانمیتونستم چهره اش رو بب
  .اومد
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 اره ؟خالفکار؟چکی؟قاچاقچیدزد ناموس: بازوم گذاشت و گفتری شد و دست زخم
 بگو یی آدم رباه؟اگهیی آدم رباهینت؟قضی بال رو سرت آوردن؟نکنه دزدنی که ایا

  . رو برداشتمنشونیشماره ماش. زنگ بزنمسیبه پل فرار کنن نکهیقبل از ا
  

  . رو تکون دادم و تلو تلو خوران همراهش شدمسرم
  

 باعث ترسم شد که نی بود که توش حبس بودم و ای خونه اواری به دواری اش دخونه
 فربد افتادم که اون از سر ادی یوقت. باشهدهی برام دی اگهینکنه افسانه خواب د

 هم پول و ومدی مرشیومده بود و به قول خودش هم همخواب گ کار انی تو احیتفر
 ی و پول خوبادی بالی وهی خواد به ی مش و اززنهی زن بهش زنگ مهی روز که هیبعد 

 نبود که من ی اون فربدگهی و فربد رفته بود و بعد که برگشته بود ددهیهم بهش م
 یفربد.نتظرش بودن مکلی هی زن ،چهار مرد قوهی ی که به جایفربد.شناخته بودم
  . که آخرش خودش رو خالص کردیفربد.که نابود شد

  
 من ی برای مرد هم فکرنی که نکنه ادمی کشرونی و خودم رو از دستش بدی لرزتنم

مرد . نبوددی بعیچیاز افسانه ه. توان دفاع از خودم هم نداشتم داشته باشهیکه حت
   شد؟یزیچ: گفتدیکه واکنشم رو د

  
  . خوام برم خونهیم: گرفتم و گفتم قدم ازش فاصلههی

  
 ببرمت دیبا... داخل ِنمی تو،ماشمیبر: در خونه اش که باز بود اشاره کرد و گفت به

  .مارستانیب
  

  ؟ی هستیتو ک: کردم و گفتمی اسرفه
  
 ام؟البته ی کگمی به قصد مرگ زدنت من بهت منای که چرا ایهر وقت تو برام گفت-

  . شناسمتیمچون منم ن.ی شناسیبگمم منو نم
  

  . اونا موندشی پمیگوش: و گفتمنی گلوم رو تف کردم زمی توخون
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  .رمشی تونم بگی منمی بمون برم ببنجایهم: تکون داد و گفتیسر

  
  . هم هستدی دسته کلهی پول و فیشناسنامه و ک: از رفتن گفتمقبل

  
 نگاهم  بود وستادهی مرد انی که کنار در خونه ای تکون داد و رفت و من به زنیسر

  . شدمرهی کرد خیم
  

 ی حس کردم واقعا برادی شادونمینم.دادی بهم آرامش مکمی زن نی حضور ادیشا
  . مردنی قدم شده اشیکمک پ

  
 الی جز چند تا ونجای و امی که خارج از شهردمی به اطراف نگاه کردم تازه فهمیوقت

  .دمی دی شب نمیکی هم داشت و من تو تاردیشا. وجود نداشتیچی هگهید
  

 خونه و یدایشناسنامه و کل. پشت سرم باعث شد برگردم عقبی تندی قدمهایصدا
   فقط همرات بودن؟نایهم: رو سمتم گرفت و گفتمی پول و گوشفیک
  
دوباره خواستم حرکت کنم که به باال تنه . رو از دستش گرفتملمی و وساستادمیا

  ؟ی بری خوای سر وضع منیبا ا:برهنه ام اشاره کرد و گفت
  
 رو از نی و ماشی تنت کنارمی بیزی چهی بمون تا نجایهم: نگفتم گفتیزی چیقتو

  .مارستانیخونه خارج کنم تا ببرمت ب
  

  . تند سمت خونه اش حرکت کردی تکون دادم که با قدمهایسر
  
  . به اون زن دم در گفت و همراه هم وارد شدندیزیچ
  

  . کردم و روش نشسستمابونی به جدول کنار خینگاه
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 رو سمتم گرفتم و در یراهنی شد پادهی سرم رو بلند کردم که پنشی بوق ماشیصدا با
  جلو رو باز کرد

  
  ه؟یاسمت چ: بازوم انداخت و گفتریدست ز.  رو تنم کردمراهنمیپ

  
  دیآو: گفتمی رفته الی تحلی صدابا
  

 رو دور نی رو بست و بعد از بستن در ماشیمنی نشوند و کمربند ای صندلی رو رومن
  . و سرجاش نشستزد
  

  پ. که حرکت کرد من هم ناخوداگاه چشمام بسته شدندنیماش
  

 ماشین چند متری حرکت نکرده بود که با بوق ماشینی که از روبرو می آمد هنور
در سمت مرد . که پسری از ماشین روبرو پیاده شد .چشام رو باز کردم.متوقف شد

به همکاراتون؟شما با این وضعیتتون بابا مگه من نگفتم زنگ بزنید :رو باز کرد و گفت
  نشستین پشت فرمون؟

  
  . نگاهی بهم انداخت و منتظر شنیدن توضیح به پدرش خیره شدبعد

  
حالش بده،رفته بودم پیاده روی ،برگشتنی دیدم چند نفر : پیاده شد و گفتمرد

اما بعد که صدای .فکر می کردم حالش بده.کشون کشون دارن می برنش داخل
مثل اینکه فکر می کردن مثل همیشه ویالی .د اومد فهمیدم خبریهجیغ و فریا

  . به روشن بودن چراغ ویالمون نکردنیکناریشون خالیه وتوجه
  

  .پدر من دردسر نشه واسمون: دستی تو موهاش کشید و گفتپسر
  

  ...خیالت تخت ،بذار ببرمش بیمارستان: دستی روی شونه ای پسر شد و گفتپدرش
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نمی خواد خودم می برمش،شما :له اش رو تموم کنه و گفت نذاشت مرد جمپسر
  .در ضمن به خانمت هم بگو نگران من نباشه.حالتون خوب نیست

  
  چی میگی؟خانمم؟مثل اینکه مادرته؟: گفتمرد

  
البته یه پسر ...اینو به خودش هم بگو..پسرش مرد....مرد: پوزخندی زد و گفتپسر

  است؟راستی کج.شاید نگران اونه.دیگه داره 
  

می ترسم با این سربه هواییش بالیی سر ...جوون و خام: سری تکون داد و گفتمرد
  .خودش بیاره

  
  . به خودم دادم که درد شدیدی تو دست چپم پیچید که باعث شد ناله کنمتکونی

  
حواستون هم به .شما هم ماشین منو ببرین تو.من برم: صدای ناله ام پسر گفتبا

  .نوز هم بین این خونواده موندم فقط بخاطر شماسکه من اگه ه.خودتون باشه
  

چیزی نگو : خواست چیزی بگه که پسر سرش رو بلند کرد و گفتمرد
  ...البته شما که نه.حسام رو کشتین...هیچی...بابا

  
  .بوقی زد و از کنار ماشینی رد شد. رو تکون داد و سوار شدسرش

  
  ی فروشی؟تو کار موادی؟مواد م: به سمتم انداخت و گفتنگاهی

  
نمیدونم این بابام چرا بی خودی به همه آدما فرصت ....حقته: نگفتم که گفتچیزی
  .میده

  
کسی هم که بهش .صاحب اون ویال رو می شناسم: رو فوت کرد بیرون و گفتنفسش

  .تو هم حتما بدتر از اونایی.ربط داره هم مسلما آدم سالمی نیست
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  .میاد حرف بزنی؟خوبه واهللاچیه عارت : نگفتم که با پوزخند گفتچیزی
  
  .دم یه آژانس نگه دار-
  

  چیه به غیرتت برخورد؟: باال انداخت و گفتابرویی
  

ندیده و نشناخته ترازو دستش گرفته بود و قضاوت می . پسر عجب آدمی بوداین
  .کرد

  
  می تونی پیاده شی یا کمکت کنم؟: از نیم ساعت دم بیمارستان نگه داشت و گفتبعد

  
پاهام رو زمین .در رو خودش برام باز کرد. با دست راست باز کردم  روکمربند

  .گذاشتم که سرم گیج رفت
  

  .کسی رو داری بهش خبر بدم بیاد دنبالت: زیر بازوم انداخت و گفتدست
  
  .خودم میرم-
  

  .باشه: ای باال انداخت و گفتشونه
  

فقط .نیست  ساعت معطل شدن دکتر که معاینه ام کرد گفت مشکل خاصی هی از بعد
  .دست چپم شکسته بود 

  
از بیمارستان که .و یه سری پماد هم برای زخمام داد. رو هم پانسمان کردزخمهام

  .صبر کن برم آژانس برات ماشین بگیرم:خارج شدیم گفت
  

  .باشه: پله اول نشستم و گفتمروی
  

***  
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  "لدای"
  

 شدم ی با حلقه ای انداختم و مشغول بازنییمعذب سرم رو پا. شد ی اتاق خالیوقت
 و میهر دومون سکوت کرده بود. به دستم انداخته بودشی پقهی چند دقنیکه هم

 دستش باعث شد یکه گرم .می سکوت نداشتنی شکستن ای هم برایانگار عجله ا
  . نگاهش گرم شدماز.  و بدوزم به چهره خندونشرمینگاهم رو از حلقه بگ

  
  .عاشق ...لدایعاشقتم -
  
 به ما رزمنده ها هیچ: کرد و گفتی که تک خنده ادندی باال پر تعجب ابروهاماز
  .می حرفا بلد باشنی از اادینم
  

   تونست حرف نگاهم رو بخونه؟ی راحت منقدری مرد چرا انیا .دمی گزلب
  
  م؟ی دل ندارایجی نکنه ما بچه بسای: نگفتم که خودش ادامه دادیزیچ
  

 ی اما خب برایستی نیدیم نشون م بگم نه بابا انگار اونقدر هم که مظلوخواستم
  . زود بودکمی شدن یمیصم

  
 دی همه تردنیا: گفتی و جددی دستش رو به حالت نوازش آروم به گونه ام کشپشت

  ه؟ی چشمات واسه چیتو
  
  ن؟یدیشما چطور فهم: نتونستم نگمنباریا

  
  پس درست گفتم نه؟: و با نمک گفتدهی باال پریی ابروبا
  

  ن؟یدیاز کجا فهم:فتم رو تکون دادم و گسرم
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 که شوهرمه با ری امنیچقدر ا: اش انداخت و من تو دلم گفتمینی بامزه به بینیچ
  .نمکه

  
 تونه بفهمه ی که آدم دقت کنه مکمی. به آدمگنیچشمات شفافن و زالل،دروغ نم-

   شده؟یزی خانوم ،چینگفت.نیاالن تو چه حال
  

 اند؟دستش رو از ی چدونستمیم که نیی گفتن و نگفتن حرفهانی مونده بودم بمن
  . دستش گرفت و آروم نوازش کردی و دستم رو تودی کشنیی گونه ام پایرو
  

 لرزوند ی آروم آروم محبت کردنش دلم رو نمنیهم. خوب بلد بود محبت کنهچقدر
  . روزهامنی ادهی و ترسی به دل طوفاندادیاما آرامش م

  
  خانوم؟-
  

هش حرف داشت و من عاجز از خوندن برگ نگا. رو باال آوردم و نگاش کردمسرم
  . نگاهشنیبرگ کتاب ا

  
  . بود دهی که به روم پاشی بود لبخندییایدن
  
  .بله-
  

 هی به بعد هردومون بهم تکنی خوام از ایم: چشمام و آروم لب زدی زد توزل
که اگه باشه تا آخر عمر نوکرتم و . خوام جز صداقتی نمی ازت تو زندگیچیه.میکن

 شهی نبودنش و مطمئن باش من همی داشت برای خواهیلیهم مطمئنم دلاگه نباشه 
 من یهمسر برا. همسرمی نره تو از امروز شدادتی. هستمیزی هر چدنیآماده شن

  .یتو خود من...ی منزی از خدا و پدر و مادرم تو همه چ؟بعدی همه چیعنی
  
 گفتم من یم که یبا مرد... با همسرمشهی خودم قول دادم که همی خودم و خدابه

  .خودشم صادق باشم
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  اجازه هست؟: ام کنار زد و گفتیشونی پی از رویچادر رو کم.دی رو که دلبخندم

  
 ی ام که از بوسه ایشونیپ. تکون دادمی اجازه بدم اما سری چی برادی بادمینفهم
 گرفتن حقش ی مرد چقدر بزرگ بود که برانی ادمیتازه فهم. داغ شدشیبهشت

  . گرفتیاجازه م
  
 سوزوند بودم که تقه ی ام رو میشونی بوسه که هنوز هم پوست پنی اولی خوشیتو
  . توامی تونم بیداداش م: فاطمه که گفتطنتی پر شی به در خورد و بعد هم صدایا

  
چقدر . پر شرم نگاهم کرده بودی که گونه هاش رنگ گرفته بودن و با خنده اریام
  . شناختمی مرد رو من کم منیا

  
  .طمه جان تو فاایب-
  

 به رومون زد و یفاطمه لبخند.فاطمه که وارد شد من هم بلند شدم. بلند شدخودش
  . جان برو مردونه که وقتت تموم شدریام: گفتریرو به ام

  
 به خانمها خبر بده که فتیپس تو جلوتر راه ب: زده و گفتنی شرمگی هم لبخندریام

  .من برم مردونه
  

مواظب گل :ور که مخاطبش فاطمه بود گفت سمت من انداخت و همونطی نگاهبعد
  . منم باشیبهشت

  
 ادی رضا درمیباشه برو که االن صدا: و گفتدی خم شد و گونه ام رو بوسفاطمه

  .منتظرته.
  
   پسر حسودهنیچقدر ا: و گفتدی خندریام
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  . نشه و حاللم کنهبتیبرم به خودش هم بگم که غ: و گفتدی لبش رو گزبعد
  
  .زمی عزرونی بمیبر:م برگشت و دستم رو گرفت و گفت که رفت فاطمه هریام
  

 هیزیمامان هم به کمک فاطمه جه.می کنی خونه حاج محمد زندگی بود طبقه باالقرار
  . بودنددهیام رو چ

  
 پهن شد همه زنها از تکاپو خسته شدند و دور سفره نی زمی شام که روی هاسفره

   کو؟نای فکر کنم پس منیمن هم تازه تونستم به ا.نشستن
  

   به فکرم بال و پر نداده بودم که صداش از پشت سرم اومدنی از اشتری هنوز باما
  
   وقت؟هی یری نگلی رو تحوقتیعروس خانم رف-
  

 نیا:دستش رو گرفتم و کنار خودم نشوندمش که گفت. و برگشتم طرفشدمیخند
  ر بود؟تو اتاق چه خب: زد و ادامه دادیچشمک .می نکردارتیآقا دوماد رو درست ز

  
  .برو شامت رو بخور: کردم و گفتمیاخم

  
  م؟ی برنجایقرار ِ از ا: شد و گفتنی صورتش غمگهوی

  
  ن؟کجا؟یبر: گفتمجیگ
  

 ستی معلوم نگهیبابام م.دونمیکجاش رو نم.خارج از کشور: زد و گفتی تلخلبخند
 جنگ و ترس و نیب. کنمی زندگنجای دوست ندارم اگهیم. درست بشهیاوضاع ک

  .هراس
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

162

 دل آتش و جنگ ی که توری شد امی میکی. افکار و تفکر مردمنی فاصله بود بچقدر
 همه فاصله باز هم از نی که با انای شد پدر می میکی و ومدیبود و خم به ابروش نم

  . ترسهیمرگ م
  

  ن؟ی برنی خوای واقعا میعنی: گفتمناراحت
  
 شتری دو ماه بیکی تای بابا همه کاراش رو کرده و به قول خودش نهانکهیآره مثل ا-
  .میستی مهمون ننجایا

  
   آدم تو وطن خودش هم مهمون ِ؟مهمون؟مگه

  
 اول و آخرش یتو که شوهر کرد...فراموش کن: و گفتدی دستاش رو بهم کوبهوی

  .ی کردیفراموشم م
  
  . وقتچیه... کنمی وقت فراموشت نمچیمن ه: بغض بغلش کردم و گفتمبا
  

  . نرفتمدی شای برادر شوهرت رو برام کنار بذارنیگه االبته ا.دونمیم: و گفتدیخند
  

مطمئن .نایچون واقعا سخت بود از دست دادن م. بخندمشی شوخنی از انتونستم
  . مجددش داشته باشمداری به دیدینبودم بعد از رفتنش ام

  
 داره ی وقتیحت: که در حال خوردن شام بودن اشاره کرد و گفتیی به خانمهانایم

  . تونن حرف نزننی کنن نمی مریشکمشون رو س
  

 و داد بچه ها غی جی حرف و پچ پچ و گهگاهیاز گوشه و کنار صدا... گفتی مراست
  .ومدیم
  

 تو اتاق تو می جان بلند شو برلدای: غذا طرفمون اومد و گفتینی سهی با مادرم
  .نیدوستت شامتون رو بخور
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 کدوممون چیاما ه.مینشست که مادرم پهن کرده بود یکی اتاق که دور سفره کوچیتو
 غصه دار از دی هم شانای و منایمن از فکر رفتن م.می لب به غذا بزنمی تونستینم

  .رفتنشون بود
  
  . به در زد و وارد شدی چقدر تو سکوت گذشت که فاطمه تقه ادونمینم
  
  رون؟ی بییای جان نملدای-
  

  . برمدی باگهی من دلدای: هم بلند شد و گفتنای رو تکون دادم و بلند شدم که مسرم
  
خب دلم از .هی گرریناخواسته زدم ز. قدم خودش رو به من رسوند و بغلم کردهی با

  . االن تنگ شده بود براشنیهم
  

 ی ما دو تا منیفاطمه متعجب نگاهش ب.ختی ری من اشک می هم پا به پااون
  .دیچرخ

  
   جان؟لدای شده یزیچ-
  

اما هنوز دستش تو دستم .جدا شدم نای رو به نشونه نه تکون دادم و از مسرم
 نویا: تو دستم گذاشت و گفتی بود برداشت و جعبه انی زمی رو که روفشیک.بود

 من ادی خوام هر وقت چشمت بهش افتاد یم. گرفتمیادگاریواسه ات به عنوان 
  . هستادتی هم که باشه بازم به ای دنی هست که هرجایینای مهی که ادی بادتی.یفتیب

  
  خداحافظ: سمت در برداشت و گفتیقدم.تم  رو گرفجعبه

  
  .صبر کن-
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 شاگرد اول شدنم بهم داده بود رو از زهی که پارسال بابا به عنوان جایانگشتر.ستادیا
  . از طرف منیادگاری نمیا:با بغض گفتم.انگشتم خارج کردم و سمتش گرفتم 

  
 رونی اتاق ب شن ازی دوباره اشکاش جارنکهی دستش فشرد و قبل از انی رو بانگشت

  .زد
  

عروس خوشگل داداشم : بود بغلم کرد و گفتدهی فهمییزای چهی که انگار فاطمه
  . جواب پس بدمدی چشات قرمزن من بانهی ببری نکن که امهیگر
  

  . دوستمهنیبهتر.رنی مرانیدارن از ا: زدم و گفتمیلبخند
  

  .ت باشهبراش دعا کن هر جا باشه خوشبخ.نهی همایدن: رو تکون داد و گفتسرش
  

 یلی سالن کمتر شده بود و ختیجمع. گفتم و همراهش از اتاق خارج شدمی انشاهللا
 لی که مونده بوند فامییها بعد از شام مراسم رو ترک کرده بودند و اکثر مهمانها

  . بودندکینزد
  
  اجازه هست؟: اتاق تنها نشسته بودم که فاطمه وارد شد و گفتیتو
  

  .دییبفرما: زدم و گفتمیلبخند
  

 من قراره در مورد امشب باهات حرف نکهیمثل ا: تخت نشست و گفتی روکنارم
  . کنن من بهتر بتونم برات بگمیمامانم و مامانت فکر م.بزنم

  
 مادرت روش نشده بگه خودم دونستمیالبته اگه م: باال انداخت و گفتی اشونه

  .ستی نی کردم اما خب االنم بد موقعیزودتر باهات صحبت م
  

 کردم و صورتم یوع کرد حرف زدن و من لحظه به لحظه رنگ عوض م شراون
  . شد و سرم افتاده تریداغتر م
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 دستام گذاشت و ی تونستم به صورتش نگاه کنم که دستش رو روی نمی شرم حتاز

  . گذره براتیانشاهللا هم خوب م. گذرونهی می شب رو هر دخترنیا:گفت
  

 ی حرفهاش تقه اونیم. کردمیتجربه م زد و من ترس و شرم رو باهم ی حرف ماون
  . توامی تونم بیم: از پشت در گفتریبه در خورد و ام

  
مامان : وارد اتاق شد و رو به فاطمه گفتراهنشی تا شده پنی تر و آستی با صورتریام
  . کنهی ِصدات منییپا
  

  . تکون داد و با فشردن دستم از کنارم بلند شدی هم سرفاطمه
  

 که ی سجاده نمازش رو برداشت و با لبخندی پاتختی از روری ام اتاق که بسته شددر
  . خانمم دل تنگ دوست شدهدمیشن:انگار خدا خلق کرده بود براش گفت

  
  . برنرانی خوان از ایم: رو تکون دادم و گفتمسرم

  
 نره وگرنه تو رونی که از دلت بنهیمهم ا: اش رو رو به قبله پهن کرد و گفتسجاده

  .تو دل بودن مهمه.ستی مهم ندایچشم بودن که ز
  

صورتت رو پاک . تکون دادم و گفت بلند شو لباسات رو عوض کندیی به نشونه تایسر
  می تا دو رکعت نماز بخونریکن ،وضو بگ

  
تا من برم : جلوش لباس عوض کنم که گفتدی بای دونستم چجورینم. شدمبلند

  . تو هم لباسات رو عوض کنارمیبرات سجاده نماز ب
  
 و رفت تا راحت دی که رفت من چقدر ممنونش شدم که نا گفته حرف دلم رو فهمریام

  .بتونم لباسم رو عوض کنم
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صورتم رو با آب و . رفتم یی زدم و سمت دستشورونی عوض کردم و از اتاق بلباس
  .وضو گرفتم و سمت اتاق حرکت کردم.صابون شستم 

  
 زد و چادر ی لبخنددنمی دبا. با فاصله از خودش برام پهن کرده بودی اسجاده

  . خانومدییبفرما:نمازم رو سمتم گرفت و گفت
  

  . بودن رو بهمون دادنی روز و انی که نعمت امی کردیی و شکر خدامی بستقامت
  

 که من هم بشنوم شروع به یی سجاده اش با صدای نشسته پامی رو که تموم کردنماز
  خوندن دعا کرد

  
 باحسن اجتماع و انسِ ننای بها و اجمع بیضاها و اَرضن الفها و ودهاو رِیاللهم ارزقن"
  " فانک ُتحب الحالل و تکره ِ الحرامتالفیا

  
  .می گفتنی دو آمهر
  

 و بتونم ی باشی ازم راضشهیانشاهللا که هم: اش رو جمع کرد و گفتسجاده
  .خوشبختت کنم

  
  .من بلند شم لباسام رو عوض کنم: که شدم گفتبلند

  
  . رو خاموش کنمییمن برم چراغ دستشو:فته ها زود گفتم هم مثل برق گرمن

  
  .برو:  زد و گفتیلبخند

  
  .دمی فاطمه افتاده بودم و ترسی حرفهاادی فقط بهانه بود چون دوباره چراغ
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 با ری امدمی در رو باز کردم که دی سمت اتاق رفتمو بعد از تقه اقهی از پنج دقبعد
 نکهی که بدون استادمیستاصل وسط اتاق ام. بوددهی تخت دراز کشی بسته رویچشما

  ؟یستیتا صبح قراره باال سرم با: چشماش رو باز کنه آروم گفت
  

 ی نخوای،بخوای شدمونی زشتم پشه؟نکنهیچ:  گرفت و گفتطنتی رنگ شصداش
  .ی تحملم کندیبا
  

  .لطفا چراغم خاموش کن:  و گفتدی تخت خزگوشه
  

 کنار تخت همراه ی پاتختیرداشتم و رو رو خاموش کردم و شالم رو از سرم بچراغ
  .دمی خودم کشی و لحاف رو رودمی موهام گذاشتمش و گوشه تخت خزرهیبا گ

  
 آروم و زمزمه یرعلی امی که صداومدی که گذشت خواب به چشمام نی اقهی دقده

  ؟ی هستیاز ازدواج با من که قلبا راض: دیوار به گوشم رس
  

  . طرفم چشماش روبسته بوددی چرخآروم
  

 رو هم به زبون آوردم که نیهم.زدی بسته حرف میچرا با چشما. ام گرفتخنده
  . رو نداشته باشهدنمی خانومم چشم ددیخب گفتم شا: و گفتدیخند

  
 کنه ی کرد کاری می بود که سعدهی گفت اون ترس رو تو چشام دی حس من ماما

  . چشمام ی نگاه نکردن تونی همای دنشی گوشه تخت خوابنیهم.زهیکه ترسم بر
  

***  
  
 که از پنجره به ی تخت که نشستم نوریرو. زنگ در چشام رو باز کردم ی صدابا

 تازه هیبعد از چند ثان. باعث شد چشام رو ببندم و کم کم باز کنمدی تابیاتاق م
 بودنش ی برگردم و تخت رو نگاه کنم و از خالعی کجام که باعث شد سردمیفهم

  . در باز شدله زده شد و بالفاص به دریتقه ا. بکشمینفس راحت
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  . و سالم کردمستادمی اعی سرری امدنی دبا
  
 خانم،خوب ریسالم صبح شما هم بخ: صورتش بود گفتی که روی لبخند محوبا

  ؟یدیخواب
  

 تو ؟فاطمهی بخورییایبرامون صبحونه آوردن نم: تکون دادم که گفتیسر
  .آشپزخونه اس

  
  .کمکشون رمیلباسام رو عوض کنم م: گفتمآروم

  
  ..یعنی...چجور بگم..آخه...ی کمکش گفتم برینگفتم بر: گفتی آرومیی صدابا
  

 کنه که با صورت سرخ و ی داره من و من منقدری رو بلند کردم تا بفهمم چرا اسرم
  .عرق کرده اش روبرو شدم

  
  . صبحونه ات رو بخورایلباس عوض کن ب.اصال ولش کن...شبیخب د: گفتکالفه

  
 حرفاش رو ی باال انداختم و کمیشونه ا. زدرونی از اتاق بعیحرف سر نی گفتن ابا

 ناخودآگاه دمی همه من و من کردنش رو فهمنی ای معنیو وقت. کردمنییباال پا
  .صورتم گر گرفت

  
خارج شدن من از اتاق . رو سر کردم می تنم کردم و روسری بلوز و دامنعیسر

 در حال صحبتن ری فاطمه و امدمین د چونباری دوباره زنگ که ایمصادف شد با صدا
  . کنمی کردم و گفتم من در رو باز میسالم

  
 کنار در بود رو سرم انداختم و در رو باز کردم که ی جالباسی که رودمی سفچادر

 از آشپزخونه بزنه عی سرری که باعث شد امدمی کشی خفه اغی ،جی پخی با صداهوی
   شد؟ی و بگه چرونیب
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  .ه با صورت شرمنده رضا روبرو شدم رو باز کردم کچشام

  
  . کنهی در رو باز مری زن داداش فکر کردم امدیببخش: گفتشرمنده

  
 االن دو تا ی ؟اگه زن گرفته بودی کشیخجالت نم: فاطمه سرزنشگر بلند شدیصدا

  ؟ی کنی بچه چهارساله رفتار مهی نی اونوقت هنوز عیبچه داشت
  

 که اگه زودتر ی بگری به امدی بانویا: رو لباش نشوند و گفتیضی لبخند عررضا
  . کرد االن پسرش نصف من بودیازدواج م

  
  . هم نزنیادی تو حرف زایب: ریام
  

  . تو اما زن داداش انگار دوست ندارهامی خواد بیراستش من دلم م:رضا
  
 ی چیتو برا: کنار اومدم که فاطمه گفتدی ببخشهی در با ی خودم اومدم و از جلوبه

   باال؟یاومد
  

  .اومدم صبحونه بخورم:رضا
  

  . شدمرهی دو برادر و خواهر خنی رو بستم و به ادر
  
  ست؟ی صبحونه ننییمگه پا: و گفتدی رضا کوبی به بازوی مشتریام
  

  .ستی ننیی شما آوردن پای که برایی صبحونه هانینه جون داداش از ا: رضا
  

  رضا؟:فاطمه
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

170

 گفتم که تو خونه ی زن داداش می جلودینبا:  رو خاروند و گفتشیشونی هم پرضا
  دن؟یاصال به من صبحونه نم

  
  رضا؟: با خنده گفتری امنباریا

  
 ی گفتم که ما اصال تو خونه صبحونه نمی مدی نبایهان؟وا: گفتی هم با لودگرضا
  م؟یخور

  
 باورش چارهی بنی االن ایگی میچ: به نشونه تاسف تکون داد و گفتی سرفاطمه

  .ید اومی که تو از قحطشهیم
  

 به طرفم ریام. که وارد آشپزخونه شد فاطمه هم با غرغر دنبالش وارد شدرضا
  .هینجوری اگهیرضاس د:برگشت و گفت

  
  . شوخ طبع هستنیلیمشخصه خ: زدم و گفتمیلبخند

  
 بهمون یزی چی جدی جدمی برسریاگه د: دست به آشپزخونه اشاره کرد و گفتبا
  .رسهینم
  

 ی عاشق چیگنجشکا: که رضا با دهن پر گفتمید با هم وارد آشپزخونه شهمزمان
  . خورهی منم حتما مندهی به درد آنی بگنی گفتی بهم منیداشت

  
 رضا ی روبروگهی دوباره بهم اشاره کرد به حرفهاش توجه نکنم وکنار همدریام

  .بلند شو.نیی پامیرضا بلند شو بر: که فاطمه گفتمینشست
  

  .ستی نیچی هنیی دارن اون پا غذانجای بهتره انجای؟ایچرا آبج: رضا
  
 گذاشت رو برداشت و همونطور داغ داغ ری امی که فاطمه جلویی چاوانی لو

  . که باعث شد دهنش بسوزهدیسرکش
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 چشمت یلیبابا تو چقدر بخ: گفتری رو به امزدی که با دست دهنش رو باد مهمونطور

  دنبالش بود نه؟
  
 کرد ی برادرش نگاه میبه کارها داده بود و هی تکی که با خنده به صندلریام

  .ومدهی من باال نیبلند شو برو تا اون رو:گفت
  

 خودتو به زن ی داریخوشم باش،خوب روز اول:  دست به کمر زد و گفتهوی رضا
   .یدیداداش نشون م

  
 که هی آدمکی ی مظلومش رو نخورافهی قنیزن داداش گول ا: نگاهم کرد و گفتبعد

  .من هم هنوز نشناختمش
  

 نگاه کردم که فاطمه دست رضا رو به سمت در آشپزخونه ری زدم و به امیندلبخ
 تو هنوز با ستی نشی حالهینجوری برادر من انی جان الدایشرمنده ام : و گفتدیکش

  .ی و مسخره بازیاز روز اول شروع کرده به لودگ.یاخالقش آشنا نشد
  

 میری ما م صبحونه ات رو بخورنی بشزمینه عز: بلند شم که گفتخواستم
  .خداحافظ...گهید
  
 کنم ی وقتها فکر میگاه: گفتری بسته شدن در سرجام نشستم که امی صدادنی شنبا

 کنه ی نگاهش کنه فکر میهر ک.شهی شاد نمدی کس اونطور که باچیاگه رضا نباشه ه
  . تونم خنده هاش رو باور کنمی چرا من نمدونمیاما نم. غمهیب

  
  ه؟ی غمش چی پرسی بگم چرا ازش نمخواستم

  
  . رو عوض کنم سرد شدتییبذار چا:  گفتکه
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 ای شادند دی از نگاه آدمها فهمشهی فکر کردم که چطور منیمن هم به ا. که شد بلند
  ن؟یغمگ

  
خواستم به رضا  .می و کنار حاج محمد و رضا و حاج خانم خوردنیی از ناهار که پابعد

دست : بود کمک کنم که گفت جمع کردن سفرهیکه در حال کمک به حاج خانم برا
 نکهیفاطمه مثل ا.نیتو برو کنار داداش بش. کنمینزن زن داداش خودم جمع م

  .برگشته بود شهرستان
  
 در مورد اوضاع جبهه و جنوب نکهی هم که کنار حاج محمد نشسته بود و مثل اریام

  . کردندیصحبت م
  

  . کنمیه حاج خانم کمک م من بدینی بشدییشما بفرما: گرفتم و گفتمری رو از امنگاهم
  

 ریام:سفره رو جمع کرد و داد زد. و ظرف خورشت رو برداشتم سی ددی که درضا
  . کمکایب.خجالت بکش 

  
 و به نظر ستادهی انکی حاج خانم پشت سدمی تبسم وارد آشپزخونه شدم که دبا
  . شورمی من مدییحاج خانم شما بفرما:گفتم.  قصد شستن ظرفها رو داشتومدیم
  

 ناهار با یظرفا. شورهی مادینه مادر جون االن رضا م: خانم با لبخند گفتحاج
  ن؟ی بستن،ساکی هستی و امشب هم که راهیدر ضمن تو هنوز تازه عروس.اونه

  
  . هم دم کنمییمامان چا: بدم رضا وارد شد و گفتی جوابنکهی از اقبل

  
  ؟یس پری چرا مگهی دیدونیتو که کارت رو م:  و گفتدی خانم خندحاج

  
خب تو خونه ما پسرا . کردم واقعا قراره رضا ظرفا رو بشورهی اون لحظه فکر نمتا

 که اهل کار ومدی شناختم هم نمی که میی رضاافهیاصال به ق. کارا نبودننیاهل ا
  .خونه باشه
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 زن ینی بیم: اجاق رو پر آب کرد و گفتی روی رو باال زد و کترراهنشی پینایآست

  .نوامیمن کوزت و ب چقدر ینی بیداداش،م
  

 دهنم گرفتم که حاج خانم دست پشت ی انداختم و لبه چادرم رو جلونیی رو پاسرم
 کارش رو انجام بده و گرنه تا صبح قراره به نمی تا امیبهتره بر:کمرم گذاشت و گفت

  . بگذرهیمسخره باز
  

  .دادی گوش میرعلی و امی حاج خانم تو هال نشستم و به حرفهاش با حاجکنار
  

حاج خانم شروع کردن به قربون . نشست ری و امی کنار حاجی چاینی که با سرضا
  .دی خندی و مومدی چشم و ابرو مری واسه امیرضا هم ه.صدقه اش رفتن 

  
  از درس و دانشگاه چه خبر؟ :ریام
  

  . دارن خدمتتست،سالمی نیخبر:رضا
  
 استکان جلوم هی حاج خانم گذاشت و بعد هم ی برداشت و جلوی استکان چاهی ریام

   باال؟می برمی رو بخورمونییچا:گذاشت و آروم گفت
  
 رفت ادتی سفر،ی برامیساک نبست: ام چطور شد که آرومتر گفتافهی دونم قینم

   رضا سفر به پابوس امام رضاس؟هیهد
  

 بود دهی ما تدارک دی ازدواج براهی افتادم که رضا به عنوان هدی سفرادمی دوباره
 هاشون توش هی همساتی که تو محلشون بود و اکثریو تو کاروان رریو اسم من و ام

البته کاروان نبود .ثبت نام کرده بودن نوشته بود تا به قول خودش ماه عسلمون باشه
 ها نهی شد و هزی سفر منی ای برایزی ررنامه محل مسئول بنی از معتمدیکیفقط .

 هی گفت شهیم. شهیم شن و اون مسئول خرج و مخارج ی داده ملیهم به اون تحو
  .هیسفر دست جمع
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 ی ساعتهیبچه ها من برم : که به زانوش آورد بلند شد و گفتی آقا با فشارحاج

  .بخوابم 
  

 رفتم دیبعد از تموم شدن درسم شا: که رفت رضا هم راحت لم داد و گفتیحاج
  .خارج از کشور

  
  ؟ی چیعنی: با اخم و حاج خانم نگران گفتندریام
  

کار هم . رفتم اونجا درسم رو ادامه دادمدیشا: ما کرد و گفتیه تا به هر سینگاه
  .کنم

  
  .ستمی اوضاع که من ننیتو ا: شده بود گفتی که انگار عصبریام
  

   تو رو تو خونه پر کنم؟یمگه قرار من جا: گفتی جدرضا
  

 ادتی ی حرفها رو کنیا: که توشون اشک جمع شده بود گفتیی خانم با چشماحاج
   شده؟ی برم حاال چرونی قدم از شهرمم بهی ستمی حاضر نی گفتیقبال مداده؟تو که 

  
 مادرش نگاه کنه بلند شد و ی تو چشمای و حتارهی سرش رو باال بنکهی بدون ارضا
  .نی مونده،اما گفتم که بدونیفعال که تا تموم شدن درسم چند ماه: گفت

  
  ...دمیشا. تموم شد جنگمگهی تا چند ماه ددیشا: کرد و گفتری به امی نگاهبعد

  
  . زدرونی بمنی رو خورد و از اتاق نشحرفش

  
 نجای چشه،مگه ادونمی جان،نملدای ینی بیم: خانم اشکاش رو پاک کرد و گفتحاج

   کار کرد و درس خوند؟شهینم
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 ی خواد به حاجیفعال نم: و گفتدی شد و دستش رو بوسکی به مادرش نزدریام
 کرده باشه مثل ی گفته که شوخنوی فقط ادیا شزنمی خودم با رضا حرف می بگیزیچ

  .اشیهمه شوخ
  

 کردم هردوتاشون مطمئنا که ی چرا حس مدونمی کرد اما نمدیی خانم هم تاحاج
  . نبودهی وجه شوخچی هیحرفش ب

  
***  

  
 ریام. بود رفتمستادهی در ای قرآن رد شدم و به آغوش مامان که جلوری شوق از زبا

 دی بگدی کنیاز قول ما با رضا خداحافظ: خانم گفت و رو به حاجدیقرآن رو بوس
  . معرفت ِی بیلی گفت خریام
  

  ... چراستی نشتریمامان سه روز ب: گفتری اشکاش رو پاک کرد که اممامان
  

  .چه کنم پسرم که تنها دخترمه: جمله اش رو تموم کنه گفتنکهی قبل از امامان
  
 که ابونی و سمت اول خمی کردی حاج محمد و حاج خانم و مامان خداحافظبا

  .می بودند حرکت کردستادهی کنارش اتی جمعی بود و کلستادهیاتوبوس ا
  

 رو توش جا داده مونی ظرورلی ساک بود که فقط وساهی بار سفرمون تنها کوله
  .می سبک سفر کنمی خوای مریبه قول ام.بودم

  
تمشون  شناخی مشی حاضر که کم و بتی به جمعیسالم .میدی اتوبوس که رسبه

 ساک و چمدونها دنی رفت تا ساک رو به کمک راننده که در حال چری و اممیکرد
  . شدکی نزدی که با لبخند محودمی رو دییبود بده که از دور چهره آشنا

  
  .نی برنی خواستی میسالم زن داداش،بدون خداحافظ-
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   تو؟یکجا بود: بود گفتمی که چند قدمری من جواب بدم امنکهی از اقبل
  

 گونه اش رو عیسر. رو که تو آغوش گرفتن متعجب شاهد اشک رضا شدمگریدهم
 چند روز ی براری که اشک شوق ِ ، دارم از دست امدی بد نکنالیخ:پاک کرد و گفت

  .. و گرنه من کهشمیراحت م
  

 خوشبخت دوارمیام....زن داداش : خفه گفتیی انداخت و با صدانیی رو پاسرش
  .نیش
  
  . که امتدادش خونه بود حرکت کردی خلوتابونی سمت خعی سری خداحافظهی با و
  
بعد از سوار شدن راننده هم . تا همه مسافرا حاضر شندی طول کشی ساعتهی

 هم کنار ریمن کنار پنجره و ام.میاواسط اتوبوس نشسته بود.بالفاصله حرکت کرد
  .من

  
 فتنی هم بی ساعت پلکام رومی هوا و حرکت آروم اتوبوس باعث شد بعد از نیکیتار

  .و چشام بسته شن
  
  اد؟یخوابت م: گفتی آرومیی با صداریام
  

   .دی تکون دادم که حس کردم خندی سرفقط
  
 ی چراغهادنی شدم که با دداری ازخواب بهوی نی ماششهی افتادن سرم به سمت شبا

 انداختم پاهاش رو به سمت جلو ری به امینگاه. که همه خواب رفتندمیخاموش فهم
  . داده بود و به خواب رفته بودهی تکی صندلی بود و سرش رو به پشتدراز کرده

  
سرت رو بذار رو : چشاش رو باز کرد و گفتری دوباره چشام رو ببندم که امخواستم

  .ی نشداریشونه ام که با هر تکون اتو بوس و حرکت سرت ب
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ش  و با محبت با دستش سرم رو به سمت شونه ادی نکردم که به طرفم چرخیحرکت
  .خم کرد و دوباره نگاهش رو ازم گرفت

  
 هیچشام رو بستم و با خجالت آروم عطرش رو به ر. به مشامم خوردی گل محمدیبو

 چشام رو نکهیبدون ا.که حس کردم دست چپم در حال نوازش شدن ِ.دمیهام کش
  . بردمی شد لذت می بدنم پخش می که تویباز کنم از حرارت

  
ود و با نوازش دست اون بود که درون رگهام به رقص  رگهام بسته بی خون توانگار

  .دراومد
  

 نی بی بعد دست چپم کامل تو حصار دست راستش بود و انگار پلقهی ده دقحدود
  . کردی سردم منتقل می رو به دستهای که حرارتیپل.تنمون بسته شد

  
م آتش زد به خرمن احساسات دخترونه ا. که از لبهاش به موهام منتقل شد ییگرما

 به خواب رفته ریاما انگار ام. بوددهیخواب کامل از سرم پر.  قرارم کردیو ب
 یب...شرم.چند حس متضاد داشتم. افتادمشی چند لحظه پادیدوباره .بود

   ***ه؟ی دونستم چی نمی حس مبهم که حتهیو ...لذت...یقرار
  

وب اما  خیلی سفر کوتاه نه خنیحاال بعد از ا.می از سه روز باالخره برگشتبعد
  . شوهرم رو شناختمیحداقل تا حد

  
 از راز و ری غی هم بلد حرف عاشقانه اشهی وقت نمازش قضا نمچی که هی مردنکهیا
  . کنهی تونه مهربونی صد برابر بهتر میو حت. با خالقش بزنهازین

  
 ی تملک جسم زنی برای که حتنی نکنه اما همی وقت واضح مهربونچی هدی شانکهیا

 تا دو شب ی حتنکهیا...رهیاون رو متعلق به خودش بدونه اجازه بگکه عرف و شرع 
  .استی روهی دختر زمان من یبرا. نشدکمیبعدش هم بهم نزد
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 چشمم به تاب گوشه ی وقتنکهیا..... ذهنم روی کرد کودکانه های درک منکهیا
 و آروم دم گوشم زمزمه دینگفته ذوقم رو فهم.مسافرخونه افتاد و ذوق کردم

 و ستاره ها رو مینی رو تاب بشیی شب دو تادمی قول می باشیه دختر خوباگ:کرد
  .شهی می آسموننمیچون شب زم. میبشمار

  
 رو تاب نجای اذارمی نمزهی نگفت چون پسر صاحب مسافرخونه نگاهش هنکهیا

 من رو به خاطر نگاه مردان اطرافم نکهیا. ارزش داشتییای برام دنینیروبروش بش
 نمی بببی دور بودم از مردان تا مبادا آسشهی که همی منیا کرد بریمحدود نم

  . حجاب من همسرم بودنکهیا.ارزش داشت
  

 که فقط اسم مرد رو یمرد. روشی کردم مردونگی که تازه داشتم درک میهمسر
 کلمه ی واقعینه، مرد بود و به معنا. تا هر جا الزم باشه قرضش بدهدی کشی نمدکی

  .مرد بودن برازنده اش بود
  

 ریی اطرافم داشت تغی از مردایلی ام رو در مورد خی که معادالت ذهنیمرد
 یلیخ. نوازش کردن هم بلد باشه دی گنجی وقت تو ذهنم نمچی که هیریام.دادیم

  . براومدمونی جسموندی پنیخوب از پس ترس و اول
  

 اما دوستش داشتم و به پشتوانه. اگه عاشقش نبودمی که حاال مطمئن بودم حتیمرد
  . شدمی عالقه عاشقش منیهم
  
  . اومدمرونی سه روزه بنی انیری ،از افکار و خاطرات شری امی صدادنی شنبا
  

 راستش رو باال داده ی داده بود و ابرونی اش رو چینی زدم و به اون که بیلبخند
 از پشت یی شدم که صدارهی کرد خی اما پر از خنده نگاه می جدیبود و با حالت

  .میریبا خجالت نگاه از هم بگسرمون باعث شد 
  
   تونم دوباره بفرستمتون سفر؟ی منیاگه دوست دار-
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 که به در زده بود رو رها کرد و یدی دسته کلریام. هردومون به عقب برگشتنگاه
 زن یخوب:که گفت. بود نینگاهم به زم.مهربانانه برادرش رو تو آغوش گرفت

  داداش؟
  

  ن؟یب هستممنون شما خو: تکون دادم و گفتمیسر
  

  . خدا بذارنی بنده هاستم،اگهیبد ن: باال انداخت و گفتی اشونه
  
 جان تو برو تو لدای: کرد در رو باز کرد و گفتی همونطور که به برادرش نگاه مریام

  .می گردی برمگهی ساعت دمی،من و رضا ن
  

 قبل ریمطمئن بودم کارشون اونقدر مهم هست که ام. تکون دادم و وارد شدمیسر
 چند روزه نی ایو گرنه تو. سالم دادن به مادرش الزم بود اون رو انجام بدهاز

  . بدهحی رو به خانواده اش ترجیزی که چستی نی مردری بودم امدهیفهم
  

***  
  
  "آشوب"
  

از فردای همان روز دیگه حسام . هفته گذشت و انگار نه انگار من وجود دارمدو
  .نیومد شرکت

  
هر بار هم به گوشیش زنگ زدم .ستعفاش رو فرستاد هفته بعدش هم درخواست ایه

با اینکه اصال به فکرمم هم نرسیده بود بخواد قضیه رو جلوی خونواده .خاموش بود
نمی خواد نگران "ام لو بده اما بعد از ده روز فقط یه اس بهم داد با این مضمون که

  .همین و دیگه هیچ"باشی هر چی شنیدم رو فراموش کردم
  

شاید هم حرفهای ستاره باعث شد فکر .ی خوش بینانه فکر می کردم  من خیلشاید
  .کنم حسام اونقدر دوستم داره که حاضر بشه چشم رو بکر نبودنم ببنده
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 اما انگار حضور حسام توی زندگیم برام مهم بود که االن با نبودنش حس نمیدونم

  .خالء می کنم
  

 شاید هیچ وقت دیگه اینکه اصال. دیگه قرار نیست تو شرکت ببینمشاینکه
که "کمک "کلمه .سرم رو روی زانوم میذارم که گوشیم زنگ می خوره.نبینمش

شماره اش رو از ستاره گرفته بودم و با اسم .روش نقش می بنده یاد آوید می فهتم
  .کمک سیوش کردم

  
  
  

دوباره .بعد از چند بوق قطع شد.انگار دیگه هیچی برام مهم نبود. زدمپوزخندی
دیگه حتی سهراب و انتقام .و اینبار خودم عصبی گوشی رو قطع کردمزنگ زد 

  .گرفتن از سهراب برام مهم نبود انگار باید تا ابد با این درد زندگی کنم
  

وقتی یه بار دیگه گوشی زنگ خورد گوشی رو خاموش کردم . پوچی می کردم حس
  .احتیاج داشتم که تنها باشم.و گذاشتمش تو کشو

  
چی می شد اگه واقعا می تونستم ...آوید ماندگار...ن پسر افتادم یاد همودوباره

اگه این می فهمید دختر نیستم چی؟این هم باز .روی حمایتهای این مرد تکیه کنم
  حاضر بود بخاطر پول شوهرم باشه؟

  
هیچ وقت .سجاده ای که فقط شاهد ریا کاری من بود. به سجاده نمازم افتادچشمم

  .اصال نمی فهمم چرا نماز می خوندم.و واقعیت نخوندمنماز رو با لذت و خلوص 
  
مثل خیلیا که فقط عادت کرده بودند نماز بخونن بی اینکه .شاید فقط یه عادت بود"

  "به تک تک کلماتی که به زبون میارند ایمان داشته باشن
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میدونی همیشه تو رو مقصر :با بغض گفتم.پای سجاده نشستم.بدون وضو. شدمبلند
قبول من .چون تو مقصری که من نتونستم واقعا حست کنم.االنم میدونم .ممی دونست

اشتباه کردم و تو رو مقصر همه چیز دونستم اما خدایشش خودت بگو تو مقصر 
من :اشکام رو با پشت دستم پاک کردم و گفتم...خب حتما نبودی...نبودی؟نبودی

دارم ...حتی ازتو..فماز این آدمای اطرا..از خونواده ام...از زندگی .خسته شدم
دلخورم که هیچ چیزی تو زندگیم ...کفر میگم؟باور کن دوستت دارم فقط دلخورم

اما حس می کنم بابام .میدونی من نمیدونم بوی خلوص ایمان چیه.درست نیست
نمیدونم چرا حس می کنم هیچ کس از ...مامانم پاکه اما اونم ...بوی ریا میده

  .نآدمایی که می شناسم خالص نیست
  

 همه ناخالصی دارن و تو کسی رو خالص نیافریدی؟البته فکر کنم هر کدوم از نکنه
بریده از دنیا ...مامانم شب و روزش شدی تو.ماها رو با یه چیزی ناخالص کردی

  آخه این یعنی بندگی؟تو گفتی اینجور باشین؟
  

سردم بود و . شدم و سرم رو روی سجاده گذاشتم و توی خودم جمع شدمخم
  .یی می خواستم که با عشقش گرمم کنهخدا

  
خدایی می خواستم که . می خواستم که مثل بچگی هام قهرمان رویاهام باشهخدایی

  .بین من و اون فاصله ای نباشه
  

ناخوداگاه با شنیدن صداش گریه .قرآن می خوند. مادرم از اتاق کناریم اومدصدای
چی اند اما دلم به حال خودم نیم فهمیدم معنای کلماتی که می خونه .ام شدیتر شد

سوخته بود که از خودم اینقدر فاصله گرفته بود و سقوط کرده بودم از خود و هویت 
  .خودم

  
***  

  
   نه؟ای یدیآدرسش رو م-
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  . نباشهی خودش راضدی شاگهی بده؟مشهی نمی راضدیفر: کالفه گفتستاره
  

 که من یدونیخودت م. نباشه؟زود باشیاونوقت چرا راض: زدم و گفتمیپوزخند
  . کنمی مدای شده آدرسش رو پیبخوام هر جور

  
 زن سهراب ی خوای نمگهی دیگیمگه نم: دوتا دستش رو به کمر زد و گفتستاره

  .یش
  

اصال از کجا معلوم . نداشتم واسه انتقامی اصال حسگهیچون د. خودم گفته بودمآره
نه من مهمم نه  سهراب یبرا.مسخره اس.ککش هم بگزه اگه بفهمه سرش کاله رفته

  . امندهیگذشته ام و نه آ
  
 یحت.نمشی ببدی باگهی می حسهی دونمینم. پسره تو فکرمهنی چند روزه ادونمینم-
  .ی نکبتی زندگنی ستاره خسته شدم از اینمش؟وای ببدی چرا بادونمینم
  

  . خورده زدنشی چند نفر تا مشی گفت چند روز پی مدیفر: با من و من گفتستاره
  
  را؟چ....یوا-
  

  ؟ی چکارش دارینگفت. نگفتهدی به فری خاصزیچ: باال انداخت و گفتی اشونه
  
 شکستم اما یلیاولش خ. قبولم نکردی عاشقی که حسام با اون همه ادعایدید-

 خواد یمنم دلم نم.آره حق داره. هم حق داشتدی شادمی نشستم فکر کردم دیوقت
 هی وقت قضچیممکنه هم ه.ه باشم  عمر ترس داشتهی رو بپوشونم که هی قضنیبا عمل ا

  . پسره شروع کنمنی خوام با ایم:تمبا من و من گف... خوادیاما باز دلم نم.لو نره
  
  ؟یچ-
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 گرفتم و عقب نتی ام رو از کابهی بلند بود که تکغشی جی صدااونقدر
  ؟ی کشی مغیچته؟چرا ج:دمیکش

  
  ...تو ....ستی ن خدا عقل تو سرت؟بهی چکار کنی خوای آشوب؟می شدوونهیتو د-
  

آره : و گفتمیی ظرفشونکی تو دستم رو پرت کردم تو سینی زمبی و سی چاقویعصب
   بود؟ی آدم خوبدیشا...دمی خواد؟خب من بهش میمگه اون پول نم. شدموونهید
  
اصال از کجا معلوم خونواده ...اما... اون بدهگمیمن نم...ی بفهمی خوایتو چرا نم-

  ده؟یو پاس زن م آس هیات قبول کنن؟بابات 
  
 ی زندگهی خوام منم یم...درکم کن... دوستش دارمگمیم...زنمیبا مامان حرف م-

فوق فوقش هم نشد جدا ...ستی نی که عشق و عاشقیهمه چ...آروم داشته باشم
  . بودنی ما که قرارمون از اول هم هممیشیم
  
  ؟یبابات چ...برفرض مامانت قبول کرد-
  

  .قبول کنه بابا مجبوره قبول کنهمامان : زدم و گفتمیپوزخند
  

 قابلمه چرخوند و ی که دستش بود رو توی و قاشقستادی پشت اجاق ادوباره
  . کنمیدارم کم کم به وجود عقل تو سرت شک م:گفت

  
   ازدواج کنن؟ی خنده گفتم مگه قراره همه با عشق و عاشقبا
  

 یی و ابرودمیندخ.شماره خود پسره بود. اونو از جواب دادن بازداشتمی گوشیصدا
  . حالل زاده خودش زنگ زدایب:باال انداختم

  
  . شدازی هم رو ترش کرد و دوباره مشغول تفت دادن پستاره
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  . وسط آشپزخونه برداشتم و از اونجا خارج شدمزی می رو از رومیگوش
  

  .دییبفرما...بله: اتصال رو زدمدکمه
  
  اق؟یخانم اشت: گفتی گرفته ای صدابا
  
  گه؟ی دنی خان هستدیآو.م بله خودم هست-
  

  .دی کردم خندحس
  
  ن؟یپس شماره ام رو دار-
  

  ن؟ی شد که تماس گرفتیچ...بله: و گفتمدمی آشفته ام کشی موهای تویدست
  
 نی که دادیشنهادی هنوز سر پنمیبب... خواستمیم....راستش: من و من گفتبا

  .نیهست
  

  شنهاد؟یکدوم پ: گفتمطنتی لبم نشست با شی ناخواسته رویلبخند
  
  ...نایهمون ازدواج و ا-
  
 چه نایا: پر از خنده گفتمی با همون صدارمی خنده ام رو بگی نتونستم جلوگهید
   اونوقت؟ی اغهیص
  
 قدم شم دوباره شی مجبور شم من پنکهی خوشحال شده بودم که بدون الی دلیب

  .خودش زنگ زده بود...
  
  ...منظورم...خانم-
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در . خوام باهاتون صحبت کنمیم. برامدین رو اس کن آدرستوشهیم...دمیبله فهم-
  . کنمادتی عضی مرهی از ادی بدم نمستی حالتون هم خوب ندمیضمن شن

  
 در سطح ومدیمنطقه اشون هم به نظر م. نبودیخونه بد. به خونه انداختمینگاه

   کار؟نی زده تو ای پولی از بنیپس چرا ا.متوسط قرار گرفته باشه
  

 ادهی پنمی که از ماشی که از موقعشونی روبرهی همساستادمیکه ا در خونه اشون پشت
  ن؟ی کار داریبا ک: شده بود گفترهیشده بودم بهم خ

  
 باال انداختم و چادرم رو محکم تو دستم گرفتم و محکم ییابرو... فوضولچقدر
  . پس مسلما با شما کار ندارمستادمیپشت در خونه شما نا:گفتم

  
 به اسم ی که حتیی وقت از آدمهاچیه... رو فشار دادم رو برگردوندم و زنگروم

  .ومدی خوشم نمدنی کشی سرک مگرانی دی زندگی تویدلسوز
  

 ی نگاهم میجد. روبرو شدمی ازهی مزهی که باز شد با دخترک با نمک و ردر
   هستش؟دیآو..سالم خانوم :با لبخند گفتم.فکر کنم خواهرش باشه...کرد

  
  .دییبفرما...سالم: چپم کرد و گفت دستی به دستش گل توینگاه

  
 اتاقشون نی ادییبفرما: کنارش رد شدم و همراهش وارد ساختمون شدم که گفتاز

  .هستش
  

  . در رو باز کردمفشی ضعیکه با صدا. به در زدم یتقه ا.ستادی هم کنارم اخودش
  
 و دمی کشینی و صورت کبودش و دست شکسته اش هی سر و صورت زخمدنی دبا

   سرت اومده؟ییچه بال یوا:گفتم
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 که ؟منیخوب...سالم ...یچیه: دست سالمش پشت گردنش رو خاروند و گفتبا
  .خوبم

  
دست گل رو سمتش . نه به االن که بلبل شده بودزدی به اون بار که به زور حرف منه

  . برات گرفتمنویا: تختش شدمکیگرفتم و نزد
  
  .زمیممنون عز-
  
  .ینی شینم: گفتدیتعجبم رو که د. خوردهی جدبی پسره فکر کنم به سرش آسنیا

  
  . تو گلدونیذاری منویزهرا خانم ا: گل رو به طرف اون دختر گرفت و گفتدسته

  
  خواهرته؟: شد که گفتکی افتاده نزدی با سردختر

  
  . مونهی خواهرم منیع: لبخند به اون دختر نگاه کرد و گفتبا
  

  . زدرونیز اتاق ب لرزان دسته گل رو گرفت و مثل جن ای با دستدختر
  

  ه؟ی زخما چنی شده؟ایچ: اتاق که بسته شد گفتمدر
  
  .مربوط به کارمه: لبش نقش بسته بود گفتی که روی تلخندبا
  
  ...ینجوری ایعنیخب ...کارت که زد و خورد نداره: تعجب گفتمبا
  
خب پس . شهالمی خی حساب صاف کردن بوده البته اگه صاف شده باشه وبهیقض-

  ؟ی هستشنهادتیپهنوز هم سر 
  

 ی که راضیتو بود: شدم و گفتمالی خیمن هم ب.. بگهنی از اشتری خواست بی نمپس
  . بودمی و گرنه من که راضینبود
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  .می زودتر عقد کنشهی دارم ماجیمن اونو پول رو احت: من و من گفتبا
  
  خدا لعنتت کنه:چشاش رو بست و گفت.یزی افتادن و شکستن چی صدابا
  

  ؟یا منب: گفتممتعجب
  

  .نه با خودمم: در رفت و گفتسمت
  

 نذاشت سرک بکشم ی بست حتعیدر رو هم سر. زدرونی بعی رو باز کرد و سردر
  .فقط همون دختر پشت در بود... چه خبره نمیبب
  

 مشغول نی همیبرا.هی چهی کنجکاوم نکرد بفهمم قضومدی که میفی پچ پچ ضعیصدا
 و چند تا کتاب که مطمئنا ری تحرزی مهی تخت، هی زدن اتاق ساده اش شدم، دید

  . بودندیدرس
  
 شربت بود وارد وانی دو لی که محتوینی سهی که در باز شد خودش بود که با نباریا

  .شد
  

   شده بود؟یزیچ: گفتمعیسر
  
  . از دستش افتاده بودینیس..زهرا شربت آورده بود...نه-
  

  .رداشتم که جلوم گرفته بود بینی از سیوانی تکون دادم و لیسر
  
  . دارمای مادر از دار دنهیمن فقط : کردم گفتکی رو که به لبم نزدوانیل

  
***  
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  "دیآو"
  

  . کنمی مشونیمن خودم راض: و گفتدی کشوانی رو به لبه لدستش
  

  ؟ی چیاگه نتونست: باال انداختم و گفتمی اشونه
  

  .می تالشمون رو بکندیما با:  کردزمزمه
  

 می تونی که نممی بهشون ثابت کندیبا: تو نگاهم و گفت شدرهی رو باال آورد و خسرش
  .میاز هم بگذر

  
 اش رو هم اگه فاکتور ینیقوز ب.زشت هم نبود. نبودبایز. براندازش کردمدارانهیخر

 بهش یپوزخند. تونست انتخابم باشهی می روزهی. نداشتی بدافهی گرفتم کال قیم
بد نبود اگه .می دوست داشت روگری انگار واقعا همدزدی داشت حرف منیهمچ.زدم

  . نعمتههیباالخره زن پولدار هم .رهیگ وقت ازم طالق نچی کنم که هی تونستم کاریم
  
 همه موش و نی از التیدل: رو به زبون آوردمرفتی که مدام تو ذهنم رژه میزیچ

 خواهان ازدواج با تو ایلی بابات اونقدر داره که خیگی که مییه؟توی چیگربه باز
  ...ی که قابل تحمل نباشیستیمن اونقدر زشت نباشن،در ض

  
  .ی خوشگلیلی تو خنکهیمن زشتم؟نه ا: و معترض گفتدی حرفام پرسوسط

  
  ... من گفتمیمن نگفتم زشت: باال آوردم و گفتممی آزادم رو به حالت تسلدست

  
 تکون دی حرفم رو قطع کرد و همونطور که انگشت سبابه اش رو جلوم با تهددوباره

  . و منیدونی زشت تو می بگگهی بار دهی:فت گدادیم
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 نکنم دیی که اگه من تای کمبود اعتماد به نفس دارنقدری ادونستمینم: پوزخند گفتمبا
 یبلند شدم و پشت به اون به قاب عکس من و مادرم که رو.شهی باورت نمییبایز
  . شدمرهی نصب شده بود خوارید
  

   چرا ساکت شد؟هیچ:فتم شلوارم فرو بردم و گبی آزادم رو تو جدست
  

 ی آوردم و رورونی شلوارم ببی سکوتش برام مهم باشه دستم رو از جنکهی ابدون
  .دمیقاب عکس کش

  
من : انگشتم کردم و گفتمی رویفوت.  شده بود انداختم ی به انگشتم که خاکینگاه

  دارم،پساجی معالجه اش به پول احتیبرا. فقط مادرمهمیتمام دار و ندارم از زندگ
 دونمینم...در عوضش هم حاضرم سفته بهت بدم. جلوامی بعد مرمی گیاول پول رو م

  .گردوندمی رو بهت برم پول که ضمانت کنه من هر وقت تونستم یهر چ
  
  ...اما-
  

  ... خوامیمن صدقه نم:به طرفش برگشتم و گفتم. بگهیزی چنذاشتم
  
  ... توستی صدقه ننیاما ا-
  
 ی کار رو نمنیاگه مجبور نبودم هم ا.ستمی هم نیریاهل زورگ... خوامیباج هم نم-

  .کردم
  
  ؟ی فروشی خونه رو نمنی چرا ای محتاجیلیاگه خ: پوزخند گفتبا
  
 نی از همیکیحق داشت اون هم . بارش نکنمیزی خودم رو کنترل کردم تا چیلیخ

  .مردم بود که عادت کرده بودن ناعادالنه قضاوت کنن
  
  .می نشستنجای ایمفت و مجان.هی صاحبش کدونمی نم اصالیعنی.ستیخونه مال ما ن-
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  .ستیالبته صدقه ن: سبابه ام رو باال آوردم و گفتمانگشت

  
  لتونه؟ی دختر فامنیا: شد و گفتکی بهم نزدیقدم

  
  . هستایلی که باز هم تو خیخصلت. کردی می کرد؟نه فضولی میکنجکاو

  
 ی نماد،امایمن خوشش مرفتارش تابلوئه از. امونههی دختر همساستیخواهرم ن-

  .می خوریفهمه که ما اصال به درد هم نم
  

  ؟یچ: که کردم متعجب گفتنگاش
  

  . دارهه؟تعجبیچ: بال انداختم و گفتم ی اشونه
  

 ی رک از عالقه دخترنقدری ای کردم پسریفکر نم:  گفتجی رو تکون داد و گسرش
   اش بگه؟ندهی همسر آیبه خودش جلو

  
   اش؟ندهیسر آهم: گفتمی و سوالیدیتاک

  
 ؟دوستشیتو چ: شد و گفترهی کرد و جستجو گرانه تو صورتم خزی رو رچشماش

  ؟یدار
  

  . کس رو دوست ندارمچیمن به جز مادرم ه: گفتمصادقانه
  

 اگه من دیشا.هی خوبیلیالبته زهرا دخترخ: بگه ادامه دادمیزی چنکهی از اقبل
 فهمه که یاما اون نم. باشهنهی گزنی تونست برام بهتری گرگ نشده بودم منقدریا

  . با هم ندارنیبره و گرگ عاقبت
  
  ؟یما چ-
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  من و تو؟: گفتمیسوال

  
  م؟ی با هم داری؟عاقبتیآره من و تو چ: گفترک

  
 حرف داشت و من اصال دوست نداشتم فکر کنم یکل.منظور داشت. بودار بودحرفش

  . مادرم بشهی از زندگری غیزیکه قراره پاهام بسته به چ
  

  .میی من و توشهیمن و تو هم. وجود ندارهییما:ر از اون گفتم ترک
  
  . اماها تو ذهنم بود یلیخ...اما .ادینه چرا بدم ب.ومدی دلم بدم نمته
  

 شدن به لهی پی برای خواستم مطمئن شم که فکریفقط م: شد و گفتکتری نزدبهم
  .نی همی من نداریزندگ

  
  .می متر داشتی سانتستی کمتر از بیفاصله ا. به طرفش برگشتمکامل

  
 چرا حس کردم تو دونمیاما نم.می هم نداری برای کدوممون فکرچیخوبه که ه-

  .ادی بوجود بیی مایذهنت دوست دار
  

 رفته بودم نگاه دانی باز به من که امروز رک و راست به می و با دهانریمتح
دوست صداقت رو : گفت که گفتمی نامفهمومزیدستش رو تو هوا تکون داد و چ.کرد

  .دارم
  
  .ی از حد گستاخشیب-
  

   خوب؟ای بد ِ نیا: زدم و گفتمیلبخند
  

  .ادی کنن بدم می که تظاهر به صداقت مییاز آدما: گفتمنزجر
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  . ابروم باال رفتی تاهی

  
  . تظاهر به صداقت کرده باشمادی نمادمی-
  

 دم از صداقت ؟اونوقتی چیعنی صداقت دیدونیشما مردا اصال نم:  گفتکوبنده
 دختر نی و گرنه مطمئنم ای کردی می واسه خودت بازار گرمی فقط داشت؟تویزنیم

  . بهم ثابت کنیگیاگه راست م.ستی حال و هواها ننیاصال تو ا
  

  ... نکنه؟اصال مهم نبودای من مهمه که اون باور کنه ی کرد برای فکر مواقعا
  
 ی خوای مفته؟نکنهی میاصال باور نکن ،اتفاق. که بخوام ثابت کنمستیبرام مهم ن-
  ؟یری رو پس بگشنهادتیپ

  
 به پشت تلفن که از صدات ؟نهی ،دم درآوردهی خبری ؟فکر کردهیچ: گفتیعصب

  .ییای نه به االنت که واسه من ادا و اطوار مختی ریالتماس م
  

 که به در خورد باعث شد یتقه ا. تونستم افکار و برداشت زنها رو بفهمم ی نماصال
  .می کنشتری و فاصله امون رو از هم بمیرینگاه از هم بگ

  
 یبه جسم ب. شدرهی مادرم خفی و به بدن نحستادی گذشت ای کنار مادرم که ماز

  . که ترس از دست دادنش رو داشتمیجون
  

 که یگهگاه.زدی بود که روزه سکوت گرفته بود و حرف نمی که دو سه سالیمادر
به من انگار با خودش تکرار اون هم نه . گفتی جمله مهی نشستم فقط یکنارش م

  .می کردیما گناه بزرگ: گفتی کرد میم
  

  .زدی نمی شد و حرفی مرهی فقط تو صورتم خی چیعنی دمی پرسی هم می چهر
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  .ادی دستم بیمن قراره پول درست حساب: مادرم زانو زدم و گفتمکنار
  
اون دکتر واسه خودش گفت تو حالت خوب .دمی قول میشیخوب م: بغض گفتمبا
  .یشیتو خوب م.ستین

  
  . کردی روزها چشماش رو هم به زور باز منیا

  
 شده بود به آشوب و به زور رهی فروغ خی مادرم که بدنی شکست از دبغضم

  .چشماش رو باز کرده بود
  
 دوماد شدن ی هر مادریمگه آرزو. دختر قراره بشه عروستنیا.مامان نگاش کن-

  ؟ی ندار؟هان؟دوستمین ندار می برایی آرزوچی پس تو چرا هستیپسرش ن
  

 یچرا نم.شهی حالش بدتر مینجوری ادیآو:دی لرزان آشوب به گوشم رسیصدا
  ؟ی کنشی بسترمارستانی بشیبر
  
دکتر .هی سادگنی به همی فکر کردمارستان؟یب:بلند شدم و داد زدم.دمی خروشهوی

  و پول درآوردم که خوبش کنن بهدمیخفت کش.بردمش که خوب شه اما بدتر شد
  .ی فهمی دادن ملمیدو دردش کردن و تحو... درد هی یجا
  

 شد و کمیآشوب نزد. بودستادهی اواری گوشه دانیزهرا گر.رفتی داشت باالتر مصدام
  .آروم باش:گفت

  
 نی برنی فهمیم:داد زدم. رونی بنیهر دوتاتون بر: دست کنارش زدم و گفتمبا
  .رونیب

  
 بسته یصدا. رفتنرونیختن و از خونه ب به من بعد مادرم اندای اول نگاههردوشون

  . که اومد تا شدم یشدن در ورود
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گوشم رو به . گفتیزی چدی رسی که اصال به گوش نمیفی ضعی کرد و با صدانگاهم
 با یزنی حرف نم؟چرای خوای میزیجونم مامان چ: کردم و گفتمکیدهانش نزد

  هان؟...من
  
  .... تاوان گناهمون میما دار: گفتدیرسی به گوشم می که به سختفشی ضعی صدابا
  

  . کم آورد و جمله اش رو قطع کردنفس
  
خدا کمکمون ....ی خوب شدمیتو غصه نخور مامان من قول م: لرزان گفتمیی صدابا
مگه ذکر هر روزه ات ....ی گفتی سجاده ات العفو نمی پاشهیمگه تو هم. کنهیم

  ....یگی مینجوریاستغفار نبود پس چرا ا
  
 وقت حق نداشتم مامان صدات کنم؟چرا مامان؟چرا چی هادتهی:زدم داد هی گربا
 عقده ش تو یهان؟چرا گذاشت.... به اسم صدام کنی گفتی م؟چرایذاشتینم

   بگو؟؟؟؟؟هانی من متنفر بودومد؟ازی بابام بدت م؟ازیتو که مهربون بود....دلم
  

 مدرسه دعوام  بچه ها توی وقتامی خوام مثل بچگی بغلت کنم کنارت بخوابم؟ممامان
  .... من پدرتمی و بگی پدر تو بغلم کنی گفتن بی کردند و بهم میم
  

 رو پام کردم و از گوشه چشم نگاهی به زهرا که باالی سرم ایستاده بود کفشام
  .اگه باز حالش بد شد خبرم کنیا:انداختم

  
  چشم-
  

  به سالمتی قراره ازدواج کنید؟: ایستادم که گفتسرپا
  
  آره-
  

  بعد از ازدواج همینجا می مونین:و تو جیب شلوارم فرو بردم که باز گفت ام رگوشی
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منظورم اینه که با مادرتون : بهش خیره شدم که با دستپاچگی ادامه داددقیق

  زندگی می کنید؟
  
  .مگه قرار ِ مادرم با ازدواج من تنها شه-
  

مونطور  نگفت که من هم بی خیالش شدم و در ورودی خونه رو باز کردم و هچیزی
تو دختر خیلی خوبی :پشت به اون در حالی که به خیابون نگاه می کردم گفتم

  .ساده...هستی،اما ساده ای
  

 رو بستم که چشمم به اقدس خانم افتاد که کنار یکی از همسایه های دیگه در
معلوم نیست چه غلطی داره می کنه :با دیدنم گفت.ایستاده بود و پچ پچ می کردن

نبودی خواهر ببینی دیروز یه دختری اومده بود .و میاره خونشجدیدا که زنا ر
  همینجا،می پرسم با کی کار داری می گی به تو چه؟

  
بیچاره : تاسف سرش رو تکون داد و اخمی به من کرد و رو به همون زن گفتبا

مطمئنا از دست کارای این پسره به اینجا رسید و مریض شد و وگرنه اون ...مادرش
  .لم بودبیچاره که سا

  
لیاقت نداشتن باهاشون دهن به دهن . زدم و با نفرت از کنارشون گذشتمپوزخندی

  .شم و جوابشون رو بدم
  
 سر خیابون که رسیدم گوشی ام رو از جیبم بیرون کشیدم و روی اسم فرید مکث به

  بله؟:بعد از دو بوق جواب داد.کردم
  
  سالم-
  
  علیک سالم،خوبی؟-
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  .کجایی؟می خوام ببینمت-
  
  .تو مغازه ام،می خوای بیا همونجا-
  
  .باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام-
  

اما . کردم سمت پیاده رو که حس کردم یه نفر داره دنبالم حرکت می کنهحرکت
  .همین که برگشتم کسی رو ندیدم

  
  .حتما خیاالتی شده بود. باال انداختم و دوباره به راه افتادمی اشونه

  
اهی باعث شد به این فکر کنم که مطمئنا افسانه کسی رو  دوباره حس سنگینی نگاما

حتی از .واقعا اون شب خدا به دادم رسیده بود.از فکرش تنم لرزید.سراغم فرستاده
  اصال نمیدونم کی بود؟...اون مرد تشکر هم نکرده بودم

  
 چه جراتی خودش رو به اونا نشون داد؟مگه کسی هم حاضر این کار رو برای یه با

   سر خودش یا خونواده اش بیارن؟ییجام بده؟اصال نترسید بالغریبه ان
  
 نبش خیابون که رسیدم تو فرعی پیچیدم و کنار دیوار طوری که دیده نشم به

دو سه دقیقه بیشتر طول نکشید که یه نفر نبش همون فرعی ایستاد و نگاهی .ایستادم
  .و ندیدچون پشت دیوار در ورودی خونه ایستاده بودم من.به خیابون کرد

  
  .بخشکی شانس ،این کجا رفت: پاش محکم به سنگ ریزه ای جلوش کوبید و گفتبا
  

می خواستم مطمئن شم .نمشی تونستم ببی صداش رو می شنیدم و درست نمفقط
  .واقعا دنبال منه

  
  .مطمئنا داشت با گوشیش حرف میزد. کرد صحبت کردن با یه نفرشروع
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  .پسره رو گم کردم...سالم ...الو -
  
-.....  
  
  ...من از زندگیم افتادم که دنبال این پسر ِ باشم دیگه حوصله ندارم-
  

آدرس خونه : اینکه مخاطیش چیزی گفت که جمله اش رو ناتموم گذاشت و گفتمثل
  ...نه...برای من مهم نیست....اش رو که دارین

  
-.....  
  
 رو ندارم اصال چرا متوچه نمی شین میگم من حوصله این مسخره بازیا....گفتم که -

  ...هم برام مهم نیست این پسره
  
-.....  
  
شما چرا منو نمی فهمین؟؟من میگم برام مهم نیست شما میگی سر از کارش -

  دربیارم؟
  
-..........  
  

مهم نیست کیه؟به من چه اون کیه؟آره می خوام فراموش ...نه: باال رفتصداش
   چی؟یعنی...شمایی که به زور می خوای من ...آره...کنم

  
-....  
  
من بی انصافی می کنم یا شما؟چه حقی داره؟به من چه چکار می کنه؟ببینید -

بهتره برین دنبال پدرش از اون بخواین بیایید پسرش رو جمع کنه نه من که نه ته 
  .آره ...پیازم نه سرش
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-....  
  
اصال از کجا مطمئنید حدستون ...پس نگید من مواظیش باشم...باشه ،دیدین-

  ؟درسته
  
-...  
  
چون یه شناسنامه دستش بوده که اسم برادر شما توش بوده پس حتما این ...آهان-

بچه یه ربطی به خان داداشتون داره هان؟یه شناسنامه بی عکس که معلوم نیست 
  ...مال کیه چطور بهتون ثابت کرده که

  
-....  
  
  .....به درک که باشه....چرا نمیذارین حرفام رو کامل بزنم-
  
-....  
  
  خداحافظ...من میرم شرکت حوصله این پلیس بازی رو ندارم-
  

متنفرم ازت امیررضا خان که زندگی یه عده : رو قطع کرد و با انزجار گفتگوشی
  .آدم رو به گه کشیدی

  
 از من حرف ری غی کردم داره در مورد شخصی و سردرگم تا اون لحظه فکر مجیگ
 گهی دیررضای امهی دیبا خودم گفتم شا.دی تنم لرزهوی ررضای گفت امیاما وقت.زنهیم

  .گهیرو م
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آشنا . بوددمی رخش تو دمین.نگاهم به اون پسر افتاد. اومدمرونی بواری پشت داز
 که اون شب پدرش نجاتم داد و یپسر از خودراض. شد نشناسمشیمگه م...بود برام

  .مارستانیاون من رو رسوند ب
  

دوباره .نبالش قدم برداشتمنامحسوس د. حرکت کردابونی آژانس سرخسمت
   کردم؟لی بودم رو تو ذهنم تحلدهی که شنییحرفها

  
  ". پسرش رو جمع کنهادی باباش بنی بگنیبر"
  
  ".اسم برادرتون تو شناسنامه اشه"
  
  ". خانررضایلعنت بهت ام"
  

 کردم بعد یفکر م. نباشهشی بی دروغزی بودم همه چلیاما ما.دی کشی سوت ممخم
اما االن درست امروز که .نمیل از عمرم دوست دارم پدرم رو بب و چند ساستیاز ب

 که ی مرددنیته دلم دلشوره داشتم از د. شدممونینمش،پشیحس کردم ممکنه بب
 یم... ام نباشهی بچگیاهای پدرم قهرمان رودمی ترسی بود؟میمعلوم نبود ک

ش  تونست مهربانانه بر سرم دست نوازی نباشه که می پدرم اون مرددمیترس
  . بسته شد و رفتی دونست نطفه ای بفهمم پدرم مدمی ترسیم...بکشه

  
 از یکی سوار عیسر... به عقب نکردی نگاهی بود که حتی عصبیلی پسر انگار خاون
  .راننده هم به دنبالش سوار شد و رفت. آژانس شدینایماش

  
  تنهارشی بود ،با پدر پی آژانس مهدی سمت آژانس ،منشدمی خودم اومدم دوبه

کم و . بود که پاک بودی سالهی داشت و االن هم ادی سال اعت3... کردی میزندگ
  .به روم لبخند شد.وارد دفتر آژانس که شدم . شناختمشی مشیب

  
  . خواست بره رو بدهی مرد منی رو که ای آدرسیمهد:  گفتمعیسر
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   چکار؟ی خوایم: شک گفتبا
  
 که هر شهینم: گذاشت و گفتزی می رو روشیی چاوانی لی از راننده ها با بدخلقیکی
  .می رو بهش بدامونی اومد اطالعات مشتریک
  

 ستادمی جلوش ازی میرو. شدمکی نزدی کنم به مهدی به اون مرد توجهنکهی ابدون
  . اداش کنمدی گردنم داره باینی دهی:و گفتم

  
شر : نوشت و به سمتم گرفتیزی کاغذ چی مشخص بود باور نکرده اما رونکهی ابا

  . واسه مننشه
  
  .شهینه قربونت شر نم-
  
  .ومدی اون راننده بداخالق می غرغرهای که زدم هنوز صدارونیب

  
 رو نشستم و ادهی جدول کنار پی گرفتم؟روی چی آدرس رو برادونستمی نماصال

 شد که اون پسر در مورد یهنوز باورم نم. کاغذ بودی که روی شدم به آدرسرهیخ
ام رو داشت؟نکنه اون شب دنبالم بوده؟پس چرا اون آدرس خونه .زدیمن حرف م

  خودش منو نرسوند؟
  
مگه . بوددیفر. زنگ خوردمی دراز کردم که گوشنی و خسته پاهام رو کف زمجیگ

 کردم یپوف. از وقت قرارمون هم گذشته بودی ساعتمی نشسته بودم که ننجایچقدر ا
  . رو به گوشم چسبوندمیو گوش

  
  دیالو فر-
  
  ؟ی باشنجای ساعته امی بود ن؟قرارییا تو؟پس کجیسالم-
  
  مون؟یشگی پاتوق همییای مدیفر-
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   افتاده؟مادرت حالش خوبه؟یاتفاق: گفتنگران

  
  ؟ییایم...آره خوبه-
  
  ...امیباشه م-
  

 مونیشگیبلند شدم و سمت پاتوق هم. توجه به ادامه جمله اش قطع کردمبدون
  .رفتم

  
***  

  
 هم نشسته ی قهوه خونه روبروی تخت هاهی تخت از بقنی دورتری ساعت بعد روکی

  .میبود
  
 یتی بود اهمدهیچی دستم پی که توی شده بودم و به دردرهی روم خشی پعتی طببه
  .دادمینم
  

  . اونا ممکنه خونواده ات باشنیعنی: شد گفتی که طوالنسکوتم
  

  . فراموش نکننویمادرم تموم خونواده امه ا: گفتمعیسر
  

 جلو و خودت ی نرفت؟چراینی خواست پدرت رو ببیلت م دشهیاما تو هم: گفتآروم
  ؟یدی ازش نپرس؟چرایرو به اون پسر نشون نداد

  
 و مشخص ادی که اصال از من خوشش بومدیاون پسر به نظر نم: زدم و گفتمیپوزخند

  .بود که به اجبار دنبال من اومده بود
  

   پسرعموت باشه نه؟دی پسرِ بانی حساب انیبا ا:  و گفتدیخند
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 یچکار م: کشدم که گفترونی بگارشی از بسته سگاری سهی باال انداختم و ی اشونه

  ؟یکن
  

 رو گوشه لبم گذاشتم و گاری بود دستم گرفتم و سگارشی رو که کنار بسته سفندکش
  .ستیمشخص ن:گفتم

  
 نیحاال ا... های اوونهیتو هم د: و گفتدی کشرونی رو از گوشه لبم بگاری سعیسر

  .گهی دیوج غصه ا تو ایعنیکارت 
  

 خواد یمن دلم نم.... نزنیزر اضاف: اش پرت کردم و گفتمنهی رو به سمت سفندک
  . شهدایبابام پ

  
خفه  :دمیبا کف پام محکم به ساق پاش کوب.رهی خنده اش رو بگی کرد جلوی میسع
   .ینش
  

 پول درمان یبابات پولدار از آب دراومد و تونست: اش رو قورت داد و گفتخنده
  .ی ازدواج با آشوب رو بزندی قی تونی و میریرت رو ازش بگماد

  
 اگه با منت بده اما شرف داره به ی حترمی رو که از اون دختر بگیپول: نفرت گفتمبا

 یم... عمرش ترک کردهی ساالنی که مادرم رو تو بهتررمی بگی که از مردیپول
  .یفهم

  
 شی چند وقت پنیه تا همچت شده تو؟تو ک: رفتارم گفتریی همه تغنی از امتعجب

  ...آرزوت بود پدرت کنارت باشه
  

 سرطان ی فهمیم.ستی نگهیاره آرزوم بود اما االن د: ادامه بده و گفتنذاشتم
   دو نوعش؟،یکی نه ؟اونمی چیعنی
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 من نه مادرم،خر بودم یدلت نسوزه نه برا: انداخت که گفتمنیی تاسف سرش رو پابا
 که گذاشته و ستی مرد ننمشی آرزوم بوده ببشهی که همی بودم مرددهیکه نفهم

  . وجود ندارهی از نامردری غیلی ؟دلرفتی مدیو گرنه چرا با...رفته
  

  .یدونی تو گذشته هست تو که نمیزی چهی دیشا: گفتآروم
  
چرا گذاشت رفت؟چرا . بذاره برهشهی نملی هم بوده باشه دلی هر چستی نیچیه-
  غ من که بچه اش بودم؟ همه مدت سراغمون رو نگرفت؟ سرانیا

  
 کنه ی میریگی اون پسره االن پیگی آدرستون رو نداشتن مگه نمدیشا..خب...خب-

  ...و آدرس رو هم 
  
  .دیبس کن فر-
  

***  
  
  "آشوب"
  
  .می رو دوست دارگریمامان ما همد: گفتمی کالفگبا
  
 داره؟کارش ی باشه؟چی کافی زندگهی صرف عالقه واسه شروع ی کنیفکر م-
 یش؟چجوریدی اند؟اصال تو کجا دی اش تو چه سطحالتش؟خونوادهیه؟تحصیچ

  ؟یباهاش آشنا شد
  
 اتی از فرعنی شما دارمی همو دوست دارگمی دارم م؟منی چیعنی حرفا نیمامان ا-

  .نیزنیحرف م
  

 مگه جاش و گهی دمیدی و دگریهمد: دستم رو تکون دادم و ادامه دادکالفه
  .ارم دوستش دگمیمن دارم م. مهمهشیچجور



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

204

  
 ها ینی زمبی دستش رو پرت کرد تو سبد سی توی همونطور که چاقومامان

 ی فرع هستن و عالقه اصل؟تو فکر مگمی که من میینای گفته ای؟کی چیعنی:گفت
  شه؟ی عالقه واسه ات نون و آب میکن
  

 ی؟وقتی چیعنی عالقه ی فهمی خواد می که دلت می باشی تو خونه ای نتونستیوقت
 ی فهمی میاری که مبادا آخر ماه کم بی دو دو تا چهارتا کندیع خر موقیمجبور شد
  . کارهیعالقه کجا

  
مگه بابا پول : روندمش رو باالخره گفتمی و عقب مومدی رو زبونم می که هیزیچ

اونم که شاگرد حجره .... که آس و پاس بودن؟اونمیداشت که باهاش ازدواج کرد
   من نه؟ی برادیشما خوبه آو یهان؟چطوره که بابا برا...پدرتون بود

  
 اشتباه کردم تو ،منی که تو هم به امروز من برسی ترسم از روزیم: گفتی دلخوربا

 مثل یشیتو م...خوب نگاهم کن... توامندهیمن آ.... عبرتتمنهییمن آ.نکن
 کرد دوستش ی که فکر می کسی پاختی داشت رو ری که هر چیزن...من

  ...اما...داره
  

  . گرفت و بلند شد رفتشیاش رو با گوشه روسراشک.. ندادادامه
  
 ییدونه؟بابای می کردم که مامان از بابا چی فکر منی بودم به استادهی من مات او

  ....پس...که به ظاهر خوب بود
  

 ام رو فشار دادم تا بلکه سردردم یشونی چپم رو به کمر زدم و با دست راست پدست
 کردم که با بابا صحبت کنه تا اجازه یث مدو ساعته داشتم با مامان بح...آروم شه

 کردم قانع کردن مامان ساده باشه اما انگار یفکر م...ی خواستگارادی بدیبدن آو
  . کردن بابا هم سخت تر بودی کردن مامان از راضیراض
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 که ییدرست از بعد از همون روزها... به شرکت سر نزده بودمی وقت بود حتیلیخ
  . مونهی کردم می بودم که فکر مالیچه خوش خ... زدمیپوزخند.حسام رفت

  
 از اتاق مامان و بابا فاصله نگرفته بودم که یچند قدم. اتاقم حرکت کردمسمت

  .نمشی خوام ببیم: اومد و گفترونیمامان از اتاق ب
  
  کجا؟-
  

 یم. که بابات نباشهینجا،وقتی همادیبگو ب: و گفتدی سرخش کشی به چشمایدست
  .هی ِچطور پسرنی انمیخوام بب

  
  .ی دونه اهی ،یمامان واقعا گل: خنده بغلش کردم و گفتمبا
  

  . شدمیفکر نکن راض.نی ،همنمشی خوام ببیمن فقط گفتم م: و گفتدیخند
  

حاال برو کنار بذار برم شام رو آماده کنم که االن : از خودش جدا کرد و گفتمنو
  .رسهیپدرت م

  
  ...بامامان در مورد با: جلو گذاشت که گفتمیقدم

  
اون پدرته و پدرت خواهد بود پس در هر صورت : ادامه بدم و گفتنذاشت

 بهت ای که نتونم جوابش رو بدم ی بپرسی خواد سوالیاحترامش واجبه،دلم نم
  .دروغ بگم

  
  ... آخه چرایول-
  
 فقط دمی که درسته که بعد از ازدواج فهمیمرد...گفتم که،اون پدرته و همسر من-

 گذاشته اما هنوزم که هنوزه دوستش دارم فقط ازش شیا پبخاطر پول بابام پ
  .نیدلخورم هم
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 حرفها داشت که یلی مامان خنکهی ایعنیو . نپرسیزی چگهی دیعنی نی همنی او

  . غافل شده بودممونی از مادرم و زندگادی زیلی من خنکهی ایعنی نیا...نگفته بود
  

 رو میگوش.برق زده بودمش که به می راست رفتم سمت گوشکی اتاقم شدم و وارد
  .دی شماره آوی دستم رو لغزوندم روعیبداشتم و سر

  
 ی شدم که صدای مدی داشتم ناامگهید...پنجم ....چهارم...سوم...دوم.... اولبوق

  الو؟:دیچی پیخفه اش تو گوش
  
  .نتتیمامان قبول کرد بب....سالم: ذوق گفتمبا
  

داشتم .ر قرار بود واقعا ازدواج کنم بودم من حاال انگایاالتیچه خ.. ذوق داشتمخب
   خودم رو؟زدمی گول میبا چ

  
  !خوبه-
  

  ن؟یهم: شدم و گفتمیجد.فقط خوبه .نیهم
  

   داد بزنم همه بفهمن؟ی خوای مایبزنم برقصم؟: گفتیعصب
  

  . الناس من قراره ازدواج کنمهای داد زد اهوی بعد
  

  . چته؟آروم باشدی آوی شدوونهید: از اونور خط گفتیصدا
  
  خوشت اومد؟...خوبه-
  

 ستی ازدواج ننی لحظه فراموش کرده بودم که اکیمن .حق داشت . کردمبغض
  . معامله است هیبلکه 
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 بدون که نمی؟ای باهام ازدواج کنیحاضر: مقدمه گفتی شد بی که طوالنسکوتم

  ؟ی زنم شی خوام باهات ازدواج کنم؟حاضریفقط بخاطر پول م
  

  ؟ی جدی جدیعنی: گفتمپرت
  

 دیآو: از اونور خط اومدییدوباره صدا. منو ترسوندی گوشی قهقه اش تویاصد
  . آروم باشیآبرومون رو برد

  
  . کنم به تو چه اصال یزی دوست دارم آبروردیفر-
  

  ؟ی ،هستی جدیآره جد: به من گفتدوباره
  
 رو پرت کردم رو ی و مکالمه رو قطع کردم و گوشدمی ترسهوی چرا دونمینم

  .رهی مذارهیاون بفهمه هم م...نه....نه.تام رو تو آغوش گرفتمدس .دمیلرز.تخت
  
 رونی کنه بی شد تفت مری سی وقتمسهینه خر ِ اون بخاطر پولت هم که شده پات وا-

  آره...آره .... بعدشم بره با زهرا ازدواج کنهدیشا...رهی مذارهیو م
  
م رو روشون پاهام رو جمع کرده بودم و سر.کنج اتاق. اتاقم موندمی شب توتا

 که دوستش داشتم ی سهرابد،ی کردم به خودم ،آویفکر م. گذاشته بودم 
 یم.به حسام هم فکر کردم. به حسامی از دست رفته ام و حتیبه دخترانگ....یروز

 ی می سرگرمی براط گفتم من پسرها رو فقی که مزدمیدونستم که خود رو گول م
 گشتم ی می جو مردانگکیال  همه مرد فقط دنبنی اونیمن م.دروغ بود.خوام

  . باشهدی کردم آوی وقت فکر نمچی که هیمرد.
  
 یآغوش. گرمیبه خانه ا. وقت نداشتم هم فکر کردمچی که هی دخترانه ایاهای روبه

 یاما مگر م. فکر کردمنهایمن به همه ا. زباننیری شی مهربان و بچه ایشوهر.امن
  .شد
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طر پول حاضر بود شوهرم  که فقط بخای همه حساب کتابم شد،شوهرآخر
من شکست خورده ...من را. کردی ممی پر شد رهابشی جی وقتدی که شایمرد.باشد

طاقت از دست دادن کس . آوردمی طاقت نمگری دنباریا. کردی بند زده را رها می
  . را نداشتمیگرید
  
 میاهای من آنقدر در خاطرات و روایبابا زود آمده بود . پدر به خودم آمدمی صدابا

  دم؟یغرق شده بودم که گذر زمان را نفهم
  
روحمم  .دی کشی مادیفر. تمام بدنم خسته بود و درد داشتستادمی اواری به دهی تکبا

   ببرد؟نی روحم را از بی توانست خستکی میخسته تر بود اما چه کس
  
 را میاهایچند مشت آب خنک تمام رو. شدمیی دستشوی زدم و راهرونی اتاق باز

 یجامعه م. نکنمی بافالی خودم خی براگریش برد تا من باشم که دشست و با خود
  ه؟ی چی براای همه رونیپس ا. نداشتم یگفت من حق زندگ

  
 آب رو بستم و با چند برگ دستمال صورتم رو خشک ری مادرم شی با صدانباریا

به به دختر بابا : مهربان بابا گفتیکه صدا.کردم و سمت آشپزخونه حرکت کردم
  ؟ی کنی مه؟چییکجا

  
 صادقانه شی کارهای کردم بعضی اگر حس می من مهربان بود حتی براشهیهم

 خبر خوب هی شامت رو بخور که نیبش: که گفتدمیخم شدم گونه اش را بوس.ستین
  .دارم برات

  
 بود یامشب از معدود دفعات.دی غذا کشمیخودش برا. مادریروبرو. نشستمکنارش

  .که بابا زود خانه آمده بود
  

 ی سرخ کرده گوشه بشقابم را بردارم که با صداینی زمبی بردم تا سشی را پگالچن
  .بابا خشکم زد
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 و ادامه دیخند. رو گذاشتتیقرار خواستگار. زنگ زد بهمتییامروز دا-

 بدجور یدونیخودت که م.می بشکی تو کار هم شرشه،قرارهی می عالینجوریا:داد
  . دار دارمهی خوب و ماکی شرهی به ازین

  
 پول به دماغش خورده ی کردم که بابا بوی فکر منی و من به ازدی حرف ماون

   موافقت کنه؟دی کنم که با ازدواج من و آوشی تونستم راضیچطور م
  

 که فرنگ رفته اس و ؟اونیمگه سهراب رو دوست نداشت: گوشه ذهنم گفتیکس
 ی؟چین کی باهاش ازدواج نمست،چرای نبودن دخترها اصال مهم نزهیاونجا دوش

  ؟ی بود رو فراموش کردنهی کیشده که هر چ
  

  . بابا دوباره من رو به حال برگردوندخنده
  
 اتی بچگی همبازاد،باالخرهی بدش نمشیی دختر کوچولوم از پسر دادونمیمن که م-

  .بوده
  

 بسته ی مرتب و دکمه باالشی چشمک به آن رنی خنده و انیا. نثارم کردیچشمک
  . آمدی نمتی شخصنیو خنده اصال به ا طنتی شنیا. آمدیشده نم

  
 ی دوران خوش کودکی همبازگریمن د. باز کردم بگم نه بابا نظرم عوض شدهدهن

اصال . خواهمی بودم نمی هوس جوانشی را که من برایمن کس. خواهمیام را نم
  ؟ی کنی چه مستمی من دختر نی خواست داد بزنم پدر اگر بدانیدلم م

  
 رونمی هم از خانه ات بدی،شایسم به خوردم ده هم دی؟شای بری را مسرم

 ستمی دختر نی بشنوی کردم وقتی بود اگر فکر منانهی خوش بیادیز.یکن
   عشق؟ای بود ؟هوسیاری اختای بود ی؟اجباریبپرس

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

210

 نهی گفتم تو سرم را به سی که گذرانده بودم میی من از آن روز و شبهای وقتآنوقت
 سی خمی از اشکهاراهنتی کردم و پی مهیگر و من راحت و آزاد ی چسباندیات م

 را درست زی همه چی گفتی و میدی کشی سرم میتو هم دست نوازش رو. شدیم
  . من هستمینگران نباش تا وقت. کنمیم
  

 به نام مرد،هراس دارم از ی موجود،ازی ترسم،از زندگیم: گفتم ی متی براآنوقت
 پر از هراس است،ازدواج میبرا به ظاهر مهربانم ازدواج ی بابای مشترک،آریزندگ

 با آنها ی شبانه ام که چند سالی کابوسهای برای کنیچه م... شده کابوسمیبرا
  اخت گرفته ام؟

  
  ..خلوص... جو صداقتکی یدلم لک زده برا. بگو صادقانه

  
 از یزیچ.ستی من هم نمیکه ن. من نگاه نکننیبه ا. ام بابادهیترس... شکسته بابادلم

 ستی را چند سالمیاس هر روزه ام از فاش شدن رازم، خواب شبهاهر.درون نمانده
   بابا؟میهای خوابی بنی ای برای کنیچه م.ربوده

  
 است که رممکنی غ؟آنقدری راستی گفتیچه م:....ی گفتی شدم می آرام میوقت
  ؟ی گفتی چه ممی دلداری در حالت ممکن ،برادانمینم
  
  ...بابا-
  

 ادهی فکر کردن زیوقت برا: حرفم آمد و گفتانیبه م. بزنمی مادر نذاشت حرفاما
  . کنهی بابات هم قبول نمی نباشیمطمئن باش راض

  
 یآشوب راض: بگه که مامان مقتدرانه گفتیزی کرد و دهن باز کرد تا چی اخمبابا

  .شهی نمیچینباشه ه
  

گرچه پدر .دمی بار اقتدار مادر و سکوت پدرم را در برابر خواسته اش دنی اولیبرا
خب معلوم بود همه مال و اموال به . کردی مادرم را برآورده می خواسته هاشهیهم
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 شد مادر خودش یسکوت پدر که طوالن.نام مادر بود پدر فقط وکالت داشت
  . کردبت نفر باهام صحهی آشوب در مورد شیچند روز پ:گفت

  
 اخم آلود بهم انداخت و ی نگاهعیپدر سر.  امروزنی چرا نگفت همدمینفهم

   مگه؟یدوست پسر دار:تگف
  

  . از دست پرورده ات،واقعا کهنمیبفرما خانم ا: شد گفتی که طوالنسکوتم
  

  ب.تو برو تو اتاقت دخترم: رو به من کرد و گفتمادر
  

 تا ستادمی ستون به آشپزخانه انیکتری نرفتم پشت نزدیادیاما راه ز.رفتم. شدم لند
 می دخترم من تصمی زندگیبرا:ت مادرم گفقهیبعد از دو دق.حرفهاشون رو بشنوم

   نه تو؟رمی گیم
  

 رفته ادمی یدخترت؟اوک: تونستم بشنومی هم منجای پوزخند بابا رو از همیصدا
  .رهی کردم دخترت دوست پسر بگی وقت فکر نمچیبود،باشه خانم اما ه

  
 که ارمی رو به زبون بیزیبس کن نذار چ: باال رفتی آرام مامان کمشهی همیصدا

  .واد خیدلم نم
  
  . بود که بابا سکوت کردیزی تو نگاه و حرف مامان چدی دونم شاینم
  

 دی ارزیاگه پسرِ سرش به تنش نم: نشد چون گفتی طوالنادی سکوتش هم زنی ااما
 رو که بهی غرهی؟یشی میتو خودت چطور راض. ازدواج بشمنی به ایعمرا راض

  ه؟ی اصل و نسبش چتسی ن؟معلومیدی محی رو به سهراب ترجهی و چهی کمیدونینم
  
 ی خواد دخترم هم روزی بدم،فقط دلم نمحی ترجی رو کسی کسستیفعال قرار ن-

  . بگذرونه رو بخورهبای تونست زی که میحسرت جوون
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  ؟یزنی مهی کنای بدم؟دارچهر؟منی پری چیعنی: آروم گفتبابا
  

 به قول خودت سهم من ،فقطی هم خوبیلینه تو خ: مادر پر از بغض شدیصدا
  .یودنب
  

 فکر یگی که مینجوری؟ای کنی من چرا بغض مزیآخه عز: تر شدمی بابا مالیصدا
  .می کنم آدم مزخرفیم
  

 آروم مامان باعث شد ی اتاقم شم که صدای شد خواستم راهی که طوالنسکوتشون
  . کنمستیدوباره ا

  
  .ادیولم کنه زشته ،ممکنه آشوب ب-
  

پس اگه : تونستم حس کنمیهم م نجای بابا رو از همطنتی خنده پر از شیصدا
 ذره به منم توجه هی دختر رو شوهرش بدم بلکه نی زودتر ایالزم شد هر چ.نطورهیا

  .یکن
  

 حرفاشون به من مربوط گهی چون مطمئنا دستمی الزم نبود فالگوش باگهی دنکهی امثل
 دمی فهمی دونستم مامان عاشق باباست اما نمیم. حق بابا حق داشتدیشا. شدنینم

 بابا بود مامان کنارش ی که مامان بود بابا نبود و وقتیوقت. از هم دورندشهیا همچر
  .نبود

  
***  

  
 بود که دست ی زوج جوونینگاهم پ. نگرفتمابونی ستاره هم نگاهم رو از خی صدابا

 رو ابونیدخترک سه چهارساله اشون رو تو دست گرفته بودند و با خنده عرض خ
  . کردنی میط
  
   رو داشته باشم؟ی تجربه انی روز من هم بتونم همچهی شد ی میعنی
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   با توام؟ییکجا-
  

 نظرش ادیمامان هم فعال ز...ستی نیبابام راض: رو سمتش چرخوندم و گفتمسرم
  . خونه امونانی بنای ایی طرف قراره آخر هفته داهیاز .ستیمشمخص ن

  
  مگه سهراب برگشته؟: گفتهوی

  
 مکتی که چند نیرزنی و پرمردیگاهم رو دوختم به پ ننباری باال انداختم و ایشونه ا-

  .دورتر از ما کنار هم نشسته بودند
  
 رو ی خواد تا قبل از برگشتش همه چی دلشون منکهینه هنوز برنگشته،اما مثل ا-

  .درست کنن
  

 هنوز سهراب رو دوست ه؟اصالی خودت چمیباالخره تصم: مکث گفتی با کمستاره
  ی انتقام دار؟قصدیدار

  
   ازش؟زهنو

  
  . کردی ازم خواستگاردیآو: بهش گفته اما باز گفتمدی مطمئن بودم حتما فرنکهی ابا
  

 به هر دنی رسی برای پل شهی خواد تو براش ی آشوب اون مدونم،امایم: ستاره
  . که بتونه مادرش رو نجات بدهیزیچ
  
 که براش دل ی حرفات عوض شدن؟مگه تو نبوده؟چرایچ: طرفش برگشتم و گفتمبه
   جوابش کنم؟ی بهم بفهمونی خوای شده حاال می؟چی سوزوندیم
  

  . کردندیدکترا از مادرش قطع ام: داد و گفترونی رو تند از دهانش بنفسش
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  ه؟ی چشیماریب:دمیناچار خودم پرس. شدم ادامه بده اما سکوت کردمنتظر
  
  . و رحمنهیسرطان س-
  

 یکی نی ای کرد تویهر کار: گفتم که گفتیی خداای دهنم گذاشتم و ی رو جلودستم
 دیست،بای دست ما بنده ها نیزی چچی وقتا هیدو سال که مادرش بهتر شه اما گاه

 میدونیهمه امون م. پوست و استخوونش،شدهیدیحتما د. بخواد تا بشهییاون باال
 اواخر نیا...نشد...شهی کنه اما نمشی چند بار خواست حالدیاره،فری دووم نمادیز

 ی اما نمستی نی گفته مادرش موندندی به آوحای دکتر صریت حگهی گفت ددیفر
 به هر زنهیداره چنگ م. کنهی خوب شدنش تالش میخواد باور کنه هنوز داره برا

 وسط تو نی ترسم ایم. براش نگه دارهشتری که بتونه مادرش رو چند روز بیطناب
  . شهقبلوضعت بدتر از 

  
 ی ،مزدمی حرف مدی که با فرشیروز پالبته دو : داد و گفترونی بنی رو سنگنفسش

 مثل آشوب یکی به دیگفت آو. هم خلق کرده ی دو تا رو برانی خدا ادیگفت شا
  .ارهی داره که محکم کنارش باشه تا بتونه بعد از رفتن مادرش دووم باجیاحت

  
  .دی آوچارهی بیوا: بهت گفتمبا
  

 کم کم داره هوا م،همیبلند شو بر: شونه ام گذاشت و گفتی دستش رو روستاره
  . زودتر برسم خونهدی هم من کار دارم باشهی مکیتار

  
 رمی گی منی قدم بزنم،بعدش ماشی خواد کمیتو برو من دلم م: شدم و گفتمبلند

  . راحتالتیرم،خیم
  

 گرفتم و مشغول شی مخالفش رو در پری کرد و رفت من هم مسی که خداحافظستاره
 به ی خودم و افکارم بودم که وقتریقدر درگاون. رو شدم ادهیقدم زدن تو قسمت پ

  . بود سقوط کنم ،به خودم اومدمکی برخورد کردم و نزدی و سختیجسم سفت
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 بار اون مرد کنم،من یزی کنارم گرفتم و سر بلند کنم تا چواری دستم رو به دعیسر
  .حواسم نبود،اون چرا از جلوم کنار نرفته

  
 چشم تو چشم هم هی پنج ثانی برادیشا.ل شد که چشمم بهش افتاد،زبونم قفنی هماما
 و خواستم از کنارش رد شم که دمیقبل از اون نگاهم رو دزد.می شدرهیخ

  ؟یخوب:گفت
  
 بد باشم ؟اما شهی مگه منی شدمی که وارد زندگیی خواستم بگم به لطف شما مردایم

اهم  ری و جلودی رو فهمتمی خودم رو گرفتم و دوباره قصد کردم رد شم که نیجلو
  ن؟یی پایچرا سرتو انداخت: شد تو نگاهمرهی و خستادیا

  
  .برو کنار: گفتمی کردم و جدنگاش

  
  ...شی شده بود به رلی تبدششیته ر... بود،چشماش قرمز و خسته بودنشونیپر
  

  .داغونم آشوب داغون: گفتدی رو که متوجه خودش دنگاهم
  

 دارو انایه روانپزشکم نه احنه دکترم نه روانشناسم ن: گفتمی به سردی حسچی هبدون
  .ی کندای ،برو دکتر انشاهللا که شفا پیگی رو به من منایهستم که ا

  
 خلوت ابونی به خینگاه. قدم ازش دور شمکی زد که باعث شد ی عصبی اقهقه

  .کردم
  

  . گذرونهی آخرش رو می داره روزامارستانیبابام رو تخت ب:حسام
  

  ؟ی رو از بابت من راحت کنالشی و خییای بشهیم: بگم به من چه که گفتخواستم
  

فکر : چهره خسته اش که پر بغض گفتی شدم تورهی خی باال انداختم و سوالییابرو
  .شهی از بابت من راحت باشه رفتنش راحت تر مالشیکنم خ
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  ؟ی به من زدیی رفته چه حرفهاادتی ،نکنهیزنی می مزخرفی بگم،چه حرفهاخواستم

  
  . شدهرمیم،حاال هم برو کنار د کمکت کننمی بی نمیلیدل-
  

 ی غم تو دلش هست،می روزها به اندازه کافنی کنم،ایآشوب خواهش م:حسام
  .خوام حداقل از بابت من نگران نباشه

  
   دنبال من؟یدختر قحطه که اومد: و برنده گفتمزیت

  
 میبر.... فقط ستینه قحط ن: شد و گفترهی صورتم خی محو توی لبخندبا

 بابا هم دست احسان نی ماشرگاهی خراب شده گذاشتمش تو تعمنمیبرسونمت،باز ماش
ِ.  

  
  ؟یرسونی می پس منو با چستی که همرات ننیماش: چپ نگاش کردم و گفتمچپ

  
  . خواد باهات حرف بزنمی کنم دلم میخواهش م: گفتخسته

  
 که بود کوتاه یهر چ.... همدی نگاهش باعث شد دلم نرم بشه شای خستگدیشا

  . هم قدم شدماومدم باهاش
  

***  
  
  "لدای"
  

 و هق هق فقط نگاهش هیو من با گر. شدلشی وسای از ده روز مشغول جمع آوربعد
 لباش نشونده بود ی که به زور روی و با لبخنددیکالفه دست از کار کش. کردمیم

  ؟ی کمکم کنی خوای خانوم ،نملدای...خانوم:گفت
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 سرت یی خوام بالینم...ی خواد بریمن دلم نم: هق هق و مقطع گفتمبا
  . به حال جنوبی تهران هم از جنگ درامان نموند پس وایوقت...ادیب

  
  .ذارمی گفتم نه نمی می هق هق سرم رو به چپ و راست تکون دادم و هبا
  
دست چپم رو تو دستش گرفت و . تخت نشست ی جاش بلند شد و کنار من رواز

 که رفتن،فرق دارم با ی اهیا بق مگه من فرق دارم برم،امای نمیاگه اجازه ند:گفت
 برن تو شناسنامه اشون تا برن جنوب و از شرافت و ناموس ی که دست میینوجوونا

   تره؟نیخون من رنگ.و وطنشون دفاع کنن
  

 اش نهی کردم و سرم رو به سلی بار و بدون خجالت خودم رو سمتش متمانی اولیبرا
اونم . ام باالتر رفتهیق هق گر هی حصار دستاش که قرار گرفتم صدایتو.چسبوندم 

  . کردی فقط موهام رو نوازش می حرفچی هیب
  

من : گفتمهی خش گرفته از گری اش مشت کردم و با همون صدانهی سی رو رودستام
  .رمی می شه متیزیاگه چ

  
  . باال نگاهم کناری من،سرتو بزیعز: گوشم گفتدم

  
  . شدم تو نگاهشرهی و خسرم رو باال گرفتم. خودم رو ازش جدا کنمنکهی ابدون

  
   برم؟شهی مواظب خودم باشم مدمیقول م: زد و گفتمیشونی پی روی بهشتبوسه

  
 گهی ام چسبوند دیشونی لبهاش رو که به پنباری ام بلند تر شد که اهی گری صدادوباره

  .برشون نداشت
  
 رو رم،توی می نرو،من میرعلیتو رو خدا ام: گفتمی چنگ زدم و با زارراهنشی پبه

  .خدا نرو
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

218

 اوضاع نیبا ا. تونستم بذارم برهیاما نم. تونستم حس کنمی مدی کشی نفس مکالفه
 بودم دهی تهران هم از جنگ درامان نموند تازه فهمیوقت. تونستمیو احوال جنگ نم

  ؟ی چیعنیجنگ 
  

  ؟ی چارمی کمپوتام رو برات بهیاگه قول بدم همه سهم: و گفتدیخند
  
  .نرو..رو خدا تو .... تو ریام ...ریام-
  
  .رمیباشه نم-
  

  . کردی نگاهم می شدم به اون که جدرهی سر برداشتم و خمتعجب
  
 که بچه یی مادرا؟جوابی بددیاما جواب خدا رو تو با: خواستم بخندم که گفتیم

  .ی بددی رو هم تو بامیهاشون رفتن تا ما هنوز باش
  

  ....باشه برو ،فقط: کرده گفتمبغض
  

  .له ام رو کامل کنم امونم نداد جمهیگر
  

 ی ندتی از ته دل رضاست،اگهی قبول نینجورینه ا: من و تو بغل گرفت و گفتدوباره
  . خانوم لدای نکن رمی تونم برم،اسینم
  
  .ی گردی قول بده سالم برمری،امی گردیقول بده سالم برم: هق هق گفتمبا
  
  ...مگه دست:ریام
  

 به رفتنت ی راضیقول ند:اشتم دهنش گذی ادامه بده و کف دستم رو رونذاشتم
  .ستمین
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 تی بازم رضای چارمی برات بی که دوست داریکمپوت گالب: و گفتدی خنددوباره
  ؟یدینم
  

 رو دونم،کمپوتای من می گردیتو سالم برم: و گفتمدمی اش کوبنهی به سی محکممشت
  .می خوریهم نصف نصف با هم م

  
 اگه سر قولم نموندم بدون فقطدم،یقول م: و گفتدیخند.دمی خندی وقتهی گرونیم

  .یدست من نبوده،قول بده حاللم کن
  

همراهش که بلند شدم به ساکش اشاره .دی اعتراض کنم دستم رو کشنکهی از اقبل
 ببند اگه ،ساکموی هستی تو هم اگه از ته دل راضنیی سر برم پاهیتا من :کرد و گفت

انتخابش کردم من و  که یفقط من مطمئنم دختر.رمیمن هم نم. نبندیستیهم ن
  . من اشتباه عاشق نشدممئنممط.ستهی ای پشتم مرزنی شهی کنه و مثل ی میراه

  
 بسته ی بعد صداقهیچند دق. کلمه حرف بزنم از اتاق خارج شدهی ی حتنکهی از اقبل

  . رفتنش بودی به معنیشدن در خروج
  

 شی تونست دو هفته از عروسی میکدوم عروس. شدم و کنار ساکش نشستمخم
 معلوم نبود ی کنه که احتمال برگشتنش حتیی جاینگذشته بود مردش رو راه

  چقدره؟
  

 رو گوشه اتاق گذاشتم و چادرم رو سرم کردم،مطمئنا کنار حاج خانوم و ساکش
 خونه رونی از بی بلندغیکه ج.ومدی منیی آروم از پله ها پایبا قدمها. بودیحاج

  .خشکم بزنه و سر جام فتهیباعث شد لرزه بر اندامم ب
  

 یگنگ نگاهشون م. اومدنرونی بی و حاجی علریام. شدی قطع نمغی جیصدا
  .دی دوی سمت در خروجعی سریکردم که عل
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 حاج خانوم یوقت. برام آشناستیادی زغی جی صدانی کردم ای چرا حس مدونمینم
   مامانمه؟یصدا: گفتمجیدستم رو گرفت نگاش کردم و گنگ و گ

  
  .ادی مری دخترم االن امنرو: زدم که گفتکنارش

  
حس  .دمی رسی داشتم به در نمیهر چقدر قدم برم. شده بودمنی انگار سنگقدمهام

  . تونم آب گلوم رو قورت بدمی کردم نمیم
  

دستام رو به گوشم چسبوندم و دستم رو به در . بلند و بلند تر شدغی جی صدادوباره
 یفقط حرکت لبهاش رو م.دمی شنی اما نمزدیحرف م.حاج خانم جلوم بود.گرفتم 

  .دمید
  

 در خونه ی جلوتینگاهم به جمع.دمی شنی نمیی صداگهید. رو کامال باز کردمدر
  ه؟یخونه روبرو ؟خونه ک.روبرو بود

  
  ست؟ی ننای خونه بابام امگه

  
 و سرش رو زدیداشت مثل زنا زار م.نگاهم به محسن افتاد. از دستم سر خوردچادرم

  .رنی داشتن جلوش رو بگی سعگهی نفر دهی و یل عریام.دی کوبی مواریبه د
  
  . زدمی اما پسش مدی کشیدستم رو م. داشت تکونم بدهی سعیکی

  
  .اونقدر که هر کس تو کوچه بود برگشت طرفم...بلند.دمی کشغیج... ارادهی بهوی

  
  .لدای ...ی ،عللدای: و داد زددی کوبشیشونی با کف دو دستش به پمحسن

  
   مگه نرفته بود خدمت؟ی؟علیعل. شدمنی خوردم و پخش زمسر
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 هی برگشته نه؟پس چرا گریعل: سمتش برداشتم و گفتمی و قدمدمیخند. شدمبلند
  ؟ی کنیم
  

 ری به امیپرسش. هق هقش بلند تر شدی افتاد و صدانی به حالت سجده کف زممحسن
   کنه؟ی مهیچرا گر:زل زدم و گفتم

  
  . کشهی مغیمامان چرا ج: بشه که گفتمکمی نزدخواست

  
  .زدمی و حرف مدادمیدستهام رو تو هوا تکون م. دست خودم نبودرفتارم

  
چشماش سرخ . محمد جواد شدمنهی به سنهی خونه پدرم حرکت کردم که سسمت

  .بودندو شونه هاش افتاده بودند
  

  . برگشته بود که خسته اس،آره خسته بودمارستانی تازه از بحتما
  

 کرد؟مگه ی مهیچرا داشت گر. کردی متمیاذ هق هقش یصدا .دی تو بغلش کشمنو
   مرده بود؟یکس

  
 گفتن مادرم باعث شد ی علیصدا. سرم انداختی نفر چادرم رو روهی پشت از

 شده بود وارد نیبدون توجه به چادرم که دوباره پخش زم...محمد رو کنار بزنم
  . بودندهستادی که دور مادرم اهی همسای شدم که حاال پر شده بود از زنهایخونه ا

  
  زد؟ی زن؟پس چرا داشت خودش رو منی بود امادرم

  
 یاومد: و گفتدی پاهاش کوبیبا دو دست محکم رو. مادرم که به من افتادنگاه

   شد؟ی چیدیلدا؟دی
  

کاش ... مادریوا....ی علیوا: دستاش رو گرفتیکی که دی اش کوبنهی بر سمحکم
  ... خدایوا....د پسرم مگه چند سالش بویوا.... شدمی مرگت مشیمن پ
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مادرت ....پسرمم فقط نوزده سالش بود: داد زدهی رو به جلو خم کرد و با گرخودش

  ...ی علرهیبم
  

 نیکف زم.دنی کشغیشروع کردم به ج. شدمی تازه داشتم از شوک خارج مانگار
  . که چند نفر جلوم رو گرفتندمی کوبی به سر و صورتم مهیولو شدم و با گر

  
ولم :دمی کشغی کردن،جیو از دستشون آزاد کنم اما آزادم نم کردم خودم رتقال

  .دیکن
  
   زنده اس مگه نه؟یمامان عل: هق هق گفتمبا
  

 دارم دونستمینم. و تقال کردم تا خودم رو از دستشون رها کردندمی کشغی جاونقدر
  . شدمی کنم اما انگار با زدن خودم آرومتر میچکار م

  
  یوا. کردنی با ترحم و غصه نگاهمون مهمه.رمی جلوم رو بگی کسذاشتمینم
  

  . کردتمی اذی رفت چقدر به شوخی بار که منیآخر....داداشم
  
  ؟یی کجایروز طوالن-"
  
  مامان ؟: حرص کتابم رو کنار گذاشتم و گفتمبا
  

 تشی مادر اذیعل: رفت گفتی می و همونطور که قربون صدقه علدی خندمامان
  .نکن

  
 بود،قرار بود فردا حرکت ی علی ضرورلین وسا همون حال هم مشغول جمع کرددر

  .کنه
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 ی روز طوالننی واسه همشهی اونوقت دلت تنگ مرمیفردا م: با خنده گفتیعل
  گفتنم؟

  
  * صدات شدمدنی که حسرت به دل شنیی کجایآخه عل*
  
  *من احمق اون روز باهاش قهر کرده بودم*
  

بودم و خودم رو به خواب زده  داری اون فردا صبح بعد از اذان اومد تو اتاقم،باما
  . قهرمیعنیبودم،

  
 رمیم: بدرقه؟بعد با خنده گفته بودییایرم،نمیدارم م: و گفتدی ام رو بوسیشونیپ
  "؟ی بدرقه ام نکردیری گی اونوقت عذاب وجدان مرمی میم
  

  ....ی رفتی ،راست گفتیآره عل: و داد زدمدی به صورتم کوبمحکم
  
درد از دست دادن . کشم درد هم دارمیعذاب م و من االن نه تنها ی رفتیعل

  . ام بودی دوران کودکی همبازنی که بهتریبرادر
  

 وقت فکر نکنم من به چی که حضورش باعث شده بود هی از دست دادن برادردرد
  . دارماجیخواهر هم احت

  
من باورم .رهی می مرهیاون گفت م. بدرقه اش کنم گذاشتم برهنکهی احمق بدون امن

  .نشد
  
  . محکم دستام رو گرفتی که کسدمی رو محکم کشوهامم
  

تنها خواهر .اما عمه فروغ بود. شده بودو کم کم دورمون خلوت تر شدشب
با اینکه بعد از بیماریش دیگه رفت و آمدی بین فامیل نداشت .خواهر بزرگش...بابا

فروغ عمه .و گهگاهی برای مراسم خاص ما بودیم که به او سر میزدیم اما اومده بود
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 پنج سالی بود به فوت کرد،شوهرشتنها زندگی می .که هیچ وقت بچه دار نشده بود
  .کرده بود

  
 اکرم با اون چشمهای کم سوش به زبان محلی چیزهایی می گفت و اشک می خاله

  .چرا راحت همه باورشون شده بود که علی رفته.ریخت
  

سرم رو به .کنارمونمن مطمئن بودم علی همین جا ...علی بود... نرفته بودعلی
  علی داداشی کجایی؟:سمت سقف بلند کردم و زمزمه کردم

  
 انگار واقعا نبود،نبود تا سرم رو بذارم روی شونه های برادرانه اش و زار بزنم از اما

حس می کردم ...زار بزنم برای یادآوری بهترین خاطرات کودکی ام.غم نبودنش
  .دریشه های موهام سر شدن،پست سرم دردناک بو

  
برادرم که حتی تو عروسیم . اینا مهم نبود،مهم برادرم من بود که دیگه نبوداما

  .برادرم که حتی نتونست از پشت تلفن بهم تبریک بگه.نبود
  

 رو به دیوار تکیه دادم و به مادرم که کنار عمه بود و عمه آرام و مهربان با او سرم
 شکسته شده بود در عرض مادر چقدر.حرف میزد تا بلکه آرومش کنه نگاه کردم

تارهای سفیدی که انگار همین چند ساعت پیش قد کشیدن و بین .همین چند ساعت
  .خرمن موهایش جا گرفتن حیرانم می کردند

  
این . گفتن مادر اگه بچه اش رو از دست بده شکافی توی قلبش ایجاد میشهمی

  .شون میشهدلشون هم عزادار مرگ پسر.شکاف حتما بخاطر همون دلی که میشکنه
  

 عمه مینا که می گفت سه تا بچه هاش در عرض یه سال شهید شدن،حتما اوضاع پس
  .حتما تیکه تیکه شده بود از داغ بچه هاش.قلبش داغون بود
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هیچ وقت فکر نمی کردم . مسعود نبود تا بلکه محسن و محمد جواد رو آروم کنهعمو
سرم رو .. ر میزد مثل یک زنزا.یه روز محسن همیشه خندون رو توی این حال ببینم

  .اشکام دوباره سرازیر شده بودند.از پشت به دیوار کوبیدم 
  
شاید کسی .مگه ساده اس باور رفتنش. جسدش رو نمیدیدم رفتنش باورم نمیشهتا

  .خواسته با محمد جواد شوخی کنه
  

وای برادرم که حتی ..وای علی...محمد جواد خودش اونو دیده بود... زدمهق
جسدی که یکی از پاهاش رو جا گذاشته بود تو همون زمینی .لم نموندهجسدت سا

  .که جونش رو گرفت
  

 رفت سمت محسن و محمد جواد هم هرکدوم گوشه ای از دیوار نشسته بودند نگاهم
  .و به نقطه ای نامعلوم خیره شده بودند

  
 بگم محسن نکنه چون من نرفتم بدرقه اش دیگه برنگشت؟نکنه داره خواستم

  ...اما لبهای بهم دوختن نتونستن چیزی بگن...امون شوخی می کنه باه
  

 دختر عمو مسعود سفره انداخت و رو به خاله اکرم و مهدخت و عمه فروغ زهرا
  .بفرمایید سر سفره:مامان و بقیه گفت...

  
شاید دیگه نمی تونست جای .محسن که از اتاق بیرون زد. کس تکون نخوردهیچ

  .فره تحمل کنهخالی برادرش رو روی س
  

  .بلند شو...یلند شو عمه جان: نگاهم کرد و با همون صدای آرومش گفتعمه
  

نتونستم بگم . نگاهش کردم،نتونستم بگم عمه مگه چیزی هم از گلوم پایین میرهفقط
  .عمه من داغ دار برادرمم مگه می تونم چیزی بخورم
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فاطمه پابه پای .ها هم بودند که شدم تازه نگاهم به فاطمه و حاج خانم افتاد،اونبلند
  .زار زده بود که آرام باشم.بغلم کرده بود تا خودزنی نکنم.ام اشک ریخته بود

  
 اینکه نمی خواستم حرف بزنم،نه اصال نمی توانستم حرف بزنم،انگار لبهام رو بهم نه

منی که بدون اینکه علی رو بدرقه .دلم نمی خواست حرف بزنم.بخیه کرده بودند
مقصر مرگش .منی که برادرم را آخرین بار به آغوش نگرفته بودم.م برهکنم گذاشت

  .من بودم،اون گفت میرم و برنمی گردم اگه بلند نشی
  

زمستان که تمام شده بود پس این .سوز سردی به صورتم خورد. حیاط که رفتمسمت
سوز سرد برای چیه؟نکنه آسمون هم دلش گرفته و فریادش را با این سوز بر 

  مون می کوبه؟سروصورت
  

همونجایی که دو سال پیش دنبال هم . اولین پله که نشستم،نگاهم به حوض افتادروی
کرده بودیم و آخر سر من هلش داده بودم تو آب خنک حوض واون که سرمایی 
بود، با دندانهایی که از سرما بهم می خوردند و ضرب سرما می نواختن داد زده 

  .می کشمت یلدا:بود
  

  .ودم و پشت حاج بابا که تازه وارد خانه شده بود سنگر گرفته بودم کرده بفرار
  

  چرا نیست؟. اومده بود از این همه فعل بودبدم
  

  .توی سردخونه حتما باز سردش شده: رو بهم بغل کردم و گفتمدستهام
  

هیچ وقت فکر نمی کردم من هم قراره کسی . روی گونه هام سرازیر شدنداشکهام
  .وقت فکر نمی کردم مرگ روزی به دنبال عزیزان من هم بیادهیچ .رو از دست بدم

  
 وقتی پس کوثر خانم شهید شد نفهمیده بودم مرگ اینقدر بهمون نزدیکه؟چرا چرا

  وقتی داشت میرفت جبهه غرب نفهمیده بود ،جایی که میره پر از خطره؟
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 رو بیشتر  صدای یاهللا ای به در ورودی خانه که باز شده بود خیره شدم و دستهامبا
  .در آغوش گرفتم

  
  خوبی؟:جوابی ندادم که جلوی پام نشست و گفت.سالم کرد. بودامیر

  
   خیره شدم تو نگاهش،به اینکه ممکنه این چشمها هم برای همیشه بسته شن؟فقط

  
  .طاقت از دست دادن یکی دیگه رو نداشتم. دلم لرزیدته
  
چرا اینقدر : گفتدستهام رو بین دستهاش گرفت و. سکوتم ترسید انگاراز

  سردی؟سردته؟چرا اینجا نشستی؟بلند شو
  

دو سال پیش،روزای اولی که رفتم : رو از بین دستاش بیرون کشیدم که گفتدستم
وقتی مادری رو دیدم که همراه .جبهه،از چیزایی که میدیدم حالم بد می شد

ابت مادری که روی بچه اش خوابیده بود تا چیزی بهش اث.نوزادش کشته شده بودن
 نکنه دختر بچه ساله اش دست نکهی که فقط از ترس ای مردی بفهمی تونیم.نکنه

  ؟ی چیعنی دهی شوهرش مفتهی بایبعث
  
 وارد ی حرمت شدن؟اگه قرار باشه کسی چقدر زن و دختر بی درک کنی تونیم

 گهی اگه رفت،اگه دیعل.می خوری می پس به چه دردمی نکنی بشه و ما کارممونیحر
 ادشی ی کسهی ی روزهیمطمئنم . و خاطرش هستادی شهیمئن باشه هم اما مطستین
  .مید نبودن ما نبوگهی دی های و علی اگه علگهی کنه و میم
  
 به ناموسش گانهی راحته که دست بالشی اگه جونش رو داد در عوضش خیعل

  .دهینرس
  
 چشمش تجاوز ی جهان دوازده ساله رو که به خواهراش جلوی تصور کنی تونیم

 پاره اش کهی شد؟تیعاقبتش چ. و نگاه کنهستهی که نتونست بایجهانشد؟
  . به جسدش هم رحم نکردیحت.کردن
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  . حبیب که قبل از بدنیا اومدن بچه اش چشم از دنیا بستیا
  

حبیبی که از خونواده :ادامه داد. کردم گوشه چشماش پر آب شده بودننگاش
اما رفت تا پای .ودش هم زنشمی تونست از ایران بزنه بیرون هم خ.متمولی بود

کشورمون خوب یا بد مال ماست ماییم که .ناموس و شرف و استقالل کشورش وایسه
من اگه دلم . زیر دستشونفتیمباید قدرش رو بدونیم و گرنه بیگانه ها از خداشونه بی

 که زن و بچه نهیفقط واسه ا... رفت جبهه نه ی که بگن فالننهیبه رفتنه نه واسه ا
 تشونی که حمامی راحت باشه که اگه جمگ هست،ما هستالشونیرم خ کشویها
  . و وارد خونه هاشون شنرنی شهرشون رو بگای بعثهویکه دلشون نلرزه که نکنه .میکن
  
 اگه قراره منم مثل یفقط بدون حت...یلیخ.... بهت بگمدی حرفها هست که بایلیخ

 که ی به شرطمیراض...میراض نامه پر از خون بازم هی آخرم با زنم بشه داری دبیحب
  .ی باشیتو راض

  
 بهم ی چیدونیم. نامه داد دستم بدم به خانمشهی قبل از بستن چشماش بیحب

گفت به خانمم بگو به بچه امون بگه که من رفتم تا اون و هم نسالش آروم :گفت
 هی که بچه اش نا آروم بخاطر نبود پدرش اما مطمئنم نی تا ببستیدرست ن.بخوابن

 چقدر زن تو یدونیم.رسنی بچه اش به آرامش می که همه هم نسالشهی میرو
 یدلگرممون م...ی اگهی با هر نقش دای ما هستن؟چه پرستار ی پا به پایمناطق جنگ
 شکنن و ی اگه خبر شهادتمون رو هم بهشون بدن نمی حتنکهیا... هستنیکنن که قو

  .دنی و راهمون رو ادامه مستنی ایمحکم م
  

و جبهه باشی که بشی پشت و تکیه گاه ،همینجا هم که هستی می تونی  نیست تالزم
  .قوت قلب خیلیا باشی

  
وقتی گردوها رو . همون پیرزنی که شب عید برای بچه ها گردو فرستاده بودمثل

اما وقتی گردوها رو تقسیم .دیدیم که گوشه هاشون جدا شده بود گفتیم حتما خرابه
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میدونی چی توش نوشته شده .مه دستمون اومدیه نا.کردیم و رسیدم به ته کیسه
  .بود

  
توش نوشته بود که گوشه های گردو رو : هیچ عکس العملی نگاش کردم که گفتبی

  .گرفتم تا مزه اش کنم،که مبادا گردوی تلخی براتون بفرستم که کامتون رو تلخ کنه
  

  .بلند شدم که اون هم ایستاد. می خواد به کجا برسهمیدونستم
  
  . برینمیذارم-
  

  . و گفتم ومجال حرف دیگه ای رو بهش ندادمهمین
  

***  
  
  "دیآو"
  

پنج دقیقه بود که فقط .عجب گیری افتاده بودم. رو پایین انداختم و پوفی کردمسرم
  .آشوب هم با نگرانی نگاهش بین من و مادرش می چرخید.بهم زل زده بود

  
  تحصیالتت چیه؟: گفت بی خیال همه چیز شم و از این جا بزنم بیرون کهخواستم

  
انصراف دادم از .تحصیالتم رو نیمه ول کردم: به آشوب کردم و گفتمنگاهی

  .دانشگاه
  
  چرا؟-
  
  .یه سری مشکالت داشتم که نشد ادامه بدم-
  
  .بفرمایید تا گرم نشده: شربت پیش روم اشاره کرد و گفتبه
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  .ممنون روزه ام-
  

ه نبودم اما آشوب ازم خواست عنوان روز. باال پرید و دقیق تر بهم خیره شدابروش
  .اونقدری دم در هم وقت نبود تا دلیلش رو ازش بپرسم.کنم روزه ام

  
  . این رو داشتم که داره ازم بازپرسی میشه و منم یه متهمم جلوی یه بازپرسحس

  
  پدرتون چکاره اس؟-
  

  .فوت کردن: گفتمخونسرد
  

واقعا هم . پدرم فوت کرده سال بود که به هر کس منو نمی شناخت می گفتمخیلی
  .برای من با یه مرده چه فرقی داشت؟اون که اصال توی زندگیم حضور نداره

  
  .خدا بیامرزتشون-
  
  .ممنون-
  
  خدمت سربازیتون رو رفتین؟-
  
  .نخیر-
  
  کارتون چیه؟-
  
  .دنبال کار هستم-
  

  .مامان این چه سواالییه می پرسی:آشوب
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

231

 جان بهتره من و آقای همتی رو تنها آشوب: نگاه جدی بهش کرد و گفتمادرش
  بذاری؟

  
شناسنامه بی عکسم رو عکس دار بهم ... زدم،همتی؟آشوب بعد از دو هفته پوزخندی

با این .به قول خودش با پول هر کاری میشه کرد.چجوریش رو نمیدونم...تحویل دار
مدم جلو چون اگه قرار بود با اسم آوید ماندگار میو.شناسنامه بهتر بود جلو میومدم

  . شدندی رومزهای چیلیخ
  

 وقتها فکر می کنم نکنه اصال این شناسنامه مال من نباشه؟چون هر وقت این گاهی
  .سوال رو تیو این مدت از مامان کردم چشاش رو بسته و هیچ جوابی بهم نداده

  
 به بحث لفظی بین آشوب و مادرش نبودم اما مثل اینکه مادرش پیروز شده حواسم

  .ب سالن رو با یه ببخشید ترک کرد بود که آشو
  
  .خب جناب همتی،شما با چه اعتماد به نفسی به خواستگاری دخترم اومدین-
  

قصد توهین یا تحقیر کردنتون رو ندارم،اما : که دهن باز کردم چیزی بگم گفتهمین
واقعا شما این همه اختلالف که بین خودتون و آشوب هست رو نمی بینید؟چطوری 

  شبختش کنید وقتی حتی بیکار هستین؟می تونید خو
  

 نکنید قصد سنگ اندازی دارم،اما هر مادری آرزوی خوشبختی بچه اش رو فکر
  .داره،اما فکر نمیکنم شما بتونید خوشبختش کنید

  
  ما همدیگر رو دوست داریم،کافی نیست؟-
  

  خودت بگو،تو هم جای پسر من به نظرت کافیه؟: زد و گفتلبخندی
  
تونم هم قول بدم خوشبختش کنم،فقط ممطئن باشید سعی می کنم نمیدونم ،نمی -

  .حداقلش بد نگذره.زندگیمون اون طور بگذره که دوتاییمون دوست داریم
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شما دوتاتون دارین از روی احساس تصمیم می : تو جاش جابه جا شد و گفتکمی

 گیرین،تو که پسری منطقی تر عمل کن،بهش بگو که نمیشه،آشوب تا حاال هر چی
  خواسته داشته و براش فراهم بوده فکر می کنی بتونه با نداریت بسازه؟

  
  .اون راضیه: اطمینان گفتمبا
  

فکر می کنی هر کس این همه تفاوت .اما من راضی نیستم: کم کم جدی شدصورتش
رو بین شما دوتا ببینه متوجه نمیشه فقط و فقط بخاطر پول جلو اومدی،تو حاضری 

  بخاطرش چکار کنی؟
  

هر کاری،حتی حاضرم برم و هیچ وقت دیگه : اینکه خم به ابروم بیارم گفتمونبد
  .اینجا پیدام نشه به شرطی که خودش بگه برو

  
  اگه بگم مهریه اش باید جفت دست و پات باشه چی؟-
  

  .قبول: محوی زدم و گفتملبخند
  
  وکالت طالق رو هم بهش بدی ،بازم قبول؟: اخم گفتبا
  

  .بازم قبول:تم و گفتم  رو روی هم گذاشچشمام
  

اصال اگه قرار بود مادرم نباشه، . من حاضرم بخاطر مادرم هر کاری بکنمنمیدونست
  بود و نبود من مگه مهمه؟

  
حتی اگه من راضی بشم باباش .داری ادعای عاشقی می کنی ،مطمئنم: گفتکالفه

  .قبول نمی کنه،از ارث محرومش می کنه
  
  .برای من فقط آشوب مهمه-
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من پول .دیگه داشت از خودم و این همه دروغی که می گفتم بهم می خورد حالم

  .اشوب برام مهم بود
  
 ورود آشوب به سالن جهت نگاهم به سمتش کشیده شد که مادرش هم به عقب با

  .مگه نگفتم بیرون باش:برگشت و گفت
  

و .شما نمی خواین من خوشبخت شم: با بغضی که مطمئن بودم ساختگیه گفتآشوب
ه اینجوری باهاش صحبت نمی کردین،خب اگه جوابتون منفیه دیگه چرا اذیتش گرن

  .می کنید ،رک و پوست کنده بگین
  

 رو به گردنم کشیدم که آشوب گوشه چادرش رو توی دستش مچاله کرد و دستم
مامان من دوستش :با انگشت اشاره اش اشاره ای به من کرد و گفت.نزدیکم شد

میدونم تا حاال رک و پوست کنده در مورد هیچ پسری ...میدونم نهایت پررویی.دارم
اما دارم .رمحرف نزده بودم چه برسه به اینکه جلوش بگم دوستش دا

شده هوای که ....نباشه حس می کنم نمی تونم نفس بکشم...دوستش دارم...مامان
  .توش نفس می کشم

  
  .یع نشیم  که بخاطر دروغهاش روی لبم نشسته بود رو جمع کردم تا ضالبخندی

  
  .بعدا با هم حرف میزنیم.بس کن: بلند شد و محکم گفتمادرش

  
به خدا اگه رضایت ندین : قدم دیگه ای بهم نزدیک شد و رو به مادرش گفتآشوب
  . کنمی وقت ازدواج نمچیمنم ه

  
 اینکه منم اون وسط چیزی گفته باشم رو کردم سمت آشوب و در حالی که بلند برای

ان ،مامان که حرف بدی نزد،اونم مثل همه مادرا نگرانته آشوب ج:می شدم گفتم
،در ضمن اونا که نمیدونن ما چقدر بهم عالقه داریم،اما من مطمئنم اگه بهمون این 
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 هم حتی نفس نمی تونیم بکشیم چه نفرصت رو بدن بهشون ثابت میشه که ما بدو
  .تو هم بغض نکن .برسه به زندگی

  
خب مامان جان اگه اجازه بدین من رفع :ترام گفتم رو کردم به مادرش و با احبعد

  .زحمت کنم
  

  . کوتاهی کردم و از کنارش گذشتم که آشوب هم بدنبالم راهی شدتعظیم
  
 محض خارج شدن از سالن و ورود به حیاط خونه اشون پقی زدم زیر خنده که با به

  .کوفت نخند،مامان حتما از پنجره نگاه می کنه:حرص گفت
  

  خب چیز بدی نمی بینه،بده دارم می خندم؟: زدم و گفتم به روشچشمکی
  

نمیدونستم بازیگر خوبی هم هستی،اینجوری زندگی باهات : خندید و گفتاونم
  .سخت تر شد

  
  . خروجی رو باز کردم و بهش تکیه دادم،آشوب هم روبروم ایستاددر
  
  . کنموای بر من که قصد کردم با تو زندگی.نه اینکه تو بلد نیستی بازی کنی-
  

  .حاال کی جواب مثبت داد: کرد و گفتاخمی
  

 دی بود بگه اگه با آوکیبابام بود فقطنزد: سرم رو به رو نزدیکش کردم و گفتمکمی
   کنم؟ی میازدواج نکنم خودکش

  
که نگاهم به . و با حرص اسمم رو صدا کرد که خندیدم و ازش فاصله گرفتمسرزنشگر

  .ود و نگاهمون می کردمادرش افتاد که پشت پنجره ایستاده ب
  

  .مادرت االنِ که بیاد سرم رو ببره: زدم و گفتمسوتی
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  .اگه مامان راضی شه همه چی حله: اینکه برگرده گفتبدون

  
  یعنی بابات تابع نظر مادرته؟: باال انداختم ابرویی

  
  .یه جورایی مامان قراره نظر آخر رو تو این قضیه بگه-
  
  .ع نظرت میشمفکر نکن فردا پس فردا منم تاب-
  

مگه قراره من اصال نظرت رو بپرسم؟قراره یه چند ماه اسمت تو : گفتدلخور
  .شناسنامه ام باشه همین

  
خدا از دلت :با لبخند حرص درآری گفتم. بود داشت حرص می خوردمشخص

  .بشنوه
  
  .بفرمایید منزلتون آقای همتی: بیرون اشاره کرد و گفتبه
  
  د؟ به خانم برخوریعنیاوه االن -
  

  . گرد کردم تا وارد کوچه شم که صدای زنگ گوشیم بلند شدعقب
  

  برو تو دیگه چرا وایسادی؟:آشوب قدمی بیرون گذاشت که گفتم. ناشناس بودشماره
  
  .نترس من دوست دختر ندارم: لحن حرص درآری گفتمبا
  

  .از جاش هم تکون نخورد.... نگفتچیزی
  
  بله؟-
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  آوید خان؟...سالم-
  

   شما؟بله: گفتمجدی
  
  .هنگامه هستم: صدای نازکی گفتمبا
  
  .به جا نیاوردم-
  

راستش شمارتون رو یکی از دوستان : و با همون صدای پر از عشوه اش گفتخندید
  .بهم داده ،در مورد اینکه یه شب ببینمتون تماس گرفتم

  
  .دنبال یکی دیگه باشین،من دیگه کار نمی کنم-
  

زیز چه بانمک هستی تو،مگه میشه مرد و وای آوید ع: خنده اش بلندتر شدصدای
  .نیازش

  
  .من به امثال شما نیازی ندارم: اخم گفتمبا
  

همین که برگشتم چشمای . اینکه منتظر جوابش باشم گوشی رو قطع کردمبدون
  .پرسشی آشوب رو جلو روم دیدم

  
  .خب دیگه من برم،خداحافظ-
  

ر شب تو تخت یه زن من حاضر نیستم با کسی که ه: عقب گذاشتم که گفتقدمی
  .ِ،زندگی کنم،همون عقد شش ماهه کافیه

  
تا دو دقیقه پیش می گفتی هنوز بله :  برگشتم و روبروش ایستادمدوباره

ندادم،اونوقت چطور االن داری جوری حرف میزنی که یعنی جواب بله ات رو پس 
  گرفتی؟
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  .نمی خوام باور کنم اصال مرد خوب وجود نداره: کرده گفتبغض

  
برام مرد خوب رو تعریف کن؟اصال به نظر تو مرد خوب : زدم و گفتمزخندیپو

کیه؟هان؟این که به هر دری و هر خفتی تن دادم که مامانم باشه بد از بد 
  .خیلی هم بدم...بودنمه؟آره بدم

  
  .برو دیگه...مگه نمی خواستی بری: شاید حوصله جروبحث نداشت که گفتنمیدونم

  
 تو هم اینو خوب یادت باشه ،که من اگه بخوام زندگی اما...آره می خوام برم-

دیدم جنس زنا رو که واسه .کنم،حوصله این ناز و اداهای دخترونه رو ندارم
گند زدن به هر چی حس خوبی که می تونستم .لذتاشون هر گندی خواستن زدن

داشته باشم ،پس حواست جمع باشه که فکر نکنی منم یکی از این بچه سوسوالم و 
اینو خوب یادت .اگرم قصد بازی داری رو بازی کن... کنی باهام بازی کنیهوس
  .حاال هم به سالمت برو تو.باشه

  
  . اینکه حتی نگاهم کنه وارد خونه شد و در رو محکم بهم کوبیدبدون

  
هنوز چند ... رو صدا دار بیرون دادم و با قدمهای آروم از خونه دور شدمنفسم

نمیدونم چرا حس کردم وقتی به .ینی وارد کوچه شدقدمی دور نشده بودم که ماش
  .سرنشینش بهم خیره شده بود.من رسید سرعتش رو کم کرد

  
  . شاید هم خیاالتی شده بودم،اما قیافه این مرد برام اشنا بودنمیدونم

  
وقتی در . صدای بوق ماشین به عقب برگشتم که دیدم پشت در خونه آشوب ایستادبا

نکنه بابای آشوب بوده؟قبال دیده :ونه شدم،با خودم گفتمباز شد و ماشین وارد خ
  بودمش مگه؟پس چرا قیافه اش آشنا میزد؟

  
***  
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  ؟یچرا زودتر بهم زنگ نزد: داد گفتمبا
  
  .نیبه خدا زنگ زدم،جواب نداد: هق هق گفتبا
  

بعد از تماس اون زن .آره زنگ زده بود.دمی رو بستم موهام رو به چنگ کشچشام
 باز هم اون زن بود که زنگ نکهی االی تلفنم زنگ خورد اما من به خگهیچند بار د

 به یچقدر احمق بودم که حت. شده بودمشمی جواب دادن به گوشالی خی بزدیم
  .شماره نگاه ننداخته بودم

  
  .نمی و منتظر بودم هر چه زودتر دکتر رو ببزدمی راهرو قدم متو
  

 نکن،مادر من هنوز هی گرنقدریا: مغزم بود با حرص گفتمی زهرا روهی گریصدا
  .ری نگی خودیزنده اس پس آبغوره ب

  
 هی گریو صدا...مامانم گفت مرده...مامانم : و گفتدی اش رو صدادار باال کشینیب

  .اش بلندتر شد
  

مامانت واسه خودش ...مامانت دکتره مگه؟هان : نشستم و با حرص گفتمکنارش
  .بس کن... که زنده اسینی بیم..گفته

  
  . اش بلندتر نشههی گری دهنش گذاشت تا صدای رو جلودستش

  
 ی که حس میچشام رو بستم تا بلکه درد. کردم سرم از درد قراره بترکهی محس

  . نکردی افاقه اچیاما ه...کردم کل حدقه چشمم رو گرفته آروم بشه 
  

   بد بود؟یلیحالش خ: دادم و گفتمهی پشت سرم تکواری رو به دسرم
  

  ...دمیترس..من...یلیخ...آره: اش بلند شدهی گری صدادوباره
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 کردم بدنم هر لحظه داره سردتر و یحس م. اش نذاشت ادامه بدههی گریصدا

  .شهیسردتر م
  

 یعنیمامان نباشه .... رو تصور کنم که مامان نباشهی تونستم روزی تو ذهنم نماصال
  . اون بود کسیهمه کس من ب... من همه کس بودیمامان برا... و پوچهچی هایدن
  
 قسم مادرمو بهم تیتو رو به بزرگ... ازمرشی؟نگییخدا کجا: لب زمزمه کردمریز

  .پس بده
  

   خان؟دیآو:زهرا
  

  ن؟یخوب: گفتی هق هقش قطع شد و با نگرانیصدا. رو که ندادم جوابش
  

   حالتون خوبه؟دیآقا آو:دوباره گفت. رو واقعا نداشتمیکی نی احوصله
  

 مگس مزاحم رو از دورم کنار هیانگار که دارم .شم از شرش راحت نکهی ایبرا
  .برو خونه: دستم رو تکون دادم و گفتمزنمیم
  
 با دی عقب کشی نگفت که چشام رو باز کردم و سر جام جابه جا شدم که کمیزیچ

  چته؟:پوزخند گفتم
  

   .یچیه: گفتدهیترس
  

پس :اشتم ندگهی رو دنی ای لحظه اصال حوصله بچه بازنی شد تو ادتری شداخمم
  ؟ترسناکم؟یدی؟ترسیدی عقب کشیواسه چ

  
  .نه به خدا: به اطراف انداخت و با تته پته گفتی و نگاهدی عقب کششتری رو بخودش
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  . خونهریبلند شو بروآژانس بگ. قسم نخوری خودیب-
  

 گذاشتم و شی کناری صندلی روی کردم و چند اسکناس دو تومنبمی تو جدست
 ؛ی بهتره اصال جلوم سبز نشیستی مقابلم بایرضه نداربلند شو برو،در ضمن ع:گفتم

  .ادی ترسو خوشم نمیچون اصال از دخترا
  

  .دمیمن نترس: و گفتستادی جلوم اعی که شدم سربلند
  
  .باشه ،حاال برو: حوصله گفتمیب

  
  .دمی نترسدیباور کن: از کنارش رد شم که دوباره گفتخواستم

  
 برو گمی می شجاعت بهت بدم؟وقت؟مدالیخب که چ: نگاش کردم و گفتمیعصب

  .ی ام نکردی عصبنی از اشتری برو تا بیعنی
  

  .رمینم: شد و گفترهی تو چشام خقی بار دقنی اولیبرا
  

  .شهی بلند شو برو خونه اتون االن مادرت نگران م؟بچهیرینم: صورتم تو هم رفتکل
  

  .مامان خودش گفت مراقبتون باشم: نگاهم کرد و گفتمظلوم
  

قرار . خودم پرستار خواسته باشمی از مادرت براادی نمادمی:زدم و گفتم یپوزخند
  . خونه اتونی بهتره بری نداری االنم فعال کاری که هستیبود پرستار مادرم باش

  
  بله؟: جواب دادمی معطلی بار که زنگ خورد بنی تلفنم ایگوش

  
  ؟یسالم ،خونه ا-
  

  ؟یچکار دار: کردم و گفتمیپوف
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  ؟یی کجانمیتم بب ،فقط خواسیچیه-
  
  .قبرستونم-
  

  . مزاحم شدمدی بعد موقع زنگ زدم ،ببخشنکهیمثل ا: از چند لحظه مکث گفتبعد
  

  . ِ اصال اعصاب ندارممارستانیآشوب مادرم ب: قطع کنه گفتمنکهی از اقبل
  

  حالش خوبه؟: گفتنگران
  

  .ادی میپس دکتر ک. زهرا قدم زدمسمت
  
  .دونمینم-
  
  ؟ی اونجا؟پول الزم ندارامی بیا خویم: مکث گفتی کمبا
  

  نجا؟ی ایایم: گفتمناخواسته
  

  . صورتم زوم شدنی زهرا رویچشما
  

  ام؟ی بیخوایم: گفتمردد
  

  .منتظرتم: رو چپ و راست کردم و گفتمگردنم
  

 ام کنه ادهی ستاره پگمی اونجام االن مکیاتفاقا نزد:  روکه گفتم، گفت مارستانی باسم
  . اونجامگهی دقهی، پنج دق
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 یزهرا سرش رو تکون داد و حرکت کرد سمت در خروج. که کردم قطع
  . جاخوش کرده بودندی صندلی که هنوز رویی سمت اسکناسهادینگاهم چرخ.بخش

  
اسکناسها رو . اما برنگشتستادیا. از در خارج نشده بود که اسمش رو صدا زدمهنوز

  . خودم رو بهش رسوندمعیبرداشتم با چند قدم سر
  

  . رفتادتی رو نایا: رو جلوش گرفتم و گفتماسکناسها
  

  .ممنون پول همراهم هست: گفتارهی سرش رو باال بنکهی ابدون
  

 خانم نبود نای اگه مدونمیاز مادرت تشکر کن،واقعا نم: از چند لحظه مکث گفتمبعد
  .می آوردی همه سال دووم منیمن و مادرم چطور ا.
  
رم رو خم کردم تا چهره اش رو که  تر شدم و سکی بهش نزدی نگفت که قدمیزیچ
  .نمی گرفته بود درست ببنییپا
  
نذار . بمونهی سرجاش باقزی پس بذار همه چونمیزهرا،من به تو و مادرت مد-
  . بهم بخوره و خراب شهیزیچ
  

 رو زی دوستتون دارم همه چنکهیا: پر از اشک گفتیی رو باال گرفت و با چشماسرش
   کنه؟یخراب م

  
 که زهرا جلوم دی گنجی ام نملهی وقت تو مخچیه.بهت زده شدم چند لحظه یبرا
درسته که من به روش آورده بودم اما من .ارهی رو به زبون بیزی چنی و همچستهیبا

 خودش رک و پوست کنده بهم بگه واقعا برام نکهیاز رفتارش متوجه شده بودم اما ا
  .بود دی محجوب بعی از زهرایعنی.تعجب آورد بود

  
  . برمدی من بادیببخش: شد گفتی طوالن کهسکوتم
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 شده زی که رییبا چشما.ستادی ای حرفش می پادی پس بازدی گفت حرف می میچ
  . عوض شهیزی خوام چیچون نم.رمی گی مدهیحرفت رو نشن:بودن گفتم

  
 ی فرقهیفراموش کردن شما تو اصل قض: شد گفتی مدهی که به زور شنی صدابا
  . کنهی نمجادیا

  
 ،بهترهیی حرفهانی همچدهیاز تو بع: و گفتمرمی خودم رو بگی نتونستم جوهگی دنباریا

 خوام فکر کنم تو هم مثل ی نمیزی که ازت تو ذهنم هست رو بهم نریریاون تصو
  .ی هستهیبق
  
 دوباره زل زد بهم و سشی خی و با چشمادی اش کشینی بری انگشت سبابه اش زبا

  .دارممنم دوستتون .ستیدوست داشتن گناه ن:گفت
  

 دوارمیاون دختر دوستتون داره؟ام: چند قدم ازش فاصله گرفتم که گفتیعصب
  .خوشبختتون کنه

  
 کردم بلند نشه تا نظر رهگذرا رو به خودش جلب نکنه ی می که سعیی صدابا

  .یفیتو واسه من ح... دختری فهمی نم؟چرای منیمسئول خوشبخت:گفتم
  

  ست؟ی نفی اون حیاون دختر چ:گفت
  

  ... اون خودشستی نفینه اون ح: شدم و گفتمکی نزدبهش
  

 هی خواست با ی چشه که مستی خودم رو گرفتم تا نگم اون خودش معلوم نیجلو
 تونست ی ممیالبته که ذهن پر از افکار منف.... رو بپوشونهیزی چهی یازدواج صور

  . نزنمی حدسدادمی محیحدس بزنه اما ترج
  
  د؟یآو-
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 من و نینگاهش رو با اخم ب.میامون به سمتش برگشت گفتنش هر دوتدی آوی صدابا
 از کنارش ی حرفچی شده بود که زهرا بدون هرهی بهمون خقیدق.زهرا چرخوند 

  .گذشت
  
  ؟یدی رسیک-
  

  .دمی بگم حرفات رو نشنیانتظار ندار: باال انداخت و گفتییابرو
  

 نی بیزی چهی دونستمیم: سمت سالن قدم زدم که اون هم دنبالم اومد و گفتدوباره
  ... پسر مثل تو باشه و هی دختر با هی شهیشما دوتا هست وگرنه مگه م

  
 صورتش ی جمله اش رو کامل بگه دستم رو باال آوردم و جلونکهی از اقبل

من هر چقدر هم گند .... خودم رو گرفتم که نکوبم تو صورتشی جلویلیخ.گرفتم
 نی اقیمهمتر از اون زهرا ال.م با چشم ناپاک نگاه نکرده بودی وقت به کسچیبودم ه
 اگه حماقت کرده بود و حرف زده بود اما یزهرا حت... نبودزدی که مییحرفها

زهرا ...جنسش با خود اشوب هم فرق داشت...جنسش فرق داشت اون پاک بود
  . ساده و دخترانه بودیادیز
  
  . نکنمی کنم کاری نمنی تضمی بگگهی کلمه دهی: حرص گفتمبا
  

  . خوامیعذر م. اشتباه کردم نکهیمثل ا.خوبه: زد و گفتی خونسرلبخند
  

 آوردم که همزمان چشمم به دکتر افتاد که در جهت مخالف ما نیی رو پادستم
  .دمیبدون توجه به آشوب سمتش دو. کردیحرکت م

  
***  

  
  "آشوب"
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با خودم . شدمرهی که در حال چک و چونه زدن با دکتر بود خدی پوزخند به آوبا
  .ذارمینم...ی بذارم تو هم خوردم کن؟عمرای منو دور بزنی خوایتو م:گفتم

  
 گهی وسط هست اما باز بهت میزی چهی دونهی مینی بیم... نه؟باشهستمی نفی من حکه

 نقشه هی پسره نی انکهی ایعنی؟ی چیعنی... ازدواجم فکر کنشنهادی رو پی و جدایب
  ... دختره زرزرونیراغ ا خواد دورم بزنه و بعد بره سیمطمئنم م... تو سرشهیا

  
 ی و به شماره حسام که رودمشی کشرونی بفمی از کعی که زنگ خورد سرمیگوش
 نذاشته بودم منیعنی...اون روز حرف نزده بود. شدمرهی نقش بسته بود خیگوش

  . راننده حواسش به جرو بحثمونه ساکت شددیاونم که د
  

که هنوز هم داشت با دکتر  دی به آوی و بعد از نگاهرونی رو فوت کردم بنفسم
  ؟ی زنگ زدیواسه چ: کرد جواب دادمیصحبت م

  
  ... کنمیآشوب خواهش م: التماس گفتبا
  

  . زنگ نزنگهید: ادامه بده و گفتمنذاشتم
  
بابام ... کنمیآشوب التماست م...ی دوست داریتو رو جون هر ک: تضرع گفتبا

 که یو رو به عنوان کس تای خوام،فقط بی نمیزیمن که ازت چ...ستیحالش خوب ن
  .تو رو خدا... برهای خوام ناراحت از دنینم... کنمیدوست دارم معرف

  
   آقایاشتباه اومد... کنمی نمیمن به تو کمک...نه....عمرا: گفتممحکم

  
  .احمق من دوستت دارم: داد گفتبا
  

 من: دلم به حالش بسوزه گفتمی حتای بشه ،جادی تو صورتم ایریی تغی حتنکهی ابدون
  .ی مزاحمم نشگهینامزد کردم بهتره د
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  ... تو رو خدا ؟آشوبیگیدروغ م: به التماس افتاددوباره
  
  . بوددی همه التماس کردن بعنی حسام ااز
  
 کنه من ی می بابات براش چه فرقگهی دیکیبرو سراغ : صدادار گفتمی پوزخندبا

  . همه دختر کشته مرده تو و بکر بودنتننیگه؟ای دیکی ایباشم 
  

آشوب من قبال تو رو به بابام : گرفته و خش دار شدههی کردم صداش از گرحس
  . بهم خوردهنمونی بی همه چدونهیاون اصال نم....نشون داده بودم

  
 ی نمی ضمن راست هم باشه برام فرق؟دریگیدروغ م: گفتمی کنترل شده ای صدابا

 ی که تالفشهی م تازه من دلم خنکشهی نمیزی چرهیبذار بابات با عذاب بم...کنه
  .کارت رو سرت درآوردم

  
 که با دینگاهم رو باال آوردم که نگاهم به آو. سرم ی روی اهی ساینی حس سنگبا

  . شده بود به من افتادرهی شده خزی ریاخم و چشمها
  

من غلط ... نکنینامرد: قطع کنم که دوباره حسام با التماس گفتخواستم
 کس ی کنه اون بره بیفکر م... باشه راحتالشی خوام خیتو رو خدا م..کردم

  .. کنهیفکر م....شمیم
  
  . گوش ندادم و قطع کردمنی از اشتریب

  
   بود؟یک:دیآو
  

  .دوستمه: شدم و گفتمبلند
  

 و سمتش دمی کشرونی بفمی گذاشتم و چند تا تروال از کفمی رو تو کیگوش
  .گهی رو بهت بدم دنای که ایبفرما فکر کنم منو خواست:گرفتم
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 دورم ی به حالت اگه بخوایوا: پول بود کنار زد و گفتیشم دستم رو که حاو خبا

  .یبزن
  
  .ستمی من اهل دور زدن نیتو بپا دور نزن: باال انداختم و گفتمیی لبخند ابروبا
  

  ه؟یبابات اسمش چ:دی ربط پرسی تکون داد و بیسر
  

  این سوال بی ربط یعنی چی؟: باال انداختم و گفتمابرویی
  

  .سوالمو با سوال جواب نده: و دستش رو تو هوا تکون داد و گفت کردپوفی
  

  .غیرقابل تحملی: محوی به روش پاشیدم و گفتملبخند
  

  .فکر نکن خودت خیلی قابل تحملی برام: گفتجدی
  

نفس ...هر چی می خواستم آروم باشم نمیذاشت... داشت زیادی تلخ می شددیگه
  .شمعمیقی کشیدم و سعی کردم باز هم آروم با

  
  خب؟:آوید

  
  خب؟: تکون دادمسری

  
  .بازیت گرفته؟یه اسم پرسیدم،اصال بی خیال نخواستم:آوید

  
  هومن اشتیاق،چطور؟: برداشت که گفتمقدمی

  
پوزخندش تبدیل به یه ... برگشت با پوزخندی حرص درآر بهم خیره شده بودوقتی

  .خنده مسخره شد
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  چیه؟چرا اینجوری نگاهم می کنی؟: کردم اخم

  
بی اختیار ... خنده ی صدادارش بیشتر حس بد رو تو وجودم تقویت کردتک

  .چته؟دیوونه شدی:گفتم
  
نه خوشم : خنده ای که بوی تحقیر و نفرت میداد ابروی چپش رو باال داد و گفتبا

  .اومد پدر و دختر از یه جنسن
  

 چی شد فقط توی اون لحظه مغزم فرمان داد که یه چک بخوابونم طرف نفهمیدم
  . صورتشچپ

  
شاید چون اون گوشه ذهنم فهمیدم بود .. چون تلخی حرفش رو فهمیده بودمشاید

  منظورش چیه؟
  

 ثانیه با بهت خیره شد به من که دستم رو می فشردم و جدی و محکم خیره شده چند
  بودم تو

  
چشمایی که همین چند لحظه پیش پر از نفرت و تمسخر بودن و االن می .چشماش

  ه؟فهمیدم دلیلش چی
  

منتظر بودم اون هم به جای یه چک دو تا بخوابونه . رو برای چند ثانیه بستچشماش
  اما وقتی.تو صورتم 

  
  .نگاهش بدتر از هر چک و سیلی تازیانه زد به روحم... رو باز کردچشماش

  
ناخواسته مترجمی شده بود ذهنم برای این ...می فهمیدم... پر از حرف بودنگاهش

  . گفت حتی لیاقت این رو نداری که دستم رو کثیف کنماین نگاه که می.نگاه
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  .خودت عصبی ام کردی: از اینکه دهن باز کنه و بیشتر تحقیرم کنه گفتمقبل
  

منتظر بودم بگه منظورم . حرف روی صندلی نشست و سرش رو پایین انداختبی
ش اصال منتظر بودم حرف بزنه اما اینجوری با سکوت...اونی نیست که تو فکر کردی

  .افکارش رو تایید نکنه
  

 اینکه نگاه کنه سرش رو به دیوار پشت سرش تکیه داد و چشماش رو بدون
  چرا ساکتی؟منظورت چی بود؟:عصبی تر از قبل غریدم.بست

  
اصال شاید منظورش اونی نبود که من فکر ... می فهمیدم که عجله کردمتازه

چیزایی ... حرف داشتنگاهش...نگاهش یه چیزایی می گفت...اما نگاهش...کردم
  .می دونست

  
 اینکه منو الیق نگاهش بدونه سرش رو یه وری کرد و خیره شد به بخشی که بدون

میدونم لیاقت یه آدم پاک ...میدونم خیلی کثیفم:مادرش اونجا بستری بود و گفت
  .مثل زهرا رو ندارم اما هیچ وقت هم فکر نمی کردم یکی مثل تو لیاقت من باشه

  
دختری که زل میزنه تو چشم یه پسر نامحرم و دم از :رو بریدم و گفتم حرفش عصبی

  .دوست داشتن میزنه پاکه؟خوبه نمردیم و معنی پاکی رو فهمیدیم
  
اونی که معلوم نیست با چند نفر خوابیده چی؟اون : گوشه چشم نگاهم کرد و گفتاز

  .حتما پاکه
  
  .موردم حرف نزناینجوری در : لرزش صدایی که ناشی از بغض بود گفتمبا
  

پس در مورد کسی که نمی شناسیش : خیره شد به همون بخش کذایی و گفتدوباره
البته ترجیح میدم قضاوتی نکنم و .درست حرف بزن تا من قضاوتی در موردت نکنم

  ...خیال کنم 
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و نگاهی به من که حاال روبروش به دیوار تکیه داده بودم و داشتم . رو خورد حرفش
  حامله که نیستی؟:کف زمین انداخت و گفتسر می خوردم 

  
 چشمایی از حدقه دراومده دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم بلند با

  .نشه
  

خب : اینکه منتظر جوابم بشه خودش انگار که با خودش حرف میزنه ادامه دادبدون
  .اگه فقط بکارت بود که با عمل حل می شد

  
  چند وقته؟:هم روی پاش قفل کرد و گفت برگشت طرفم و دستاش رو توی سریع

  
 بیشتر از این جلوی این مرد که با زنهایی بوده که باورش رو در مورد زنها نتوستم

  .تغییر دادن سکوت کنم
  
  .بس کن...بس کن-
  

 آروم شد و به دیوار پشت سرش تکیه داد و خیره شد به منی که چادرم رو تا دوباره
  .صورتم کشیده بودم تا راحت ببارم

  
فعال برام حکم زندگی رو ...با چند نفر بودی حاال؟نترس ولت نمی کنم:آوید
  .پس خیالت راحت ولت نمی کنم..پول تو میشه زندگی برای مادرم...داری

  
چقدر راحت می گفت فقط ... مرد چقدر راحت داشت در مورد من حرف میزداین

  .کستچقدر راحت داشت من رو می ش...بخاطر پول حاضرم باهات باشم
  

یه نگاه ...خیلی...خیلی کثیفی: رو از روی صورتم کنار زدم و با نفرت گفتمچادرم
به خودت بکن ببین کی هستی؟با چند تا زن خوابیدی؟تو اسطوره پاکی هستی که 

  .می فهمی نداری...دنبال زن پاکی؟تو حتی لیاقت من رو هم نداری
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منم اگه بابام ...ندارممیدونم : رو تکون داد و با خنده حرص درآری گفتسرش
  ...یکی مثل بابام لیاقتم رو داشت...هومن اشتیاق بود دیگه کسی لیاقتم رو نداشت

  
درد بگیری که دردهام رو یادم آوردی :خواستم بگم . خنده اش بلندتر شد صدای

که با صدای پرستارها و چند دکتر که به سمت بخشی که مادرش بستری بود می 
  .زبونم قفل شد.دویدند

  
 ساعت بعد که دکتری مسن از اتاق بیرون اومد آوید که تا اون لحظه عصبی یا نیم

چنگ می کشید به موهاش یا مشت می کوبید به دستش سریع دوید سمت اون مرد و 
  چی شد؟:گفت

  
  ...متاسفم ، قبال هم گفته بودم: با تاسف نگاش کرد و گفتمرد

  
  .ن نمی میره اینو بفهم مادر م: یهو چسبید به یقه دکتر و داد زدآوید

  
داری : که انگار حالش رو درک می کرد دستاش رو از یقه اش جدا کرد و گفتمرد

  .عذابش میدی
  

  .دکتر هم سریع از کنارش گذشت. آوید شل شدن و دو طرفش آویزون شدندستای
  

وقتی ... می فهمیدم که حال مادرش از چیزی که ستاره می گفت هم وخیم ترهحاال
ر میشه اونقدر رک و راست بگه بذار راحت باشه و عذابش نده یعنی یه دکتری مجبو

  .درصد هم امید ندارن
  
کجا . ناراحتی خیره شدم به آوید که با قدمهای کند داشت از بخش خارج می شدبا

  .راحتم بذار.نیا دنبالم: میرفت؟دنبالش دویدم که برگشت و داد زد
  

توی ...دمهای آروم دنبالش حرکت کردماینبار با ق. ایستادم که بیرون رفتسرجام
بلکه پسری ..اون لحظه مردی رو نمیدیم که همین چند لحظه پیش تحقیرم می کرد
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و ...رو میدیدم که داشت چنگ میزد به ریسمانی که مادرش رو به این دنیا وصل کنه
  . عزیزترین کست رو حفظ کنییچقدر تلخه وقتی ببینی با هیچ ریسمانی نتون

  
به نم نم بارون داشت تو محوطه بیمارستان زیر سقف سیاه و ابری  توجه بدون

  .خدااااااااااا:یهو داد زد.آسمون قدم میزد
  

مادرش تمام چیزی .شاید از سردی نگاهش ترسیده بودم. چرا دنبالش میرفتممن
آدم تمام هستیش رو از دست بده دیگه انگیزه ای واسه زندگی ...بود که داشت

  .ترسیدم که نکنه دیوونگی کنه..ی این مرد ترسیده بودمآره من برا...نداره
  

حتی نمیدونستم مقصدش کجاست و با چند قدم . خیابون بی هدف راه میرفتسمت
چیه اینقدر بدبخت شدم که :فاصله همراهیش می کردم که بدون اینکه برگرده گفت

  تو هم دلت واسم سوخته؟
  

  .گذاشتمتلخیاش رو به پای حرف تلخ دکتر ... نگفتمچیزی
  

برگشت و دستاش رو از دو طرف باز کرد و ... خیابون زیر نم نم بارون ایستادوسط
  چیه؟چی می خوای؟چرا راه افتادی دنبالم؟:گفت

  
  .آروم باش: ایستادم و گفتمسرجام

  
خنده ...بلند ...شروع کرد به خندیدن... این حرفم انگار جوک سال رو گفته باشمبا

  .اشی فقط روی لبت می شیننهایی که وقتی درد داشته ب
  

نمیدونستم من باید . خنده تا شد و کف آسفالت خیس خیابون نشست و زار زدمیون
منی که کسی تا به حال دلداریم نداده بود چطور می تونستم مرهم بشم ...چکار کنم

  .واسه درد بزرگ آدم روبروم
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اشینی که از صدای بوق م. توجه به من سرش رو گذاشت روی پاهاش و زار زدبدون
سرش رو باال اورد و فحشی بار راننده ماشین کرد .کنارش گذشت سکوت رو شکست

  حتی این خیابون رو هم ازم دریغ می کنی خدا؟:و داد زد
  

کنارش ...وقتی اعتراضی نکرد.قدمی نزدیکش شدم . چسبییده بود به لباسامچادرم
نزدیک ...نم بارونزیر نم ...کف آسفالت خیس...وسط خیابون...همونجا..نشستم

  .بیمارستانی که مادرش بین مرگ و زندگی نزاع داشت
  

بی مقدمه سرش رو روی شونه .سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. که نشستم کنارش
لمس غیر :با خودم گفتم. اش چسبیده بود به شونه راستمیشونیپ.لرزیدم.ام گذاشت 

  مستقیم که گناه نیست،هست خدا؟
  

یعنی عاجز شده ...،یعنی رسیده بود به جایی که آخرش بود هق هق یه مرد صدای
  .وقتی زار میزد یعنی امیدی براش نمونده بود...بود

  
 حتی وقتی ماشینی از کنارمون گذشت و متلکی بارمون کرد هم سرش رو بلند اینبار
  .نکرد

  
صداش قطع شده بودم اما سرش هنوز روی شونه ام ... دقیقه گذشتده

  کنه چیزیش شدهن...ترسیدم...بود
  

  .باشه
  

  آوید؟: صداش کردمآروم
  

  آوید؟:دستم رو از زیر چادر روی بازوش گذاشتم و اینبار نگران گفتم. نگفت چیزی
  

فکر کنم فقط می خواست بهم بفهمونه که ... نامفهومی از دهنش خارج شدصدای
  .صدام رو شنیده
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  میشه سرت رو بلند کنی؟-
  

نگاهش رو سمت پیاده رو مخالف . رو عقب کشید اینکه حتی نگاهم کنه خودشبدون
  .صورتم گردوند و با دست به صورتش کشید و سرش رو رو به آسمون گرفت

  
  .بلند شو :با صدایی که می لرزید گفت. از یکی دو دقیقه بلند شدبعد

  
  ماشین که همرات نیست؟: ایستادم گفتوقتی

  
  .نه رانندگی نمی کنم: تکون دادم و گفتمسری

  
  .بریم برات ماشین بگیرم بری خونه:داشت و گفت برقدم

  
  نمی خوای بمونم؟: رسیدم و گفتمکنارش

  
  چی می خوای به خونواده ات بگی؟کجا موندی؟یا نکنه براشون عادیه؟-
  
ایستادم و .در هر صورت نیشش رو میزد. این مرد اصال خوبی نیومده بودبه

  .الزم نیست ،خودم می تونم برم:گفتم
  

  .بخاطر من اومدی پس خودم می رسونمت: و گفتبرگشت
  
  خدا رو شکر ماشین دار شدی؟: پوزخند گفتمبا
  

بیا بریم ،باالخره من و تو یه جوری باید : تموم تلخیش لبخند محوی زد و گفتمیون
  .با هم بسازیم یا نه؟بریم
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 خواست یشاید هم دلم نم.... شاید دلم قصد کرده بود همراهش باشهنمیدونم
 یبه سر خیابون که رسیدیم دستش رو برا.خ تر کنم که همراهش شدمامشبش رو تل

 ما یماشین که ایستاد مسیر خونه ا...پراید زرد رنگی که از روبرو میومد بلند کرد
  .سوار شو:در رو باز کرد و گفت...رو گفت

  
ماشین که . بودم در رو ببنده اما برخالف تصورم کنارم نشست و در رو بستمنتظر

هیچ وقت فکر نمی کردم یه زن بتونه :شماش رو بست و آروم گفتحرکت کرد چ
  .آرومم کنه

  
در هر صورت من .. این رو گفت که حرفی بزنم یا فقط حرفی گفته باشهنمیدونستم

  .در برابر این مرد که امشب هر لحظه حالش عوض می شد سکوت کردم
  

  .زدیرف مآروم ح. چشماش رو باز کنه شروع کردنکهی بعد بدون اقهی دقپنج
  
 یدلم نم. چهار تا داشته باشمهی خواد حداقل یدلم م.... دوست دارمادیمن بچه ز-

 ستهی نفر داشت که پشتش باهی به اجی احتیخواد بچه ام مثل خودم تنها باشه که وقت
  . رو نداشته باشهیکس

  
   نه؟یخواهر برادر که ندار:دی کرد و پرسیمکث

  
  .نه: تر از خودش گفتمآروم

  
  ؟ی کنی مده؟چکاری بهت دست می شه چه حسدای برات پیواهر و برادراگه خ-
  
  .مزخرفه: حوصله گفتمیب

  
  ؟یبچه دوست دار: دی باال انداخت و باز پرسییابرو
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 یعنی؟ی چیعنی حرفها نی عاقل؟اای شده امشب وونهی مرد دنی بودم امونده
   رو؟ششی ساعت پهی نی همیفراموش کرده حرفها

  
 خودش ببره و بدوزه نکهی ای جاه؟بهی چهی قضدی پرسیبار ازم م هی خواست ی مدلم

  . صادقانه جوابش رو بدمدی خورم اگه پرسیو من قسم م...بپرسه
  

  ...دنی خندیچشاش م... رو باز کرد چشماش
  
  ؟ی شد؟گفتم تو بچه دوست داریچ-
  

 جانیا: شده بود انداختم و گفتمرهی بهمون خنی ماشنهیی به راننده که از آینگاه
   حرفهاس؟نی ایجا
  

 زود بچه دار دیبا...باحاله ها: کرد و گفتکی و سرش رو به گوشم نزددیخند
  .یی همه تنهانیخسته شدم از ا...میش
  
  . دکتر رو فراموش کنهی کرد حرفهای می کردم داشت سعی چرا حس مدونمینم
  
  ؟یدی عذابش میدکتر گفت دار-
  

  .شهی متیه،داره اذگناه دار:دوباره گفتم. کرد و ساکت شداخم
  

  . حرف نزنسیه: گفتعیسر
  
  ....اما-
  

  .ی فهمیحرف نزن نم.گفته بس کن:دیغر
  

  .جلوت رو نگاه کن: شده بود کرد و گفترهی به راننده که بهمون خینگاه
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  . ننداختنهیی نگاه هم به آهی ی حتری تا آخر مسگهی گفت و دیدی هم ببخشراننده

  
 بود که نی ای فقط برانجاستی ادیاگه امروز آوچون . دادم ساکت شمحی هم ترجمن

  .ستی هم ندی نباشه آوی مادریوقت. خواست مادرش زنده باشهیم
  
   باشه؟دی مهمه برام که آویعنی

  
 یبابات رو م: شد و گفتادهیخودش هم پ.. رو حساب کرد هی خونه که کرادم

  .شناسم
  

  .دهی که ظاهرش نشون مستی نیاون: برداشتم سمت در که گفتقدم
  

 یی حرفهانی خواست ایاصال دلم نم..رمی رو بدست بگدی تا کلفمی کی کردم تودست
  .که باور داشتم رو باز بشنوم

  
  .نگاهم کن: و گفتستادی سرم اپشت

  
   کجا بود پس؟دی کلنی باال انداختمای اشونه

  
  . کرده واسه خودشغهی دختر رو صهیبابات -
  

  .ی خواد حرف بزنینم: خودش گفتم قبلقهی برگشتم طرفش و مثل چند دقعیسر
  
 شد،به ی راضدی تونم بذارمش تحت فشار شای مینجوریا: توجه به حرفم گفتیب

  شه؟ینظرت م
  

  . نزنی خودیحرف ب: اشاره ام رو جلوش تکون دادم و گفتمانگشت
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 که رفتی میشی دو سال پنی خواستم حرف بزنه چون ذهنم داشت به همینم
 که چشم یمن.. بودمدهی تو شرکت دی بعد از ساعت کارشیبابام رو با منش...خودم

 که یمن.. بودماوردهی وقت به روش نچیگرفته بودم ازشون و خفه شده بودم و ه
 ی اش رو مقهی مه دکنی که تا آخریپدر.. داشتی بودم بابام ناخالصدهیفهم

  ... کردمی نبود که من فکر می گذاشت اونی مشی که ریپدر...بست
  

 یپس چرا مادرم اون رو نم.... هم شناختشدیآو.... رو شناخته بود هم پدرمحسام
   شناسه؟ی واقعا نمیعنیشناسه؟

  
 زن اگه زن هی... مردش هم بفهمه مردش کجا بودهی حرفهای تونه از بوی زن مهی

   تونه بفهمه مردش کجا بوده؟ی آغوش مردش هم مانی مدهیچی پیباشه از بو
  
 یزن م... رو بفهمهقتی تونه حقی کشه هم میم که مردش یی از نفسهای زن حتهی

  . که زن باشهی بکنه به شرطیتونه هر کار
  

  ...ارهی تونه مردش رو مرد بار بی اگه زن باشه مزن
  

 هم به خوب و بد یربط... مردا ذاتشون خرابهیبعض: شد گفتی که طوالنسکوتم
  ؟ی دونستیبودن زنش نداره،م

  
  . کنمی رو باور نم مزخرفاتنیاصال ا: تته پته گفتمبا
  
 هی مشخصه که تو هم تی سکوت طوالننی نگفتم؟گفتم؟از ای خاصزیمن که هنوز چ-
 رفته بودم می که همراه مشترییای مهموننی از ایکیدرسته؟تو ...یدونی مییزایچ
حاال راست و ... اش کردهغهی گفت صیفتانه م... دختر جوون بودهیبا ...دمشید

  . اونایدروغش پا
  
  ؟یگی رو به من مانیچرا ا-
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 ؟هومنی پدرت رو بشناسی خواینم:ستادی داد و جلوم اهی رو به در تکدستش
  . رواقیاشت

  
 االن که یدونیم؟می جنسهی من و اون از یگی خاطر هستش که منیپس به هم-

 رو ییزایمن و تو چ...می خوری من و تو به درد هم نمنمی بی مکنمیدرست فکر م
  .میست دونی مدی که نبامیدونیم
  

دوتامون : گردنش رو فشار داد و با پاشنه پاش کف آسفالت ضرب گرفت و گفتپشت
  .یاری اختیکی ی اجباریکیحاال ...مونی تو زندگمی داشتم،اشتباهیمثل هم

  
  .به من تجاوز شد : در کنارش زدم و گفتمی دست از جلوبا
  
 ه،فقطی چتیاقع وستیبرام مهم ن: در قرار داد و گفتی رو جلوکلشی تمام هنباریا

 ی هومن خان بابانی اگه ایدونیم.ی وقت گذشته ات رو تکرار نکنچیبرام مهمه ه
  . شکستمی مانتی همه خنیمن بود،گردنش رو بابت ا

  
***  

  
  "دیآو"
  
  حالت خوبه مامان؟:سرم رو تکون دادم و گفتم. خانم نگاه کردمنای مامان و مبه
  

  . رو آروم بست و باز کردپلکاش
  
  . کردمدای پبابام رو-
  

 کردمفقط منتظرم خودت داشی وقته پیلیخ. شدنرهی تو نگاهم خدهی ترسهردوشون
   رفت؟ستش؟چرایچرا ن...ی رو بگتیواقع
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 و دونمی رو منایهمه ا... خونهی چند روز برگشتدونمیم....ستی حالت خوب ندونمیم
ردم  هان؟رو کی راستش رو بگی خوایچرا نم. کشمیبدتر از خودت دارم عذاب م

  . شما بگویدونی مگه نه؟مطمئنم میدونیشما م: خانم و گفتمنایسمت م
  

 می واقعی قربونت شم؟من باباهیچ: کرد که باز برگشتم طرفش و گفتمی سرفه امامان
   رو بدونم؟زی همه چیذاریچرا نم... کردمدایرو پ

  
  ش؟یدید: خانم حرفم رو قطع کرد و گفتنایم
  

 ی طوالنی که جوابم رو بشنون،بعد از مکث شده بودن به دهنمرهی خهردوشون
  .دمیدی مدیآره ،نبا:گفتم

  
 دای سراغش؟اصال آدرسش رو از کجا پیچرا رفت: گفتی خانم عصبنای بار منیا

  ؟یکرد
  
   بابام رو ندارم؟دنیچطور؟حق د: حرص گفتمبا
  
  .ی نکردیکار درست: خانم بلند شد و گفتنایم
  

 نمش؟دری ببدی بابام غلطه،چرا نبادنی دهگیمنطق که نم: هم بلند شدم و گفتممن
   نه؟ای داره ی بدونه بچه ادیضمن بابام با

  
 بگه یزی خواد چی مادرت نمی،وقتی رو فراموش کنزی خان بهتره همه چدیآو-

   گذشته رو نبش قبر کنه؟ی مجبورش کنی خوایچرا م
  
اسنامه بزرگ  شنهیبا ...اتونی پنهون کارنی با انی کنی ام موونهی دنید آخه دار-

   باباته،چرا؟چرانهی انیگی دستم منیدی مگهی شناسنامه دهی یبعد عمر...شدم
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 پدر هی دو تا شناسنامه داشته باشم؟هان؟چرا تو هر کدوم از شناسنامه ها دی بامن
   هان؟هیکیدارم اما تو دوتا شناسنامه اسم مادرم 

  
ال اختالف سن داشته باشه  چهار سدی بوده باتمی عمر سند هوهی که ی شناسنامه اچرا

  ه؟ی همه دروغ واسه چنی اسم بابات توشه؟هان؟انیگی که مییبا شناسنامه ا
  
   بدونم؟دی تو گذشته هست که من نبایچ
  

 یاستغفار کدوم گناه نکرده ات رو نزد خدا م: کردم سمت مامان و گفتمرو
 برادر  خواهر وی حتیعنی؟ی نداری پدر و مادرم؟چرای رو نداریچکی ه؟چرایکن

  ؟یهم ندار
  
   .دی چشمه اشکش جوشهوی

  
 ،چرای پرستی می نکن تو رو به هر کهیلعنت به من،گر: و گفتمدمی ام کوبیشونی پبه
 تی همه پنهون کارنی روز از اهی ترسم یمامان م... برزخ خالص شمنی از انیذارینم
 باز ینیش بی رو نگفتتی واقعنکهی که بابت ای ترسم از روزیمامان م...ی شمونیپش

  .ی رو بکنیاستغفار گناه بزرگتر
  
  . رو گرفتممی من تصمی اگه راسش رو بگی لب گفتم هر چند حتریز
  
روح و ... مونده ازمی چنی بب؟منویگیچرا نم: مادرم افتادم و با التماس گفتمی پابه

 ستی نمی تو زندگی کشم اما پدری مدکی اسم دو مرد رو خته؟چرایروانم بهم ر
  . تاوان پس بدندی باهان؟دوتاشون

  
  .ستیمادرت حالش خوب ن: گفتی خانم عصبنایم
  
ازتون ...نیبهتون فرصت دادم حرف بزن... من مقصرمنی شد نگیباشه ،فقط هر چ-

 اما حس دی شما راستش رو نگدیشا...نی نزدی حرفد،خودتونیخواستم مطمئنم کن
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م  حس کردم برایوقت ...ستادمی جلوش ایگه،وقتیمن بهم دروغ نم
 رو از من و تو یزندگ...فتهی کنم به پات بی میمامان کار...یوقت...آشناست

  . مرگ کنهی هزار بار آرزوی کنم روزی میکار...گرفت
  

  ... کنم از حس نفرت به خودشی مپرش
  

 سرش زدم و ی رویبوسه ا. شدم طرفش و سرش رو تو آغوشم گرفتمخم
  . کشمشیم... کشمشی میریبم:گفتم

  
 برات کم گذاشت که یزیمگه مادرت چ: خانم بود ،گفتنایم...د شدهی کشبازوم

  ؟یدنبال پدر
  
االن ... عمر حسرت مادر گفتن رو بهش داشتمهی ن؟منیدونی نمیعنی: تاسف گفتمبا

 ی که میی وقتهادیفکر نکن... بکنهی تونه اعتراضیاگه جرات کردم بگم چون نم
 یلی خمیمن با همه بچگ...دمی فهمیم... کردینشست گوشه اتاق و با نفرت نگاهم م

 یچرا نم...من پر شدم از حسرت...اما من عاشقش بودم و هستم..دمی رو فهمزایچ
  چرا؟... شمادیفهم

  
  . خبره یبابات از وجودت ب: و گفتدی کشرونی خانم مادرم رو از بغلم بنایم
  
  
  

 ردی میاگه م... تونستم فکر کنمی به مرگش نمیحت. حالم کردمی به مادر بینگاه
   بردم؟ی پناه می به کیی همه تنهانی ایمن تو

  
  . باهاتون حرف دارماطی تو حنیای بشهی خانم منایم-
  

در رو بستم و ... حرکت کرداطی به مادرم انداخت و قبل از من سمت حینگاه
  ن؟یدونی میشما چ:گفتم
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  .دونمی نمیچیمن ه:نایم
  

 گفتم ی وقتد،چرای دونیو م رزاری چیلیدروغه،خ: زدم و گفتمواری به دی لگدیعصب
  د؟ی رنگتون پردمیبابام رو د

  
 خواد که اون از ی وقت دلش نمچی خبره،مادرت هم هیچون اون از وجودت ب-

  .وجودت باخبر شه
  

  کدومشون بابامه؟: کردم و گفتمزی رو رچشمام
  

   کرده؟یمادرم چه گناه: نداد گفتمی جوابیوقت
  
  .دونمی نمیچیمن ه-
  
  .دیدونی رو مزیمه چاما من مطمئنم ه-
  

 ی به چی خوای؟می هستی چست،دنبالی تو گذشته نی خوبزی چچیه: گفتآروم
  . کنهی تونه برات پدری وقت نمچی هی کندای اگه پدرت رو پی؟حتیبرس

  
  چرا؟: با دو دست سرم رو فشار دادم و گفتمیعصب

  
  . بگمیزی تونم چیمن نم-
  

 که دینورخورش..و سرم رو باال آوردم  نشستم واری رو محکم فوت کردم ،کنار دنفسم
اصال واقعا : صورتم گرفتم و آروم گفتمیدستم رو جلو.تو چشام زد چشام رو بستم
  ست؟یمن بچه اشم؟نکنه مادرم ن
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دونستن اسم پدرت . بخاطرت کردی انصاف نباش،اون هر کاری بنقدریا: گفتعیسر
  . خورهیبهم م زی از قبل همه چشتری کنه ،فقط بی رو درست نمیزی چچیه
  
 ی رو که ازم پنهون میزی فهمم هر چی که من باالخره منی بدوننویباشه،اما ا-
  .نیکن
  
 گهی نمیزی اگه چ،مادرتیری سراغ از گذشته نگ،بهترهی رو نفهمیزی چچیبهتره ه-

  .فقط و فقط بخاطر خودته
  

 ی هر کسی ته خط کجاست؟ته خط برایراست... به ته خطدمی کنم رسی فکر میگاه
ته .... ته خطمیگی نقطه اس ،اما ما بهش مهیآره خودش فقط ...شهی نقطه از زندگهی

 یدی باعث ناامی که گاهیته خط... ممکنه آدم رو به جنون بکشهی که گاهیخط
  .شهیم
  
 نیته خط من هم.زنمی روزهامه که توشون دست و پا منی من همی خط زندگته

 بی که عجنی دو تا اسمنیته خط من هم...رمی که دارم باهاشون کلنجار مهیابهامات
  . کردنریذهنم رو درگ

  
   من کجاست؟ی شدم و زمزمه کردم خدا ته خط زندگرهی سقف خبه
  
 هم وجو ی کجاست؟ اصال واسه ما ته خطدندی که مثل من نامیی خط آدماته

 که یجهنم.... جهنمهمونیته خط زندگ... ته خط ِمونی کل زندگگمیداره؟من که م
  .زنمیم توش دست و پا ماالن دار

  
 که جلوم ی دستم رو جابه جا کردم و به دو شناسنامه اری زدم و بالشت زیغلت

  . شدمرهیگذاشته بودم خ
  
 ده ساله به دی عمر ازم پنهون شده بود و خبر نداشتن آوکی که ی شناسنامه ابه
 دهی شناسنامه رو دنی و همدهی به صندوقچه مادرش کشی راز سرکهی کشف الیخ
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 نی که توش نوشته شده خودمم و ایدی آونی دونستم ایفقط اون موقع نم...بود
 که تموم تمی و به برگه هومهنگام رو چرخوندم سمت چپ شناسنا.... پدر منررضایام
  . شدمرهی کردم خی سالها باهاش زندگنیا

  
  هومن: نام پدر.... ماندگاردیآو
  
 نیا... سکوننیانگار که ا...دمی ترسیم... کردمی حس می شومی بوهی روزها نیا

  . کنهی به پا ممی تو زندگی شه که محشریآرامش قراره طوفان
  
 همه سکوت نیمن عادت به ا... دردسر واهمه داشتمی بیادی زیی روزهانی ااز

 رو داشتم یی حسرت آغوش بابامی که تموم دوران کودکمیدیمن همون آو...نداشتم
 روز مدرسه نی اولی ام که وقتیهمونمن ... معماهیکه حضورش و وجودش شده 

از من هفت ساله دفاع ... نداشتم که از منیسکوت کردم چون پدر.کتک خوردم 
  ...کنه

  
 ندهینه حال و مطمئنا آ... داشتمی که نه گذشته ایاز خود... بودم از خودممتنفر

 که بهیعج.... آخرمندی کنم روزهای روزها حس منی که ابهیعج... هم ندارمیا
  .شمی مدی روزها دارم ناامنی که ابهیعج.... خدا و کمکاش شدمالی خیروزها ب نیا

  
شناسنامه ها رو جمع کردم و تو . شدم زی خمی نعی زنگ در که بلند شدم سریصدا

 تا یاز ک...تر شده بودن...دمی چشمام کشری زی چپ شلوارم گذاشتم و دستبیج
   کردم؟ی مهیحاال من گر

  
   تونسته باشه؟ی می وقت شب کنیا... بود رد شدمدهیخواب کنار مادرم که آروم از
  

 باال انداختم و ییابرو... در رو باز کردم گرفتمنکهی سوالم رو به محض اجواب
  .صبر کن:خواستم در رو ببندم که گفت

  
   وقت شبنی ای خوای میچ: کردم صدام باال نره گفتمی می که سعیطور
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  .ات حرف بزنم باهدیدر رو باز کن با: التماس گفتبا
  
  . اصالی مشتاق حرف زدن باهام نبوددارمونی دنی آخرادی مادمی: حوصله گفتمیب

  
  .ییای باهام بدی کنم،بایخواهش م-
  

  .ایتو رو جون بابات ب:  در گذاشت و گفتی در رو ببندم که پاش رو الخواستم
  
  
  

  ستیمرده و زندش برام مهم ن:  زدم و گفتمیتلخند
  

که .... خوادی می به پا شده بود که بفهمم چی دلم محشرتو.... گفتمی مدروغ
 اند؟ ی اون روزش چی حرفهایکه بفهمم معن... نهای دونهی میزیبفهمم از بابام چ

   اون چکاره اس؟ی تو زندگررضایکه بفهمم ام
  

 افهیاصال از ق.دی رسی اش خسته به نظر مافهی تونه صحبت کنه، قی کردم نمی محس
  . نبودی خبروندارمی دنیمغرور اول

  
  ؟ی خوای میچ: رو کامل باز کردم و وارد کوچه شدم و گفتمدر
  
   .نهی خواد تو رو ببیتو رو جون مادرت ،بابام م:  التماس افتاد به
  

  ه؟یاونوقت پدر تو ک: رو درست کردم و گفتمراهنشی کج شده پقهی شدم و کشینزد
  
  .خب پدرمه...خب: تته پته گفت با
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 ی پدرته ،خب پدرته به من چه ربطدونمی پسر؟خب من میگیجک م: خنده گفتمبا
  داره ؟

  
 یزی از پدرت چی خواینم:  نگفت که برگشتم تا وارد خونه شم که باز گفتیزیچ

  .ستی ازش نی خبرنجامی چند روزه که ا؟یبدون
  
  کارت تموم شد؟. من مردهیتو فرض کن بابا: پوزخند برگشتم طرفش و گفتمبا
  

 کرد ی میاما باز سع.  بودندی فشرده شده اش گواهی مشتها. شد ی می عصبداشت
  . دادی می رو التماس نگاهش گواهنیآروم باشه ا

  
 شینی ببی برنکهی انتت،ی خواد ببی نجاتت داد، م؟ی شناسی من رو که میبابا-

  . که در حقت کردی تشکر هستش بابت کارنیکمتر
  

واقعا پدر و پسر چقدر با .  کناز طرف من ازش تشکر: خونه رو باز کردم و گفتمدر
  .نیهم فرق دار

  
  واقعا باباته؟: گفتمیزی خنده تمسخر امبا
  
خفه :  کنار در چسبوند و گفتواری و من رو به ددی رو چسبراهنمی پقهی و دی خروشهوی

  ...یشو ب
  

  . ام شل شدند و ازم جدا شدقهیدستاش از دور . رو خورد حرفش
  

  .شمی میخاطر حال بابام زود عصب روزا به نی ادیببخش: گفتعیسر
  

 یشی حاضر نمی که باهاش داری به خاطر نسبت خونیحت: تکون دادم که گفتیسر
  . که با تو حرف بزنهنهی درخواستش انی آخرش؟ینی ببیبر
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 ی مطمئن؟ینسبت خون:  کردم آروم باشمی که درونم غوغا شده بود سعی حالدر
  . ندارمی کس نسبت خونچیبا ه از مادرم ری عمر به غهی ؟منیدرست اومد

  
  . برادر پدرمهررضایام:  دهنش رو قورت داد و گفتآب

  
 بهت گفته اون یاونوقت ک:  لبم نگه داشته بودم گفتمی که به زور روی لبخندبا

  بابامه؟
  
  ...بابام اون روز که نجاتت داد شناسنامه ات: حوصله شد و گفتیب

  
   شناسنامه مال من بوده؟ی مطمئناز کجا: حرفش رو کامل کنه و گفتمنذاشتم

  
  ست؟ی مگه ندی مردد شد که پرسانگار

  
 سرش رو هوی.....اما من پرس و جو کردم : گفتزنهی انگار که با خودش حرف مبعد

   کرد؟ی اسم صدات منی دوستت که با هم؟یستی ندیمگه تو آو:باال اورد و گفت
  
  .بود اون شناسنامه تو نیعنی یوا: و گفتدی کوبشیشونی پبه
  

 رضا ری از امیلیچرا مال منه،اما تو انگار خ: بگه گفتمی اگهی دزی چنکهی از اقبل
   برادر پدرمه ،درسته؟یگی عمومه می بگنکهی ای و متنفر که به جایشکار

  
  .آره ازش متنفرم:  کرد و گفتی قروچه ادندون

  
  ت نشم؟ حرفت همراهنی بخاطر ای ترسینم:  گفتمانهی باال انداختم و موذییابرو

  
 که رهاش کرده ی کس پدرچی کنم هیفکر نم: گفتی بار اون بود که با بدجنسنیا

  رو دوست داشته باشه و براش مهم باشه،مگه نه؟
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***  
  
  »لدای«
  

یلدا جان آروم که شدی با : از اینکه وارد شم بازوم رو تو دستش گرفت و گفتقبل
  .هم حرف میزنیم

  
من حرفام :ده بود و نمی خواست رهام کنه گفتم بغضی که هنوز توی گلوم لونه کربا

  .دلم نمی خواد یه روزی یه جسد تیکه تیکه به اسم شوهرم بهم تحویل بدن.رو زدم
  
کی گفته من قراره بمیرم؟فکر می کنی من لیاقت : زور لبخند خسته ای زد و گفتبه

  .من ندارم...علی داشت که رفت..شهادت رو دارم؟ندارم
  

  .اگه بری هیچ وقت ازت نمی گذرم:ن دادم و گفتم رو به شدت تکوسرم
  
  .باشه خانم ،برو تو هوا سرد شده،بعد با هم حرف میزنیم-
  

 رو رها کرد اما من از جام تکون نخوردم،احتیاج داشتم با آغوشش آرومم بازوم
  .کنه،منی که بدترین روزهای عمرم رو می گذروندم

  
انه منو به آغوشش کشید و آروم  همیشه حرف نگاهم رو فهمید که سخاوتمندمثل

  .با خودت این کار رو نکن:زمزمه کرد
  
  .علی با محسن و محمد فرق داشت،اما من هیچ وقت قدرش رو ندونستم-
  

تو حالی نبودم که به ... موهام رو نوازش می کرد و دم گوشم زمزمه می کردآروم
دیگه .دمشحرفهاش توجه کنم،فقط به آغوشش احتیاج داشتم که بدست آورده بو

  .چیزی نمی خواستم،همین که بود و حسش می کردم برام کافی بود
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همین که نگفته منو . که مطمئن بودم تا من رضایت ندم نمیره ،خیالم راحت بودهمین
  .می فهمید برام کافی بود

  
  .برو تو: از خودش جدا کرد و با انگشت شستش اشکام رو پاک کرد و گفتمنو

  
ونجا وسط حیاط ایستاده بود،نگاهش هنوز پی من بود،اما  اما اون هنوز ،همرفتم

  .حس می کردم حواسش جایی غیر از اینجاست
  

همه رفته ...کنار مزارش نشسته بودم... هفته گذشت،هفتم برادر ناکامم بودیه
امیر هم چند قدم دورتر منتظرم ...من اما به زور و مقاومت هنوز اینجا بودم...بودن

  .ایستاده بود
  

نخواستم و نتونستم دلم رو راضی ..ین یه هفته خیلی خواستم فکر کنم،اما نشد اتوی
  .به رفتن امیرعلی کنم

  
 بود ، هر لحظه کنارم بود اما دردی که تو این سن با از دست دادن برادرم به امیر

  .قلبم زده شده بود به همین سادگی فراموش نمی شد
  
چقدر : ا بغضی خفه کننده گفتم هق هق دستم رو روی خاک نم دار کشیدم و ببا

  .حیف...حیف داداشم...حیف که ما آدما تا نمیریم عزیز نمیشیم
  
  . حس حضور امیر کنار خودم اشکام رو پاک کردم با
  
  .فردا باید برم: صدایی خفه گفت با
  

 سریع برگشتم طرفش که خودش رو عقب کشید و خیره شد به چشمام و اونقدر
  ...باور کن: گفت

  
  برو.میدونم که اصال برات مهم نیستم...باشه برو: ادامه بده و عصبی گفتم نذاشتم
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خانم ،عزیزم ،فکر می کردم تو این :  که شدم اونم سریع بلند شد و جلوم ایستادبلند

  ...یه هفته آرومتر شده باشی ،حق داری اما 
  

  .من که دارم میگم برو ،برو: رو جلوی صورتم کشیدم و گفتمچادرم
  

اینجوری می خوای راهیم کنی؟ حتی اگه : از روی صورتم کشید و گفت روچادرم
  قول بدم صحیح و سالم برگردم هم نمیذاری برم؟

  
اما قبل از اینکه تنه . این یه هفته بهم فشار اومده بود که ناخودآگاه ، سقوط کردمتو

 اینجوری که داری خودت: ام به تنه زمین بخوره منو تو آغوشش کشید و زمزمه کرد
  .رو عذاب میدی منم عذاب میدی 

  
حاضر بودم ... نبودم، خودخواه شده بودم ،حاضر بودم عذاب بکشه اما نرهمهم

  .اذیتش کنم اما بمونه
  
 صدای داداش گفتن رضا ، از امیر جدا شدم که رضا نزدیکتر شد و با سری پایین با

ریمش زن داداش حالش خوبه؟چیزی شده داداش؟می خوای بب:افتاده آروم گفت
  بیمارستان؟

  
  .من می خوام برم خونه: از اینکه امیر جوابش رو بده گفتمقبل

  
داداش تو زن داداش رو برسون من :  سوئیچ ماشین رو سمت امیر گرفت و گفترضا

  .بعدا میام
  

ببخش :  سوئیچ رو از دستش گرفت و ضربه آرومی به شونه اش زد و گفتامیر
  .ش هم خودت باید برگردیبخاطر ما موندی که ما روبرسونی آخر
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. خودخواه شده بودم.بی حوصله شده بودم.  که بشنوم رضا چه جوابی میدهنموندم
  ؟..خب چرا شوهر من باید بره. دلم نمی خواست شوهرم رو از دست بدم

  
هیچ وقت نمی تونم :  قفل شدن دستی دور بازوم بی حال نگاهش کردم و گفتمبا

  ل می کنی میری که چی بشه؟بفهممت ، منی که عزاردارم رو و
  

نمی تونستم از این نگاه های پر از ... نگفت ، فقط پر از محبت نگاهم کردچیزی
  .محبت بگذرم

  
  .اگه بری دیگه هیچ وقت منو نمی بینی: لجوجانه گفتماما

  
کاش .فقط سکوت کرد.  شدن دستش دور بازوم رو حس کردم اما چیزی نگفتمحکم

می شناسم ،کاش بازم منو میذاشت تو من زنم رو :باز هم می گفت 
کاش می فهمید که من می خواستم ....کاش هیچ وقت نمی رفت....رودربایستی

  .کاش از نگاهم پی به نهال نو رسته قلبم می برد...دلبسته شم
  

  .چقدر زود همه چیز تموم میشه... زود دیر شدچقدر
  

شت در خونه پدریم برای اون هم بدون اینکه ببینه من با چشمای خیس پ... رفتامیر
رفت و تا لحظه آخر نگاهش به در خونه ای بود که من ...بدرقه اش ایستاده بودم

  .پشت اون نظاره گرش بودم
  

دلم ... برمیداشت و من دلم می خواست ، جلوش می ایستادم و مانعش می شدمقدم
لی چقدر دیر فهمیده بودم که امیرع...می خواست امیر رو برای خودم نگه دارم

مثل یه پرنده اس ،پرنده ای که دو بال پروازش رو من می خواستم بشکنم و تو 
  .قفسی از خودخواهی اسیر کنم

  
اما هیچ کس حواسش نبود که تو اون . پیچ کوچه که رد شد ،من هم زار زدم از

  .هوای سرد زمستونی یه زن، پنهونی به بدرقه شوهرش نشسته
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تو اون لحظه ،برای ترسی بود که تو دلم نشسته  کس نفهمید ،من اگه زار میزدم هیچ
  .تازه قامت خیمده اش رو بعد از این چند روز دیدم.وقتی بابا وارد حیاط شد . بود

  
اما باز زیر لب زمزمه می .  ، اسطوره مردونگی ،قهرمان زندگیم پیرتر شده بودپدرم

  .کرد راضیم به رضای خدا
  

ت رو که پس میدن واسه از دست  نریخت برای رفتن علی ،می گفت اماناشک
  .امانتی بود دستمون که به صاحبش برگردوندیم. دادنش گریه نمی کنن

  
وقتی به آغوشم کشید ،با هق هق .  دیر فهمیدم حرفهای خالصانه پدرم روچقدر
  .بابا رفت، بهش گفتم بره منو دیگه هیچ وقت نمی بینه اما رفت:گفتم

  
شاید یک ربع تو .موهام رو نوازش می کرد فقط خرمن افشون . حرف نمی زد بابا

بغلش بودم و گله می کردم از رفتن امیر ،که صدای ضربه ای که به در خورد باعث 
  .دخترم برو تو :شد بابا منو از خودش جدا کنه و بگه 

  
  .من می خوام تو حیاط بشینم:  به موهای برهنه ام کشیدم و لجوجانه گفتمدستی

  
اما همین که در باز شد و قامت معنی این .ت در رفت سری تکون داد و سمبابا

  .روزهای زندگیم رو توچارچوب در دیدم دوباره بغض کردم
  

حتی نفهمیدم چه حرفهایی .  این بار نخواستم بغض نشسته تو گلوم رو بروز بدماما
فقط دست بابا رو دیدم که روی شونه اش نشست و بعد . بین اون و بابا رد و بدل شد

  .بابا که وارد ساختمون شد . اختمون حرکت کردهم سمت س
  

نتونستم بدون دیدنت برم : ساک کوچکی که دستش بود رو زمین گذاشت و گفتامیر
  .،میدونم دلت نمی خواد منو ببینی اما من نتونستم ندیده برم
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آشوبی ..اما تو دلم آشوب بود.  می کردم با سردیم از تصمیمش منصرفش کنمسعی
  .بیشتر از تو برای دیدنت بی تابممن :که می گفت 

  
نذاشت اون روز . این ذهن کوچکم نذاشت قلبم حرفش رو به زبون جاری کنهاما

  .مردم رو با محبت راهی کنم
  

فقط پر محبت نزدیک شد و ناغافل بوسه ...اما نشد ... گرفتم ازش که پشیمون شه رو
نقدر سریع بوسید که او...ای بر پیشونی ام زد که حتی نتونستم حالوتش رو بچشم

تو بهت بودم که چشام به جای خالیش .حتی نتونستم گرمای بوسه اش رو حس کن
  . قهرم نگهش نداشتتیح...حتی سردیم نتونست نگهش داره...رفت.خورد

  
  پهی با ذوق گفت وای یلدا نمیدونی چقدر خوشتمینا

  
  کی؟: حوصله نگاهی به تخته سیاه و کالس خالی انداختم و گفتمبی

  
  من یه ساعته داشتم چی می گفتم؟:  ذوق گفتبا
  

 ماه از اون روز گذشته بود، سی و هشت روز از رفتن علی می گذشت و من هنوز یک
حس می کردم وقتی نموند یعنی اینکه . انگار لج کرده بودم.تو خونه پدریم بودم

می خواستم مهم باشم ...می خواستم سرکشی کنم.بود و نبود من براش مهم نیست
  .براش

  
اما روی این حساب که غم از دست دادن داداشم .  باری حاج خانوم اومد چند

شاید چون امیرعلی نبود اون هم .اونقدر سنگینه حرفی از رفتن به خونه نزد
  .اصراری نداشت توی اون خونه تنها باشم

  
  مینا حوصله ندارم چرا میزنی؟: اخمی کردم و گفتم. سقلمه ای که پهلوم خورد با
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من می .من نمی خوام با پدرو مادرم از ایران برم: اخمهاش تو هم رفتن و گفتینام
  .خوام بمونم

  
حتما بخاطر اون پسره نه؟ اصال تو کی دیدیش و کی دلت رو : زدم و گفتمپوزخندی

  .برد؟خوشی زده زیر دلت نمیدونی چی درسته چی غلطه
  

  یعنی عاشق شدن غلطه؟: گفتغمگین
  

حداقل عاشق کسی می شدی که به خونواده ات : م و گفتم ای باال انداختشونه
بخوره اونجوری مطمئن بودی که خونواده ات راضی میشن ، خودت بهتر میدونی 

  که خونواده ات عمرا راضی بشن ، تازه مگه اون ازت خواستگاری کرده؟
  

وای یلدا نمیدونی چقدر مهربونه ، اگه میدونستم همسایه : ذوق کرد و گفت دوباره
ایی ام همچین پسری داره حتما زودتر می رفتم و تو مراسم ختم قرآنشون شرکت د

  .می کردم
  
 تاسف گفتم پس تو این مدت فقط بخاطر اونه که داری میری؟منو بگو فکر می با

  .کردم خودت دوست داری بری
  

فعال که رفتنمون عقب افتاده ،من هر . خب واسه شروع بد نیست: و گفتخندید
  .که باباو مامانم راضی شنکاری می کنم 

  
  امیرعلی هنوز برنگشته؟: انگار چیزی یادش اومده باشه گفتبعد

  
  .نه: ای باال انداختم و گفتمشونه

  
  جدی جدی نمی خوای برگردی ؟: کرد و گفتاخمی
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پس این ادا اطوارت نازه : رو به نشونه نه باال بردم که خندید و با شیطنت گفتسرم
  .دیگه

  
  .فعال که خریداری نداشت:نه ام زدم و گفتم رو زیر چودستم

  
  .حتما گرون بوده که خریدار نداشته:  ای زد و گفتقهقه

  
ببخشید ،شوخی کردم فقط خواستم : که شدم سریع خنده اش جمع شد و گفتبلند

  .حال و هوات عوض شه ،همین
  

  .می خوام برم درس بخونم: زیست رو برداشتم و گفتمکتاب
  

وز که معلم این درس نیومده تو می خوای بشینی درس امر: کرد و گفتپوفی
این درس انگار طلسم شده اس،امسال که دوبار داره معلم .بخونی؟بابا بی خیال

  .عوض می کنه
  

 توجه به حرفهاش فقط برای کمی تمرکز حواسم و فکر نکردن به امیر و این بی
هیچ نفهمیدم اما .حسی که می گفت تو براش ارزش نداری ،سعی کردم درس بخونم

  .فقط نگاهم روی کلمات می رقصید و بس
  

وسایلم رو جمع کردم که مینا آروم زمزمه کرد . آخر که به صدا دراومد زنگ
  .امروز قراره بیاد دم مدرسه:
  
  خب به من چه؟-
  

  .بیا ببینش: زمزمه کرد دوباره
  

 خوشم من چکارم که بیام ببینمش؟در ضمن: رو برداشتم و چادرم رو سرم کردمکیفم
  .نمیاد 
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  .باشه:  و لوچه اش آویزون شد و گفتلب

  
 اینکه برای امیر مهم نیستم اونقدر بی حوصله ام کرده بود که ناراحتی مینا برام فکر

اون بردار : مینا با صدای تقریبا بلندی گفت. از در مدرسه که خارج شدم . مهم نبود
  شوهرت نیست؟

  
تعجب ،رضا رو دیدم که پیراهن و شلواری  نگاهش رو دنبال کردم که در کمال جهت

نگران سمتش حرکت . روبروی مدرسه ایستاده بود.مشکی و صورتی اصالح نشده 
  سالم ،اینجا چکار می کنی؟: کردم و گفتم

  
چیزی نیست فقط یه نامه :  که مفصل انگشتای دستش رو می شکست گفتهمونطور

  .از امیر برات رسیده گفتم برات بیارم
  

  چرا نیاوردین دم خونه؟: و گفتم شدم آروم
  

: از اینجا رد می شدم گفتم: کرد و من هم به دنبالش حرکت کردم که گفتحرکت
  .منتظر شم شما رو هم برسونم

  
  .سوار شو زن داداش:  ماشین رو باز کرد و گفتدر
  

 طرف مینا که کنار پسر جوانی دور از مدرسه ایستاده بود و نگاهمون می برگشتم
  .تکون دادم و سوار شدم که به محض بسته شدن در حرکت کردکرد ،دستی 

  
 رخونهی مس؟یریکجا م: دمی پرسعی رو عوض کرد سررشی مسقهی بعد از چند دقیوقت

  .ستی طرف ننیکه از ا
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 ی دستش رو روهی دستش به فرمون بود و هی که ی نگاهم کنه در حالنکهی ابدون
 برم انجام بدم ،بعد هم ستی نیاگه مشکل جا کار دارم ، هی:دنده نگه داشته بود گفت

  . رسونمت خونهیم
  

  .آخه ممکنه ، مامان نگران شه : گفتم مستاصل
  

من :  و گفت دی کششیشونی به پی دنده برداشت و کالفه دستی رو از رودستش
  .ازشون اجازه گرفتم

  
 ی بی خواست کسیچون دلم نم.... خواستم بگم خب پس نامه رو بده اما نگفتم یم
  .... رو بفهمهمی و دلتنگیابت

  
 نی ایتو.  داشتمنانی اطمیرعلیاما من به برادر ام. مشکوک بود ی جورهی نکهی ابا

 کردم اون ی وقت فکر نمچیه.  رو داشتایمدت شناخته بودمش همون حجب و ح
 چی زن برادرش شدم هی اونقدر محجوب باشه که وقتطونی شر و شهیرضا ،پسر همسا

 ی نگاهش رو مزدی که حرف مالن ایحت.  کنه یه صورتم نگاه نم بمی مستقیوقت حت
  .دیدزد

  
 یم.  پارک کرد مارستانی بهی ی که روبرودی طول کشی اقهی دقستی بهی دیشا

  ؟ی چکار دارنجایخواستم بپرسم ا
  

  ؟ییای ،تو هم مادتشی اومدم عضهی از دوستام مریکی: گفتکه
  
 یخواهش م:  گفتعی که سرنمشیبب دی من چرا باضهی خواستم بگم دوستت مریم

  . تنها برمشهیکنم زن داداش ،مطمئنا زن و بچه اش هم هستن ،روم نم
  
 شونه ام جابه ی رو روفمی شدم و کادهی به رفتن نبود اما ناچارا پی دلم راضنکهی ابا

زن داداش : تند از کنارم گذشت و گفتی رو بستم که با قدمهانیدر ماش. جا کردم
  .می بردی بانوریاز ا
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 گفتم که چرا اصال باهاش اومدم راهی حرکت کردم و تو دلم به خودم بد و بدنبالش

  .ضهی داره که دوستش مریبه من چه ربط:
  
 نهای بدون توجه به بوق ماشابونی خورد که وسط خی تو ذهنم چه جرقه ادونمی نمهوی
ن داداش ز:  حس کرد توقف رو که اون هم برگشت و متعجب گفتدونمینم. ستادمیا

  .یستادی اابونیچرا وسط خ
  

 یستادی ،چرا اونجا اگهی دایب:  به طرفم اومد و گفتعی نگاهش کردم که سرنگران
  .زنهی بهت منی،االن ماش

  
 توش به پا یشی سوخت انگار که آتیقلبم م ...زدی داشت قلبم رو چنگ میزی چهی

ه زور قورت دادم آب گلوم رو ب.دستام رو از دو طرف چادرم برداشتم. شده باشه
  . روادهی سمت پدیکه گوشه چادرم رو گرفت و منو کش

  
   زن داداش؟یخوب: زل زد تو چشام و گفتنگران

  
   شده؟دی شهیرعلیام: حرف رو بزنم نی تو اون لحظه باعث شد ای چدونمینم
  

  .نی دوستم همادتیمن فقط اومدم ع.خدا نکنه: و گفتدی از روش پررنگ
  
   خدا راستش رو بگو رفت،نه؟تو رو: التماس گفتمبا
  

بغضم شکست و با  ...یوا .....ریام.  نبودلی دلی بمی هفته اهی دل آشوبه نی اپس
  .تو رو خدا راستش رو بگو:  گفتم هیگر
  

 صورتش کنار زد و یدستاش رو از رو. صورتش فشار داد ی دو تا دستش رو روکف
  . آروم باشریبه خدا زنده اس ،تو رو جون ام: گفت
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  .ساکت شدم. رو قسم داده بود رمی امنجو
  
  ...حالش خوبه ، فقط:  چادرم رو به دست گرفت و گفتپر
  
  ؟یفقط چ: التماس گفتمبا
  
  ش؟ینی ببی خواینم:  اشاره کرد و گفتمارستانی ببه
  

  . خوامیم...چرا:  گفتمعیسر
  

  . وقته منتظرتهیلی که خمیبر: زد و گفتی تلخلبخند
  

 چشمم به میوارد بخش که شد.  کردمی می سرش طول سالن رو طپشت
 یهمه بودند و چشمها...حاج خانوم و بابا و حاج آقا افتاد...محمد جواد...مامان

  . بودندسیحاج خانوم قرمز و خ
  
   ؟یگیرضا دروغ که نم: بغض گفتمبا
  
آره به جون : سالن گفتی و شلوغمارستانی بی اون سروصدای صدام تودنی شنبا

  . شده یزخمخودم زنده اس فقط 
  
  . بودند اشاره کرد و گفت داخلهستادهی کنارش اهی که بقی اتاقبه
  

که با چند جفت . وارد اتاق شدم عی سالم کوتاه سرهیفقط با ...هی توجه به بقبدون
 گشتم که رضا به یی آشنای و دنبال چشمهاستادمی سرجام اهوی.چشم روبرو شدم

  . بودهوشیدو روز ب. اش اونهدهیخواب:  تخت اشاره کرد و گفتنیآخر
  
  ن؟ی و به من خبر ندادنجاستیدو روزه ا: نعجب گفتمبا
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به مامان و بابا هم . منتقل شدنجای به اشبید.دی نبود باور کننجایا:  گفتشرمنده
  .امروز خبر دادم

  
  ؟یدونستی تو میعنی-
  

 که یمنم رفتم شهرستان. از دوستاش خبرم کردیکی: انداخت و گفتنیی رو پاسرش
اما من .ذاشتی خبر بدم نمهی خوام به بقیامروز صبح که بهش گفتم م. بودیسترب

 نگه ی موضوع رو از شما و خونواده ام مخفنی تونستم ای نمنی از اشتریواقعا ب
  .نی بدوننیحق داشت.دارم

  
خانم : گفتعی نگاه از رضا گرفتم که رضا سرنی باشرونیب: که گفتی پرستاری صدابا
  . بمونهشهی م زن داداشمهشونیا

  
  .ی طولش ندادیز: بهم انداخت و گفتی نگاهپرستار

  
 که رضا بهش اشاره ی گرفتم و سمت تختنی مجروحهی تکون دادم ونگاه از بقیسر

 سرش کنار ی خواستم مالفه رو از رودمی سرش که رسیباال.کده بود حرکت کردم
  .ییای کردم نمیفکر م:  شد گفتی مدهی که به زور شنی خش داریبکشم که با صدا

  
  ؟ی چرا زودتر خبرم نکرد،ی معرفتی بیلیخ:  مالفه گذاشتم و گفتمی رودست

  
  ؟یخوب:  زدند گفتی که لبخند میی و با چشمهادی کشنیی رو خودش پامالفه

  
  . چشمهاش که گود افتاده بود و کبود شده بود نگاه کردمری زبه
  

 که سهم یبرگشتم به خونه ااما من همون روز . بود چند روز بعد مرخص بشه قرار
  .می که توش شروع کردیخونه ا. که مال ما بودیخونه ا. بودریمن و ام
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 کرد ی و روشنش مدی تابی که از پنجره به اتاق می اتاق نشسته بودم و به نورگوشه
ترس . بودن ها هم اکتفا کنمنیترس از دست دادنش باعث شد به هم. شدمرهیخ
 نکهیا... بودن ها نیلتنگ شم باعث شد قانع شم به هم روز نباشه و من دهی نکهیا

 رو که یی درد روزهایبه قول خودش تو دار.... روزهانی لذت رو ببرم از اتینها
 روزها نیبذار از هم.گفت من که هستم...ی خری رو به جون مفتادنیهنوز اتفاقا ن

  .میتفاده کن اسگهی صد سال دای باشه گهی سال دهی ستی معلوم نانشونیکه زمان پا
  

 لحظه از هی اگه فقط ی باشه حتی با هم بودن اگه تو آرامش و خوشنی همگفت
  .ی آخر خوشبختیعنی مونده باشه ،یعمرش باق

  
 ی تخت بود نوازش می و من نامحسوس دستش رو که کنارم روزدی حرف ماون

 ی آرومم مشهیمن ممنونش بودم که هم. آورد ی خودش نمیکردم و اون به رو
  .کرد

  
 چه ستی نادمی گهید. شدم ی مرهی شده اش خیچی و من به سر باندپزدی حرف ماون

 اونقدر بغض کرده بودم که باعث شد محمدجواد رو ادی مادمیفقط .  زدییحرفها
  .صدا بزنه و ازش بخواد منو بفرسته خونه

  
 رازش رو ؟ی همه خاطر خواه دارنی ایپسر تو جور:  جواد هم با خنده گفتمحمد

  .نم بگوبه م
  
  ... بوددهی فقط خندریام
  
بلند که شدم چادرم رو هم . که به در خورد به خودم اومدمیی تقه های صدابا

  .دی کرد به گوشم رسی حاج خانم که اسمم رو صدا میبرداشتم که صدا
  

 ای ،بی نشستنجایدخترم چرا تنها ا:که گفت.  در رو باز کردمعی گفتم و سری ابله
  . شام آماده اسنییپا
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 ذره هی ،ستی من گرسنه ام نزیعز:  گفتمنی همی بخورم برایزی نداشتم چیلی ماصال
  . خوام بخوابمیسردرد دارم م

  
   بگم رضا ببرتت دکتر؟ی خوایم: گفتنگران

  
  .شهینه بخوابم خوب م: رو به نشونه نه باال بردم و گفتمسرم

  
  شت؟ی پامی من بی خوایباشه ،م: گفتناچار

  
  . ترسمی نمن،ینه زحمت نکش:  زدم و گفتمشی مهربوننی ای به رویلبخند

  
  . فقط صدام کن ی الزم داشتیزیباشه پس مادر ،برو بخواب ،اگه چ-
  

  . تکون دادم که رفتیسر
  

 دمی تخت دراز کشیبرگشتم تو اتاق خواب و رو. هم برگشتم داخل و در رو بستم من
 از ی عکس خونوادگهی. د نصب بود افتاواری دی که روریکه چشمم به قاب عکس ام.

  .همه اشون لبخند به لب داشتن...اون ،رضا و فاطمه و حاج خانم و حاج آقا
  
 اومد از ی منیی که از پایی وقت با سروصداریصبح هم د... بودم دهی وقت خوابرید

 تا نماز قضا شده ام رو ادا کنم و برم دمی دویی سمت دستشوعیسر.. دمیخواب پر
 چادر سر کردم و سمت پله ها عینمازم رو که خوندم سر. بره  چه خنمی تا ببنییپا

 پسر که نی برم دنبالش ،اگهی دمن:  گفتی رضا رو که میحرکت کردم که صدا
  . خونه راحتمگهی بمونه، ممارستانی بنی از اشتریقبول نکرد ب

  
 ، خب بذار ستیاگه حالش خوب ن:  نگران فاطمه که گفتی بندش صداپشت

  .ه بمونمارستانیب
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رضا و محسن که در حال کلنجار ... نگاهم به فاطمه ،حاج خانمدمی که رساطی حبه
  . گفتم که همه به طرفم برگشتنیسالم. گوسفند بودن افتادهیرفتن با 

  
  ؟ی آبجیخوب:به سمت محسن رفتم که گفت.  جوابم رو دادندی با لبخند محویهمگ

  
  ؟یممنون تو خوب-
  

  شه؟ی مرخص میرعلیامروز ام: تم تکون داد که رو به رضا گفیسر
  

  بله: از ما دوتا فاصله گفت و گفتیکم
  
  .امی من باهاتون بشهیم-
  
  .باشه:  مکث گفتبا
  
با ...زدیکم حرف م.. کردی میکم شوخ... بوددی همه سکوت و آرامش از رضا بعنیا
 مثل ی تونستم بفهمم که رضا حتی ازش نداشتم اما باز هم میادی شناخت زنکهیا

  .ستی اول ازدواج نی روزهایرضا
  

 گردم اگه ی بر مگهی ربع دهیزن داداش من :  سمت در برداشت و گفتی قدمرضا
  .می که حرکت کنی آماده شعیسر

  
  .یری گی نملی تحوی خانم ذوق کردلدای: گفتم که فاطمه گفتی اباشه

  
شرمنده ... نکردمکی باهاش سالم و علی درست و حسابی افتاد که حتادمی تازه

  .زمی کردم عزیشوخ: که با خنده گفتدمشیفتم سمتش و بوسر
  

  . اش ،حتما از صبح منتظرهی پنی جان ،آماده شو که برلدایبرو : هم گفتزیعز
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 دمی فهمیتازه م. کردم تا به طبقه باال برسمیکی تکون دادم و پله ها رو دو تا یسر
 رفتم یرو نمخب معلومه که امروز . نکرده تا برم مدرسهدارمی بیکه چرا کس

  .مدرسه
  

 منتظره ،برو که نیرضا تو ماش:  که محسن گفتنیی آماده شدم و برگشتم پاعیسر
  .امیمنم االن م

  
 افتاد که سرکوچه پارک شده نی گفتم و وارد کوچه شدم که چشمم به ماشی اباشه
 که نی ماشیکیبه نزد. باعث شده بود قدمهام رو تند بردارم ری امدنیشوق د.بود
  . نبودی اما خبرنمشیمتعجب نگاهم رو چرخوندم تا بب. از رضا نبودیخبر. دمیرس

  
 ام که یکی زد واون هم به نزدرونی منتظر شدم که محسن از خونه بنی ماشکنار

  پس رضا کو؟: گفتدیرس
  
  . نبوددمی دونم ،منم رسینم-
  

  . مونهی منتظر منیخودش گفت تو ماش:  باال انداخت و گفتییابرو
  

  . رفته گل بخرهنکهی ، مثل اادیاوناهاش داره م: بگم که گفتیزی چخواستم
  

   تو؟یکجا رفت: محسن گفتدی که رسرضا
  

  . مگهینی بینم: گل رو نشونش داد و گفتدسته
  

  . خبی رفتی منیبا ماش: محسن
  

  . ذره قدم بزنمهیخواستم :رضا
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 شتری بی شما بهش بدنویبفرما زن داداش ، ا: دسته گل رو طرفم گرفت و گفتبعد
  . تا منادیخوشش م

  
  خب مسلمه: و گفتدی هم خندمحسن

  
 که نیماش.می شدنی سوار ماشیهمگ.  کردم و دسته گل رو از دستش گرفتمیتشکر

  .می بودمارستانی بی ساعت بعد جلومیحرکت کرد ن
  

  . باال تو بمونمیریما م: و محسن هر دو رو به من کردن و گفترضا
  

  .گهی دامی بمنم: اشون گرفت که گفتمخنده
  

  .ی باشنجایشما بهتره هم .میای ممیدینه ما زود کاراش رو انجا م: رضا
  
 کشان ری که آژیی شدم و به آمبوالنسهاادهی پنیاز ماش. که گذشت ی ساعتمین

 جنگ ادامه داشته باشه نی قرار بود ایتاک.  شدمرهی شدند خی ممارستانی بکینزد
  و گلهامون رو پرپر کنه؟

  
 که مارستانی شدم به در برهی دستم کردم و خی تولوفریج شاخه گل ن به پنینگاه

  . افتادشونیینگاهم به قامت سه تا
  

***  
  
  "آشوب"
  

 تو خونه نی ،راهش دادنی به من بگنکهیشماها چطور بدون ا:  متعجب گفتبابا
   آشوب؟یذاری پسر قرار مهی با یام؟چطور
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 بمونه ی باقییتا بابام همون بابا...شکنه انداختم تا حرمتها ننیی پوزخند سرم رو پابا
 در مورد بابا دی آویانگار بعد از حرفها. باباها تو ذهن بچه هاشون هستنهیکه بق

  . باشهمی تونه پدر ذهن و اسوه زندگی وقت نمچیباورم شده بود که بابا ه
  

 داره یزی چه چنمی خواست ببیمن از آشوب خواستم ، دلم م:  با آرامش گفتمادرم
   آشوب انتخابش کرده؟که
  

آشوب که قراره با سهراب ازدواج کنه ، پس الزم :  دست به کمر زد و گفتی عصببابا
   داشت که دل دخترت رو برده؟یزیخب حاال چ. هی چجورینینبود بب

  
 دونمینم.  خوادیآشوب سهراب رو نم:  و گفتدی کششی روسررهی به گی دستمادرم

 ی وقت هم نمچی به اشتباه کردن ، همیا عادت دار نه، اما ما زنهای داشت ی خاصزیچ
  .می و کردمی کنی اشتباه ممی قبول کنمیخوا

  
  .ستنی منظور نی مامان بی حرفانی چرا حس کردم ادونمینم
  

 کنن اشتباه ی هم که فکر مییاونا...اوال غلط کرده که سهراب رو نخواد:دی غربابا
  . کردنیشتباه م جبران ادنی که فهمیکردن بهتر بود همون زمان

  
 یلیانگار با نگاهشون داشتن خ... بزننی حرفنکهی شدن بدون ارهی بهم خهردوشون

  . گفتنیحرفها رو بهم م
  

 قهی تکلم نگاهشون دو دقدیشا.  نزنم و فقط شنونده باشمی کردم حرفی هم سعمن
  . مامان برق زدنیاما بعدش بابا سکوت کرد و چشما...دی طول نکششتریب

  
 نیعجب دلم ا...لی دلیب.... منظوریب... تالش کنمدی داشتن آویبرا کردم قصد

 رو کرده بود که ساده یدی عقل و منطق شده بود و قصد داشتن آویروزها ب
 ی خواستم تا من طعم مردونگی رو می ادهی مرد طعم زن چشهی...بکر نبود....نبود
  . رو سرپا کنهدهینکش
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 ی بودم که گذشته ام رو بیط دنبال کس شکل فقنی به احمقانه تردی شادونمینم
 ری ام رو هم زندهی بود بلکه آختهی که نه تنها حالم رو بهم ریگذشته ا.  شهالیخ

  . بودختهی که نه تنها من رو بلکه تموم باورهام رو بهم ریگذشته ا....سوال برده بود
  

س؟باباش چکاره ا:  رو باز کرد و گردنش رو فشرد و گفتراهنشی پیی دکمه باالبابا
  چکاره اس؟

  
  .پدرش مرده: اما مامان جواب داد. کرد ی نگاهم ممنتظر

  
  . پدر هم هستیپس ب: کرد و گفتیزی خنده تمسخر آمبابا

  
  . پدر گفتن هاستی پدر گفتن ، از اون بی بنی کردم احس

  
 هی جوابم منفیگی میریم:  وار گفتدی طرفم و با انگشت اشاره اش تهدبرگشت

   و من خبر ندارم؟ی پریتا حاال تو با پسرا م ی از ک؟یدیفهم
  

 اما زبون به دهن گرفتم تا یدی پری متی که تو با منشی بگم از همون وقتخواستم
  . نشندهیحرمتها و پرده ها در

  
 مهربون و دوست ی من همون بابای خواست باز احمقانه فکر کنم که بابای مدلم

  . کنهی وقت اشتباه نمچی منه که ههیداشتن
  
 که آس و پاس باشه دختر یمن به کس: چند قدم در طول سالن رفت و گفتاباب

  .دمینم
  
  . آس و پاس بودند اما زن پولدار گرفتنایلیخ:  پوزخند گفتمبا
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 که خودشم آس و پاس ارمی انتظار نداشت به روش بدیشا... و برگشت طرفممتعجب
  .دونمی نمیچی سن از خونواده اش هنیکه تا به ا...بوده

  
 کن و ی از بابات عذرخواهعیسر:  گفتی اون جواب بده مامان عصبنکهی از ابلق

  .زنمیتنهامون بذار من باهاش حرف م
  
 چون اون شما رو که نش،یفکر کنم بشناس:  توجه به حرف مامان رو به بابا گفتمیب

  . شناسهیخوب م
  
  ؟یدی جواب بابات رو مینجوری سر؟ ارهی خی دختره ی شدیخام چ: تاسف گفتبا
  
 که هر گمی شرکت هم به اسم مامانمه؟دروغ میدروغه که حت...گمیدروغ که نم-
 شاگرد ساده تو حجره بابابزرگ هی که شما گمی مال مامانمه؟ دروغ منی داریچ

  ...نیبود
  
  . که سمت چپ صورتم فرود اومد باعث شد ساکت شمی محکمیلیس
  

  ؟ی چکار کردچهریپر:بابا
  

 جلوش ینجوری که ادمیدرست صحبت کن ،بهت اجازه نمبا پدرت : محکم گفتمامان
   .یستیبا
  
 تخت پرت ی و خودم رو رودمی حرف سمت اتاقم رفتم و در رو محکم بهم کوبیب

  . سرم گذاشتم و هق زدمیبالشت رو رو.کردم
  

 یمن فقط دلم م... خواستمی می عادی زندگهیمن فقط ... خواستمی نمیچی همن
 رتی که برام غیکی... گاه داشته باشمهی و تکی حامهی، از دخترا یلیخواست مثل خ

 ایمن از همه دن. شهداری کنم نازم رو خری که ناز می که موقعیکی...به خرج بده
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 خواستم ی فقط حقم رو مایمن از دن. خواستمی دخترانه میای دنهیفقط 
  . کنمیمن حق داشتم زندگ...نیهم.
  

 که منو یکی.... مردهی از یاشه نه نشون مرد که مرد بهی.... خواستمی مرد مهی من
 ی تونست اون مردی نمدیاونم شا.... تونستی نمدی آودونستمیم...قبول داشته باشه

 روزها نیا.  روزها دلم با دلش همدرد شده بودنی خواست اما ایباشه که دلم م
  . بودم که مادرش نباشهینگران روز

  
 کنه که ی محبت میدی آویلم برا روزها دنی اشد؟ی می رفت اون چی مادرش ماگه

  .خودش به زبون آورده بود... شونه ام گذاشت و آروم شدیفقط سر رو
  

  . آرامش رو بهم بدهنی تونست همی می اون هم روزدیشا
  

من بها .... داده بودمی خواستم؟من بها واسه زندگی گوشه آرامش مهی فقط من
 هی پرداخت شده ین بهاحقم بود به جبرا... آشوب بودننی ایداده بودم برا

 فراموش یدلم هوا....حقم بود که دلشوره هام تکرار نشن... داشته باشمیزندگ
  . نبودی شدنموش ذهنم تا به ابد فرامی کرد که تو تقوی رو میکردن روز

  
 که دخترانه هاش رو ناجوان مردانه باخته ی باشی و بدتر از اون زنی دختر باشدیبا

 ی هادنی چنگ کشنی تا ای بازنده باشدیبا...یو درک کن قلبم رنی ایتا خواهش ها
 من ی روزهانی تا حال ای من باشدیبا....ی رو درک کنکی باری هاسمانیمن به ر

  .باورت شه
  
 شه بر کابوس ی که خط بطالنی خواست،آرامشی جو آرامش مهی روزها دلم نیا

 پژمرده نیری شیااهی شده بر رویاهی سی که پرده انی شادهی نگاه دری شبانه یها
  .ذهنم

  
 که یکه حسام... برهادمیکه سهراب از ... خواستی می دائمی فراموشهی دلم من

  . دلهره و دلشورهچی خاطره تلخ بدون ههی بشه فقط انیکه شا... برهادمیپسم زد از 
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که من احمق ...  کودکانه ام رویکه فراموشم شه حماقت ها ....رمی بگی فراموشکه

که امروز به احمقانه ... شه که باز هم خوردم کردیدلبسته حسام خواست یدلم م
  . پناهههی پناهه و دنبال ی شه که خودش بی خوام پناهم مردی شکل منیتر
  
 هق هق باال رفته ام رو با ی که حسام تو پارک بهم زد ،صدایی حرفهایادآوری با

نه عشق، من  هوس بود ی ام رو باختم، نه پایمن اگه دخترانگ. دست خفه کردم
  . خودم باختمینی ظاهر بی ام رو پایآبرو و دخترانگ

  
 آدمها رتی سنکهیغافل بودم از ا.  بابام بودهی کردم که شبنانی اطمی به مردمن

  .ذاتشونه نه ظاهرشون...درونشونه 
  
اما در عوض اسم ...  شدم به اسم ،حسامرهی سر بلند کردم و خمی زنگ گوشی صدابا

 عقل و چی هی خواست بی دلم مبی روزها عجنی که ایدیآو... به ذهنم اومددیآو
  . باشهمی تو زندگیمنطق

  
 یوقت...من هم آروم شدم.  نم نم بارون ،فقط اون نبود که آروم شدری شب زاون

 آرامشه هی که بدونه مانی خواد؟ همی می مرد چهی زن از هیمگه ...گفت آروم شده
  . مردشیبرا

  
 ی وقت پشتش رو خالچی که هیپشت و پناه.... پناه اون مرد بشه پشت ونکهیهم

  . خرج بدهی باز هم مردونگفتهی بی مرد که هر اتفاقهی. نکنه
  

   مرد باشه برام؟نی تونست ای مدیآو
  

 امی پهی رو دستم گرفتم که یدست بردم و گوش.  زنگ که قطع شد یصدا
  .فرستنده حسام بود...بازش کردم.دیرس

  
  " کنم جواب بدهیخواهش م"
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 تو ذهنم داد یکس.... کرد برگشتدای پاجی که بهم احتیفقط زمان... زدمیپوزخند

  . داره هستاجی هم فقط چون بهت احتدیآو:زد 
  

 ی رک و راست اومد جلو، ادعادیاما آو... کردی عاشقیحسام ادعا:  دادمجواب
 روش فکر کنم هم گفت فقط بخاطر پوله نه ی خواست جدی وقتیحت... نکردیعاشق

  ...شقع
  

  . من ِ شکسته رو شکستی حسام ادعا کرد عاشقمه و اونجوراما
  

چشام . تا بلکه خوابم ببرهدمی سرم کشی رو خاموش کردم و پتو رو روی گوشمنزجر
  . کنهی داره رو دستم حرکت میزی چهی شدند که حس کردم یکم کم گرم م

  
تاد که  افی شدم که چشمم به سوسکزی خمی تخت نی روعی و سردمی کشیغیج

 که در اتاقم باز شد و بابا تو دمی پرنیی از تخت پاغی همراه با جعیسر. بودتختمیرو
  . شدداشیچارچوب در پ

  
   شده؟یچ: گفتمتعجب

  
 که باز کرد،خودم رو به آغوشش سپردم و با تته دنمی تو آغوش کشی رو برادستش

  .بابا سوسک:پته گفتم
  

 ستادهی به مامان که پشت سرش افتهیم ب خنده مامان و بعد بابا باعث شد نگاهیصدا
  .بود

  
  .دی کنیچرا مسخره ام م:  گفتممعترض
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 رو که ی سوسکنی تا من ارونیبرو ب:  و خنده اش رو خورددی ام رو بوسیشونی پبابا
 ات رو باال ینی بنقدرمیا. و حسابش رو برسمارمی بریخواب رو بهت حروم کرده گ

  .نکش
  

 راه افتاده راهنمی پی روتینیآب ب:  گفتی به شوخ کرد وراهنشی به پی نگاهبعد
  .دختر

  
  . رفتیخب سوسک رو دستم راه م-
  

 ،دختره رهی داره از حال مری بگنوی اچهریپر: اتاق هل داد و گفترونی به سمت بمنو
  .ترسو قصد شوهر کردن داره

  
  اتاق نکردم حاضر بهی و بابا رو مجبور به بررسدمی ترس تا جسد سوسک رو نداز

  .برگشت به اون اتاق نشدم
  

 خودم ی زدم و پتو رو کامل روای ساعت ترس و لرز باالخره دل به درمی از نبعد
  . پتو نفوذ کنهری نتونه به زی موجودچی تا هدمیکش

  
  . شدمداری مامان بی با صداصبح

  
  آشوب ،اشوب؟-
  

 تلفن نی ا ،جوابایبلند شو ب: گفتم که گفتی و هومدمی کشرونی پتو بری رو از زسرم
  .بعد هم نمازت رو بخون.رو بده 

  
  تلفن؟: گفتممتعجب

  
  . باهات کار دارهگهی خاموشه که زنگ زده خونه ،بلند شو متی گوشنکهیآره ،مثل ا-
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 زونی صورتم پخش شده بودند کنار زدم و پاهام رو از تخت آوی رو که روموهام
  ستاره اس؟:کردم و گفتم

  
  .ستینه ستاره ن-
  
 به موهام زدم و سمت تلفن که گوشه سالن بود ی ارهیخارج شد من هم گ اتاق که از

  . رو برداشتم یگوش.حرکت کردم
  
  .دییبفرما-
  
  . کردمخی پشت خط ی صدادنی شنبا
  
  . مطمئن باشرم،ی گی حالت رو می ، بدجوراقیباشه آشوب خانم اشت-
  
  .دیچی سرم پی توی شدن گوشدهی تلق کوبی صداو
  

 چکار کرده بودم مگه؟ فقط جواب تلفنش رو ؟ی چیبرا...رد کی مدیتهد...حسام
  .ندادم

  
***  

  
  "دیآو"
  

 وقت نی که ایانتظار ندار: و گفتمدمی ام کشیشونی اشاره ام رو به گوشه پانگشت
  . دروغای ی راست بگستمی مطمئن نی من حتام،یشب باهات راه ب

  
 شدم ید ،عمرا حاضر م آقا پسر اگه بخاطر بابام نبونیبب:  گفتی حوصله و عصبیب
 ی که نداریخبر...یری از بابات خبر بگادیتو هم فکر کنم بدت نم.....نجای اامیب

  ازش درسته؟
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اما ... بودنکی و تاراهی که سیچشمها.... لحظه تو عمق چشماش زل زدمچند

  . کردنیملتمس و مغرور نگاهم م
  

  اد؟یبدت م ررضایچرا از ام: شلوارم فرو بردم بی راستم رو داخل جدست
  

  .هیخصومت ِ شخص: کرد و گفتی خنده عصبتک
  
  اد؟یچرا از عموت بدت م-
  

  . بده فقط زل زد بهمی جوابنکهی ابدون
  

  .دمی خورد رو پرسی که تو ذهنم وول می و سوالرونی رو کالفه فوت کردم بنفسم
  
  زنده اس؟-
  
  مهمه؟-
  
  نباشه؟-
  

  .شه کردم برات مهم بایفکر نم:  باال انداختی اشونه
  
  .هست-
  

 ای یایم. مهم هستیکی که حداقل واسه شهیحتما بفهمه خوشحال م:  زد یپوزخند
  نه؟
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 ری ددی شانکهیبدون توجه به ا. حرکت کردمی تکون دادم و سمت خونه بغلیسر
 زهرا در کی مهتاب خواهر کوچقهیبعد از چند دق.وقت باشه زنگ در رو فشار دادم

  .رو باز کرد
  

  . ، بره کنار مامانم باشهرونی برم بدیبه زهرا بگو من با:فتم زانوزدم و گجلوش
  

 خانم نای و بلند شدم که با چهره مختمی کوتاهش رو بهم ری گفت که موهای اباشه
  .روبرو شدم

  
  .سالم-
  

 جواب سالمم رو بده نکهی حسام بدون ادنی به کوچه انداخت و با دینگاه
   شده؟یزیچ:گفت

  
 زهرا کنار مامانم ستی نی خواستم اگه مشکلرونی برم بدی دارم بای کارهینه فقط -

  .باشه
  

  .انگار تا حاال مشکل بود که االن باشه... دلم زدمی تویپوزخند
  

 کردم و سمت حسام ی رو که به نشونه باشه تکون داد من هم خداحافظسرش
  . کردمی خانم رو حس منای نگاه مینیاما هنوز سنگ.رفتم

  
 یای بی که مجبور شدیدی پولدار دیآقا: تمسخر گفتم که شدم با نشی ماشسوار

  .التماس من
  

  چند سالته؟:  بهم کرد و گفتی تفاوتی بنگاه
  
  تو فکر کن از تو بزرگترم ،چطور؟:  خنده گفتمبا
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  .یچیه:  لب زمزمه کردری تکون داد و زی سرمتفکر
  

  خورده؟ ارث بابات رو ررضایام:  سکوت دوباره من شروع کردمقهی از ده دقبعد
  
  .دی شا؟یحق خور:  نفرت تو چشمام نگاه کرد و گفتبا
  

  بابات چکاره اس؟: و گفتمدمی کوتاهم کشی به موهایدست
  
  .هی انتظامیرویبازنشسته ن: حوصله گفتیب

  
  ؟یخودت چکاره ا:  جابه جا شدمی صندلی روی باال انداختم و کمییابرو

  
 یلی خررضایچکاره بودن ام ست،امایچه کار بودن من مهم ن:  کرد و گفتیپوف

  مهمه؟
  

 رو یزی خواست چی مشی زبونیانگار که با زبون ب... داشتیبی برق عجهی نگاهش
  . ربطشی بی حرفهانی آوردم از ای سردرنمچی که هی کنه به منیحال

  
  .منجاستیه:  پارک کرد و گفتمارستانی بمقابل

  
 وقت شب نی اومد امادیبعد . حرکت کردممارستانی شدم و چند قدم سمت بادهیپ

  .دهی کنارم رسدمی سوال رو ازش بپرسم که دنی تو؟برگشتم تا هممی برذاشتنیمگه م
  
  . کهستی تو،وقت مالقات نمی برذارنی وقت شب مگه منیا-
  

 امشب شب دیشا.ذارنیآره م:  گفتی خش داری و با صدادی به چشماش کشیدست
  .آخرش باشه
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من حسام رودرک .  نبود ررضایوند فقط ،ام کشنجای که من و رو ایزی چدونستمیم
درست مثل من که مادرم هم ... کردی می پدرش هر کاری کردم داشت برایم

  . آخرش بودیروزها
  
 روزها نی ارممکنهی باورم شده بود؟ غیعنی گفته بودم؟ یچ... خودم اومدمبه

  . آخر مادر من باشنیروزها
  
  .میبر: گفت ی صداش که مبا
  

چند ...می گذشتی حرفچی از حراست بدون هنکه،یبعد از ا.م  هم قدم شدباهاش
  . بخشهنیتو هم: نگاهم کنه گفتنکهیبدون ا . میسالن و طبقه رو پشت سر گذاشت

  
 پشت در اتاق ی آدمهای نفرزدهی دوازده ستی که چرخوندم به نگاهم به جمعچشم

  . خوردژهی ویمراقبت ها
  
  یستادیاچرا :  قدم عقب گذاشتم که برگشت و گفتکی

  
 د،ی ساکت بهم زل زده بودن دی بودن و همگمی که تو چند قدمیتی رو به جمعنگاهم
  .ییررضای پسر امدوننیهمه اشون م: گفت

  
 من دوننی هم میگی پسرشم و اونوقت تو مستمی بگم من هنوز مطمئن نخواستم

  .زود باش ،منتظرته: پسرشم که ملتمس گفت
  

 که باز کرده ی که روم بود سمت درییچشمها و بدون توجه به دمی کشیقی عمنفس
  . شده بودرهی تخت خی به مرد روهی افتاد که با گریچشمم به زن.بود رفتم

  
  .شیآورد: حسام گفتدنی باز بودن با دمهی که چشماش نمرد

  
  .آره بابا: از جلوم کنار رفت وبا بغض گفتحسام
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 سه جفت نیم رو ب فقط سکوت کردم و چشانی همی بگم برای چدی بادونستمینم

  . چرخوندمی شده بودن ،مرهی که بهم خیچشم
  

 که به ی و در حالدی کشنیی صورتش بود با دست راستش پای رو که روی ماسکمرد
 دی کشی می زد و نفسیباز ماسک رو به صورتش م: گفت ی که می هر کلمه انیب

  داره؟... خبر.... از وجودت.... بابات: گفت
  

  . ندارمی ، اما من ازش خبردونمینم: تکون دادم و گفتمیسر
  

  .ستیبابا حالت خوب ن:  کرد که حسام سمتش رفت و گفتی اسرفه
  

  .خوبم بابا:  رو باال آورد و رو به حسام گفتدستش
  

 دونهی نمیعنی:  شد گفتی اش بلند منهی که از ته سیی کرد و با صدای سرفه ادوباره
   پسر داره؟هی

  
  . نهای دونهی مدونمینم: گفتم هر سه تاشون نگاه کردم وبه
  

  . نداشت براشی هم فرقدونستیمطمئن باش م:  با خشم گفتحسام
  

  حسام؟: خسته گفتیی معترض و اما با صداباباش
  

  .زنمی حرف نمگهیباشه بابا د : حسام
  

 میدار...  کهیمراسم نذر...  توادیمحرم م... هرسال دهم:  بلند شد که مرد گفتزن
 چیه...اما .... روز در سالههی..پدرت...از...سهم ما ...رهی مو...  کنهیم.. شرکت

  . نگفتهیزیچ.. مادرتای...تو...وقت از...
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 تو یدار:  گفتیکه حسام عصب.  کرد ی بود و نگاهم مستادهی خودش ای سرجازن
   خانم؟لدای یردی گی میصورتش دنبال چ

  
  .رونیحسام برو ب:  داد مرد بلند شدی بار صدانیا

  
  .زنمی حرف نمگهید..باشه غلط کردم: حسام

  
 هی ،خانم آروم باش ، بچه اس لدای:  هق هق زن بلند شده بود که مرد گفتیصدا

  . گفتیزیچ
  

  . خواست ادامه بدهی کندانگار ،اما باز می هر جمله جون می ادایبرا
  

 هق ی و صدادی تخت نشست و دست مرد رو تو دستش گرفت و بوسی کنارش روزن
  ادی باال نمگهی تو دی من نفسم بی برریام: با عچز رو به مرد گفت.شدهقش بلندتر 

  
.  حواسشون به من نبودگهی کدومشون دچیه.... صورت مرد نشستی روی محوتبسم

  . شده بودمرهی آدمها خنی به اجیو من گ
  

 ینجوریا...حسام:  بود دوباره به حسام نگاه کرد و گفتری مرد که اسمش امهمون
  .رو ببندم.. تونم چشامیمن راحت نم...یادامه بد...

  
 و دی چشماش کشی به رویدست.چشاش نم دار شده بودند... به حسام کردمینگاه

  .گمی نمیچی هگهید:  گفتی خفه ایبا صدا
  

 هی کرد و بعد از چند ثانکی کرد و ماسک رو به دهنش نزدی دوباره سرفه امرد
  ...به...به داداشت باشه...تیبه زندگ..به خودت...حواست به مادرت : گفت
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اما از . اش زد ی به پشونی سرش خم شد و بوسه ای کرد که حسام روی باز سرفه او
زن نگاهش به حسام بود و چشاش . موندیجاش تکون نخورد و تو همون حالت باق

  . بودندیهنوز ابر
  
  .تو هم حاللم کن:  رو به من کرد و گفتریام
  

  ا؟چر:  باال انداختم و گفتمی اشونه
  
  ...بابات..تو...ختمی همه رو بهم ریمن زندگ-
  

  . نگوینجوریتو رو خدا بابا ا:  گفتهی نذاشت ادامه بده و با گرحسام
  
  . کردهی تخت کنار سر باباش گذاشت و بدون توجه به ما گری سرش رو روو
  

 و دی که تو چارچوب در بود چرخی اتاق که باز شد مرد نگاهش سمت پسر جووندر
   .دی موازات اون نگاهم به اون طرف چرخمن هم به

  
   تو؟امیبابا ب: و گفتدی اش رو باال کشینی بپسر

  
  . خورد باشهی ساله مستی بنوزده

  
 ی که منایمونده بودم ا.  تکون دادم و دستش رو به سمت پسر دراز کردی سرریام

  خواستن مراسم
  

 که رونی از بییا صدهوی داشته باشن چرا منو صدا کردن که ی خونوادگیخداحافظ
  .صبر کن نرو تو بلند شد:  گفتیم
  

 که ی جو گندمی قد بلند با موهای که مردمی شدرهی امون متعجب به در خهمه
  . خورد وارد شدی بلندش تو نگاه او به چشم میشونیپ
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  .دی چرخی اونا منی بودند و من نگاهم برهی تو سکوت بهم خهیبق
  

  ی اومدیواسه چ: بود که به خودش اومد حسام ی نفرنیاول
  
 ی نگاه مگهی فقط بهمدیهمگ.  شده بودی مزخرفتیچه وضع... شدمرهی مرد خبه

  .میکرد
  

  .ی پس بهتر درست حرف بزنومدم،ی تو ندنی دیبرا:  لب باز کرد و گفتمرد
  

  .صبر کن:  گفتیفی ضعی کردم سمت در که صداحرکت
  

 به من ید تازه وارد هم نگاه که مرستادمیا. بود که نگاهش به من بودریام.برگشتم
  . رفت ری توجه به من سمت امیکرد و بعد ب

  
 یبه حسام نگاه کردم که با خشم به مرد نگاه م. بلند شد و از تخت فاصله گرفتلدای

  .کرد
  

  .نی ،ما رو تنها بذاررونی بنیبر:  بلند شدری امفی ضعیصدا
  

  داداش؟: مدی پر از بغض مرد رو شنی که صدارونی برداشتم برم بقدم
  
 ببخش لدای:  و گفتدی دولدای سمت انسالی می زدم زنرونی از اتاق بنکهی محض ابه

 از خانواده یی خبر بمونه، اونم جزی تونستم بذارم بی، اما من خبرش کردم، نم
  .امونه

  
  نی گرفتیعمه بهتر بود قبلش اجازه م:  گفتیاما حسام عصب. تکون داد ی سرلدای
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به سمت حسام قدم برداشت و انگشت . کرد ی رو تحمل میادی ز که انگار فشارلدای
 ی متی رو اذری امیحسام دار:  وار جلوش تکون داد و گفتدیاشاره اش رو تهد

  . ،بذار راحت باشهیکن
  

  . کدومشونر؟یام:  زد و گفتی پوزخندحسام
  
  . چشام رو ببندمنهی چند ثای باعث شد برادی که به گوش حسام کوبی محکمیلیس
  
  . شدندری سرازلدای یاشکها. کردندی نگران متعجب نگاهشون ممهه
  
 نوی از تو بهتره، ایلی باشه حداقل خی هر چررضایام:  گفتهی با بغض و گرلدای

 ی مادی یرعلی ذره از امهیکاش حداقل .ی اش بودهی ذره شبهیکاش .مطمئن باش
  .یگرفت

  
  .رم ازتون متنفی فهمیم.بس کن ، از هردوتون متنفرم: دی غرحسام

  
  .یاز تو هم متنفرم داداش گرام:  به طرفم برگشت و گفتبعد

  
 که به زن داداشم چشم رمی بگادی ررضایاز ام:  برگشت طرف مادرش و گفتدوباره

  .داشتم باشم
  

  .مزخرف نگو.بس کن حسام:  و گفتدی کشینی اش هعمه
  

 بس کن : گفتی که وارد اتاق شده بود سمت حسام اومد و جدی پسرجوونهمون
  .ی چرت و پرت گفتیحسام به اندازه کاف

  
 تی مامان خانومت اذی خوای ؟نمیگی میتو چ:  و گفتدی اش چسبقهی به حسام

   توی هستیشه؟ چه بچه خوب
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 همه مثل من دیشا... شدی قدم نمشی جدا کردنشون پی کس براچی دونم چرا هینم
   چه خبره؟نجایتو شوک بودند که ا

  
 و دی حسام رو محکم کشی بازویام و برادرش بود که دست نگاهم به حسخونسرد

  .اون رو از برادرش جدا کرد
  

  .یولم کن عوض:  داد زدحسام
  

:  که تو صورتش خورد نگاهم رو سمت همون مرد چرخوند که گفتی محکممشت
  .حسام آدم باش

  
مثل تو :  و گفتدی به صورتش کشی ولو شده بود با پوزخند دستنی که کف زمحسام

  .شم خوبهبا
  

مگه قرار :  و گفتستادی جلوش الدای سمتش برداره که ی دوباره خواست قدممرد
  ؟ی چرا هست؟ی وقت نباشچینبود ه

  
 تخت داره با ی که روی رفته ،اونادتونی نکهیمثل ا:  باال انداخت و گفتیی ابرومرد

  . کنه و هر لحظه ممکنه نفسش بره،برادر منهیمرگ دست و پنجه نرم م
  

  ؟ی هستی کگهیبرادرت؟واقعا که تو د:  بلند شد و گفتنی زمیاز رو حسام
  

 کدومتون چی هدنی دی برانجامیمن اگه ا:  بدون توجه به حسام ادامه دادمرد
 نجای تونه بگه چرا ای هم نمیکس . نمی فقط و فقط اومدم داداشم رو ببست،ین

  . باشمششی لحظاتش رو پنی خوام آخریم.هستم
  

  .رهی می می مطمئن شی خوایم:  دوباره گفتحسام
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برو :  به من کرد و گفتی و نگاهرونی چشماش رو بست و نفسش رو فوت کرد بمرد
  . خواد باهات حرف بزنهیم.تو 
  

 همه سال تو نی پسرت رو بعد ای خوای خان ،نمررضایام:  با پوزوخند گفتحسام
  ؟یریبغلت بگ

  
  .چرت و پرت نگو:ن گفت کرد و رو به اوی اخمررضایام. به من اشاره کردو
  

  ! ، آق داداشررضاسی امنیا:  شد و گفتکمی نزدحسام
  
  !ی چرت و پرت نگنی از اشتریحسام بهتره ب:  گفتی عصبررضایام
  

چشاش رو بست و سرش رو به . نشست ی صندلنیکتری نزدی روهی توجه به بقی ببعد
  . دادهی تکوارید
  

 نگاه یم بهش گفت من پسرشم حت حسای مرد پدر منه؟ وقتنی ایعنی. کردمنگاهش
  ؟ی چیعنی....آق داداش؟:حسام گفت . هم بهم نکردیدرست و حساب

  
 نی که تو ایستی فقط تو نینی بیم:  سوال رو از حسام بپرسم که گفتنی تا ابرگشتم

  . هستادی زای دننی بدبخت تو ا،ی داری بدبختایدن
  
  .یباش نی بچه ایعنی یبدبخت:  اشاره کرد و گفتررضای امبه
  

بابام : بزنم و گفتی که نذاشت حرفی همه ازش متنفرنی بگم چرا اخواستم
  .منتظره،برو تو

  
با دست به کنارش اشاره . رنگ شده بودیصورتش ب.  و منگ وارد اتاق شدمجیگ

  .ستادمی تخت اکی شدم و کنارش نزدکینزد.کرد
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  . بابات بودش؟یدید:  صورتش برداشت و گفتی رو از روماسک
  
  .یبرو بهش بگو پسرش:  گرفت و گفتی نگفتم که نفسیزیچ
  

 هی نگرفته؟ سهم شما ی همه سال سراغنیاگه پسرشم چرا ا:  تکون دادم و گفتمیسر
 بابا رو نی نه من اداد،ی ساعت از اون روز رو هم به من مهیروز درسال بوده ، خب 

  . خوامینم
  

 تا دونمیمن م:  گفت گرفت ویدوباره نفس. جونش رو دور مچم حلقه شدی بدست
 رو به پدرت ی خوشبختنی رو ازش گرفتم، اما تو اشیخوشبخت. ارمیصبح دووم نم

  . ، حداقل تو باششهی خواد نمی مررضای که امی وقت پسرچیحسام ه. برگردون
  

نگاهشون کرد و اشک تو چشاش . وارد شدندلدای و ررضای کرد که امی خشکی اسرفه
  .جمع شد

  
 آدمها نی انی تو رو خدا ، من بدون تو برمیام: گفتهی و با گرتادسی اری کنار املدای

  .ارمیدووم نم
  

 ی وقتی باعث شد نگاهش کنم،حتررضای نگاه امینیسنگ.  از تخت فاصله گرفتمیکم
  . شده بود به منرهی هم نگاهش رو نگرفت و همونجور متفکر خدینگاهم رو د

  
  ه؟یاسمت چ:  در رفتم که گفتسمت

  
  . ندارهیبه تو ربط:  شد گفتمیه اون که پشت سرم از در خارج م توجه ببدون

  
 نیچرا ا. خواستم باشهینم... بودستادهی شده بود،حاال که جلوم امی چه مرگدونمینم

  . روز در سال سهم داشت من نداشتمهی بود؟ چرا اون یهمه سال نبود؟ حسام ک
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 ررضایرشون گذشتم که ام شدند از کنای که کم کم وارد اتاق مهی توجه به بقبدون
  ه؟یهان چ:برگشتم و گفتم.دیبازوم رو کش

  
  ؟ی شدیی شده؟باز هوای خان ،چررضایام:  بدجنس گفتحسام

  
  .می باهم حرف بزندیبا:  سمتش رفت و رو به من گفتی غره اچشم

  
  . خوام برم خونه،مادرم تنهاستیمن م-
  

  . شناسمتی اصال نم من باباتم؟ منی چرا بهشون گفته؟یاسمت چ:  گفتدوباره
  

  . من اشتباه کردم،یستیآره تو بابام ن:  و گفتمدمی کشرونی رو از دستش ببازوم
  

   چه خبره؟نجای تا من بفهمم ایستی باشهیم:  که برداشتم گفتیقدم
  

سرش رو به نشونه تاسف تکون داد . حسام خوردزی ،نگاهم به نگاه تمسخرآمبرگشتم
  .و وارد اتاق شد

  
 ی همتررضای ام؟مگهیدی،فهمی تو پدرمگهیشناسنامه ام م:  و گفتممستادی اروبروش

  ؟یستین
  

   تو صورتم زل زد؟دی به من رسیامروز چرا هر کس... شد تو صورتمرهی خهیچندثان
  
 تخت ی آدما باهات مشکل دارن؟ مگه حسام پسر اون مرد رونی ایچرا همه -
 همه سال نی چرا اصال ا؟یم تو پدرگهی آق داداش؟ اونوقت مگهی چرا به من مست؟ین

   چه خبره؟نجای ام؟ ای ک؟منی هستی ازت نبود؟تو کیاثر
  

  ؟یپسر فروغ:  لب باز کردباالخره
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 باال ییبا ابرو. داشت؟گهیپسر فروغ؟ مگه چند تا بچه د... شناختی مادرم رو مپس
  .یستی نبهیپس اونقدر هم غر:  گفتمدهیپر
  

  ؟ی کرددامونی ،پیچطور: گفت
  
مادرم برام . وقت دنبالت نگشتمچی هست بدون من هی نکردم، هر چتوندایمن پ-

  .هیکاف
  
  نم؟ی فروغ رو ببشهیم:  لبخند محو گفتهی با
  

 حالش خراب نی از اشتری خوام بی نمدهی زجر کشینه اون به اندازه کاف: گفتمعیسر
  .شه

  
   شده؟یچ:  کرد و گفتیاخم

  
 داداشت خواسته هوام رو ؟نکنهی حال زنت رو بپرسی همه سال اومدنیبعد از ا-

  .یداشته باش
  

  .دهیپس هنوز خودش رو نبخش:  تکون داد و متفکر گفتیسر
  

 بلند شد باعث ری که از اتاق امیغی جیچطور که صدا: کردم که بگم زی رو رچشام
  .میی به اون سمت بدومونییشد دوتا

  
***  

  
  "لدای"
  
رضا هم . دمیداشتم و روش کش از کمد برییپتو.دی تخت دراز کشی کمک رضا روبا

   من برم؟ی نداریاگه کار:  گفتریرو به ام
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شرمنده اتم داداش، تو زحمت :  گفتی تکون داد و با لبخند شرمنده ای سریرعلیام

  . چند روزهنی ایافتاد
  

  .ادی بهت نمای لوس بازنیا:  کرد و گفتی اخمرضا
  
  .یگی مونی هذی وقته خوابته دارگهیبرو د:  همراه با خنده گفتریام
  

 یوقت. گفت و از در اتاق خارج شدی تکون داد و خداحافظ آرومی با خنده سررضا
 ینگاه. تخت نشستمیچادرم رو برداشتم و کنارش رو .دمی رو شنی در خروجیصدا

  سمت پنجره انداخت و
  

  . ،تو خونه امون نجای اامیشب شد، از صبح منتظر بودم شب شه ب: گفت
  

  چرا اونوقت؟: فتم رو کج کردم و گسرم
  

 براش ری دل امدونهی خانم نمیعنی:  و گفتدی گونه ام کشی رو نوازش وار رودستش
  تنگ شده؟

  
   .یممنونم که هست:  زدم و بلند شدم تا لباسام رو عوض کنم که گفتیلبخند

  
  . شد بهمرهی سرش گذاشت و خریاونم دست راستش رو ز... شدمرهی خبهش

  
قول داده بودم کمپوتام رو : د لباساهامون رفتم که گفت ازش گرفتم و سمت کمنگاه

  .میباهم قسمت کن
  

  ؟ی شد نکنه همه اشون رو خودت خوردیچ:  و گفتمدمیخند
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 که توش ی صدام گور به گور شده سنگرنیا: مظلوم نگاهم کرد و گفت. کردمنگاش
  .گهیبودم رو به گلوله بست جا موندن د

  
  . ترسمی من مریام: نارش نشستم و کدمی کشنیی بلوزم رو پانگران

  
  . برام آوردن همه اش مال توادتی که به رسم عییدرعوض کمپوتا:  و گفتدیخند

  
 مرد آروم رو دوست نیمن ا. کنمتشینخواستم اذ. خواست حرف رو عوض کنهیم

  .پس چرا عذابش بدم. هستشی دلم آروم گرفته وقتگهی تو دلم می حسهی.داشتم
  

  ؟ی بخوابی خواینم: ه کنارش اشاره کرد و گفت رو دراز کرد و بدستش
  

 که به موهام بستم رو باز کردم و کنارش دراز ی رو از سرم کندم و کشیروسر
  .دمیکش

  
 خورد فکر ری تیوقت:  و گفتدیدست تو موهام کش.میدی هم خوابی پهلو روبروبه

  . نتونم به قولم عمل کنمدمی ترسیم. نمتی بی وقت نمچی هگهیکردم د
  

  . دوستت دارمیلیخ:  و گفتمدمی شده اش کشچی سر پاندپی رودست
  

 اش نهی باال انداخت که باعث شد ، با خجالت سرم رو تو سیی و خنده رو ابرومتعجب
  .پنهون کنم

  
  .من هم با عطر تنش خواب رفتم.دی موهام رو بوسی و رودیخند

  
 بلند شو خانم : و گفتدی خندریام. صورتم چشام رو باز کردم ی روی حس نوازشبا

  ؟ی بهمون بدی خواینمازت رو بخون و بعد هم صبحونه نم
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 نیبه ا. منبع آرامشنی شدم به ارهی بودم خدهی لحظه همونطور که دراز کشچند
 که فرشته یبه مرد... که خوب بودیبه مرد...مرد که انگار اصال بلد نبود اخم کنه

  . منیبود برا
  

  . ، ممکن باز حالت بد شهیرا بلند شدچ: گفتم.دی رو بوسمیشونی شد و پخم
  
 ی خوام حسابی برگردم پس مدی باگهی ،چند روز دستی نمیزیمن چ: گفتالی خیب

  . با هممیخاطره بساز
  

 خونه نی ایوارایچون تک تک د ...ی خاطره بسازستیخواستم بگم الزم ن...دمیترس
  . خاطره اسهی آرامش خودش نیکه هم... توهستنداداوری من یبرا

  
 نگم که یزی کردم چیاما سع.دوباره همون ترس برگشته بود... گرفته شده بودحالم
  . خوام خودم برسونمتی شد دختر، مریبلند شو مدرسه ات د: گفت

  
  .ستیتو حالت خوب ن:  گفتمنگران

  
  . که دست و پام سالمندینی بیخوبم، م:  کرد و گفتینیری شاخم

  
 که یریهمون ت... بغل گوشت رد شده بود که ازهیری من هم بابت اون تی نگرانخب

  .دنیچی که دور سرت پیدی نوار سفنی شده اشیادگاری
  

  . کنمی رو دم می من هم چایتا تو نمازت رو بخون:  شد گفتی که طوالنسکوتم
  

  . گرفت ی دلم آروم نمنکهیبا ا... کنمی کردم صبوریسع
  

 ومدمیال امروز رو نم نبود اصری نشستن سرکالس رو نداشتم، اگه اصرار امطاقت
 خواست خونه ی نمنی همی برایوا....هی افتاد که امروز چهلم علادمیتازه .مدرسه

  .بمونم
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  حالت خوبه: آروم گفتنای رو که درد داشت فشار دادم که مسرم

  
  . خونه باشمدی من باهیامروز چهلمه عل:  به نشونه نه تکون دادم و گفتمیسر

  
  .زظهرهمراسم که بعدا: آروم گفتنایم
  
 چندساعت نی و من تونستم ادی زنگ آخر به گوش رسی نگفتم که باالخره صدایزیچ

  .من رفتم:  رو جمع کردم و گفتملمی وساعیسر.عذاب آور رو تموم کنم
  

  . خونه اتونامیمن بعدازظهر م:  و گفتدی دودنبالم
  

داشتم  یقدمهام رو سمت خونه تند برم. تکون دادم و از در مدرسه خارج شدم یسر
  . خواستم هر چه زودتر برسم خونهیم
  

 بود و با محسن ستادهی دم در ایرعلیام.قدمهام آروم شدند . کوچه که شدم وارد
حاج خانم .  گفتم و وارد خونه شدمی سالم آرومدمیبه کنارشون که رس.زدیحرف م

 شام یحتما برا. کردندی پاک می نشسته بودند و سبزاطیهمراه چند تا خانم تو ح
  . با لبخند جوابم رو دادندی کردم که همگیسالم.  کردندی پاک میمشب سبزا

  
 ی علادیدوباره .  پله ها رو باال رفتمیکی یکی سست ی پله ها رفتم و با قدمهاسمت

  .ستی نگهی کردم که واقعا دی باور مدیانگار با...افتاده بودم و دلم بهونه گرفته بود
  
 تو چارچوب ریقم بلند شد که در باز شد و ام هق هی وارد شدم صدانکهی محض ابه

در رو بست و با دو قدم خودش رو بهم رسوند و من رو تو بغلش . شددایدر پ
 که بهم یآغوشش و آرامش.... آرامبخش بودهیدرست مثل ...آروم شدم...دیکش

 لحظه عاشقانه نبود نیا که تو یآغوش. کردی عمل معتری از قرص هم سری حتدادیم
 ی که آغوشش داشت،همون آرامشیآرامش.به آغوش پدرانه شباهت داشت شتریب...
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 لحظه داشت پدرانه هاش رو به رخ نی اریام. دادیکه بود که آغوش حاج بابا بهم م
  .دی کشیمن م

  
   سرخاکش؟می بریی دوتای خوایم:  که شدم گفتآروم

  
  .آره-
  
  .میناهارت رو اجاقه، بخور که بر-
  
  . کمرش تا شدهیدی شده، حاج بابا رو دری چقدر پیدیمامانم رو د:  بغض گفتمبا
  

  . کنهیخدا خودش آرومشون م:  گفتنیغمگ
  

 صورتم ی آب رو باز کرد و چند مشت آب روریش.دی رو سمت آشپزخونه کشدستم
 دی توجه دوباره من رو سمت خودش کشی اما اون بدمی که خودم رو کنار کشختیر

  . بود صورتم رو خشک کردزی میرو که یکی کوچی پدر با حوله هیو مثل 
  
   بود؟زی می حوله چرا رونیا-
  
  . رفته بود برش دارمادمی دیببخش: خنده گفتبا
  

 برداشت و سمت قابلمه ی و بشقابی صندلی چپ نگاش کردم که منو نشوند روچپ
  .غذا رفت

  
امروز چهل :  کردم و در همون حال گفتمزی رو می خطوط فرضدنی به کششروع

  . گذرهی میتن علروز از رف
  

  . کرد و بشقاب رو جلوم گذاشت و کنارم نشستیمکث
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 زی عزیچون آدم وقت.... نکن ،غصه نخورهی تونم بهت بگم ناراحت نباش،گرینم-
 خاکش و باورش یتا دست نکشه رو...شهی نکنه آروم نمهی تا گردهیرو از دست م

 نجای ما اونجاست، ا همهی ابدگاهیاما فراموش نکن که جا.شهی آروم نمستینشه ن
 جلسه نجایا. می کنی مگذر ازش ای به اون دندنی رسی گذرگاه که براهیفقط 

 ی حتنجایا... صدم نمره هم مهمههی نجایا. میای برونی سربلند ازش بدی که باهیامتحان
  . نشکستن دل آدما مهمهنجایا.. باشهی مهمه چجورمینیزی که می کلمه حرفهی

  
  .ه دلت رو شکستم حالل کناگ:  شد بهم و گفترهیخ
  

  .میبخور تا بر:  نشون ندادم که گفتیواکنش
  
من :  خوردم بلند شدم که گفتی دو سه قاشقری به خوردن نداشتم به اصرار امیلیم
  .می ،زود آماده شد که زود برگردنیی پارمیم
  

 هم سرم ی مشکیروسر... عوض کردمی مدرسه ام رو با مانتو شلوار مشکروپوش
 رفتن از پله ها چادر رو سر نییقبل از پا.ادرم رو برداشتم و سمت در رفتمکردم و چ

 رسونتتون ی دم دره ، گفت می جان مرتضلدای: دمی فاطمه رو شنیکردم که صدا
  .زمیزود باش عز

  
 شوهر فاطمه بود ،پدرش حجره یمرتض. رفتمی تکون دادم و سمت در خروجیسر

  . بود تو بازار سرشناسی داشت و کلیفرش فروش
  

 ینگاهم رو ب.  رو به حرکت درآوردنی ماشیمرتض. عقب که جا رفتم ی صندلیرو
  . بودنددهی داغ داشونیلی روزها خنی که اییابونهای دوختم به خنیحوصله و غمگ

  
 دی بود که شهی روزها کمتر کوچه انیا.  بوددهی داغ ندیابونی روزها کمتر خنیا

  .نداده باشه
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 سال ها بعد که آرومتر دیشا.  کرده بودنددای صورتم راه پی خود به خود رواشکهام
اما ... سربلندهی داشتن وطنی برامی که ما فرزندانمون رو اگه دادمی درک کنمیشد

 از دست دادن ی برامی کنی می تونه مالمتمون کنه که چرا زاری نمیامرزو رو کس
  .می آروم شدیه شا سالها بگذره کدی باکه می هستیی هادهیما داغ د...جوانانمون

  
 تشکر ی شد و از مرتضادهی هم پیرعلیام. شدمادهی پی با تشکر کوتاههمراه

نگاهم به . می بهشت زهرا حرکت کردی که حرکت کرد ما هم سمت ورودیمرتض.کرد
 ریام.  روزها به آغوش گرفته بودندنی رو همیدانی بود که شهی تازه ایمزارها

 ی می روزشماریی آدمهانی همچدنیکش به آغوش ی برانیزم: گفت یراست م
  . بزرگنیادی بودن زینی زمیاونها برا... بودنهی آسموناقتشونی که لییآدمها.کنه

  
 ی روی که به تازگی که نشست و با انگشت شستش چند ضربه به سنگ قبرریام

  .مزارش نصب شده بود زد
  

 به دنیش خاک بود و دست کشی هست که تا چند روز پیی همون جانجای ادمیفهم
  . کردی مقیاون من ناباور رو به باور رفتن برادرم تشو

  
 یوقت رفتن نامه ا:  گفت ی که بابا مینوشته ا.  قبر افتاد ی به سنگ نوشته رونگاهم

 سنگ ی رو رونی شدم ادی داشتم و شهاقتی لیدستم داده بود و گفته بود اگه روز
 دونست که همون یدرم من نمبرا...دمی سوزناک از ته دل کشیآه...دیسیقبرم بنو

  . سفر آخرتششهیسفر اولش م
  

 و می استهی ما چگونه زدیی بگونکهی مردم ایا" لب زمزمه کردمری بار نوشته رو زچند
 تی ما از شما نزد خدا شکاد،ی و به آن اکتفا کنمی شددی و چگونه شهمیدیچگونه جنگ

  "می شددیو شه میدی جنگی چه آرمانی که ما برادیی بگودیشما با.میکنیم
  
 اشکهام رو ینتونستم جلو. شه ی شد تا راهداری باز صبح زود بری هفته بعد که امکی

  .رمیبگ
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 به ری دی کنتی خودت رو اذینجوریقرار باشه هر دفعه ا:  غصه دار گفتی لبخندبا
  .امای مرید
  

 مدی من قول ماینه تو زود ب:  اشکام ر و با کف دو تا دستم پاک کردم و گفتمعیسر
  . نکنمهیگر
  

 کنم اشتباه کردم که ازدواج کردم، ی وقتها فکر میگاه:  و گفتدی کشیقی عمنفس
  .یفی حدنی همه درد کشنی ایتو برا

  
 آرام و یبه نوازشها. رو که باز کرد معطل نکردم و خودم رو بهش سپردمآغوشش

  .دادندی عشق می که بوییبه نوازشها...پر محبتش
  
 که ی و عذاب وجدانمی که باهم بودشیبه دو شب پ... که بهش دادشتمیازی نبه

 من برادرم تازه فوت کرده بود چطور با شوهرم نکهیا...بعدش گرفته بودم
 حرف زده بود تا اون حس بد رو یکل... زمزمه کرده بود ی خودش کلنکهیا...بودم

 به . من پر از غصه و ندامت شدیمونی نگاهش بعد از پشنکهیا. ...از خودم دور کنم
 می تونی نممی فکر کنم که ما هر چقدر هم که بخوانی کردم به ایخودم اومدم و سع

  . ادامه داشتیزندگ...می بمونی تو گذشته باقمی تونی، نم
  
 قتی مهم حقست،ی نخواستن من مهم نای کردم که خواستن ی باور مدی من هم باو

  . داشتانی که همچنان جرهیزندگ
  
.  طلب کنهیزی چنکهی کرد بدون اهی محبت به من هد شب قبل که فقط نوازش وای
 نیشناخت ا... تونستم بشناسمی وقت نمچی مرد آرام و به ظاهر ساده رو من هنیا

  . بودازی صدساله نیمرد و آرامشش راه
  
 ی زندگی های روزمرگرهی رفت و من باز درگریام

 خود رو با  تونستمی که میزیو هر چ...امتح ان...خونه...مدرسه...درس...شدم
  . رو حس کنمری امیاون سرگرم کنم تا کمتر دور
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 قصد رفتن گهی اومده و دنیی پاطونیانگار رضا از خرش: گفت ی مزی روزها عزنیا

حق  .ادی بنیی پاطونی از خر شزی پسر، به قول عزنی کنم که ایخب من دعا م. نداره
و شوهر و بچه هاش  ی؟ فاطمه که سرش به زندگ. مگه چند تا بچه داشتزیداشت عز
 و تنها شی شد تنها دلخوشی رضا که مند مویم.  نبودنجای هم که اریام...گرم بود

  .بهانه مسکوت نبودن خونه اشون
  
 اجازه ی که پدر و مادرش حتی پسریدایش... شده بود داتری روزها شنی اینایم

  .دادندی به اون نمیخواستگار
  
 که نه من نه خونواده اش دی دین پسر م رو در وجود اویزی چنای مدی دونم شاینم
  .مشینی ببمی تونستی وقت نمچیه
  

 گذروندم و ی امتحانات میری روزها رو با درگنیا.  گذشتی مری ماه از رفتن امدو
  .زدمی هم به مامان سر میگاه

  
 گفت باالخره کار رفتنشون درست یم.دی رسی گرفته تر به نظر منای روزها منیا

که اون جوون آرام وساده را .  خواد برهی التماس که نم کرد وی مهیگر. شد
 ی مادربزرگ داره اما باز هم او را مکی فقط ای اگر از دار دنیکه حت. دوست داره

البته .که قصد کرده بود خودش را بکشه .  انگار واقعا عاشقش شده بودنایکه م.خواد
 نیعاقبت هم سر آخر... کنهی بوده تا خونواده اش رو راضلمیبه من گفته همه اش ف

 یزیچ. قراره فردا عقد کنند:  گفتستیسر همون درس طلسم شده ز...امتحان
دعا ...فقط همون شب سر سجاده ، بعد از نماز براش دعا کردم:  بگمناینداشتم به م

  . شهشبختکردم خو
  
 حسه و تا هی یست،خوشبختی و خوشبخت بودن سخت نی خوشبختری قول امبه

 اونوقته که می خوشبخت باشمی بخواهیکاف.می حسش کنمی تونیم نمیخودمون نخوا
  .می چقدر خوشبختمینی بیم
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 تونستم ی رو نمیی غذاچی هیبو.  شدی و آشوب مچدی پی دلم مبی دو روزه عجنیا
 نشانه ها نشانه نی ادمی ترسیم... اومدمنییخسته و نزار از پله ها پا. تحمل کنم

  . مرگ باشه و خبر نداشته باشمیها
  

 که ی بردم که رضا در رو باز کرد و نگران به منزی در خونه عزرهی رو به دستگدستم
  . شده زن داداش؟ حالت خوبهیچ:  رفتم گفتیبه زور راه م

  
   افتاده؟یاتفاق:  که گفتدمی تکون دادم و چادرم رو دنبال خودم کشی سرفقط

  
 عرق تنش که یبو... تر شدهی قومییای کردم بویحس م.  بگمیزی هم نتونستم چباز
   کجاس؟زیعز:  دادم و گفتمنی ام رو چینیب.  ام خوردینیبه ب

  
  ستشین-
  

 قدمهاش رودنبالم ی پا تند کردم که صدایی سست سمت دستشوی زدم و با قدمهاعق
  .دمیشن
  

  . روبستم و عق زدمیی دستشودر
  

  .ی خوردی زن داداش؟ چیمسموم شد:  به در زد و گفتی اتقه
  

 وانی لهی:  خجالت گفتیب.  خواستی مخی آب وانی لکیدلم .  بزنم حرفنتونستم
  . خوامی مخیآب 

  
  . من برات آوردمرونی بییایباشه،تا ب-
  
 آب رو باز کنم و چند مشت آب سرد به ری تندش باعث شد شی قدمهای صداو

  .صورتم بکوبم
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 جلوم خی آب پر از وانی لهی رو باز کردم و سمت آشپزخونه رفتم که رضا با در
  . زن داداشریبگ:  و گفتستادیا

  
 می معده خالنکهی بهم دست داد، ای حال خوشهی حس کردم دمی رو که سر کشآب

 کردم معده ی دو روز که همه اش حس منی بود بعد از ای حس خوبنیخنک شد و ا
  . و داغ شدنهدنیچیام در حال پ

  
  .یما مسموم شد ،حتمارستانی ببرمت بمیبر:  رو از دستم گرفت و گفتوانیل

  
  .رمیدو روزه حالم بده نکنه قراره بم:  گفتمصادقانه

  
 ستی تو،نه قرار نییچقدر ترسو: ارهی کرد به روم نی اما سعدی کردم خندحس

  مارستان؟ی بمی سازه، بری که با معدت نمی خوردیزی چ،حتمایریبم
  

   کو؟زیعز: رو به نشونه نه باال دادم و گفتمسرم
  

  . خونه فاطمه باشهدیدم،شایمنم تازه رس: کون داد و گفت به نشونه نه تیسر
  
  . مامانمشی پرمیپس من م:  سست سمت در رفتم و گفتمی همون قدمهابا
  

  . دکترمی واقعا حالت بده،برنکهیزن داداش مثل ا:  رو گرفت و گفتجلوم
  

 قول دادم مراقبت یرعلیحرف نباشه ، من به ام:  مخالفت کنم که گفتخواستم
  .ود باشز.باشم

  
 ی دور روز حالم بد بود که دلم منی تو انقدریراستش ا. دنبالش حرکت کردمناچارا

  . حالتها خالص شمنیخواست هر چه زودتر از ا
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منم : رضا هم همراهم بلند شد و گفت. دی معطل شدن باالخره نوبتم رسی از کلبعد
  .امیهمرات م

  
 حال نی خواستم از ای زودتر م نه فقط هر چهایمهم نبود باشه ... تکون دادمیسر

  .نزار خالص شم
  

 دیاخمش شد. ی دست خاکسترکی ی بود با موهایرمردیدکتر پ. رو باز کرددر
  . کنهی تر مضی دکتر اخمش آدم رو مرنیا: با خودم گفتم .بود

  
  .زن داداش برو تو:  آروم گفتشمی سرجام خشک شدم و داخل نمدی که درضا

  
  چت شده؟:  گفتعی وارد شدم که دکتر سر خودم و اومدم و شرمندهبه
  

  .می سالم کنذاشتیحداقل اول م... کردمتعجب
  

   دکتر فکر کنم مسموم شده؟یآقا:  گفترضا
  

  ؟ی خوردیچشه مگه؟ چ:  حوصله گفتی بدکتر
  

 خوردم باال ی نتونستم بخورم ،هر چیزیدو روزه چ:  باز کردم و گفتملب
  .شهیهم بخوره حالم بد م غذا بی هم نخورم باز بویزیچ...ارمیم
  

 واقعا از یعنیخانمت بارداره :  رو به رضا گفتی جدیلی کرد وخی پوفدکتر
  ؟یدیعالئمش نفهم

  
 بعد شروع به نوشتن کرد و ؟یدیتو خودت چرا نفهم:  به من نگاه کرد و گفتبعد

  .سمی نوی مشی آزماهی مطمئنم برات نکهیبا ا: گفت
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

321

 نوی اایب:  کرد گرفت و گفتیباز به دکتر نگاه م برگه رو سمت رضا که با دهن بعد
  .ی خواد شوکه شی نمنقدری ،دهنتم ببند ،اریبگ
  

  . بودمدهی بود که به عمرم دی دکترنی تربیعج
  

 تشکر کوتاه از اتاق هی برگه رو گرفت و خودش رو جمع و جور کرد و با عی سررضا
  .می زدرونیدکتر ب

  
 ی رویبچه؟ لبخند ناخواسته ا.رو درک کردم حرف دکتر ی بچه؟ تازه انگار معنهی

  . زن داداشی بدشی برمت آزمایفردا م: لبم نشست که رضا گفت
  
  . دونم چرا حس کردم رضا زن داداش رو محکمتر از هر دفعه ادا کردینم
  
  . بودنجای اری بچه من و امیعنی .دمی به شکم تختم کشی چادر دستری زاز
  

  .مبارک باشه: ه رضا گفت شد کی هر لحظه پهن تر ملبخندم
  
اگه پسر بود ،دخترمو بهش :  به سمتم برگرده گفتنکهی نگاش کردم که بدون اجیگ
  .ی که نداری حرفدمیم
  

روش . فرق داشتشهیاما خنده اش هم با هم...دی زدم که حس کردم خندیلبخند
 یم.  دختر خودمشهیاگه هم دختر بود م:  چرخوند و گفتابونیرو کامل سمت خ

  . خرمی میبراش بستن... پارکبرمش
  

 ایپسر . کردی خودم فکر میاهای توجه به روی و من بزدی حرف ماهاشی از رواون
  . آرزوم بودتی ، نهاری از جنس آرامش امیدختر

  
و .  ببندمی تنش کنم و موهاش رو خرگوشراهنی پهی تونستم ی که میدختر

  . کنم تا خوشگل تر شهی هم کوتاه مهاشیچتر



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

322

  
 مطمئنا بچه نکهی گفت و ایاون از عالقه اش به بچه ها م. می رو قدم زد راهتموم

  . دوست خواهد داشتیلی برادرش رو خیها
  
:  گفتیم.ننی زمی روی بچه هانی خوشبخت ترری امیمن مطمئنم بچه ها:  گفت یم
   چرا؟یدونیم
  

  چرا؟: زنانه خودم گفتمدی جدیای دنغرق
  

  .نیشی مایادر دن پدر و منی بهترریچون تو و ام: گفت
  

 رو ندارن خدا اقتشی لنکهی هم با اایبعض.  خوادی ماقتیپدر و مادر شدن ل: گفت
اما شما دوتا با ... توننی رو ثابت کنن اما باز نماقتشونی که لدهیبهشون بچه م

  . من مطمئنمنیاقتیل
  

   بودابونی خی اما نگاهش به رهگذرازدی محرف
  

 یخی سرد و ی خوراکهیباز دلم هوس . ستادیا که توقف کردم ی فروشی بستنکنار
  .شیفیاونم از نوع ق... کرده بودیمثل بستن

  
 یفی خرم ،اما قی میبرات بستن: گفت .دی دیفی قی بستنی نگاهم رو به نونهایوقت

  .شهی نممیابونیرو نه، تو خ
  

  .باشه:  کردم اما ناچارا گفتمیاخم
  
 رو ی بستنعی ، تا من سرستیا بااونج:  اشاره کرد و گفتی فروشی کنار بستنبه
  امی برمیبگ
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دلم :  برگشت و گفتی و چند تا نون بستنی ظرف بزرگ بستنکی با قهی از ده دقعدی
  . خونهمی که تا آب نشدن برسرمی بگنی ماشمیبر.رمی برات نگومدین

  
  .ممنون:  زدم و گفتمی قدرشناسانه البخند

  
  .دمیداشم خر دختر دایبرا:  گفتی تکون داد و به شوخیسر

  
 که ینی ادمی فهمیانگار تازه م. حس کردم صورتم قرمز شدهوی دونم چرا ینم

  . کرده بودم برادر شوهرم بودی که جلوش هوس بستنینیا...جلومه برادرشوهرمه
  

  . برامی فاطمه ایزن داداش ، تو هم مثل آبج:  حس کرد شرمم رو که گفتیانگار
  

  . گفتنی بود که چشماش میف حرنی لحظه حس کردم صادقانه تراون
  
من ...من بار داشتم.همونطور که دکتر گفته بود .  رضا و عزیزرفتم آزمایش دادمبا

  .باردار نطفه ی آسمونی ترین مرد زندگیم بودم
  

 بودم و خوشحال ، حتی این ضعف و حالت تهوع هم نمی تونست این حال خوش
  .همه خوشحال بودند. خوشم رو زایل کنه

  
مادرم که هنوز عزاردار علی بود با شنیدن این خبر لبخند زده بود و ... مامانحتی

با چشمهایی پر از اشک دست به دعا برداشت که انشاهللا سالم و سالمت بارت رو 
  .زمین میذاری

  
 دلم خندیده بودم که این نطفه دو ماهه ، خیلی مونده تا نوزادی بشه که تو تو

  .دستام جا بشه
  

و . شانس بیاره به من بره و گرنه مطمئنا زشت میشه: ی گفت با خنده و شوخمحسن
  رضا محکم پس کله اش کوبیده بود
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  . موجود دوست داشتنی نیامده ، هوای دلهامون رو بهاری کرده بوداین

  
 این روزها دلم فقط امیرم رو می خواست که آغوشش رو باز کنه به روی منو من

  .ه رخ من بلکه به رخ فرزندش بکشهفرزندمون و این بار پدرانه هاش رو نه ب
  

  . که رضا می گفت خوشبخت ترین بچه زمین میشهفرزندی
  

رضاهم هر روز که برمی .  روزها دلم فقط هوس خوراکی های سرد رو داشتاین
گشت یه ظرف بزرگ بستنی برام می آورد و من تا شب کل ظرف رو تموم می 

  .کردم
  

 پایین بودم و رضا کنار بشقاب پلو و تازه امروز که.  دلم بستنی می خواستخب
گل کلمی برداشت و من چهار . خورشت قورمه سبزیش ،یک کاسه ترشی گذاشته بود

نمی دونم نگاهم .چشمی زل زده بودم به اون گل کلمی که به دهنش نزدیک می شد
 رو در حین دید زدن مچمرو حس کرد که غافلگیرانه چشاش رو سمتم چرخوند و 

  .گل کلم گرفت
  

بگیر زن داداش ، اینجوری که نگاه :  خندید و کاسه ترشی رو گرفت سمتم و گفتیهو
  .می کنی من دیگه نمی تونم لب به این ترشیا بزنم

  
  .نه ،حواسم جای دیگه بود:  زده گفتمخجالت

  
  .بگیر:  گرانه اخمی کرد و گفتتوبیخ

  
پزخونه شد و  دراز کردم تا کاسی ترشی رو از دستش بگیرم که عزیز وارد آشدست
مادر برات غذا بکشم با غذا ترشی رو بخور اینجوری که معدت رو داغون می : گفت
  .کنی
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  .نه ، من اصال ترشی نمی خوام-
  

 بلند شد و کاسه رو کنار بساط من که در حال پاک کردن سبزی بودم گذاشت و رضا
  .دروغ گو دشمن خداست می دونستی: گفت

  
  .رضااذیتش نکن :  خندید و گفتعزیز

  
 هم بدون اینکه برگرده کنار سفره ی ناهاری که پهن کرده بود از آشپزخونه رضا

  .خارج شد
  

اما نگاهم که به گل کلما .  کردم نکنه هنوز سیر نشده و بخاطر من بیرون رفتفکر
  .افتاد رضا و گشنگیش رو فراموش کردم و تموم ترشی موجود تو کاسه رو خوردم

  
ن داد و کنارم نشست و در حالی که شوید رو پاک می  هم با خنده سری تکوعزیز

  .دخترم ، مبادا هوس چیزی کنی و نگی، گناهه : کرد گفت
  

  .لواشک دوست دارم:  تکون دادم و با خجالت گفتمسری
  
  .به رضا یا حاجی میگم برات بگیرن:  لبخند گفتبا
  

همین دیروز مثال . از پی هم می گذشتن و هوسهای من بچه گانه تر می شدندروزها
مامان . محمد جواد هم کلی پفک خریده بود. هوس کردم که کلی پفک بخورم

اما خب دل من با دیدن در و دیوار .دوست داشت تا وقتی امیر نیست کنار اونا باشم 
 رو بو می کشیدم حس اشهمین که لباسه. خونمون کمتر دلتنگ امیر می شد

  .دلتنگیم کمتر می شد
  
رنگش که الی سجاده نمازش بود ، آرومم می کرد وقتی بین  تسبیح فیروزه ای یا

  دستام می گرفتمش
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 این روزها پسرکم هوس باباش رو کرده بود و من با بغل کردن بالشتی که از تازه
  .بس بو کشیده بودم بی بو شده بود سعی کردم این هوس پسرم رو فرو بنشونم

  
 ازش یبهتره بگم پدرش خبر. از پدرش ندارهی پنج ماهش شده و هنوز خبرپسرکم
  . گشت خبرش کنمی برمیدوست داشتم وقت.نداره

  
 ی دلش نمزیعز. پنجره نشسته بودمی بغض کرده بودم و روبروی خودی بامشب

 ی نمی اگهی دی خونه و جانیاما من هم عادت کردم به ا.خواد تنها تو خونه بمونم
  .تونم بخوابم

  
 ریام: زمزمه وار گفتم. ختمی ریو اشک م دستم گرفته بودم ی رو توری عکس امقاب

  ؟ی گردی برمیک
  

 بفهمه قراره پدر شه خوشحال ریبه نظرت ام:  گفتی مزی فاطمه به عزی غروبامروز
  شه؟یم
  

  .دونمینم: گفته بوددی با تردزیعز
  

 ی دلش نمدی اوضاع جنگ شانی گفت تو ای فاطمه مر؟ی پدر شدن بده اممگه
 که ی وقت ازدواج شرط کرده بود تا زمانیمرتض گفت برادر یم.خواست پدر شه

  .میشی جنگ روشن نشده ،ما بچه دار نمنی افیتکل
  
 ی به زنش گفته نمی گفت برادر مرتضی فاطمه م؟ی کنی فکر مینجوری تو هم اریام

 ی فکر مینجوری تو هم اریآره ام... پدر بزرگ شهی شدم بچه ام بدیخوام اگه شه
  ؟یکن
  
با .  تخت گذاشتم و چادرم رو سر کردمیقاب عکس رو رو.خورد  که به در ی تقه ابا

  .دختر فاطمه...در رو که باز کردم چشم به گلناز افتاد.دمی کند به در رسیقدمها
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  . توامی بشهی شما،مشی پامی رضا گفت بیی ،داییزن دا:  بهم کرد و گفتینگاه
  

  .زمی تو عزایب:  زدم و گفتمیلبخند
  

  زن داداش ؟: دمی رضا رو شنیصدا.ببندم  که خواستم در رو نیهم
  

  !بله؟: شکمم گرفتم و گفتمی چادر رو جلوناخودآگاه
  

  . بودنیی سرش پاشهی هممثل
  
 تاسوعا و عاشورا رو شهی همریام. شهی محرم شروع مگهیزن داداش ، ده روز د-

  .خونه اس 
  
  ن؟یگی میجد:  سربلند کردم و گفتمی خوشحالبا
  

.  کنهی متتی اذالی فکر و خنی تنها باشن،یهتره تنها نباشب:  تکون داد وگفتیسر
  . کنهی رو پر متیی تا وقت شام تنهاهیگلناز دختر بانمک و زبون دراز

  
  ررضا؟ی امییدا:  بره گلناز که دستاش رو به کمر زده بود گفتنکهی از اقبل

  
   فسقل خانم؟هیچ: خوردم که رضا برگشت و گفتی تکونری اسم امدنی شنبا
  
 نجای زبون دراز ایاگه بهم بگ:  صورتش نشونده بود گفتی با همون اخم که رونازگل
  . مونمینم
  

   .ییچشم دا: در گوشش گفت، که گلناز با خنده گفتیزی جلوش زانو زد و چرضا
  

  .حاال برو تو:  تکون داد و گفتی هم سررضا
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رضا اسمش : م به گلناز کردم و بچه گانه سوال کردی که سمت پله ها رفت نگاهرضا
  ررضاس؟یام
  

  ؟یدونستینم:  و گفتدی خندگلناز
  
  نه-
  

 گنی رو همه مری امیی فقط دارن،ی هردوتاشون امگهیمامانم م:  نشست و گفتکنارم
 شهیاگه اسمم رو هم:  رضا بهم گفت ییاما دا.  رضاگنی رضا رو فقط میی ،اما داریام

  . کننیمم رو نصف م دوست ندارم اسگهیدم،می بهت آبنبات میکامل صدا کن
  

 نی همی،برای رضا گفت داریی؟دای داری بستنلدای ییزن دا:  و گفتدی خندبعد
  .من اومدم

  
پس چرا باز :  شدم گفتمیهمون طور که بلند م. ختمی و موهاش رو بهم ردمیخند

  .ی رو نصف کردررضای امییاسم دا
  
  . که بشنوهستی ننجایاون که االن ا:  و گفتدی خندطنتی شبا
  
 رو ی بستنمهیظرف ن. گوشه آشپزخونه رفتمخچالی تکون دادم و سمت ی خنده سربا

 ی هوس بستنگهی مدته دهیبا خودم فکر کردم . بود خارج کردمدی رضا خرروزیکه د
  . خرهی می کنم اما رضا هنوزم که هنوزه هر روز بستنینم
  

 ی که وقتنجای ا رضا منو آوردییدا:  گلناز گذاشتم گفتی رو که جلوی پر بستنکاسه
  .نمی کنه من نبیمامان بزرگ دعواش م

  
:  و گفتدی رو به زبونش کشیقاشق بستن. بپرسم فقط نگاش کردمی سوالنکهی ابدون

  .رهی نوبته اونه زن بگگهی دگنیمامان بزرگ و مامان بهش م
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  . خوامی زن نمگهی میاما اون ه:  زدم که گفتیلبخند
  

 کردم قاشق رو زبون زد و تو کاسه ینگاهش م توجه به من که با لبخند ی ببعد
  ؟ی داریبازم بستن:  زد و گفتیبستن

  
  . دوستتون دارمیلیمن خ:  رو به نشونه آره بستم که گفتچشام

  
  .منم دوستت دارم: لبم نشست ی روی اراده ای بلبخند

  
  گه؟ی مشم،راستی وقت بزرگ نمچی من هگهیمامانم م:  کرد و گفتیاخم

  
  . کنهی میباهات شوخ:  و گفتمدمیکش به موهاش یدست

  
 چی دختر تو هنی بشگهی کنم ، می مینه من هر وقت باز:  باال انداخت و گفتی اشونه

  .یشیوقت بزرگ نم
  

 یبستن.من برم نمازم رو بخونم:  گفتمنی همی حوصله حرف زدن نداشتم براراستش
  باشه؟. هست اگه دلت خواست بذار بخورخچالیهم تو 

  
  . گفتی تکون داد و اهومی سررهی بگشینگاهش رو از ظرف بستن نکهی ابدون

  
 تونست آرومم ی روزها تنها خدا منیا. حرکت کردمیی شدم و سمت دستشوبلند
 از باد که خبر یی صدادنی روزها که چشمم به در بود و گوشم به راه شننیتو ا. کنه
  . رو بهم بدهری امدنیرس

  
***  

  
   برگشتری ماه بعد امکی. برگشت
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دهنش رو باز .  شکمم که حاال شش ماهه شده ، بودی ناباور به من و برجستگنگاهش
  . بزنه اما دوباره ساکت شدیکرد تا حرف

  
 شهیباورم نم:  و گفتدی خندهویاما .  که نکنه ناراحت بشه و دلخوردمی آن ترسکی

  .شمیدارم بابا م
  

 ،حاج محمد، رضا زی توجه به عزیاونقدر دلتنگش بودم که ب.  پا نشناختمسراز
  .،فاطمه و شوهرش خودم رو به آغوشش سپردم

  
  ؟ی جان خوبلدای:  شرمنده گفتی شد و با لبخندسرخ

  
 دارن هی جان ، بقلدای:  آروم در گوشم گفتیوقت.  کرد منو از خودش جدا کنهیسع

  . کنن ینگاهمون م
  

 چشمام بود یحاال که جلو.  فاصله گرفتممی مرد زندگنی از آغوش حاللترشرمنده
 آوردم با ی مادی که از سرگذرونده بودم رو به ی شبانه ای ترسهانیتازه داشتم ا.

  .یخوش اومد: هق هق گفتم
  

 ی صداش مررضای شد امی می که حاال چند هفته اررضایام. بگه یزی چنکهی از اقبل
فه  تو گفتن اسم صردینی ،ببنیری بگادیاز زن داداش :  گفتیکردم و اون با لبخند م

 انی هم منای که االن عمه ای در کنی خستگیداداش ، بهتره بر:گفت. کنهی نمییجو
  . کنمی قبول نمیتی مسئولگهی خانمتم بردار برو که من دنیا.نجایا

  
  . فقط لبخند زدندیهمگ

  
 که ساکش رو که گوشه سالن گذاشته بود و قبل از اومدن من با همه حال و یرعلیام

 ،بعد رمی دوش بگهیپس من برم باال :  زد و گفتیشرمنده البخند .احوال کرده بود 
  . گردمیبرم
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  . خانملدای میبر:  رو که برداشت آروم رو به من گفتساکش
  
 و منو پرعشق و نی ساکش رو گذاشت زممی وارد خونه امون شدنکهی محض ابه
  .دی به آغوش کشجانیه
  

 آوردم ینفس کم م: فت و گدی موهام کشنی اش رو بینی و بدی رو عقب کشمیروسر
  . رو کنمای اون نفس تنگی تونم جبران همه ی اما االن م،یگاه

  
  . صورتم خم شدی به روش زدم که روی دلبرانه البخند

  
 که به صورتم سشیصورت خ.  صورتم رو بوسه زدی جایجا.  احساساتش شدمغرق
   شد؟ی چریام:  با دلهره گفتمدیچسب

  
  . شرمندهلدا،یاتم شرمنده :  گفتی گرفته ای صدابا
  

 رو کنار زدی چشماش موج می که توی حزن و عذاب وجداننی کردم ایسع
   زشت شدم نه؟یلیخ:  و گفتمدمی آغوشش خندیدلبرانه تو.بزنم

  
  .یخوشگل تر شد:  ام آورد و گفتینی به بی کوچکفشار

  
 نی همه ای روزهی دمیقول م:  دستش گرفت و گفتی ورم کرده ام رو تویدستها

  . که عاشقشههی مرد داشتن بچه از زنی آرزوتینها.تات رو جبران کنممحب
  

  .بارها گفته بود... بودعاشقم
  

  ؟ی چقدر دوستم دارینگفت:  و گفتدی ام رو بوسگونه
  

  مهمه ؟:  ازش فاصله گرفتمی رو کج کردم و کمسرم
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  .هی گرری ززنمی االن منی همینباشه؟نگ:  کرد و گفتی بامزه ااخم
  

ر دادم که دوباره منو محکم به خودش فشرد که با آخم هراسون ازم  سی اقهقه
  . نبودد،حواسمیببخش:  گفتعیفاصله گفت و سر

  
. ی دوست داشتنم رو نه زبوندمی نشون میمن عمل:  با ناز باال انداختم و گفتمییابرو

  . دوستت دارمیدونی خودت مریدر ضمن آقا ام
  

   دوست داره؟شتری خانم بلدایو  ری عملنطور،پسیکه ا:  شد و گفتبدجنس
  
 میدی بار منی اولی همه مدت برانی که بعد از اطونشی بدجنس و شافهی قدنی دبا

  . منتظرمونننیی که پایری دوش بگیبهتره بر:  زدم و گفتمیلبخند
  
  . نازو ادانیقربونت بشم من با ا:  تکون داد و سمت حموم رفتی خنده سربا
  
  ؟یاریبرام لباس م: و گفت برگشت دی در حموم که رسبه
  

 شدم رهی و خستادمی سرجام ای اقهیچند دق. رو تکون دادم که وارد حموم شدسرم
   آبگرمکن روشنه؟لدای: به در حموم که بلند گفت

  
  . خواستم خودم حموم کنمیآره روشنش کرده بودم، م-
  

  ! هاشهیدو نفره هم م:  پر خنده اش گفتیصدا
  
 یادآوریبا . پنگوئن وار سمت اتاق رفتمییقدمها نثارش کردم و با ییای حیب

 شناختم فرق کرده ی که من می آرومری امروز با امریام.دمیحرفش دوباره خند
  .هی و دوری مال دلتنگطنتشی شنی ادیشا.بود

  
***  
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 از ی کرد نگاهی که رو سرش بود موهاش رو خشک می که با حوله کوچکهمونطور

   کنه؟ی که نمتیاذ: بودم انداخت و گفت تخت نشسته ی به من که رونهییآ
  
  .نه مثل باباش آرومه:  لبخند گفتمبا
  

  .اما مادرش مهربون تره:  رو تو دست گرفت و گفتحوله
  

 بغلم یای بشهیم:  شدم بهش که کنارم نشست و گفترهی رو کج کردم و خسرم
  خانوم؟

  
  کمرت که درد نداره؟:  کردم و دست به کمر بلند شدم که گفتینچ
  
  .هیعیداشته باشه هم طب...نه -
  

  . کنمی بغلت کنم؟خواهش مشهینم:  گوشش رو خاروند و ملتمسانه گفتپشت
  
 دمیبه سمتش که خز. تونستم بفهممشی وقت نمچیه. تصورات من بودی مرد ورانیا

  . و چشماش رو بسترونینفسش رو فوت کرد ب
  

  ؟یبراش اسم انتخاب کرد:  و گفتدی موهام رو بوسیرو
  
  .نه:  و گفتمدمی تنش رو بلعیبو
  

 بچه ی زود برادی بای دونستیخانوم خانما مگه نم:  ام بوسه زد و گفتقهی شقیرو
  . پسرونههی دخترونه هی...می دو تا اسم انتخاب کندیاسم انتخاب کرد، با

  
  .می انتخاب کنیی خواستم دوتایم:  اش فشردم و گفتمنهی رو به سسرم
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 یخب اسمش رو چ:  شد تو چشمام و گفترهیورد و خ ارونی رو از بغلش بصورتم
  .میبذار

  
  .تو بگو:  و گفتمدمی کشششی رو به ته ردستم

  
 من انتخاب کنم، باالخره همه ی هستیراض:  ام رو فشرد و گفتینی خنده ببا

  . توئهیزحمتاش پا
  

  . ام زدیشونی به پیکه خم شد و بوسه ا.  کردم نیی رو به نشونه بله باال پاسرم
  
  .تو بگو...اوم....اگه پسر بود حسام، دختر بود -
  
  الهه چطوره؟:  و گفتمدمی دوباره به آغوشش خزالی خیب. تاب آغوشش بودم یب

  
   خواد؟ی نمیزی دلت چیراست.هیعال-
  
 وقتش گذشته باشه که کمیفکر کنم :  خنده سرم رو باال آوردم و نگاش کردمبا

  . کنمیزیهوس چ
  

  .دیببخش:  گفتشرمنده
  

  .ی کنی نگفتم که عذرخواهنویا:  کردماخم
  
  .یی حرفانی بانو ،شما مهربونتر از ادونمیم-
  
  .ی خوام موقع تولد بچه امون کنارم باشیم:  و گفتمدمی گردنش کشی انگشت روبا
  

اگه نبودم :  و گفتدیگونه ام رو بوس.چشماش تر بودند.نگاش کردم.  کردسکوت
  .حالل کن
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 من ،ی بکنی تونی که مهی کارنی کمترنیا:  و گفتمدمیش از آغوشش عقب کلجوجانه

  .ی خوام کنارم باشیم
  

  .خدا بزرگه تا اون روز: گفتنیغمگ
  
  .ی باشدیبا: گفتمی بلندی صدابا
  

  . بود روون شهکیاشکم نزد.  کرده بودمبغض
  

 نیی پامی بردیبلند شو َتپل خانوم که با: گفت. کرد حال و هوام رو عوض کنه یسع
  .وبلند ش

  
  . و دستش رو به سمتم دراز کردستادیا

  
خم شدم تا چادر رو که گوشه تخت بود . بلند شدمرمی دستش رو بگنکهی ابدون

  .بردارم که قبل از من برداشتش و روسرم انداختش
  

 تونستم یچرا نم.  کنار زدمی که روون شده بودند رو با دست عصبی قطره اشکچند
 حق من از نی کمترنیردومون تلخ نشن؟ اما اآروم باشم تا لحظات خوشمون به ه

  . نبودیادیخواسته ز. شوهرم بود
  

***  
  

 بابا و مامان و محمد جواد و محسن رو هم زیعز.می دور سفره نشسته بودیهمگ
 یاز نگاه ها.  هم بود همراه دوتا دختر و دامادشریعمه بزرگه ام. دعوت کرده بود

  . براشون داشتیاالتی که خدی شد فهمیم م عمه شبنکهی و دختر کوچرضای به امزیعز
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 دخترا ینجوری گفت ای مزیعز.  بودند و زنونه هم جدادهی مردونه رو جدا کشسفره
  . خوردمی تو خونمون شام مری دادم االن کنار امی محیاما من ترج. راحت ترن

  
  به زور سرسفره نشسته بودم که شهال دخترتی به خوردن نداشتم و با اون وضعیلیم

   جان؟لدای ی خوریچرا نم:  گفتریبزرگ عمه من
  

  .ستمیگرسنه ن:  به روش زدم و گفتمیلبخند
  

 ناکرده حالت یچرا مادرجون؟خدا:  که انگار تازه متوجه من شده بود گفتزیعز
  ست؟یخوب ن

  
 معذب شدم ناچارا قاشق رو تی وضعنیاز ا. شده بودند به منرهی هم خهی و بقمادرم

  . خورمی بعدا مرمینه فقط س: م و گفتمدرست تو دستم گرفت
  
  .ستمی گرسنه ندیباور کن:  بگه که گفتمیزی بار مادرم خواست چنیا

  
  . وارد شدری امقهی کوتاه سمت آشپزخونه رفتم که بعد از دو دقی شدم و با تشکربلند

  
  ؟یشامتو خورد: ریام
  
  . خورمینه بعدا م-
  
 تونم ی نمی منم تو کنارم نباشمی بخورمینی کشم بشی دوتامون میپس بعدا برا: ریام

  .بخورم
  

 چندماه به چندماه یآهان اونوقت حتما وقت:  گفتمی تکون دادم و با بدجنسیسر
  .ی خوری نمیزی اصال چیستی ننجایا

  
  . رفتادمی نویا:  و گفتدی خندهوی
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 تو چارچوب ررضای که اممی شدرهی هردومون به در آشپزخونه خی سرفه ای صدابا

   توامی بشهیم:  شددایدر پ
  
  .هیی خبرانکهی مثل انجای چه خبره انمی تو،ببایب: ریام
  
 دی بارمیآقا من نخوام زن بگ:  و گفتدی با دو دست دو طرف موهاش رو کشررضایام
  نم؟ی ببویک
  
 زن ی خوایخب تو اول بگو اصال چرا نم:  داد و گفتهی پشت سرش تکنتی به کابریام
  ؟یریبگ
  
اما . ازدواج کردمدی شاگهی دو سال دیکی بذارن ست،ین وقتش نخب اال : ررضایام

  االن نه اونم با شبنم
  

   مگه چشه؟ی خوبنیشبنم به ا:  گفتمعیسر
  

 اما هنوز بچه مدرسه ستی نشیزیچ:  و روش نشسست و گفتدی رو عقب کشیصندل
  .هیا

  
  چته تو؟: کرد و گفت ی اخمررضای که امدی بلند خندری امبهو

  
 بود ،حواست باشه ی بچه مدرسه اشونمیا:  به من کرد و گفتیرو اشاره ا با ابریام
  .یگی میچ
  
  .خب زن داداش عاقله:  شرمنده به طرفم نگاه کرد و گفتهوی

  
 ریچشم عمه من:  کرد گفتی محی تفرررضای که انگار از سربه سر گذاشتن امریام

  .می است و ما خبر نداشتوونهیروشن پس شبنم د
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  .اصال کمکت رو نخواستم :  شده بود بلند شد و گفتینگار واقعا عصب که اررضایام
  

:  دست دور بازوش حلقه کرد و گفتریام. بزنه رونی از آشپزخونه بنکهی از اقبل
   مدت دست از سرت برداره ،خوبه؟هی ی برازدنمیباشه با مامان حرف م

  
 ای بدیش نگ بهیبگو تا هر وقت خودش نخواست ،ه:  شل شد و گفتششی نررضایام

  .ریزن بگ
  
 ،برات ی من نباشم مواظب خانوم و بچه ام باشی و وقتی باشیاگه پسر خوب: ریام

 ات رو درست انجام فهی پرسم وظی ملدایحواست باشه من بعدا از . رمی گیوقت م
   نه؟ای یداد

  
  . راحت باشهالمی خگهیباشه من نوکر زن داداش و بچه اتون هستم پس د: ررضایام
  
  .ره راحت باشهآ:ریام
  
من برم که :  زد و گفتی کردم لبخندی به من که ساکت نگاشون مررضایام

  .مزاحمتون شدم
  
  . زدرونی بگم از آشپزخونه بیزی من چنکهی قبل از اررضای تکون داد و امی سرریام
  

***  
  

   .می کندی بچه امون خری برامیررفتی روز بعد به خواست امدو
  

 و با ذوق در ستادمی ای بچه بود ملی از لباس و وسای که نشونی هر مغازه ایجلو
  .دادمیموردشون نظر م
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  . کردی ممی هم با خنده و شوق همراهریام
  

همه لباسها رو .  خونه می برگشتلهی لباس و وسی از سه ساعت گشتن با کلبعد
  . کردمیدوبرمون تو اتاق پهن کردم و با شوق نگاشون م

  
 اش هی تکقهیبعد از ده دق.  کردیرچوب در و نگاهم م داده بود به چاهی هم تکریام

 توجه به حرکاتش هنوز با یب. کمد رفت نییرو از چارچوب گرفت و سمت کشو پا
  . بودمرهی کودکم خیذوق به لباسها

  
 هم می ما لباس هم دخترونه گرفتریام:  ورم کرده ام را ماساژ دادم و گفتمیپاها

  .میپسرونه ، اشتباه نکرد
  

 گریسه روز د.محرم بود. به تن کرده بودی مشکراهنیپ. بودستادهیابلم ا مقساکت
 بود و مثل هر سال در خانه حاج محمد روز تاسوعا و عاشورا مراسم ینی حسیتاسوعا
  .داشتن

  
 همه نیا:  نگاش کردم که گفتیسوال. را سمتم گرفتی نشست و دفترچه اکنارم

  .شهیطمئنم الزمت م دفترچه به اسمت باز کردم مهیپس انداز منه،
  

 یزیتازه من که چ... رو دارمی که از قبل بهم دادییپوال:  باز کردم و گفتمدهن
  .الزم ندارم

  
  . الزمت نشهشهیمگه م:  کرد و گفتینی دلنشاخم

  
کارش . تموم تنم رو گرفتی حس بدهیمنم ... بهتون دست بدهی حس بدهی شده

  .دونستمیم نم بود ،خودمیخوب بود اما اون حس بد منشاءش چ
  

 ی سپری راحت شه، منو مالتی از بابت من خی خوای مینجوری کنم،ایحس م: گفتم
   ترسم؟ی من مریام... دفترچهنی اررضا،بعدشیبه ام
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 کار رو نی خانوم خانما من فقط چون نگرانتم ارینخ:  با لبخند گفتنهی به سدست
 دهی احسن انجامش م بهش سپرده شه به نحویتی شناسم مسئولی رومررضایام.کردم

  . بهش گفتم مواظبت باشهنی همیبرا
  

 چه پسر بود چه اد،ی خوشم مهی صورتنیمن از ا:  هم به لباسها اشاره کرد و گفتبعد
  .دختر حتما تنش کن

  
  . پسر کردهی تن شهی دخترونه؟ نمی گالنیبا ا:  و گفتمدمیخند

  
  . بده بهش و تنش کنیفی تخفهیحاال :  خنده گفتبا
  

  .خب خوشگله:  کرد و گفتکیراز کرد و شونه ام رو به خودش نزد ددست
  

 موهاشم با کش ببندم ی خوای؟نمی چگهید:  دادم و گفتمهی رو به شونه اش تکسرم
  .براش

  
  . حد نهنی تا اگهینه د:  و گفتدی خندبلند

  
  ؟یدرد دار:  ران پام فشار دادم که گفتی دستم رو رودو
  
  .نه -
  
دراز بکش تا : به تخت اشاره کرد و گفت.جبور کرد بلند شم و من رو هم مستادیا

  .پاهات رو ماساژ بدم، بخاطر راه رفتن ورم کردن
  
  .یگی چرا نمنوی امم ورم کرده ،اینیمن که ب:  ناز گفتمبا
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 تخت دراز بکشم و در همون حال که با دستاش پاهام رو ماساژ ی کرد رومجبورم
  .فراموش نکن . شگل هستشخانم من هرجور باشه خو:  گفتدادیم
  

چشام رو بستم تا .  بستیدرد کم کم از تنم رخت برم... کردنی معجزه مدستاش
  . آرامش رو با تموم وجودم حس کنمنیا

  
***  

  
 بودند و زنها اطی حیمردها تو.  خوندی تاسوعا بود و مداح با سوز و گداز مشب

گوشه .  شدیانجام م مثل هرسال می خونه پدریپخت غذا هم تو. داخل ساختمون
  . بودمدهی صورتم کشی رو رومی نشسته بودم و چادر خاکستریا

  
 ی ام مومدهی نای کودک به دنی گفت و من دلم برای مهی رقتی از مظلوممداح

 از زی بود و من ناچدهی گفت که به چشم دی می پدردهی و سربرهیاز رق. سوخت
  . کردمی ناله مری امیدور

  
 و اسالم رو ستادی و محکم ادیرزند از دست داد، داغ برادر د گفت که فی مینبی زاز

  . که حق بودی شه به جبهه ای شوهرم راهدمی ترسیحفظ کرد و من م
  

:  لب گفتمریبا هق هق ز. هق هق همه بلند شدی گفت ، صداهی مداح از مرگ رقیوقت
  . شوهرم رو حفظ کنهی حضرت رقای

  
  . خوندی ممداح

  
  گله دارم...ماز دست فراقت گله دار"
  
 بگه که همه دی بای چبنیپس ز...از کم بودنش ...من گله داشتم از نبود شوهرم(

  )کسش رو فدا کرد که اسالم پابرجا بمونه؟
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  گله دارم.... مسئله دارم نی روز همهر
  

 یدستم رو به معن.  جلوم گرفتیی خرماسیشبنم د. دادمهی تکواری رو به دسرم
 سرم یدوباره چادر رو رو.  ام تعارف کردیبغل دستتشکر تکون دادم که به زن 

  .دمیکش
  

  می باغ شهدای ناله نی مانده ترجا
  
  گله دارم... دست فراقت گله دارماز
  

  گله دارم... مسئله دارمنی روز همهر
  

  می باغ شهدای ناله نی مانده ترجا
  

  . از هر قافله دارمیدلتنگ
  
  . سوزدی داغ برادر ،جگر دارد مبر
  
  .گله دارم....م که از او فاصله دارم غنی ااز
  
  رمی دم آرام نگچی کرب و بال هیب

  
  گله دارم....گله دارم... دل کم حوصله دارمآقا

  
  : نوحه گفتنی بمداح

  
برام دعا ...رمیفق... ندارمیزی چچی گفت آقا من هدی خدمت امام صادق رسیمرد
  .کن

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

343

  یاما تو از همه مردم داراتر:  گفتامام
  

   ندارمیچیما من ها:  گفتمرد
  

  ؟یدی رو بهت بدن محبت ما رو مایدن :فرمود
  

  .اصال: گفت
  

 ی رو بهتون بدن ،بگن بای همه دنهیاگه ...شما چطور:  گفتتی رو به جمعمداح
  د؟ی کنی شو، چکار می زننهی و سنی امام حسالیخ
  

  . مردم بلند شدی ضجه هایصدا
  

 خوادیصله گرفت، گفت هر کس که نم فاارانشیامامون شب عاشورا از کنار :  زدداد
  . شب برهیکی تارنیتو هم... برهستی که دلش با موندن نیاون...بمونه بره

  
تا هر .گذاشت راحت باشن .... فاصله گرفت که نکنه خجالت بکشن و بموننازشون

  . بمونه با دلش بمونهیک
  
. دیریگجلوشون رو ن..اگه حب وطن دارن... خوان برنیاگه جوونام م... مردمیآ
  هست؟...ستی که ننبی زبتیاما سخت تراز مص.. سختهدونمیم
  

  ... کرد ی تازه دامادش رو راهست،ی که ندی تر از نوعروس سعسخت
  

 فاصله یلی عمل و حرف خنیباور کن ب...سخت بود.  هق ام بلندتر شدهق
  . نهای نمشی بی مگهی دفعه ددونمی نمی کنم وقتشیسخته راه...اس
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 ری امیقول دادم جلو.  به بعد مقاوم باشمنیواب قول دادم از ا شب موقع خاون
 قولها دادم یلیخ.  نکنمشیقول دادم موقع رفتنش غصه دار راه. نکنمهی گرگهید

  ....نکهیغافل از ا...اون شب 
  

***  
  

 ی پخت و می می مسجد سرکوچه رو حاجئتی هرسال ناهار ظهرعاشورا همثل
  . محل هم کمک دستش بودندی از جوونای و کلررضای و امیرعلیام. فرستاد مسجد

  
 جان لدای:  بودم که شبنم گفترهی خاطی حی پشت پنجره به جنب جوش ِ تواز

  . زعفرونا رو بدم دست آقا رضا و برگردمنی برم ایدیچادرت رو م
  

 کرد و چادر رو به سر کرد یتشکر. رو کنار دستم تا کرده بودم سمتش گرفتم چادرم
 بودند ازی که کنار محسن بود و در حال پوست گرفتن پررضایبه ام. و سمت در رفت

 نشه و هر سی کردن صورتشون خی میاشکشون راه افتاده بود اما سع.  شدمرهیخ
 نی که خود همدندی کشی مشماشون رو به چراهنشونی پنی بار آستکی هیچند ثان

  . چشماشون رو بدتر کرده بودتیکارشون، وضع
  

 گفت ی چررضای امدونمینم.  گرفت ررضای رو سمت امسهی کدیرس کشونی که نزدشبنم
 زونیشبنم هم با لب و لوچه آو.  رو از دست شبنم گرفتسهیکه محسن بلند شد و ک

 که سرش رو ررضایدوباره نگاهم رو چرخوندم سمت ام. سمت ساختمون برگشت
 هیان دادم که چند ثکون تیسر.  کردریسمت پنجره چرخوند و نگاهم رو غافل گ

 که نمی رو ببرینگاهم رو چرخوندم تا ام.  انداختنیینگاهم کرد و دوباره سرش رو پا
  .دی کشی رو آب مگیداشت د. دمی دگای از دیکی یاون رو پا

  
 نوری اارهی سرش رو باال نمیحت.  رفتماشی همه حجب و حنی دلم قربون صدقه اتو

  .رو نگاه کنه 
  

  .زیعزبله :برگشتم و گفتم . صدام کردزیعز
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   نه؟ای مادر یصبحونت رو خورد: زیعز
  
  . بکنم ی کارهی منم نی بگنم،ی فقط بششهی من که نمزی خوردم، عززیآره عز-
  

   .نی بچسی خرماها رو تو دی تونیاگه م:  زد و گفتیلبخند
  

 شبنم گمیم.نی بشی تونیمادر اگه نم:  که گفتستادمی رو به کمرم گرفتم و ادستم
  .انجام بده

  
  خرماها تو اشپزخونه ان؟.  اون خودش دستش بندهز،یزنه ع-
  

  .نتی کابیآره گذاشتمشون رو:  شبنم گفتزی از عزقبل
  

  . آهسته سمت آشپزخونه رفتمی تکون دادم و با قدمهایسر
  

 بی هم سییچندتا. کردندی پاک می از خانوما نشسته بودن سبزگهی و چندتا دزیعز
  . گرفتنی پوست مینیزم
  

 ی پاکشون کردم و رویزی و با دستمال تمدمی کشرونی بنتیز کاب اسی تا دچند
  . وسط آشپزخونه نشستم که گلناز دختر فاطمه وارد شدچهیقال
  
   منم کمکت کنم؟ییزن دا-
  
  .ی و برام قصه بگینی بشنجای ای تونی می ، اما اگه دوست دارزمینه عز-
  
   شما؟ایمن قصه بگم :  گفتینیری خنده شبا
  

  شما بگو: رو باز کردم و گفتم خرما کارتون
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 نکی دادم و بلند شدم و تو سهیدستم رو به پام تک.  اومد دستام رو نشستمادمی

  ؟یمن برم باز:  که نشستم گلناز بلند شد و گفتنباری دستام رو شستم اییظرفشو
  
  . بروی بریدوست دار-
  
  ؟ی نداریبستن:  پا و اون پا کرد و گفتنیا

  
  . سراغم اومده بودیطر بستنفقط بخا. ام گرفتخنده

  
  . نگه دارمی برات بستنی دفعه بعددمیتموم شد،اما قول م-
  
  . تکون داد و از آشپزخونه خارج شدی اخم سربا
  

  . مشغول کردمسی خرما تو ددنی خودم رو با چمنم
  

***  
  

. زدی لبخند مادی که اون شب زبیعج.  هفته بعد از عاشورا ساک بستکی درست
 ی کنم برارهی خوام ذخی گفت می کردم می هم اعتراض میوقت.م شد بهی مرهیخ

  .ستمی که نیوقت
  

 بار نه تنها به اون نیاما ا. شهی بهشون الهام می که قراره برن و انگاریی آدمامثل
  .انگار به منم الهام شده بود

  
.  آوردمی خودم نمی نداره اما به روی رفتن برگشتننی کردم ای حس منکهی ابا

  ... برگشت داره امادمی ماه بعد فهمکی درست  کهیرفتن
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نوازش . خواب به چشم هردمون حرام شده بود...می شب تا صبح فقط حرف زداون
 که بهم یاز عشق...از من گفت...از آرزوهاش... گفتاهاشیاز رو.حرف زد.کرد

 بار که تو کوچه چشمم بهت افتاد دلم نی اولشی گفت دو سال پیم. داشت
 بود دهی دلم لرزون کردم تو چشمت نگاه نکنم چیاون روز به بعد سعگفت از .دیلرز
  . نگاهم آلوده باشهدمی ترسیو م

  
 بود که آش آورده ی زماندمتی سال دهی از شی که دوباره بعد از بیروز: گفت
 وضعم نکهی کردم و با ایخودخواه. بار نتونستم بگذرمنیگفت ا.  دم خونمونیبود

 ی خوشبختم می روزهی خورد که یقسم م. د خودم کردممشخص نبود تو رو هم پابن
  .کنه

  
 بدون تعلل قول برگشت داده نباریا.... گرفته بودم ازش برگردهقول
  .نزد.. نزدرقولشیز...بود

  
 نمی جنیپدر بچه من درست وقت.  ماه بعد برگشتکیمرد آروم من درست . برگشت

  . بسته برگشتیاما با چشما. هفت ماهه بود برگشت
  
 نی خاطره و تلخ ترنی که بدتریروز.شهی وقت از خاطرم پاک نمچی روز هناو

  . شدمیخاطره زندگ
  
 زیعز. جمعه بود. دی لرزی می خودیدست و دلم ب.  صبح دل آشوبه گرفته بودماز

 هم که ررضایام. هم حجره بودیحاج.  کنهارتیمثل هر جمعه رفته بود امامزاده ز
  . کس نبودچیه...سرکار بود

  
  .دی شنی خبر برگشت پدرش رو مدی که بایود و بچه ا بمن

  
 دلهره نی ایزیی پای با استشمام ِ هواکردمی می حوض نشسته بودم و سعی پااطی حتو

  .و آشوب اول صبح رو از خودم دور کنم
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 یواسه من... نشونه اس واسه منهی همه اش ی قراری دلهره و بنی نداشتم که اخبر
 زنگ در باعث شد به خودم یصدا. لحظه ببازمکی ی تو رومیکه قرار بود کل زندگ

 که به زور ییبلند شدم و با قدمها .رمی دور خودم بگشتری و چادر رو بامیب
  . خودم رو پشت در رسوندمداشتمیبرم

  
منتظر شدم وارد . برگشتهزی کردم عزیفکر م.  و در رو باز کردمستادمی در اپشت

 افتاد که یچشمم به مرد .دمیک کش نشد از کنار در سری خبریشه اما وقت
 که دور ی اهیچف.  بودستادهی پشت در ای گلیینهای جبهه و پوتی خاکیبالباسها

 ی قدمعی سردنمیبا د . فت و سرش رو باال گردیگردنش بسته بود رو به چشماش کش
  ؟یسالم ،منزل همت: عقب گذاشت و گفت

  
  .دییبله ،بفرما-
  

  . دم درادی بررضایام نی بگشهیم:  کرد و گفتی و منمن
  

 ستی خواست ای مدمیشا.زنهی کردم قلبم کند میحس م. دهنم رو قورت دادمآب
  .کنه

  
   شده؟یزی چن؟ی خبر داریرعلی از امستش،ین-
  

چجور ...راستش :  رو به چپ و راست تکون داد و گفتسرش
  ست؟ی هم نیحاج...یرعلیام...یعنی...بگم

  
  .دی کرده بود شاهیرگ.  سرخش نگاه کردمی صورت و چشمابه
  
  بال زد و رفت نه؟: بدون فکر گفتم... ارادهیب

  
   نه؟نی خبر شهادت شوهرم رو بدنیاومد: نگفت که گفتمیزیچ
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  .من هم سقوط کردم. انداخت نیی رو که پاسرش
  
چشم . مارستانمی تخت بی رودمی چشم باز کردم دیفقط وقت. شدی چدونمینم

  .کردم شکمم نگاه یچرخوندم و به برجستگ
  

  . و رفتدی بچه اش رو ندرمیام.  شدی من بدون پدر بزرگ میبچه . کردم بغض
  

 و اشکام راه باز دمی شکمم کشی راستم رو که سرم بهش وصل شده بود به رودست
  .کردن

  
 بود و قی که الری امیبرا. خودمیی تنهایبرا. ختمی بچه امون اشک رتی مظلومیبرا

  .رفت
  

 تو یترحم و دلسوز.  شددهی به سمتم کشامینگاه هم اتاق. هق هقم که بلند شد یصدا
 سرم اومده بود یی چه بالدمی فهمیتازه م. دمی کشغیج.  کردی مدادینگاهشون ب

  . کسم رو باخته بودمنیزتریمن عز.
  
  .بال زده بود و رفته بود. بودییخدا. پرنده جلد من نبودریام
  

 ، وضعش خوب می آرومش کندیاکمکم کن ب:  گفتی وارد شد و رو به کسیپرستار
  .ستین

  
 غیج.  شدیخون از دستم جار... شددهیسرم از دستم کش. نفر دستام رو گرفتندو
  .دیولم کن: دمیکش

  
 چرخه و یحس کردم اتاق دور سرم م.. شدمجی شد و گقی به دستم تزریعیما

  .چشمام بسته شدند
  

***  
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 من ؟ی مونیاصال زنده م ؟یشی می چی روزه ازدست بدهی رو تی تمام زندگیوقت

  .دمیموندم و زجر کش.موندم
  

 بفهمم ذاشتنینم. دو روز فقط تو حالت خواب بودمنیتو ا. روز بعد مرخص شدمدو
  . بکشمغی جذاشتنینم. ضجه بزنمذاشتنینم. دور و برم چه خبره

  
 راهنیپ.  کردنی بازوم انداخت و منو سوار ماشریدست ز.  اومده بود دنبالممحسن

.  خواستم تو خودم پرورش بدمی که میدی امی بر هر چدیط بطالن کش خشیمشک
 بار کی هر چند لحظه نیمحسن غمگ. دی لرزیکل بدنم م... کردم سردمهیحس م

 و دی کشرونی نگه داشت و کتش رو از تن بابونی رو گوشه خنیماش.  کردینگاهم م
. می نزده بود کلمه با هم حرفکی ی اومده بود دنبالم حتیاز وقت. طرفم گرفت

  . فقطمیکردی سکوت مدیانگار با
  

 کجاست دونستمی که میی رو کج کرد سمت جارشی مسیوقت.  خونه رو نرفت راه
  .ناخودآگاه بغض نشسته تو گلوم شکست و زار زدم

  
 چیاما مطمئن بودم ه.  کنم و آروم شمهی خواست گری مدیشا... نگفتچی همحسن

  . کردی بود که آرومم مریغوش امفقط آ. تونه آرومم کنهی نمی اهیگر
  

 ی نماز می پاککری که بر پیتی شدم به جمعرهیخ.  شدمادهیپ. رو نگه داشتنیماش
 ری امکری ، پکری اون پیعنی.  بودتی جمعنی افتاد که بییررضایچشمم به ام. خوندن

  من بود؟
  

نمازشون رو که تموم کردند من .  که کنارش زدم رهی خواست دستم رو بگمحسن
  . از دست رفته امزیسمت عز...سمت اونا نه. دم برداشتم سمتشونق
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 کرشیپ.  من متفرق شدددنی که دورش بود با یتیجمع... کردم ی هم باور نمهنوز
.  قبر گذاشته بودندی پادم؟ی حرکت دادند که من نفهمیک. رو حرکت داده بودند

  . کردی مهی قبر نشسته بود و موی پازیعز
  

 پتو افتاد چشمه اشکم ی شده الدهیچی پوش پدی سفکریگاهم به پ نی اما از وقتمن
  .خشک شد

  
  زن داداش؟:  گفتیی که صدانمیدست بردم تا صورتش رو بب.  نشستم کنارش

  
 رهی سرم رسونده بود خی که خودش رو باالییررضای بلند کردم و به امسر

 ستیه به اندازه ب دور روزنیانگار ا. عوض شده بود. منتظر بودم ادامه بده....شدم
  . سال خواب بودم و خبر نداشتمستینکنه من ب. سال گذشته بود

  
  .نتشی بار آخر ببیبذار برا:  گفتیی کردم که صدای منتظر نگاهش مهمچنان

  
 ی خوایچرا م:  گفتمررضایرو به ام. رنی رو ازم بگرمی امذاشتمی آخر؟ مگه من مبار

 ستی نینیاون که زم... خاکری زشیذار بدینبا ...هی خاک؟ اون اسمونری زشیبذار
  . موندیو گرنه م

  
دست برد و کفن رو از .  نشسترمی امکری من کنار پی گرفت و روبرودنی بارچشماش

  . صورتش کنار زدیرو
  

بگو ساکت :  گفتمرضایرو به ام.  کردی متمی اطراف اذی ها و ضجه هاهی گریصدا
  .شهی بد خواب مشهی مداری بهوی خوابه ریشن، ام

  
 رمینگاه کردم به صورت ام. دنی صورتش گذاشت و شونه هاش لرزی رو رودستش

 شده بود و دهی محکم به صورتش کوبیزی اش کبود انگار که با چمهیصورتش که ن...
  .چشماش که تو آرامش کامل بسته شده بودند... رنگی اش بمهین
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 اش یشونیه پ آخر رو بیخم شدم و بوسه ا.  صورتش سبز شده بودی که رویشیر
 منو خاک دی قبلش بادی بچه ام رو خاک کنذارمینم:  گفتیغی جیزدم که صدا

  .دیکن
  

  .خم شدم و زار زدم. می مرد زندگنی پاک ترکری شدم کنار پخم
  
 کردم یفکر م... بلند نشدریاما ام...دمیبه صورتم کوب...زار زدم ....دمی کشغیج

  .طاقت اشکام رو نداره
  

 ها وونهیمثل د. شهی مداری کوبم و بی به صورتم می وقتارهینم کردم طاقت ی مفکر
  .نی کنی مدارشی االن بن،یداد نزن: داد زدم

  
آروم باش جان :  هق هق گفتونیمادرم بود م.  منو از پشت تو آغوش گرفت یکس

  .مادر
  
  . گردهیقول داد برم:  اشاره کردم و گفتمری امبه
  
فقط قول داد ... گردم ینگفت سالم برم...دورم زد:  و گفتمدمی خندهی گرونیم

  .برگشت. برگشت مامان... گردهیبرم
  
آروم باش :  گفتهی مامان دستام رو تو حصارش گرفت و با گردمی صورتم که کوببه

  ی کنی متشی اذینجوریمامان ،ا
  
  .شهی مدارهی بدونم،االنیمامان اون طاقت اشکام رو نداره من م-
  
  ؟ی کنیچکار م:  زدمغیش برگردوند که ج خم شد و کف رو سرجاررضایام
  
 داریاون خوابه االن ب: وارد قبر که شد داد زدم.  تکون داد ی سرشی اشکی چشمابا
  ؟ی خاکش کنی خوای م؟ی کنی چکار مشهیم
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  .دی دورش کننجایاز ا:  داد زدیکس

  
 بهش دست ذارمینم:  خم شدم و گفتمکرشی پی شه روکی بهم نزدی کسنکهی از اقبل
  .دیبزن

  
  . ببرتش ادی بیکی:  گفتی کسدوباره

  
 نش،اونی بکشنی خوای شما مد،یولم کن:  که دورم حلقه شدند داد زدمی قویدستها
  .خوابه

  
تو رو خدا محمدجواد نذار بذارنش :  عقب داد زدمدی کشی کشون منو مکشون
  .ستی ، اونجا جاش نکهیاونجا تار...اونجا

  
به فکر خودت : زمزمه کرد.  اش فشردنهی به س جواد منو برگردوند و سرم رومحمد

  . اش باشی به فکر امانتیستین
  

 ی برجستگی ازش جدا شدم و دست گذاشتم رورم،ی امیادگاری افتاد به ادمی تازه
  .ختنی ری من می مرد آسمونکری پی که رویی شدم به خاکهارهیشکمم و خ

  
***  

  
 شیادگاریاما نگاهم که به .رفتگ.  مراسم هفتم هنوز باور نکرده بودم رفتنش روتا
  . پدرش بزرگ شهداری در حسرت ددی شد که بایباورم م. افتادیم
  

 که طعم گسشون نه تنها ذهنت رو، بلکه کل نی مرور کردن خاطراتزی چنی ترسخت
.  کردمیسرخاکش فقط بغض م.باهاش قهر کرده بودم .  کننیوجودت رو تلخ م

 تونستم بگم ی نه می قولت زدریتونستم بگم ز ینه م.  تونستم باهاش حرف بزنمینم
  . خواست قول دادیماون دورم زد و اونطور که .  به قولتیوفادار موند
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  .ستمی نیچی نباشه من هی که وقتنهی تا ببنموند

  
از محسن خواستم .  روز رفتنش تازه تونستم لب باز کنم و باهاش حرف بزنمنیچهلم

 همه یوقت. ستادی ای تکون داد و گوشه ایسر .می من و اون برهیبعد از رفتن بق
 شهادتت " بودنی که تونستم بگم فقط ایتنها جمله ا . ریرفتن و من موندم و ام

  "مبارک
  

 خاک ی پرپر شده روی شدم به گلهارهی خاک سرد و نمناک و خی رودمی کشدست
  فکر؟ی موقع رفتن به منم فکر کردریام: آروم شروع کردم به درد و دل کردن.

   ...ری امی بکنم؟ وادی چکار باشم؟ی که بدون تو من چه میکرد
  

  . رو به خاک سرد چسبوندم و هق زدمسرم
  
  ! بگم؟ی چادی می بابام کدیاگه پرس.  بچه امون رو بزرگ کنمی تو چجوری بریام-
  

  . خاک نمناک فشردمی زدم و سرم روهق
  

 شدم به عکسش که رهی زدم به خاک و گونه ام رو چسبوندم به خاک سرد و خچنگ
  .روبروم بود

  
 یدست چپم رو. چشماش خندون بودند و آروم . دمی راستم رو به عکسش کشدست

  .شکمم مشت شد
  

 بازوم رو ری هق زدم و سرم رو چسبوندم به خاک که محسن کنارم نشست و زدوباره
  .زمی جان، بلند شو عزلدای:  کرد منو بلند کنه گفتی میهمونطور که سع.گرفت 

  
 من کجا نجاست،ی خوام شوهرم اینم:  بکشمرونی کردم بازوم رو از دستش بیسع

  برم؟
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  !محسن ولم کن:  زدمغیج. دستش رو دو طرف بدنم گذاشت و بلندم کرددو
  

من بدون اون .  خوام مواظب منم باشهی باشم، مری امشی خوام پیمن م:  زدمداد
  .رمی میم
  

  . بعدشیز مردم نه سالهانه اون رو.نمردم. رمی می کردم می مفکر
  

 برگردم دی همون شب حاج بابا گفت بایوقت.  کرده بود می زندگالی خی بری امرفتن
 کس چیه.  هستنری امیی باشم که خاطره هایی خواستم جایمن م. خونه سوختم

 تنها نکهی مادرت حواسش بهت هست بهتر از اینجوری گفت ایبابا م.  نکردیاعتراض
  .یباش

  
 کس مخالفت چی هیاما دلم شکست وقت. ج بابا نتونستم مخالفت کنم مقابل حادر

 یحت.  انداخت نییحاج محمد سرش رو پا.  نزدیحرف.  بودزینگاهم به عز. نکرد
.  که کرد خروج از اتاق بودی اما اون تنها کاردی هم چرخررضای امینگاه ملتمسم رو

  . رفتمی مدی بایعنی نیو ا....نیهم
  

 رو که دفعه آخرتنش بود شی مشکراهنیپ.  رو برداشتمری امقاب عکس.  بستمساک
  . که، رضا به شستنش نداده بوددوسنتیانگار دلم م. رو برداشتم

  
سرم به حالت سجده خم .  چسبوندمراهنشی ام رو به پینی اتاق سقوط کردم و بکف

  . دل شکسته ام زار زدمی برانباریشد و ا
  

***  
  

  .دمی شنی جز غم نمییاما من بو.ادی مدی عیبو گفتن یمردم م.  شده بودزمستون
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 کی که یخونه ا. شدم به خونه روبرورهی هر روز پشت پنجره اتاق نشستم و خمثل
  . من هم بودیروز خونه 

  
 یاهی جز سی شن اما من رنگی گفتن برفا آب شدن و درختا کم کم دارن سبز میم

  .دمی دینم
  

 نی کفر بود همچنکهی داده بود با اهید رو به من هاهی من تنها رنگ سی زندگنقاش
  . خودم نبوداری روزها افکارم به اختنیاما من ا...یافکار

  
محسن . خواستم صبح زود برم یم. ری بود محسن منو امروز ببره سرخاک امقرار

 یاسفند.  روز اسفند بودنیامروز آخر.  برمت اونجا خلوت ترهیگفت موقع ناهار م
  . هم نبود برامدیکه سف

  
 ی مادهی که پناشی خونه روبرو متوقف شد نگاهم رو دوختم به سرنشی که جلونیماش

  .ریحتما اونها هم رفته بودند کنار ام.  بودندی و حاجزی و عزررضایام. شدند
  
 و مردم انی اطرافیحرفها و زمزمه ها.  شدمزاری رفتن برونی از بی روزها حتنیا

 کی که ی ساله اجدهی هوهی بی براشونهایدلسوز.  کردی ام می عصبابونیکوچه و خ
 ی بچه اش رو بدون حضور پدرش، بزرگ مدی که بای زنیبرا. شدوهیسال نشده ب

  .کرد
  

 رو بو بکشم تنها نباشم تا ری خواستم برم و خاک امی که میی کردم روزهای میسع
 زی و بگم من عزرمیدوست داشتم گوشام رو بگ.  حداقل کمتر بشنومای. نشنومیحرف

  ن؟ی خوری منو مییدست دادم شما چرا غصه تنهااز 
  

  . گشتی هم محسن برنمگهی ساعت دهیتا .  بودازدهی.دی ساعت چرخی رونگاهم
  

 بعد از ارمی کردم دووم نمی که فکر می گذره ومنی دو ماه از رفتنش مکینزد
  . چقدر پوست کلفتم که هنوزم زنده امدمی فهمیتازه م. رفتنش ،دووم آوردم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

357

  
اما . دونستمی کنم مالی خواست تنها بمونم و فکر و خینم.  مامان بلند شدمی صدابا

بلند شدم و دست به کمر با .ستی اگه کنارش باشم فکرم کنارش نیخبر نداشت حت
  . که نشستم زیپشت م. پنگوئن وار سمت آشپزخونه رفتمییقدم ها

  
  . کن مادر و خاللشونری بگنارویپوست ا:  جلوم گذاشت و گفتینی زمبی سدوتا

  
 و دمی کشینی زمبی پوست سیچاقو رو رو.  تکون دادم و چاقو رو برداشتمیسر

 که از یشب.می که تا صبح حرف زدیشب. گذشتیافکارم حول شب آخرمون م
  . شد تو نگاهمی مرهی که فقط خیشب. عشقش گفت

  
 ی که جامونده بودند تو خونه اییلباسها. حسامی لباسهادی سمت خردی چرخفکرم

  . روز سهم من هم بودکی که
  

 ری که امی افتادم و آرامشی مرگ علادی.  نمازمون، آرامششمون،ی اول عروسشب
   کرد؟ی آرومم میحاال ک. بهم داد

  
 انگشتت رو چکار ستی دختر، حواست نیچکار کرد:  مادر به خودم اومدی صدابا

  ؟یکرد
  
 دهیبر. ت چرخوندم گفی که مادر میسرم رو سمت انگشت. به مادرم نگاه کردمجیگ

  . رو سرخ کرده بودینی زمبیخون تموم س. بودمش
  

 درد نی که بزرگتری به خودم زدم، منی چرا حس نکردم دردش رو؟ پوزخندپس
  . کردمی رو حس مکی کوچی دردانی اگهی بودم مگه ددهی رو چشمیزندگ

  
 سر یی چه بالنمیبلند شو بب:  زخمم گذاشت و گفتی رویدی دستمال سفعی سرمامان

  .یخودت اورد
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  . بهمنی چسب زخم بدهی فقط ست،ی نیزیچ:  باز کردملب
  

 کمم بود ی غم عل؟یاری به سر خودت بی خوای مییچه بال:  شدی مامان جاراشکم
   ...ی خوایکه تو هم م

  
  ! تو اتاقرمیمن م:  ادامه بده ، بلند شدم و گفتمنذاشتم

  
 جامونده ریاتاق من تو خونه من و ام. اتاقم نبودگهیچون د. نداشتم بگم اتاقمدوست

  .بود
  
  
  

 تکون دادم و یسر. ی سرخاک علرمیم:  خوند و بلند شد و گفتی فاتحه امحسن
 فرستادم و ی صلواتقهی دقستیبعد از ب. قرآن رو باز کردم و شروع کردم به خوندن

  . گذاشتمری سنگ مزار امیقرآن رو بستم و رو
  
  .مزارش نوشته شده بود که رو سنگ یتی شدم به دو برهیخ
  
  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند"
  

   و خانمان را چه کندالی و عفرزند
  
  ی هر دو جهانش بخشی کنوانهید
  
  " تو هر دو جهان را چه کندی وانهید
  
  .یدی رسی اش بودوونهی که دیکه به کس...خوشبحالت :  لب زمزمه کردم ریز
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 ی ندارم؟ من دوست دارم بچه ام تو خونه یی وقته خونه امون جایلی خیدونستیم
  .ما دو تا بزرگ شه

  
 رتی عمه منیدونیم.  زدم خودم رودنی و به نشندمی شنیی حرفای شکست وقتدلم

 تو دختر، حتما االن ی گفت، چقدر نحسی گفت تو مراسم چهلمت؟ به شبنم می میچ
  .رهی زن رو بگوهی بنی مجبوره اررضایام
  
 نی،اونوقت عمه ات چهلمت هنوز تموم نشده بود همچ برادرمه نی عررضایام

 و رهی بگدهی که التماس نگاهم رو نادزیحق داشت عز. زدی در مورد من مییحرفها
  . به موندنم نکنهیاصرار

  
 حرمتم رو بخاطر تو هم نگه یحت. ندارهیی جاای دننی زن جوون تو اوهی بهی انگار

  ... کهیی تودارنینم
  

 ی خوایچرا م...من و با خودت ببر: چسبوندم و گفتم رو به سنگ مزارش سرم
 تا ابد زنت ؟منی منو نداردنی طاقت عذاب کشی گفتیمگه نم...عذاب بکشم

  ... کسچی خوام هینم...توام
  
  .ی هستیرعلی تخت ، تو تا ابد زن امالتیزن داداش خ-
  

  چرا اومده بود؟.  اومده بودیک.  سرم رو باال آوردمعیسر
  

  . روبروم نشستریروبروم نشست به فاصله مزار ام. دیه خودش د رو که بنگاهم
  

 شهی رو دروازه، مردم همیگری گوشت رو بکن در و دهی:  نگاهم کنه گفتنکهی ابدون
 برات ارزش نداشته ی صنار ده شاههی و حرفاشون ی عاقل باشدی ، تو بازننیحرف م

  .باشن
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 نی همنیما ب:  گرفته بود گفتمهی که از گریی دست اشکام رو پاک کردم و با صدابا
  .می کنی میمردم حرف زندگ

  
 یما برا. می کنی می زندگمیدونیآره اما اونطور که خودمون درست م: ررضایام

 مدت حرفاشون هیمردم بعد از .غمت هم نباشه .  نه مردممی کنی میخودمون زندگ
  .ادی دستشون بگهی سوژه دهی هی کشه فقط کافیته م

  
 تی اذی موندی خودت بهتر بود میشرمنده ام ،اما رفتنت برا:  گفت نگفتم کهیزیچ
  . شدیم
  
 کرد ی می که به زور سعی جلوم گرفت و با لحنی که دستمالدمی ام رو باال کشینیب

  . ات راه افتادهینی ات رو پاک کن که آب بینی بری بگایب: شاد باشه گفت
  

 ییشده پنج شنبه ها. مزارهیده  شمیسهمم من از کل زندگ:  رو گرفتم و گفتمدستمال
 هی درد و دل کنم کنار دی که باییشده ساعتها. شنی تموم معی و سررسنی مریکه د

  . نشونمیمزار و جواب
  

 کردم داداش ی وقت فکر نمچیه: اشکم که باز راه افتاد گفت. نکنمهی گرنتونستم
 دهی لرزنکهیاما مثل ا. عاشق شه و به قول خودش دلش بلرزه ی روزهی هم یرعلیام

  .بود
  

لبخند .  کردی مریانگار که تو گذشته س. پشت سر منیی رو دوخت به جانگاهش
 واسه دهیگفت دلش لرز.  که بهش گفت من بودمی نفرنیاول:  زد و ادامه دادیتلخ

 و دیتلخ خند.  به مامان بگهشهیگفت روش نم.  که امروز آش آورده بود یدختر
  .امان بگمازم خواست من به م: ادامه داد

  
  .منم گفتم:  رو ازم گرفت و گفتنگاهش
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 قول دادم مواظب زن و ریمن به ام:  شد و حرفش رو ادامه نداد در عوض گفتبلند
 من هنوز که هنوز زن یبرا . ی داداشمیادگاریتو و بچه ات .بچه اش باشم

 راحت التی پس خی اگه داداشم نباشه اما تو هنوزم زن داداشمی حتیداداشم
  .بلند شو.  نکنیبه حرف مفت مردم هم توجه.باشه

  
  . خوام بازم باهاش درد و دل کنمیم:  رو پاک کردم و گفتماشکم

  
  . رفتی خداحافظی و بدی کشیآه
  

 سخته ، یلی خدونمیزن داداش ، م:  دو قدم دور شه برگشت و گفتنکهی قبل از ااما
 دردودل کنن متوجه  سنگ قبر رو ندارن تانی هستن که همیی کساینی ببیاما وقت

 ی رو بهت برگردوند تا بتونکرشی دوستت داشته که حداقل پیلی که خدا خیشیم
 که بعد از گذشت چندسال تن هسایلیخ.ی کنارش باشرهی گی که دلت مییروزها

 به ی حتی زنده اس نه مرده، گاهدوننی نه مزشون،ی ندارن از عزیهنوز خبر
 ی تونیش،میتو دار. رسهی اما نمشنی م جونش که بدستشون برسه هم قانعیکربیپ

  ... باهاش ی درد و دل کنی تونیم .یزنی باهاش حرف می وقتیآروم ش
  

 ی روزهی کردن رو روامثالشی که امی قدر کاردوارمیام:  ادامه بده و گفتمنذاشتم
  .همه درک کنن

  
  نجا؟ی انیومدی نزی و عزیمگه شما صبح با حاج:  حرکت کنه که گفتمخواست

  
   باز؟نی هستنجایچرا ا:  نگاهم کرد که گفتمرمنتظ

  
 خواست باهات یچون م:  گرفت و گفتی رو به بازی ازهی نوک کفشش سنگ ربا

 ری خواستم بگم درست که امی کردم از همه امون بدت اومده، میحرف بزنم، حس م
نه . یزی برامون عزشهی و همی هستیرعلی تو زن امم،ی اما ما هنوز دوستت دارستین
  !خاطر بچه ، بخاطر خودتب
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 رو ری امی تو بوگهی مشهی سر بزن، همزی به عزیگاه:  گفتدی کرد و با تردیمکث
  .یدیم
  

  . تونمیاالن نم:  کردمزمزمه
  
  خداحافظ: ررضایام
  

  . شدمرهی تکون دادم و به رفتنش خیسر
  

 عمل که برسه جا یهمه اش حرفه، مطئنم پا:  و گفتمدمی به سنگ مزارش کشیدست
 امثال عمه ات ی سر بزنم؟ از حرفازی مدت نرفتم به عزنی چرا ایدونیم. زنهیم

  . اونا که از دلم خبر ندارندمیترس
  

 کنم کاش یببخش که هنوز که هنوزِ دارم آرزو م:  و گفتمدمی به شکمم کشیدست
ببخش که تو . منو ببخش پسرکم.  گردوندی رو بهم برمری گرفت و امیخدا تو رو م
  . براتمیببخش که مادر بد.ی پدرت جا داردلم بعد از

  
 تونم لمس کنم ی من حداقل مگه،ی راست مررضای ،امریام:  شدم و با لبخند گفتمبلند

 مزار نی هستن که داشتن ای سنگ رو باهات حرف بزنم ، اما مادر و زناننیا
 اما ی و برگشتیممنونم که به قولت عمل کرد. آرزوشونه تا بلکه بتونن آروم شن

 روبا چادرم پاک کردم و سمیصورت خ. ی کردی به من هم فکر میاش فقط کمک
  .حرکت کردم

  
  . خداست شیاون پ.  نداشتیی معنایخداحافظ.  کردمی نمیرخداحافظی با اممن

  
کنارش نشستم و . محسن هنوز همونجا نشسته بود.  حرکت کردمی مزار علسمت

  .گرفتم و شروع به زمزمه کردم گذاشته بودم به دست فمیقرآن کوچکم رو که تو ک
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اما االن مطمئن شدم که تو . ی باشی کردم دختر محکمی وقت فکر نمچیه: محسن
  .ی از شوهرت بگذری که تونستی بزرگیلیخ. ی بزرگیلیخ
  

  . تونستم نگهش دارمینم. مال من نبود، سهم من نبود:  زدملب
  

 آزادش کرده ،ی کنرشی اسی تو نخواست،ی تونستی می خواستیاگه م: محسن
  .یبود

  
 آروم ی برادیشا. دمی فهمی نداشتم، درست و غلط بودن حرفاش رو هم نمیحرف

 ، هر ی بمونیقول بده محکم باق: بلند که شدم گفت. زدی حرف مینجوریکردن من ا
  . شدیچ
  
  . حرف حرکت کردم اونم دنبالم حرکت کردیب

  
خم شدم و . دی کشری دلم تری حرکت نکرده بودم که زشتری چند قدم بهنوز

  .دمی کشغیناخودآگاه ج
  

  چِت شد؟:  نگران خم شد و گفنمحسن
  
  !محسن بچه ام:  درد گفتمبا
  

  ؟یبچه ات چ:  گفتمستاصل
  

 غمی جی و صدانمی بشنی باعث شد کف زمدکهیچی تو کمرم پیدی درد شددوباره
  . شدند متوقف شنی مکمونی نزدی که به تندیی قدمهایبلندتر شه و صدا

  
   شده؟یحسن چم-
  

  ! درد دارهدونم،ینم:  گفتررضای بغلم انداخت و رو به امری دست زمحسن
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   خودم گفتم مگه نرفته بود؟با
  

 کردم به کمک محسن بلند شم که ی و سعدمی به صورت عرق کرده ام کشیدست
  ! تونمیولم کن، نم:  از درد ناله کردم وداد زدمدی محکم به کمرم کوبیانگار کس

  
 ، بلند شو تا یبلند شو آبج: محسن ملتمس گفت.و محسن روبروم زانو زدن ررضایام

  .مارستانیبرسونمت ب
  

  ! تونمی نمرم،ی میدارم م: دمی شکمم مشت شد و نالی رودستم
  

کمک کن :  بغلم انداخت و به محسن گفتری دست زررضای شد که امی چدمینفهم
  . ، زود باشمیبلندش کن

  
 ی صندلیکمکم کردند و من رو رو. دمی رسنیکنار ماش به ررضای کمک محسن و امبا

  .عقب گذاشتن
  
  . و مادرتزی خونه دنبال عزرمیزود حرکت کن ، منم م: ررضایام
  

   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  

***  
  

 نشسته بود و یسرمزار عل. دمی رو دزی بعد از مدتها عزدی که رسی سال علمراسم
به .ناخودآگاه خودم رو به آغوشش سپردم.ختی ری اشک مریم اادیحتما به 

  .دادی من رو مری از امی که مطمئنم نشونیآغوش
  

  ؟یستی چرا نگهی که رفت، تو دریام:  هقش بلندتر شد و گفتهق
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  .زیدلم شکسته عز-
  

ببخش که مادر ... ببخش منودونم،ی دخترکم، مدونمیم:  رو نوازش کرد و گفتسرم
  . واسه زنش نبودمی خجلم که امانت دار خوبری امیت، از رو براستمی نیخوب

  
 اون یدلم هنوز تو.  حرفا رو ،فقط منم که زود دلم شکستنی انی نگن،یشما خوب-

  . خونه امونیوارای بچه ام و دی لباسانیب. خونه اس
  

اون خونه هنوزم خونه اته، هر وقت دلت خواست :  از خودش جدا کرد و گفتمنو
  .یتو تا ابد دخترمون.  بزنهی حق نداره حرف کسچی ها،یب

  
  .امیم:  نگاه کردم و زمزمه کردمی سنگ مزار علی پرپر شده روی گاهابه
  
 نیهمه غمگ. همه بودن. می حرکت کردمی سمت خونه پدری ساعت بعد همگکی

 یکی... برادرشیکی. از دست رفته داشتنزیتو اون جمع اکثرا عز. بودند
  .. پسرشیکی...همرزمش

  
 لب ری نبود و زای دننینگاهم به مادرم افتاد که انگار تو ا.  خرما رو برداشتمیسهاید
  . کردی رو زمزمه مییزهایچ
  

.  مردم زدندنی به افکار ایپوزخند.  دوستانه نبودگهیاما نگاهش د.  هم بودشبنم
 اما باز.  شده بودندی ازدواجها عادنی روزها انی خاطر بود که انی ترسش به ادیشا
  . جماعت حق بدمنی تونستم به اینم
  
 یحالم بد شد حت.  بدونمررضای افکارشون من رو زن امی تونستم حق بدم که توینم

  . موضوعنیاز فکر به ا
  
 زی باعث شد گوش تی پچ پچی چرخوندم که صدای متی جمعنی خرما رو بسید

  . آورده بودونی اسم من رو به مییصدا. کنم
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اون موند . زنش سر زا رفت شی ماه پهی کنم، شیواستگار برادرم خی خوام برایم-
  . ماهههی پسر هیو
  

 از آهم که نیبترس.نی من بترسیخواستم دهن باز کنم و بگم از خدا.  فشرده شددلم
  . کنم قبل سال شوهرش ازدواج کنهیفکر نم:  گفتیدوم

  
 شنی نمینه بابا ، هنوز بچه اس، مطمئنم خونواده اش راض:  باز گفتی همون اولو

 یفقط موندم چطور برا. زنمیمجرد بمونه، من خودم امشب با مادرش حرف م
  .برادرشوهرش نگرفتنش

  
 تونستم ینم. شد یقلبم لحظه به لحظه تنگ و تنگر تر م. گنی می چدمی شنی نمگهید

 نشسته بود دادم و ی خرما رو به دست فاطمه که چند قدمسید. راحت نفس بکشم
  .زدم رونی از اتاق بعیسر

  
 در ینجوری کردند ایچطور جرات م. بودمریمن زن ام.  جماعت متنفر بودمنی ااز

  .مورد من حرف بزنن
  

 کجاست ریام. به اتاقم پناه بردم.ارهی نتونست حالم رو جا بی خنک بهاری هوایحت
 تا رفتن مهمونا و گهید.  آوردمی جماعت دووم نمنی انیمن ب. که به دادم برسه

  . به خوردن شام نداشتمیلی میحت.  نزدمرونیاز اتاق ب شدن خونه یخال
  

   تونستم به خوردن هم فکر کنم؟ی مبتی همه مصنی انی من بمگه
  

چرا .  حرفا رو بزنننی شد ای آدما چجور روشون منیا.  شش ماه نشده بودهنوز
   داشتن؟ی بودن شوهرم رو نگه نمدیحرمت شه

  
 کرد اسم منو کناراسم ی جرات نمی کساگه مجرد نبود.  هم متنفر شدمررضای اماز

  .ارهیاون ب
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  . شامت رو بخورای بلدای:  محسن بلند شدیصدا.  به در خورد ی اتقه

  
  . خوامینم:  گرفته بود گفتمهی که از فرط گریی صدابا
  

  . خواد باهات حرف بزنهیبابا م: محسن
  

   خواست بگه؟ی می چبابا
  

  . شدمبلند
  

 نگاه حرف نیا. دی محسن ، دلم رو به آشوب کشنی غمگ رو که باز کردم نگاهدراتاق
  .دندی کشی مشی داشت که من رو به آتییحرفها. داشت

  
 یلیاما پاهام م.  محسن اشاره کرد برم تودمیبه در اتاق که رس.  سست بودندقدمهام

  .به رفتن نداشتن
  

  .محمد، حاج بابا و مامان. دندی که شدم همه به سمتم چرخوارد
  

  .محسن اما کنار من نشست.قطه نسبت به اونا نشستم  ننیدورتر
  

  ؟یخوب:  لب باز کردبابا
  

  . تنم درد داشتیهمه . آره ، اما خوب نبودم ، بد بودم یعنی تکون دادم سر
  

 که ی دونیم: بابا با مکث لب باز کرد.  رو باهم داشتنی و شادهی چشاش گرمادر
  . دارهانی بازم جریا زندگ و با رفتن هر کدوم زا ممی هستی ما رفتنیهمگ
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 ی باورم مدیبا. دمی شنی مدیبا. تو رو خدا ادامه نده اما نتونستم. خواستم بگم یم
  .ستمیشد که من آزاد ن

  
 اهی که هنوزم که هنوزه سی حق دارشه،ی مدای مرد بود، مثل اون کم پریام-

ان رو  اگه گذر زمیحق دار... که هنوز چشات به اون خونه اسیحق دار...تنته
  ..اما . ی فهمینم
  

 بار اون نی صورتش رو گرفت و ایمامان اشک رو.  شدم بهشرهی که کرد خسکوت
  ...اختر خانم امروز: ادامه داد

  
 مسئله رو نی وقت اچی هست هی اگهی راه ددونستمیاگه م:  نذاشت بگه و گفتبابا

 تا ونمدیمن نم.  که عمر دست خداستیدونیاما خودتم خوب م. کردمیبازگو نم
 ، اما ی من اگه نباشم دو تا داداش داردونمیم.  سرت باشمهی تونم سای هستم و میک
 باشن ادتی اگه بخوان ی و حتشونیگ سرخونه زندرنی می روزهی نره اونا هم ادتی

 کس چیه.  کننی داره که فراموشت می اونقدر سختیخواه ناخواه زندگ.  توننینم
  .ا و همراهش باشه تونه همپی آدم نمی زندگکیجز شر

  
:  تحمل کنم و هق زدم که گفتنی از اشتری بغض نشسته تو گلوم رو بنی انتونستم

 ریاصال من قبل از سال ام. ی ازدواج کنی زودنی به همدی باگمیببخش دخترم، من نم
 یبرورو دار...یجوون.ی تنها بمونی تونی اما تو تا آخر عمر نمستمی نیخودمم راض

  .یشی متیاذ. ن مونیمردم ساکت نم
  

 نی ادی تونیچطور م:  گفتمهی گرونیلب باز کردم و م. بشنوم نی از اشتری بنتونستم
 نی خوایچطور م...من زنشم... ما رفتی واسه راحترمی حاج بابا؟ امدیحرفا رو بزن

  ن؟ی کار رو با من بکننیا
  

:  دستم نشست دهن باز کرد و گفتیدست محسن رو.  انداختنیی سرش رو پابااب
  .من خودم تا آخرعمر نوکرشم
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تو تا . زنمی که حرف مدمی همه اش حرفه بابا ، من دنایا:  تکون داد و گفتی سربابا
 که ی دختری کنی فکر م؟ی مجرد باشی تونی می تا ک؟ی کنارش باشی تونی میک

   کنه؟هی تونه به شونه برادرش تکی مدهی مرد رو چشهی تیطعم حما
  
 اتاق که بتونم هی... خوام ی جا مهی خوام ، فقط ی نمیچی تونم، من هیآره م-

من پشت و پناه .  خوامی نمیچی هدیباور کن.نیهم.. کنم یتوش با خاطراتم زندگ
اون .  کنمی اما من حسش مستی اگه کنارم نیحت. من پشت و پناه دارم.  خوامینم

 ازم یزیتو رو خدا من چ.  کسهیخدا پشت و پناه کس و ب.هم نباشه خدا که هست
  .نمونده 

  
 موضوع نیبعد از اون شب همه ا.  من مهم نبودی گذشتن و برای هم می از پروزها

 کردم حرفام رو قبول داشتن یفکر م. نزد ی حرفی کسگهی خونه دیرو بستن و تو
  ...اما

  
از صبح .  شدی قرارتر می دل منم بمی شدی مکی که نزدزییبه پا.  ماه بودوریشهر

  .چادرم رو برداشتم و سمت آشپزخونه رفتم.  کردیه روبرو رو م خونی قراریدلم ب
  

  . بودستادهی پشت اجاق امادر
  
  . سر بزنمزی به عزرمیمامان من م-
  
 تکون ی شد و فقط سرمونی بگه اما انگار پشیزی غم نگاهم کرد هخواست چبا

ا من فاصله دو خونه چند متر بود ام.  زدمرونیچادر رو سرم کردم و از خونه ب.داد
 ی بهش نمداشتمی هست هر چقدر قدم برمی فاصله اونقدر طوالننی کردم ایحس م

  . فشردم رو دست بردم و زنگ ستادمیپشت در خونه که ا. دمیرس
  

 زدمی روز سر نمکی شده بود که اگه یطور. زدمی سرمنجای بود که هرروز به امدتها
 رو جا گذاشته یزیانگار که چ. رو فراموش کردمیزی کردم چیاون روز حس م

  .باشم
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فاطمه با شوهرش رفته بودن شهرستان به .  روزها تنها بودنیا.  بودزیعز.  باز شددر
  . خونواده همسرش دنید
  
 ی که مثل هر روز به چشمش می و نم اشکدی منو مثل هر روز به آغوش کشدنمی دبا

ه ات رو  مورد عالقیامروز برات غذا:  پاک کرد و گفتشینشست رو با گوشه روسر
  .پختم

  
  . برم باالشهیم:  به روش زدم و گفتمیلبخند

  
در رو . دمی سمت پله ها دوی معطلیمن هم ب. تکون داد و در رو بستی سرنیغمگ
 زی رو تمنجای ازی عزدونستمیم.  که هنوز داشتم در رو باز کردم و وارد شدمیدیبا کل

 به چارچوب در اتاق .سمت اتاق مشترکمون رفتم. ستی از خاک نی کنه که اثریم
 رو نای ازیحتما عز.  شدمرهی تخت بودند خی که روری امی دادم و به لباسهاهیتک

   دلبسته؟ری امی لباسهایاونم به بو. گذشاته رو تخت
  

 دمی تخت بودند به آغوش کشی رو که روراهناشی تخت نشستم و تک تک پیرو
 لباسهاش نیرتم رو ب و صودمی تخت دراز کشیهمونجور که تو آغوشم بودند رو.

  .پنهون کردم
  

 تونم از ی که فقط خودم میی بونیانگار فقط به هم. قرارم آروم شده بودی بدل
  . داشتاجی بدم احتصی تشخری امی رج رج لباسهانیب

  
  . لباسها شده بودمنی ای به بومعتاد

  
 بعد ری که امیمثل زمان. فقط آروم چشام خواب رفتن... چندساعت گذشتدونمینم
 آغوش نی بود و آروم شده بودم االن هم همدهی پدرانه به آغوشم کشیز مرگ علا

  . کردمیرو با لباسهاش تجربه م
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

371

  . به در زده شدی کردم خواب خوابم که تقه ای محس
  

 نیی تخت پای از روعیسر.  برگشتهری لحظه فکر کردم امهی. باز شدند هوی چشام
  .سمت در رفتم. ده بود  توجه به چادرم که از سرم افتایب. دمیپر
  

  ر؟یام:  قامتش لب زدمدنی رو باز کردم و با ددر
  

  سالم زن داداش؟:  خورد و گفتیتکون
  
 نیآخر. پشت درهررضای که امدمی فهمیتازه م.  شده بودمیاالتیخ.  خودم اومدمبه

 به چهره یشی به تن داشت و ته ریهنوز هم مشک. دمشی بود که دیبار مراسم عل
  .اش بود

  
 که پر از غم بودند اهشی سیبه چشما.  گشتمی مری چهره اش دنبال امی تواشتمد
 ی قبل از اومدن من مشهی گفت همیمامان م:  انداخت و گفتنییسر پا.  شدمرهیخ

 خواد ی که دلت نممی اونقدر برادرشوهر بداد؟ی از من بدت منقدری ایعنی ،یرفت
  فته؟یچشمت به چشمم ب

  
 رو ثی مثل برادرم دوست داشتم ،فقط تحمل حرف و حدمن اون رو... گفت ی میچ

  .نینداشتم هم
  

  ... منررضایام:  چفت شده ام رو باز کردم و گفتمیلبها
  
مامان .ی کامل بگخوادی شد تو هم نمیی عمر اسمم صرفه جوهی:  گفتی تلخندبا

  . منتظرتهدهیسفره ناهار رو کش
  
:  پله رو رد کنه گفتمنی آخرهنکیقبل زا ا.  قبل از من سمت پله ها حرکت کردو

 نجایفقط منم که اومدنم ا. یزی مثل محمد و محسن برام عزشهی تو همررضایام
  .غلطه
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  ؟ی چیعنی: گفت .ستادیروبروم که ا. باال اومدیکیپله ها رودو تا . برگشت

  
   .ی فهمی که منظورم رو مدونمیم:  انداختم و با خجالت گفتمنیی پاسر

  
  .دمین فکش رو ششی سایصدا

  
  . حرفاشون روی کنی مدیی ، تایاری رو دربی موش و گربه بازنی ایتو بخوا-
  

  ...اگه...اگه:  ام فرو بردم و گفتمقهی تو شتری رو بسرم
  

  ؟یاگه چ:  گفتیعصب
  

  . نگفتمیزیمن که چ... شده بودی عصبچرا
  
  ....یاگه ازدواج کن-
  

 تنمه اونوقت برم اهیوز سبس کن ، من هن:  جمله ام رو تموم کنم وداد زدنذاشت
 من اگه زن داشته باشم ی کنیاونوقت فکر م. ازدواج کنم که مردم حرف مفت نزن

  . دروازهیکی گوشت در باشه و اون هی گمی بار بهت گفتم باز مهی گن؟یمردم مفت نم
  
  . خوامیمعذرت م:  غم تو چشاش نگاه کردم و گفتمبا
  

  . تخت باشهالتی تو رو شوهر بده خیس کذارمیمن نم:  و گفتدی به گردنش کشدست
  

  زدم؟ی حرف می با چه کسیمن داشتم در چه مورد.دمی کشخجالت
  
  . راحت شدالتی کنم ، اما نه حاال ، خیباشه من ازدواج م-
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  .هیشبنم دختر خوب:  به روش زدم و گفتمیلبخند
  

  ؟یزنی ساعتها بهشون زل مینی شی دارن که می چواری در و دنیا:  کرد و گفتیپوف
  

 می خاطرات زندگنی بهترواری در و دنی مرد بفهمونم که انی تونستم به ای مچطور
 خونه مثل صاحبش آرامش نی تونستم بگم که ای بودند؟چطور مدهی کشریرو به تصو

   به من؟دهیم
  

 نیی پاایبرو چادرت رو سرت کن ب:  شد و گفتالی خی جوابش رو ندادم بیوقت
  .نهییپسرعموم هم پا.
  

 رنگ به رنگ شدم و خودم رو پشت در یکم.ستی اومد چادر سرم نادمی هتاز
  .دمیکش

  
   خونهرمینه من م:  حرفش گفتمنی ابا
  

  . کشمیآخه خجالت م:  حواله ام کرد که گفتمی غره اچشم
  
 تو نی تو بشی خوایاصال م. رونی بمیریخجالت نداره، ناهار رو بخوره م:ررضایام
  . چسبهی بهت میی، البته اگه تنها ازاتاقا ناهارت رو بخوریکی

  
  .شهیمامان نگران م-
  
  .باشه برو-
  
  . سمت پله ها رفتعی سرو
  
حق داشت .  دلم گرفت که چرا ناراحتش کرده بودم؟ اون که مقصر نبوددونمینم
  .رهی من زن بگی تونست که بخاطر راحتینم
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با . له ها رفتم تو اتاقم و چادرم رو سرم کردم در خونه رو بستم و سمت پبرگشتم

 رو ررضای امی که در رو باز کردم صدانی آروم سمت در رفتم اما همییقدمها
  .دمیشن
  
   با خودت ببر،مامان گفت بخاطر تو درست کردهنمی اایب-
  
  . شدمرهی بود خی کاسه ترشهی کاسه ماست و هی پلو ای بشقاب لوبی که محتوینی سبه
  
  .گهی دریبگ-
  
  . تشکر کنزی عزاز:  دستش گرفتم و گفتماز
  

  .ی کردیبهتر بود خودت تشکر م:  به روم زد و گفتیلبخند
  

  .به سالمت.  کنمیباشه ، برو خودم تشکر م:  کردم که گفتاخم
  

  . تکون دادم و از خونه خارج شدمیسر
  

تمام ده روز اول ، خودم رو .  محرم حالم را خرابتر کرده بودی حال و هواامسال
 ذهنم رژه ی آخر تویتک به تک روزها.  کرده بودمیدان اتاق زنیواری چهاردنیب
  .رفتیم
  
 من کنار گذاشته بود چون ی که برای سرخ شده ای هاینی زمبیس. ری شستن امگید
  . دوست دارمدانستیم
  
 و به خونه روبرو که پر از جنب وجوش بود دمی رو به آغوش کششی مشکراهنیپ

  . شدمرهیخ
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  ؟یستی ننجای که ایی امسال کجا،یم هستهرسال محر:  گفتررضای امپارسال
  
 گفته بود ریام. دمی دست کشمی بوددهی بچه امون خری که برای رنگی لباس صورتهی

  . که وقت نداد که تنش کنمینی که ببیی کجاریام.  پسر تنش کنمایدختر باشه 
  

  م؟ی هم رو داریچطور طاقت دور...ری سال امکی شد ی مگهی ماهه ددو
  

قراره بعد از سال .  نه؟ نگفته بودم؟ محمد جواد قراره ازدواج کنهای گفته بود بهت
 که محمد یمارستانی که پسند کرده پرستاره، تو همون بیتو ازدواج کنه، دختر

  . کنهیهستش کار م
  
 خواست یدلمم نم. سخت بود برام.  نخواستم برم یعنی نبودم، ی جلسه خواستگارتو

  .شون رو پنهون کنن معذب شن و لبخندهیبا حضور من بق
  

 اقتیهمه آدما ل. داره خوشبخت باشهاقتیمحمدجواد ل.  کنم خوشبخت شهی مدعا
  . رو دارنیخوشخت

  
به .  کمک به خونه روبرو رفته بودندی و محمد جواد هم مثل هر سال برامحسن
  . اما نشدا،ی تو دنمی خونه ابدشهی کردم می روز فکر مکی که یخونه ا

  
 وقت چی که هی و خاطرات تلخدی رسزییصفر هم گذشت و پا.... هم رخت بستمحرم

 کیحاال که . کردمیانگار تازه داشتم نبودنت رو بارو م.  شدند از ذهنمیپاک نم
  .یستی شد که نی گذره تازه باورم میسال از رفتنت م

  
 که پر از حرف بود و طعنه و گوشه ی سالکی.  قرن گذشتهی من ی که برای سالکی

  . بار دلم رو شکستنی که چندیال سهی. هیکنا
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به .  اما نشد ،بدتر شده بودشهی عوض مری کردم نگاه عمه منی سال فکر مکی از بعد
انگار . شبنم هم نگاهش پر از حرف بود و التماس.  کردی غاصب نگاهم مهیچشم 

  . ازشرمی رو نگررضای کرد که امیداشت التماس م
  

 که خواستگارم دی گنجی باورم میکه تو بود ی نفرنی آخرررضایام.  زدمپوزخند
   من برادره و بس؟ی براررضای که امدندی فهمیچرا نم. باشه

  
 خوام لباس یم:  رو جلوم گذاشت و گفتی شده اچی بسته کادو پزی شب عزآخر

  .ی رو از تنت بکناهیس
  

من خودم . ستی به غمت رضا نمیرعلیدل ام:  باز کردم مخالفت کنم که گفتدهن
 آرامش ی ، اما برایهمه بچه ات هم شوهرت رو از دست داد.  کنمیکت ممادرم در
  .یاری رو درباهتی سدیروحش با

  
همونطور که سرم رو .  تونستم حس کنمیاشکاش رو م.  رو تو آغوشش گذاشتمسرم

تو هم بلند شو :  نشسته بود گفتی که کنار حاجررضای کرد رو به امینوازش م
  .لباست رو عوض کن

  
 دست به شونه اش یحاج.  شد سرم رو باال اوردم و نگاش کردم ی طوالن کهسکوتش

  بلند شو...بلند شو پسرم:  و گفتدیکوب
  
بسته رو .  کردی با پوزخند نگاهم مریعمه من.  به من کرد بلند شدی نگاهررضایام

انشااله :  رو به مادرم گفتنباری ازی گذاشتم که عزی باز کنم گوشه انکهیبدون ا
   هست؟یمد جواد ک محیعروس

  
  .محمدجواد هم پسرمه ، انشاهللا که خوشبخت شه:  گفتزی کرد که عزی من ومنمادر

  
 ررضای امیبهتره برا: رو به حاج محمد گفت.  شکستری جمع رو عمه منسکوت

  . داغونش کردهیلی خیی غم برادرش و تنهادینی بی ، نمدی باال بزننیآست
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من هر .ممنون عمه :  وارد شد و گفتررضای بگه امیزی حاج محمد چنکهی از اقبل

  .گمی کنم خودم به خونواده ام میوقت خواستم ازدواج م
  

  . حواله من کرد و ساکت شدی اخمری منعمه
  

  ررضا؟ی ازدواج امهی کرد به من مربوطه قضی فکر مچرا
  
 دی باررضایبه قول ام.  سوزوندمی دلم رو نملی مثل اوای نگاه ها و حرفهانی اگهید
  . سرپا بمونمری مثل عمه منی جماعتنی دروزاه تا بتونم بیگری گوشم در باشه و دهی

  
  .میمامان بر:  و به مامان گفتمدمی و صورتش رو بوسزی شدم سمت عزخم

  
 که شبنم می و از در اتاق خارج شدمی کردی خداحافظیبا همگ.  هم بلند شدمامان

  . باهات حرف بزنمشهیم: خودش رو بهم رسوند و گفت
  
  .امی من بعدا مدیمامان شما بر:  مامان گفتمبه
  

  .دییبفرما:  نگران رفت سمت شبنم برگشتم و گفتمی با نگاهمامان
  

 برادرش ی ازم خواست تو رو برادهیدوستم تو رو د:  و گفتدی رو بهم کشدستاش
  . کنمیخواستگار

  
:  گفتم تکون دادم ویبا تاسف سر... خواست منو شوهر بده کهیم.  زدمیپوزخند

 شناختم ی که می مردنی مشترک رو بهتری بار زندگهیمن . من قصد ازدواج ندارم
  . راحت باشهالتی ببرم تو هم خنی خوام اون خاطرات خوب رو از بیتجربه کردم نم

  
  . ازش باشم سمت خونه حرکت کردمی منتظر جوابنکهی بدون او
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 یموقع برگشت اما وقت. ام و حسریتنها رفته بودم سر مزار ام ...66 سال آذرماه
 و وارد دمی کشیقینفس عم.  افتادبهینگاهم به چند جفت کفش غر. وارد خونه شدم 

  .میحتما مهمون داشت. خونه شدم
  

 ی برم که صداییرایخواستم سمت اتاق پذ. نبودی آشپزخونه رفتم اونجا کسسمت
 رو عوض اییا چنی من برم اشه،ی مداشی پگهیاالن د:  گفتی که مدمیمامان رو شن
  .کنم سرد شد

  
 از یی سه استکان چای حاوینیمامان با س.  رو از سرم کندم وتو دستم گرفتچادر

 ، زود باش لباسات رو یسالم مادر خوب شد اومد:  خارج شد و گفتییرایاتاق پذ
  .می که مهمون دارایعوض کن ب

  
  . خوام بخوابمیمن خسته ام م:  حوصله گفتمیب

  
 وقته منتظر یلی زود باش، زشته خننی خوان تو رو ببیم: گفت کرد و ی اخممامان

  .تو هستن
  

.  مهمونها خواستگار باشننی همه مدت انی کردم که بعد از ای فکرش هم نماصال
 تنم بود به ی رنگ و دامن مشکیبلوز سرمه ا.  لباس نداشتمضی به تعویاجیاحت

 تونستم بهشون دست ینم شدم به ابروهام که رهی خنهییبه آ. ی مشکیهمراه روسر
 یی وفای که بیریزنم؟امی بهشون دست مدی بای کیبرا.  خواستمی نمیعنی.بزنم

  .کرد و رفت
  

 سرت کن نویا:  رو سمتم گرفت و گفتمی اشپزخونه که شدم مامان چادر رنگوارد
  . بهم مجال اعتراض بده از آشپزخونه خارج شدنکهی و بدون ااری رو هم بیی چانیا

  
 هی کردم قضی قبلم شروع کرد به کند زدن، دعا مهوی که افتاد یی چاینیس به نگاهم
  . کنمی نباشه که فکر میزیاون چ
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 باعث شد سرم رو به ی ماشاللهی رو برداشتم و وارد اتاق شدم که صدایی چاینیس
  . دختر جوونهیسه زن مسن و .  که کنار مادر نشسته بودند بچرخونمیدو زن

  
من . ی اومده بودند خواستگاری وقتزیدرست مثل نگاه عز.ود  بدارانهی خرنگاهشون

 رو تعارف کردم و خواستم از اتاق خارج شم که زن ییچا. دمی فهمی نگاه رو منیا
  . خوام باهات حرف بزنمی دخترم، منیبش: مسن گفت

  
  . احترام نشستمتی رعابخاطر

  
  .ی خانوملدای ام ، شما هم که یمن زر:  گفتدخترجوون

  
 هیدنبال . راستش به مادرتون که گفتم، پسر من معلمه: ون دادم که زن گفت تکیسر

 ی بودمت با خودم گفتم کدهی تو کوچه دیمه هم قبال چند بار.  گردهی مبیزن نج
  . خانوملدایبهتر از 

  
  . خوام ازدواج کنمیمن نم:  ادامه بده و گفتمنی از اشتری بنذاشتم

  
 زدم و خودم رو رونیاز اتاق ب.  احترامتی رعای برای حتنمی اونجا بشگهی دنتونستم

  .پرت کردم تو اتاقم و در رو قفل کردم
  

 بابا و محسن و محمد ی که سر سفره شام نشسته بودم مامان موضوع رو جلوشب
  . خواستگار اومده بودلدای یامروز برا: جواد گفت

  
  .ه کرده بودم کنه اما اشتبای رو فراموش مهی کردم مامان با جواب من قضی مفکر

  
  . خوام ازدواج کنمیمن که گفتم نم-
  

  . دارهازی آدم به همدم ن؟ی تنها باشی خوای می جان تا کلدای:  جواد محمد
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  . به همدم دارنازی کرد همه نی شد و فکر می من داشت متاهل مبرادر
  
  . دارم و بساجی اتاق احتهیمن قبال هم گفتم ،فقط به -
  

  .د خشکم بزنه حرف حاج بابا باعث شاما
  

  .مینی رو ببان،پسری شنبه بکیبگو :  باباحاج
  

  بابا؟:  زمزمه کردممبهوت
  

 ی به نظر میپسر معلمه، خونواده خوب:  زد و گفتی حرف بابا لبخندنی با امامان
  .رسن

  
  . خوام ازدواج کنمیمن نم:  گفتمباز

  
 اما اد،ی بدت ب ممکنه االن از من،ی فرصت داریتا جوون:  رحمانه گفتی بابا بحاج

  . رو گرفتممی تصمنی که من به صالحت ای فهمی ازت بگذره می سنیوقت
  

  . سفره بلند شدمی به غذا لب بزنم از پانکهی ابدون
  

 هیگر...به مامان التماس کردم.  گرفته بودی رو جدمشی بار حاج بابا تصمنی اانگار
  . گاههی تکهی دارم به اجیگفت من احت.اما گفت به صالحمه. کردم

  
اما اون فقط .  کردم ازش خواستم مخالفت کنههیگر. زی عزدنی شنبه رفتم دکی صبح

  .ی کنی زندگیتو حق دار: موهام رو نوازش کرد و گفت
  
 خواستم اما اونا به ی رو نمری بدون امی که من زندگدنی فهمی کدومشون نمچیه

  . خواستمی بکنن که نمی داشتن من رو راغب به زندگیزور سع
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  . کردی قبول مررضای لب زمزمه کرد کاش امریز
  
  . نبودنیمن منظورم ا.  نگاهش کردمجیگ
  

 و پا تو اون مجلس رونی خواستم برم بینم. که شد خودم رو تو اتاق حبس کردمشب
   تونستم ازدواج کنم؟ی می چطورزدی نمیوقت. زدینم. دل من مرده بود. بذارم

  
 صبح ی بهم خورده اما وقتی همه چ کردمی اون شب صدام نکردند فکر میوقت

 که اونا صدام نکردند چون دمی تازه فهمارنیامروز نشون رو برام م: مادرم گفت
  . نظر من نداشتندنی به شنیازین

  
  . خوام ازدواج کنمیمن که گفتم نم:  گفتمیعصب

  
 یکی ی دارازی داره نی بلندی پستی زندگی فهمی نمی ، جوونیتو خام:  گفتمامان

  .باشههمرات 
  
  . خوام ازدواج کنمی نمن،منیستیمامان چرا متوجه ن-
  
 کرده خونواده قیمحمد تحق:  شد و گفتی توجه به من مشغول پاک کردن سبزیب

  .هیپسره هم پسرخوب...نینیخوب و متد
  

 دیبا.  رو قبول کنمی اجباری زندگنی تونستم هم ایاما نم. تو وجودم نبود یسرکش
 ی خواستم جسمم رو به کسیمن نم.نستم ازدواج کنم تویمن نم. کردم ی میکار

  .ی اگهی نوازشش کرده بود حرام شده بود بر مرد دری که امیجسم. ببخشم
  

من رو .  شد حالت مرگ بهم دست بدهی باعث می اگهی بودن در کنار مرد دتصور
  . کردنی بود که مجبور به ازدواج منی کشتن بهتر از ایم
  
  .دی به ذهنم رسررضای اسم امهوی دونمینم
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  .االن وقت ِ عمله.  قول داده بود نذاره شوهرم بدناون

  
  کجا؟:  شدم که مامان گفتبلند

  
  . سربزنمزی به عزرمیم:  دهنم رو قورت دادم و گفتمآب

  
زنگ در روبرو رو .  زدمرونیمن هم چادرم رو سر کردم و از خونه ب.  نگفتیزیچ

  .فشردم
  

 کردم االن خونه نباشه یفکر م.خونه بود. جب کردم در رو باز کرد تعررضای امیوقت
  .و مجبورم منتظرش بشم

  
  بفرما:  داخل اشاره کرد و گفتبه
  

  ؟ی هستی خودتم راضنکهیمثل ا.مبارکه :  که شدم در رو بست و گفتوارد
  
   گفت؟ی میسالم نکرده چ.  گفتی داشت می چنیا

  
پس ..تا ابد زن داداشتم  من یگفت... شوهرم بدهی کسیذاری نمیخودت گفته بود-
   شد؟یچ
  

 به یایاالن که فقط مونده عقدت کنن م:  زد و سرش رو چرخوند و گفتیپوزخند
  ؟یگیمن م

  
  ...دی بای که قول داده بودیی گفتم؟ توی مدی بایچ-
  

من قول داده بودم اما کف دستم رو بو نکرده :  جمله ام رو تموم کنم و گفتنذاشت
  ؟ی بهم نگفت چرا؟یبودم خواستگار دار
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  . گفتمزیمن به عز:  بغض گفتمبا
  

  . به من نگفتیزی چیاما کس:  گفتمتعجب
  
 ی وقت نمچی هی نکنی قسم اگه کارریبه خاک ام.  کنی کارهیحاال که من گفتم، -

  . من تا ابد زن داداشتمیبخشمت خودت گفت
  

  . بکنمدی چکار بانمیبس کن، بذار بب:  زدداد
  

 نی واسه ازیپس اصرار عز:  دوباره سمتم برگشت و گفت برداشت واطی تو حیقدم
  . تونمی فهمن نمیچرا نم. خدایوا.بود

  
  .زنمیبا بابات حرف م: ررضایام. اش رو فشردیشونی کرد و پنگاهم

  
 محسن موافقه؟ اونم ی کنی من نزدم، فکر می کنیفکر م:  زدم و گفتمیپوزخند

 ی من نمریام. رهی گی ممیاره واسم تصم رحمانه دی بار بابا بنی اولیمخالفه اما برا
  .خوام ازدواج کنم

  
  .ررضامیام:  رو بست و گفتچشماش

  
 ی لحظه فرقنی تو اری امای بود ررضایام. دادم و نشستم هی تکواری به داطی حگوشه

  . کردی کمکم مدیبا. کردینم
  

  . کنمیباهات ازدواج م:  لحظه نگاهم کرد و لب باز کردچند
  

  . من مطمئنمدمی گفت؟ اشتباه شنیچ.ستادی اقلبم
  

  ؟یچ:  زدمداد
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  ...گهی دینجوریا.  کنمیعقدت م:  پام دوخت و گفتی رو به جلوچشاش

  
 من ازت کمک خواستم نه ؟یگی می چی فهمیم:  و گفتستادمی جلوش ایعصب

نذار فکر کنم چشمت دنبال ناموس : با نفرت تو چشاش زل زدم و گفتم..نکهیا
  ...نکهی از ایالداداشت بوده و خوشح

  
  . اش هم صورتم رو سرخ کرد هم حرفم رو قطعیلیس
  
  . به صورتم نزده بودیلی وقت سچی هیرعلیام
  
 به ؟یگی می داری چی فهمی ماد؟ی مرونی داره از دهنت بی چی فهمیم: ررضایام
 داره زار هی من به زن داداشم چشم داشته باشم؟ ک؟ی فهمی م،یگی می داریک
 کنه، خب بگو چکار ی قبول نمیگی مزنمی با بابات حرف مگمی؟ م بکنمی کارزنهیم

  .کنم که همون کار رو بکنم
  

گفتم عقدت : در همون حالت گفت. تا دستش رو دور سرش حلقه کرد و خم شددو
 ی کنی می باال تو خونه ات زندگنی همییایم:  کرد و گفتیپوف......نگفتم...کنم

  . بدوننستی الزم نهی اما بقگمی م و آقاجون همزیبه عز. نمییمن هم پا
  

 که من قصدم از شهی مطمئن مرتیاونوقت عمه من:  گفتمدم،ی حرفش رو فهمیمعن
  .ی تو بودنجایاومدن به ا

  
 نه می کنی می خودمون زندگیصدبار بهت گفتم ما برا. به درک:  زدداد

  . عجوالنه قضاوت نکننقدری اری بگادیدر ضمن .بفهم.هیبق
  

 خب حق ،ی مجرد بمونذارنی خونواده ات نمدونستمیم: ادامه داد و ستادی اصاف
  ... زن داداشم سی ، اما منم دلم رضا نیدارن ، هنوز جوون
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  . خوردی جمالتش رو می تونست حرفاش رو کامل بگه که هی نمانگار
  

  ه؟ینظرت چ:  گفتدی سکوتم رو دیوقت
  
  .نه-
  

 برگشته دی بود که با سبد خرزیعز.می باز شد و هردو به طرف در برگشتاطی حدر
 بگه یزی چنکهیقبل از ا. دی چرخی مررضای من و امنیمتعجب نگاهش ب. بود

 یعنی. نی کنی می من خواستگاری رو برالدای نیریمامان امروز م:  گفتررضایام
  ست؟ینظر من در هر صورت براش مهم ن

  
 تا بتونه  کنمیعقدش م:  ادامه دادررضای لبش نشست که امی روی لبخندزیعز

 کنه ی می باال زندگرهیم.  هم پشت سرش نباشهی خونه باشه و حرفنی ایراحت تو
  . کنمی کردم ازدواج مدای دختر خوب پهی هر وقت هم نه،ییمنم که اتاقم پا

  
  . من گفتالی خی راحتی چرا حس کردم جمله آخرش رو برادونمی من نمو
  

  ؟ی چیعنی:  حرفش گفتنی با ازیعز
  
  .نیهم. تا آخر عمر زن داداشمه لدای یعنی:  گفتیدیم و تاک محکررضایام
  
  . زدرونی از ما باشه از خونه بی منتظر جوابنکهی بدون او
  

   چرا؟دی پرسینگاهش م.  بهم گره خوردزی من و عزنگاه
  
.  از من خوشحال بشهررضای امی از خواستگارنقدری تونستم بارو کنم مادرم اینم

 اون خونواده الیخی رو قبول کنن ، بی اگهی نشون کس دانگار نه انگار قرار بود
  . مثبت بودررضایشدند و جوابشون به ام
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پس بگو چرا . گهی و پنج ساله زن مرده بود دی حداقل بهتر از مرد سررضایام
  .خونواده اش از خداشون بود من عروسشون شم

  
 ی نمنی از اری غی کارررضای واقعا امدمی دی کردم می اتاقم فکر میی تو تنهایوقت

 گهی خواستم، مگه اون کار دی ازش کمک میالی و خیدیتونست بکنه، من به چه ام
   تونست بکنه؟ی منی از اری غیا

  
تازه . نیی کنم و اون پای می راحت بود که گفته بود من باال زندگالمی طرف خهی از

 راحت تا  تونستمی به من نداشت و من می نظریعنیقرار بود ازدواج هم بکنه پس 
  . کنمی زندگریابد با خاطرات خونه من و ام

  
 رو خواسته بودم ریمن ام.  نداشتمی من شور و شوقنباریاما ا. گذشت عی سری چهمه

 تونست ی نمی کسگهی بود که دنیمهم ا. مهم نبودررضایاما خواستن و نخواستن ام.
  . وارد شهممیبه حر

  
 گفته بود ررضای بود که امنیمهم ا. موند ی مری تا ابد مال امممی بود که حرنی امهم

  .تا ابد زن داداششم
  

  . تا آخر عمر زن داداشمهلدای: محکم گفته بودچقدر
  

 ررضای امی عمو و عمه های و حاجزی که جز خونواده من و عزمی گرفتی ساده اعقد
  .هم بودند

  
ر پس باالخره کا:  و گفتاوردی خورد باالخره طاقت نی که که حرص مری منعمه

  ؟یخودتر و کرد
  

 با شبنم ازدواج کرد، اما دی قراره ازدواج کنه،اصال شاررضای امدی بگم باور کنخواستم
  .گفتم بذار دلش بسوزه مگه کم دلم رو سوزوند
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 دست ی انگشترزیعز.خطبه رو که خوند .  وکالت گرفتررضای از من و امعاقد
  . داد و اشاره کرد دستم کنهررضایام
  

   رو کرد؟نکاری پس چرا اه،ی ازدواجمون چلیشت دل که خبر دازیعز
  
هنوز . کنه حلقه رو دستم کرددای پی دستش با دستم تماسنکهی بدون اررضایام

 ررضای امنی همیبرا.  دستم کرده بود دل بکنمری که امینتونسته بودم از حلقه ا
  .حلقه رو وارد انگشت سوم دستم کرد

  
 با کینگاهش رو ازم گرفت و با . ادر بردم چری به دستم بود که دستم رو زنگاهش

  . زدرونیاجازه از اتاق ب
  

  . بابایخوشبخت ش:  و گفتدی ام رو بوسیشونی شب حاج بابا پهمون
  
 دیمحسن فقط به آغوشم کش. رممکنهی غری بدون حضور امی من نگفتم که خوشبختو
  .فقط بخند زد.محمدجواد هم بود.  حرفیب

  
 بار دوم یاونوقت اون هنوز بله برون نرفته من برا. کنه قرار بود ازدواجمحمدجواد
  .عقد کردم

  
دلم تنگ شده بود .  گفتم و سمت پله ها رفتمی که رفتن من هم با اجازه ایهمگ
 آرامش عالم به وجودم ی همه دمی تخت دراز کشی رویوقت.  خونه امونیبرا
 گذاشتم و ربالشتمی ز روریقاب عکس ام. باالخره برگشته بودم به خونه ام. شدقیتزر

  . آرامش بستمتیچشمام رو در نها
  
 زی و به عزنیی پارفتمیهر روز صبح م.  گذشتی من مدی از شروع جدی هفته اکی

 نکهیناهار رو هم بعد از ا. خونه ومدی مری دررضای روزها هم امنیا. کردمیکمک م
 کردم یم اما حس دونمینم. دی کشی براش مزی عزومدی باال و اون مرفتمیمن م

  . بود ازمیانگار فرار. ذارهی چا نمررضایهرجا من باشم ام.  جن و بسم اهللامیشد
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 کمک کنم که گلناز خودش رو تو بغلم زی اومدم تا به عزنیی هم مثل هر روز پاامروز

  ؟ی داری بستنییزن دا: انداخت و با خنده گفت
  
 پس باالخره دمیرخبه سمت فاطمه چ.  رو فراموش نکرده بودی بچه هنوز بستننیا

 لدای ،یخوب:  گفتهی گرونی که مدمیبه سمتش رفتم و به آغوشش کش. برگشته بودند
  جان؟

  
  .نیخوش اومد:  رو پاک کردم و گفتماشکاش

  
  . پاک کردیاشکاش رو با گوشه روسر.  کرده بودهی هم گرزیعز
  
   درست کنم؟ی ناهار چزیعز-
  

  ؟ی درست کنی تونی خواست می دلش قورمه سبزررضایام:  زد و گفتیلبخند
  

  ارم؟ی برات بی خوری میزیفاطمه جان چ.باشه:  تکون دادم و گفتمیسر
  

  .دارمی برمامی خواستم خودم میزیچ .زمینه عز: فاطمه
  

 یامروز پنج شنبه بود دلم هوا.  تکون دادم و سمت آشپزخونه حرکت کردمیسر
 زی دادم بعد از ناهار به عزحیجتر.  تونم برمی می کدونستمی رو کرده بود اما نمریام

  .بگم
  

 و شورع کردم به سرخ کردن و در همون ختمی تابه ری خورشت رو تو ماهیسبز
  .دادمی و گوشت رو تفت مازیحال هم پ
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دستام رو . گذاشتم ی که کارم تموم شد برنج رو هم شستم و کناری ساعتهی از بعد
:  شد و دستم رو گرفت و گفتخشک کردم تا زا اشپزخونه خارج شم که فاطمه وارد

  . باهات حرف دارمنی بشایب
  

 عقدت کرده اما به وقتش ی چیعنی ه؟ی منظورش چررضایام:  که نشستم گفتکنارش
   کنه؟یهم ازدواج م

  
خونواده ام اصرار به .  بودنیقرارمون ا:  دستش گذاشتم و گفتمی رو رودستم

  .ونشمیمر دارم هم مدتا ع.  هم خواست کمکم کنهررضایازدواجم داشتن، ام
  

 هی به ی کنی مدای پاجی و احتیاری کم می روزهی:  زد و گفتی تلخلبخند
 وقت چی هی تونی رو نمری کنم، امی درکت مدونمی م؟ی کنیهمراه،اونوقت چکار م

 مونی که تو زندگمی نره من هم مثل تو زنم ، ما زنا عادت دارادتی اما ،یفراموش کن
 ی هم ازدواج می برادرمون وقتای ر پدمی مجردیتا وقت.مین کهی باشه که بهش تکیکی

  . شوهرمونمیکن
  

فاطمه : بلند شدم و گفتم.هی منظورش چدونستمی ادامه بده منی از اشتری بنذاشتم
  .ارمی بنیرزمی رو از زیجان من برم ترش

  
  . و سرش رو تکون داددی کشیآه
  

 هفته با کیکه بعد از  خارج شدم نی زمری رو پر کردم و از زی کوچک ترشظرف
  .قبل از اون سالم کردم.  روبرو شدمررضایام
  

گلناز . باال انداختم و وارد شدم یشونه ا.  تکون داد و وارد ساختمون شدیسر
 گذاشت رو به نی هم گلناز رو زمررضایام.  کردی می زبوننیریبغلش بود و داشت ش

   کجاسـت؟یاون فسقل: فاطمه گفت
  

  .فاطمه بود پسر سه ساله منظورش
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  .ایری نگتی سراغ از آبج؟یخان داداش ، پس من چ: فاطمه

  
  . هستممینوکر آبج: ررضایام
  

مبارکه خان :  گفتررضای رو سمت آشپزخونه کج کردم که فاطمه رو به امراهم
  .داداش

  
  . روررضای چرا قدمهام رو کند کردم تا بشنوم جواب امدونمینم
  

  .دمی نشنیجواب هر چقدر هم کند قدم برداشتم اما
  

 و ی حاجیحت. می دور سفره ناهار نشستی هفته همگکی بار بعد از نی اولیبرا
  . شوهر فاطمه هم بودیمرتض

  
 کنم دای خودم پی براییچشم چرخوندم تا جا. سفره گذاشتم ی رو روی ترشیوقت

  .ررضاستی گلناز و امنی بی خالی تنها جادمیکه د
  

 کنار گلناز نی همی وجود داره براهیر قض دی خواست فکر کنم که عمدی نمدلم
  .نمی که من بتونم کنارت بشنی بشییگلناز جان بروکنار دا: نشستم و آروم گفتم

  
 گلناز و نیحاال ب.  رفت و من هم کنار گلناز نشستمررضای حرف سمت امی هم بگلناز

 لدای یرضا برا:  گرفتررضایفاطمه بشقابم رو برداشت و سمت ام. فاطمه نشسته بود
  .بکش

  
  .ومدیخوشم ن.  بهم دست دادیحس بد.  کردم تموم تنم عرق کردهی محس

  
بشقاب رو که .  حرف بشقاب رو از دست فاطمه گرفتی بهم کرد و بی نگاهررضایام

از فاطمه دلخور بودم .  احترام چند لقمه خوردمتی رعایجلوم گذاشت فقط برا
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.  کردیلوه بده دلخورم م جیقی رو حقی ازدواج مصلحتنی داشت ای سعنکهیا
 یرعلی راحت امنقدری اتن تونسیاونها چطور م.  و بسنی بود همی فقط حامررضایام

  رو فراموش کنن؟
  

 بهم خوردن قاشق و بشقاب بهم به ی سکوت کرده بودند و فقط صدای سفره همگسر
 نفر بود که از کنار سفره با تشکر نی اولررضای بعد امقهیپنج دق.  خوردیگوش م

  . بلند شدیوتاهک
  

 ررضای جان ،املدای:  گفتزی کردم و بلند شدم که عزی هم بعد از اون تشکرمن
  . ببرزی بخوره، دم کردم براش برییعادت داره بعد ناهار چا

  
 و تو ختمی ریی چاوانی لهی گفتم و یباشه ا.  باشهی دستوردی رسی به نظر مجمله

در اتاقش رو زدم که برعکس .  رفتم قندان گذاشتم و سمت اتاقشهی همراه با ینیس
 زد و رونی خونه است بنی ای کردم اتاق خالی روز فکر مهی که یتصورم از اتاق

  .نجامیا: گفت
  
 دنبال نکهی روش بود و مثل ای برگه جلوی سرهی.  توجه به من وارد اتاقش شدی بو
  . گشتی منشونی بیزیچ
  

 ی بود؟ اما مگه اتاق بغلررضایماتاق ا. باشه پر بودی کردم خالی که فکر میاتاق
  اتاقش بود؟

  
 بودم کرد و ستادهی به من که تو چارچوب در اینگاه.  رو به زبون آوردمسوالم

  .نه اونجا موقتا اتاقم بود: گفت
  
  . ،دستت درد نکنهزی میبذارش رو:  کنار پنجره اشاره رکد و گفتری تحرزی مبه
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 که گاها ی روبرو پنجره ایود و به خونه نگاهم به پنجره ب. قدم برداشتمزی سمت مبه
دستم .  ام حبس شدنهینفس تو س.  بوددمی تو دزدمی خونه زل منیاز پشت اون به ا

  . و به قندون خورد و صدا داددی لغزینی تو سوانیل. دیلرز
  
 کردم ی حس مبودمی چرا عصبدونمینم. نگاهش کردم. شد دهی که از دستم کشینیس

 که من فکر ستی نی اوننکهیا. غلط از آب در اومده ررضایامتموم افکارم در مرود 
  . کنمیم
  

  ه؟یچ: طلبکار گفتدی رو دمی نگاه عصبیوقت
  

 به کارم دی بارونیلطفا برو ب:  تر گفتمی رو سمت پنجره چرخوندم که مالنگاهم
  . هم ممنونییبرسم، بابت چا

  
ارج شدم که در  چادرم رو تو دست فشار دادم و از چارچوب در خی حرفچی هیب

  .پشت سرم بسته شد
  
 منو از پشت پنجره ی کردم کسی مالی که خیی اتاق ساکن بود؟ روزهانی تو ای کاز
   داشت؟تی کنه واقعی اتاق نگاه منیا

  
   کنم؟ی اشتباه میعنی.  باشهی آدم بدرممکنهی غررضایام...رممکنهینه غ...رممکنهیغ
  
 که پشت پنرجه ی نصفه شبمیونه پدر افتادم که هنوز دختر بودم و تو خی شبادی

  . خدای داشت؟ واتیواقع... پنجره تکون خوردنیحسکردم پرده ا
  

 نباشه که ی کردم و قبول کردم عقدش شم، اگه اون آدمنانی چطور بهش اطممن
  .یوا... کردمی مالیخ
  

.  بود حالمیحال بد. زدیقبلم تند م.  بودمدهیترس.. کردم سردرد گرفتم ی محس
  .هی آدم متزلزل شن حال بدیورا بایوقت
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 ی که گذشته بود فکر می خونه امون گوشه اتاق کز کرده بودم و به گذشته ایتو

 یچیاما ه. بودم تا مجازاتش کنم ررضای نگاه اشتباه از امای رفتار هیدنبال .کردم
  . نکردمدای پیزیچ. نبود

  
 ریر رو باز کردم امد.  در خودم رو جمع و جور کردم و چادرم رو برداشتمی صدابا

  . هم دستنی ماشچیی تنش بود و سورونیبود که لباس ب
  
  .میحاضر شو بر:  باز شدن در سرش رو باال آورد و گفتی صدابا
  
  کجا؟-
  
  ؟یرفتیهر پنج شنبه کجا م:  تو چهره اش بده گفتیریی تغنکهی ایب

  
  . لبخند زدمناخودآگاه

  
  زود باش: ررضایام
  

  .آماده ام: کردم و گفتم سرم درست ی رو روچادرم
  
  .میباشه پس بر: ررضایام
  
  .در رو بستم و به دنبالش روونه شدم. قبل از من سمت پله ها حرکت کردو
  

 هی ی و فاطمه با مرتضزیعز:  جلو نشستم استارت زد و گفتی صندلی که روکنارش
  . رفتنشهی میربع

  
  ؟ی درس بخونی خواینم:  تکون دادم که گفتسر
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 ی میهمونطور که آروم رانندگ.  درس خوندن رو فراموش کردم من کالدرس؟
  . آشنا دارم،ی کنسی تدری تو مدرسه هم بری تونیم: کرد گفت

  
  واقعا؟: زده گفتمذوق

  
  .آره زن داداش:  لبخند گفتبا
  
 سال جهیمن نت:  امتحاناتم رو سال قبل نگرفتم گفتمجهی نتی من حتنکهی ایادآوری با

  .دونمیآخرم رو نم
  
:  داد زدماری اختیب.ی رو گرفتپلمتی تخت ، دالتیخ:  باال انداخت و گفتییبروا

  ؟یجد
  

  .کر شدم:  گفتدی رو به گوشش کشدستش
  

  .دیببخش:  انداختم و گفتمری به زسر
  

  .گهی دنهی همیرستانی دختردبیآخر عاقبت همراه:  و گفتدیخند
  
  .هیرستانیخانم هم دب نره شبنم ادتی: در جوابش با طعنه گفتم.  اخم کردمهوی

  
  . شده بهمرهی و خدی چپش باال پریابرو

  
  .گهی بود دیرستانی هم دبرتشی که قرار بود بگی اونارمی بادشی حق بود خب

  
فکر . شدرهی از چند لحظه سرش رو تکون داد و نگاه ازمن گرفت و به روبرو خبعد

  . نداشتمیمن منظور. کردم ناراحت شده
  

  . نداشتمی ، منظوردیشببخ:  گفتمیی دلجویبرا
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  . کلمه هم نگفتهی گهی دریو تا آخر مس. تکون داد فقطی حواس سریب

  
 توجه به اون حرکت کردم یو ب.  شدمادهی رو نگه داشت پنی ماشنکهی محض ابه

  . آرام گرفته بودندزانمی که عزییسمت جا
  

از مزار  مادرم و محسن بعد شهیمثل هم.مادرم ومحسن...فاطمه...زیعز. بودندهمه
  .زدنی سر منجای ایعل
  
پوزخند زدم . ادآوردمی و حسام ناخودآگاه تموم غصه هام رو به ری مزار امدنی دبا

 داده بود و ررضای که امی ذوق کرده بودم از خبرشی پقهیبه خودم که تا چند دق
 رفته بودند مگه درس خوندن مهم می افراد زندگنیفراموش کرده بودم من مهم تر

  .گهیبود د
  
 هم به فاصله چند سانت کنارم نشست و با انگشت شستش چند ضربه به سنگ ررضایام

 دیشا.  نامعلوم حرکت کردی خوند و بلند شد و به سمتی لب فاتحه اریمزار زد و ز
  . فاتحه بخونهی علی رفت برایهم م

  
ام  اومد صدررضای باال امرمی من مزیعز:  گفتمزی از ناهار ظرفا رو شستم و به عزبعد

  . ناهارش رو بکشمدیکن
  

  . کشمی خواد مادر خودم براش مینم: زیعز
  
 ی کردم بویحس م.  گفتم و سمت خونه ام حرکت کردمی خدا خواسته باشه ااز

امشب بله برون محمد جواد . خواستم برم حموم کنمیم. دهی داغ به تنم چسبازیپ
  .بود

  
ب گرم شه و رفتم تو اتاق  خونه امون که شدم آب گرمکن رو روشن کردم تا آوارد
  . خودم لباس آماده کنمیتا برا
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  . شال کرم رنگکی برداشتم همراه ی رنگی دامن قهوه ابلوز

  
 آب رو ی آب گرم و سرد رو باز کردم تا دماریش.  ساعت وارد حموم شدممی از نبعد

  . گذاشتمری شریمتعادل کنم و تشت آب رو ز
  

اواخر .خهی خی آب دمی بشورمشون که د خواستمی موهام مدنی از شامپو کشبعد
  .آذر ماه بود و هوا خنک شده بود

  
 از حموم ی کفتی وضعنی تونستم با اینم. مطمئنا آب گرمکن خاموش شده.دمیلرز

با هر قطره . یاما چه شستن. ناچارا با همون آب سرد خودم رو شستمرونیبزنم ب
 یمشت مشت آب رو. ومد ای تموم تنم به لرزه در مختمی ری خودم می که رویآب

 ساعت بعد که می مشت آب سرد رو نداشتم نهی از شی چون طاقت بختمی ریخودم م
  . من همانای زدم همانا و شروع عطسه هارونیاز حموم ب

  
 رو روشن نکرده یبخار. دمی پتو خزری تخت زی و روچوندمی حوله پنی رو بموهام

  . بزنمرونی پتو بری خواستم از زیاونقدر سردم بود که دلم نم. بودم
  

 تی وضعنیبا ا.  پاهام قرار دادم و دندونام از سرما بهم خوردننی رو بدستام
با .  رو روشن کنمی شد ناچارا بلند شدم تا بخاریمطمئنم تا شب حالم بد م

 تی نهاگهی دنیا.دمی کشرونی بنهی از سی نفتش تموم شده آهنکهی ایادآوری
  . بودیبدشانس

  
 و چادرم رو سر کردم و گالن نفت رو برداشتم تا برم و دمیچیم پ رو دور موهاحوله

  .پرش کنم
  
به محض خروج هم موج .  زدمرونی خوردن از خونه بی که بهم میی لرز و دوندهابا

 قدم برداشتم که دمی که رساطیبه ح.  سرد به تموم تنم نشست و لرزم بدتر شدیهوا
  .متوقف شم باعث شد ررضای امی برم که صدانی زمریسمت ز
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 خواست کفشاش رو از پاش ی بود مستادهی برگردوندم کنار در ساختمون اسر

  . سالم کردمدمی لرزیهمونطور که م.بکنه
  

  ؟ی لرزی چرا م؟یچته؟ خوب:  گفتمتعجب
  

  .نفت تموم شده اومدم ببرم.سردمه:  خوردند گفتمی که دندونام بهم مهمونطور
  

 ی از دستم گرفت و گفت تو برو داخل ، بخارگالن رو. و اومد سمتمدی رو پوشکفشاش
  . کنمی باال رو روشن می برات بخاررمی روشنه من منییپا
  
  ؟یحموم بود:  خواستم از کنارش رد شم که گفتیم
  
  آره-
  
  .زود باش برو تو: ررضایام
  
  . باالرمینه م-
  
  .ستی نااطیباشه برو ، فقط تو ح: ررضایام
  

  .نیی برم پاتی وضعنیتم با ا تونسی نمدمی سمت پله ها دوعیسر
  

 به باز کردنش یاجی احتگهی باز گذاشتم تا دمهی وارد خونه شدم ودر رو نعیسر
  .نباشه

  
 عوض کردم و پتو رو ی روسرهی دور موهام رو با ی حوله عی اتاق شدم و سروارد

 ی و بخارادی بررضای بودم و منتظر بودم که امستادهیوسط اتاق ا. دمیچیدور خودم پ
  . که وسط هال بود روشن کنهرو
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 نگفت نباری اشهیبرعکس هم. اومدهدمی فهمدمی بسته شدند در رو که شنیصدا

   .یستی نامحرم نگهیچرا؟ چون د...اهللای
  
 رو که پر یبخار.  بودیدر حال پر کردن مخزن بخار.  شدمکی چارچوب در نزدبه

هنوز . شن کرد رو رولهی به دست برگشت و فتتیکبر.سمت آشپزخونه رفت.کرد 
دستاش رو .کارش که تموم شد .  شده بودم به کاراش، نشده بودرهیمتوجه من که خ

 بدون دی رسرهی به دستگهدستش ک.  و گالن رو برداشت و سمت در رفتدیبهم کوب
  .روشنش کردم: برگرده داد زدنکهیا

  
  .دستت درد نکنه:  رو که باز کرد گفتمدر
  

 تکون داد یسر.  بهم دوختهی دو ثانیکی یبرا رو چرخوند و نگاهش رو فقط سرش
 ذهنمه رو ی که تویزی کردم هر چیسع.  فکر کنمیزی خواستم به چینم. و رفت

 چیاون ه.  شناختمی رو مررضایمن ام.  نکنمی فکر اشتباهچی خواستم هیم.خط بزنم
 وقت چی نبود که هیرعلی اممثل دیشا. زدی زل نمی دخترچیوقت نه تنها من بلکه ه

  . کردی تجاوز نمشتری نگاه بهی هم از ررضایاما نگاه ام.  آورد یرش رو باال نمس
  

.  گذشتنی وقت از حد نمچی هاش هم هی آروم نبود، اما شوخیرعلی مثل امدیشا
 مهربون نبود یرعلی زده بود و مثل امیلی سدیشا.  که بهم زده بود افتادمیلی سادی

اون همون . ستی بد نررضاینه ام.  بودمونی پشیلیاما نگاهش بعد از اون س
اون قول داد ، .  پاکهنوزنگاهش ه. عوض نشده.  شناختمشی که مهیبرادرشوهر

  . من مطمئنمزنهی قولش نمریاون ز. نجامی به قولش عمل کنه من انکهی ایبرا
  

  . نشستمی تخت و رفتم کنار بخاری رو گذاشتم روپتو
  

 رو از دور موهام باز یروسر. ه کردم  رو جمع کردم و دستام رو دورشون حلقپاهام
.  شدمکتری نزدی و به بخارختمی شونه چپم ریموهام رو رو. کردم تا خشک شن

  .اونقدر غرق گذشته شده بودم که بعد ساعت پنج به خودم اومدم
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 شدم و زمان ی تو خودم غرق مینجوری کردم ای و خاطراتش فکر مری وقت به امهر

 رو از بودنمون باهم برام ساخته یگرچه خاطرات کوتاه ریام. بردمی مادمیرو از 
 بودند که تو ی خاطراتنی و آرومترنیباتری خاطرات کم و کوتاه زنیاما هم. بود

  .ذهنم نقش بسته بودند
  

:  که گفتررضای امی به در خورد و متعاقب آن صدای شدم تا آماده شم که تقه ابلند
  م؟ی ساعت چند برلدای

  
:  ته ذهنم گفتیزی رو بگم که چنیقرار بود باشه؟ خواستم هم مگه اون هم م؟یبر

  . داره برادر شوهرت هم باشهیخب چه اشکال
  

 صفت نی تونستم اینم.  اون شوهرته؟ تلخ شدم ناخودآگاه؟ی مطمئنبرادرشوهرت؟
  . تحمل کنمررضای امیرو برا

  
 هیبا . دمدر رو باز کر .دمی رو به سر کشیروسر. رفتم سمت دری به تلخناخودآگاه

  ؟ییای می چیتو برا: دهن باز کردم تا بگم.  بودستادهیبسته پشت در ا
  

 شه،یگفتم بله برون برادرته حتما الزمت م:  بسته رو با لبخند جلوم گرفت و گفتکه
  اد؟ی خوشت منیبب
  

 ی کرد اونوقت من می مدی من خری رفت برایاون به فکر من بود و م.  شدمپنچر
  ؟ییای می چخواستم بگم تو واسه

  
  .لباس دارم خودم:  رو کم کنم و گفتممی نتونستم ناراحتاما

  
  .ستی مهم نی خوایباشه نم.. گفتم ،یمن نگفتم ندار:  و گفتدی خنده اش پر کشهوی
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برادرشوهرم . دادمیبه خودم حق م.  شدری حرف همراه بسته از پله ها سرازی بو
  د؟یخر ی برام لباس بخره؟ چرا قبال نمدی بای چیبرا

  
  . و پشت در سقوط کردمدیدر رو محکم بهم کوب.  قبال نقشش فرق داشتچون

  
 حق ررضای چرا کالفه شده بودم؟ مگه من به خودم بابت رفتارم با امدونمینم
   بود؟ختهی پس چرا اعصابم بهم ردادم،ینم
  

خب اون برادرانه رفته بود برام لباس گرفته .  کردمی روادهی کردم زی محس
 رو که از همون موقع دستم گرفته یرعلیقاب عکس ام. باه که نکرده بودبود،اشت

چادرم رو برداشتم و در رو باز . بودم سرجاش گذاشتم و اشکام رو پاک کردم
  . متشنج من نبودباون که مسئول اعصا.  کردمی می ازش عذرخواهدیبا.کردم

  
 به دست در حال لی مزیعز.  در رو باز کردم و وارد شدمدمی که رسنیی طبقه پابه

  ؟یآماده شد:  رو چشماش جابه جا کرد و گفتنکشی عدنمیباد. بافتن شالگردن بود
  
  ...ررضاینه ،راستش ام-
  

  .تو اتاقشه مادر :  حرفم رو تموم کنم و گفتنذاشت
  
 ی می عذرخواهدیاصال چرا با. پشت در مردد شدم.  حرف از کنارش رد شدمیب

  کردم؟
  

  .ی کنی عذرخواهدی،بای ناراحتش کردلدای: دم گفتم برگردم که با خوخواستم
  

  . توایب:  به در زدم که گفتی آرومی رو باال اوردم و تقه دستم
  

  . خط کش و مدادیبا کل.  برگه دورش بودی نشسته بود و کلنی زمیرو. شدموارد
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   شده؟یزیچ:  گفتی همون طور که سرش به برگه هاش بود جداوردی رو باال نسرش
  

  . خبرم کن یآماده شد:  بگم که گفتیودم چ بمونده
  
  ه؟یچ:  شد سرش رو باال اورد و گفتی سکوتم طوالنیومد؟وقتی اون هم میعنی

  
  ...اون بسته..یعنی...زهیچ: من و من گفتمبا
  

  .ستیمهم ن. من اشتباه کردم یحق داشت:  ادامه بدم و گفتمنذاشت
  
   ..شهیم...شهی میعنیه ن:  دوباره نگاهش رو به برگه هاش دوخت که گفتمو
  

 گرفتم و ینفس.نگاهش دستپاچه ام کرد.  شده بهمرهی خنهی نشست و دست به سصاف
  ؟ی بسته ام رو بدشهیم:  گفتمعیسر

  
  . کج شدلبش

  
   منه؟ کدوم بسته؟شیبسته ات پ:ررضایام
  
 ی مکی خودت رو کوچدی نبالدای یدید.  کنمیمن اومده بودم عذرخواه. درکبه

  .یکرد
  

  .سایوا:  تا از در خارج شم که گفتمبرگشت
  
 تونستم ی بهم خوردن لباساش به کاغذها رومیبلند شدن رو از صدا. ستادمیا

  .بفهمم
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 هی هدیزی چی به کسیمن عادت ندارم وقت: گفت.ستادی قدم برداشت و کنارم اچند
 از ی اهی هدگهی درممکنهی ام رو پس داد ، غهی اما اگه طرفم هدرم،یبدم، پسش بگ

  ...اما خب تو. شهمونی اگه پشیحت. رهیمن بگ
  

  .ریبگ:  دراز کرد و گفتدست
  
 یم.  بودمومدهی بسته ننیمن بخاطر ا:  طرفش برگشتم و لب باز کردمبه

  ....خواستم
  

   نه؟ای امیمنم ب:  و گفتدی کشیساکت شدم که آه.  بگمنتونستم
  

  .گهی دی باشدیآره، با:  گفتمعیسر
  

  ؟ی مطمئند؟یبا:  زد و گفتیپوزخند
  

  .آره:  اما گفتممی رو نفهمدمنظورش
  

   بپوشم؟ی من چرش،یبگ:  بسته رو جلوم تکون داد و گفتدوباره
  

  .ی دوست داشتیهر چ:  برام مهم باشه گفتمنکهی ابدون
  
 نگاه بنداز برام لباس کنار هیخب پس تا من به نقشه هام برسم تو کمدم رو : ررضایام

  .بذار
  

ذهنم رو ... انتخاب نکرده بودم اونوقت ری امی برایاس مهمون من تا حاال لبمن؟
   هم رفتم؟ی مهمونری کردم، من با امیبررس

  
  .ستمیبلد ن:  گفتمصادقانه
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 الزمه ،یری گی مادی:  نشست با خنده گفتی که کنار برگه هاش می حالدر
  .یریادبگی

  
  .زود باش:  کمدش اشاره کرد و گفتبه
  
 کی قهی که هر چند دقی رو لبخندنی برد، ایمن لذت م یجی رحمانه داشت از گیب

  .دادی شد گواه می شدن به من مشخص مرهیبار با بلند کردن سرش و خ
  
 بود برداشتم که دهی پوشری من و امی عروسی اخم تنها کا و شلوارش رو که برابا

  . پوشمشینم. اون بذار سرجاش:  گفتعیسر
  
  . کهادیچرا؟ بهت م-
  
  اد؟یهم مب: دی لب پرسریز
  

 دهی ندی کت و شلوار درست و حسابنی گفته بودم، من اصال درست تو اناخودآگاه
 اراده ی کت وشلوار رو سرجاش برگردوندم وبتی وضعنی از ای خالصیبرا. بودمش

  . خودت انتخاب کنای بریام: گفتم
  
  . کنمی خودم لباسام رو جدا مستی الزم نرونیبرو ب.ررضامیام:  گفتی عصبهوی

  
  .ریفقط ناخودآگاه گفته بودم ام. نگفته بودمیزی که چمن

  
  .آخه-
  
  . زن داداشرونیبرو ب:  گفتی بلندبای تقری صدابا
  

 و بلند شد در رو رونیبا ترس نگاش کردم که نفسش رو فوت کرد ب.  کردمبغض
  . کنمی خواهش مرونیبرو ب: کامل باز کرد و گفت
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  .بسته رو بردار:  زدم که گفترونی برداشتن بسته خواستم از اتاق ببدون

  
  . زدم که محکم در رو بسترونی داشتم و ببرش

  
 ی چرا؟ مگه اشکزد؟یلبخند م.  کردی گذشت با لبخند نگاهم می که مزی کنار عزاز

  .نهینخواستم بب...دی ندد؟یکه تو چشام لونه کرده بود رو ند
  

. سرم داد زده بود...نی و بسته رو پرت کردم زمدمی خونه امون رو محکم بهم کوبدر
  .زدی وقت سرم داد نمچیرهیام...اون حق نداشت

  
  . شدمرهی زده بود خرونی که از بسته بی رنگی بغض به لباس نخودبا
  
  .دیهم سرم داد کش...ی زدیلیهم بهم س...ادی ازت بدم مررضایام
  
 دمی رنگ خودم رو پوشی بود بلوز دامن قهوه ادهی که خری توجه به لباسیب
  . رفتمیاصال با اون نم.  رو سرم کردم و چادرم رو برداشتممیروسر.
  
 از ی حاجنی در حال خارج کردن ماشررضای امدمی که دومدمی منیی پله ها پااز

  . کنمی خداحافظزی کج کردم تا با عزنیی پاقهیراهم رو سمت ساختمون ط. خونه اس
  

سالم .ند نگاهم کردند هر دو با لبخی و حاجزیعز.  که شدم سفره شام پهن بودوارد
  . مادر شامت رو بخور ایب: زگفتیکردم که عز

  
  .نی منم بکشیبرا:  از پشت سرم گفتررضای امی که صدارمی بگم سخواستم

  
 نکهیناچارا بدون ا. کنار خودم رو حس کردمشیری بسته شدند و قرارگیصدا

 نجایکه اچادرت رو بردار مادر ،نامحرم :  گفتزیچادرم رو بردارم نشستم که عز
  .ستین
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 خواستم ی بود که نمنیمشکل من ا. ستی نرضای من محرم ونامحرم بودن اممشکل

  . داشته باشهی که قبل داشتم با االن فرقیمیحر
  

 توجه به یاونم ب.  نشستمری رو از سرم برداشتم و گوشه سفره با فاصله از امچاردم
 جلومون گذاشت و  ودی هردومون غذا کشی برازیعز.  نشستی حاجسیمن روبرو

 شام برو لباست رو عوض ؟بعدیدی رو پوشرهی لباس تنی جان مادر چرا الدای: گفت
  . بله برونه داداشتهیکن، ناسالمت

  
  . خوبهنی همزینه عز-
  

 ررضای چه خبره که امنمیبرگشتم تا بب.  بودررضاینگاهش به ام.  نگفتیزی هم چزیعز
  . انداخت و با غذاش مشغول شدنییسرش رو پا

  
 که ستادمی که بلند شد من هم اررضایام.  حرف مشغول خوردن شدم ی هم بمن

  ؟یتو چرا بلند شد: گفت
  
  .گهی شدم دریس-
  
  .نیبش .ارمی بی خوام ترشی نشدم، مریاما من هنوز س: ررضایام
  
  .ارمی خودم برات منیبش. شدمری سگهینه د-
  

  . از خداخواسته نشستاونم
  

 گل کلم رو به دهنم گذاشتم و از آشپزخونه ی اکهیو ت کردم ی رو پر از ترشکاسه
 هم ی کنی متیچرا هم خودت رو اذ:  به گوشم خوردزی عزیخارج شدم که صدا

  . روچارهی دختر بنیا
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  . شنوهیبس کن مادر، م:  که گفتری آروم امی صداو
  

 صورتم مشخص باشه ی رویزی چنکهیبدون ا.  اتاق که شدم همه ساکت شدندوارد
  . دادم و گوشه اتاق نشستمررضای رو به دست امیترشکاسه 

  
 شورم یتا من دستام رو م:  بزنه بلند شد و گفتی لب به ترشنکهی بدون اررضای اماما

  .میتو هم بلند شو چادرت رو سرت کن بر
  

&&&&&&&  
  
هر چند . دی رسیکالفه به نظر م.  روندی رو پشت سر محسن منی آروم ماشررضایام

. دی کوبی می و با دست به پاش ضربه ارونی کرد بیفسش رو فوت م بار نکیلحظه 
  .دی رسی نمی اجهی کرد و به نتی منیی ذهنش باال پای رو تویزیانگار که داشت چ

  
 شهیعمو هم مثل هم.باالخره تنها خواهر بابا بود.  بودهی فروغ هم همراه بابا و بقعمه
دست دور گردنش انداخت که  دم خونه بابا ررضای امدنیعمه فروغ با د. نبود

  . اش رو ببوسهیشونی هم مجبور شد خم شه تا عمه بتونه پررضایام
  
 دی دستش رو کشی دستش که عمه همراه با استغفراللهی هم خم شده بود روررضایام

  . مادریرشیپ: و گفت
  

:  متوقف کرد و گفتی رو گوشه انی هم ماشررضایام. محسن که متوقف شد نیماش
  . رو پارک کنمنی من ماش شو تاادهیپ

  
محسن زنگ در رو فشرد و رو به محمد جواد . ستادمی مامان اکی دم و نزدادهشیپ

  . جلوای،بیی دوماد توی ناسالمت،یستادی اخر ایتو چرا رفت: گفت
  
در که باز .  قدم جلو اومده بودکی بودند و محمد جواد فقط دهی هم خندهی بقو

  . بودمیه بود که مطمئنا پدر مر به استقبالمون اومدیمرد مسن.شد
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.  بودندی و مادرش هم مثل ما چادرمیمر. می وارد شدی باسالم و احوالپرسیهمگ
 لی هم دلیکس. البته بهتره بگم تک فرزند بود.  تنها دختر خونواده بودنکهیمثل ا

  .دی تک فرزند بودند رو نپرسنیا
  
 گفت ی بهش میزی بار چکیو عمه هر چند لحظه .  عمه نشسته بودکی نزدررضایام

هر کس با . خوشش اومدهررضایمشخص بود که عمه از ام.  زدندیو هر دو لبخند م
تنها ساکت جمع بودم که کنار محسن نشسته بودم و .  مشغول صحبت بودشیکنار

  .اون کنار محمد جواد بود
  

 یت محرمی اغهی قرار بود صنکهی مجلس مثل انیو ا. مدارها گذاشته شده بودندقرار
بابا .  عقد و مراسم ازدواجشون رو راحت تر انجام بدندیخونده بشه تا بتونن کارا

 به دست محمد جواد داد تا دست عروسش ی رو خوند و مامان حلقه اتی محرمغهیص
 به دست دخترش داد که اون هم دست ی حلقه امیبعد از اون هم مادر مر. بکنه

  .محمدجواد کرد
  

 لحظه رو نیمن تجربه کرده بودم ا.  زدمیلبخند.  دست و صلوات بلند شدیصدا
 و هم ترس و در یهم نگران. ی هم دلش آشوب و بود و هم شادمیمطمئنا االن مر

  . به خدانانیکنارش اطم
  

 یزی هم چررضایام.  شد که محسن بلند شدینیری و شوهی مییرای مشغول پذمی مرپدر
  .به عمه گفت و با لبخند بلند شد و کنار من نشست

  
  .ی حلقه بهم بدهکارهی نره ادتی:  نگاهم کنه گفتنکهی ابدون

  
 واضح تر ای یدیفهم:  رو جلوم گرفت و گفتشی نگاش کردم که دستش خالیسوال
  .بگم

  
 فقط زی همه چیوقت... نداشت یمعن. رهی نخواسته بودم مادر براش حلقه بگخودم

  .وهرم حلقه بندازم نداشت که من دست برادرشیمعن.  قول و قرار بودهیبخاطر 
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  . شناسمشی عمره مهی دوست دارم انگار یلیعمه ات رو خ:  نگفتم که گفتیزیچ
  
  . مهربونهیلیآره خ-
  
  ی چند روزهی شی پادی بهش بگو بیبرگشتن: ررضایام
  

  چرا؟:  گفتممتعجب
  

 کنارت ی چند روزهیخوب دوست دارم :  رو به طرفم کج کرد و گفتخودش
  . نگوادیمبده؟ اگه خوشت ن.باشه

  
 خونه اش ری غیی جاچیاما اون معموال ه. خوبهیلیاگه قبول کنه ،خ:  گفتمعیسر

  .گهیخودش م. رهی گیخوابش نم
  

  . کنهی قبول مگمیمن بهت م.حاال تو بهش بگو:  نشست و گفتصاف
  
 کردم بخاطر دخترشه که یخوبه عمه دختر نداره وگرنه فکر م:  گفتمی ضوخبه

  .یاصرار دار
  

 دختر خوب سراغ داشته دیحاال شا:  سمتم خم شد و دم گوشم گفتید و کم زلبخند
  .باشه

  
  .بله شاید:  به ابروهام دادم و گفتمتابی

  
  .نمیشه که تا آخر عمر مجرد بمونم:  قبل زمزمه کردآرومتراز

  
   بمونه؟ یعنی االن مجرده؟مجرد
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  .شبنم که هست چرا راه دور میری-
  

راست :  به محمد جواد نگاه می کرد گفت سرجاش نشست ودر حالی کهصاف
  .میگی،باید بهش فکر کنم

  
 که حاال جای امیررضا نشسته از همونجا اشاره ای به اون کرد اما امیررضا که محسن

  .حواسش به اون نبود متوجه نشد
  

  امیررضا؟:  گفتمآروم
  

  هوم؟: امیررضا
  
  .مثل اینکه محسن کارت داره-
  

ه محسن با خنده به من و صندلی کنارم که  رو سمت محسن چرخوند کنگاهش
  .جای من بود: امیررضا روش نشسته بود اشاره کرد و لب زد

  
  .اشتباه می کنی:  هم آروم گفتامیررضا

  
زشته ، ممکنه بقیه بشنون،می خوای باهاش حرف بزنی برو کنارش :  گفتمآروم
  .بشین

  
  .منتظر اجازه بانو بودم: نگاهم کرد و گفتجدی

  
  .االنم این ویژگیش بارزتر شده.  همه کل نمی نداخت با من اینقبال

  
  .چی شده؟ خسته شدی؟ می خوای بریم:  کردم که گفتپوفی

  
  .اما زشته بریم...آره-
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  میگم یلدا؟.هر طور راحتی: امیررضا

  
  هان؟-
  

  .هیچی ولش کن:امیررضا
  

  .خب بگو:  گفتمکنجکاوانه
  

  گفتم که هیچی: امیررضا
  

یک ساعت .دیگه اصراری نکردم.  بگه اصرار من بی فایده بود وقتی نمی خوادخب
  .بعد همگی آماده رفتن شدیم

  
 فروغ هم با زود با درخواستم موافقت کرد و این نه تنها من رو بلکه همه عمه

  .البته به جز امیررضا.رومتعجب کرد
  

 خب عمه،:  دقیقه بعد وقتی رسیدیم تو حیاط امیررضا رو به عمه فروغ گفتبیست
  .من دیگه از خدمتون مرخص شم

  
  .دیر می خوابم.یلدا اگه چیزی الزم داشتین صدام کن:  رو به من گفتو
  

  . فروغ متعجب نگاهش رو بین من و امیررضا می چرخوند اما چیزی نگفتعمه
  

 من و عمه فروغ سمت پله ها رفتیم امیررضا هنوز تو حیاط ایستاده بود و به ما وقتی
خرین پله از گوشه چشم نگاش کردم دستش رو به نشونه روی آ. نگاه می کرد

سری تکون دادم و در رو باز کردم و منتظر شدم عمه فروغ .خداحافظی تکون داد 
  .وارد شه
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 رو از سرم کندم و سریع بخاری رو روشن کردم و بعد هم کتری رو پر اب چادرم
  .کردم و گذاشتم روش تا آبش بجوشه

  
و بالشت هم آوردم و پهن کردم گوشه اتاق هال کنار  تا تشک و پتو و مالفه دو

  عمه گرسنه نیستین؟: بخاری و رو به عمهگفتم
  

فقط یه :  که روی تشک پهن شده یم نشست و پاش رو ماساز میداد گفتهمونطور
  .لیوان آب بهم بده قربون دستت

  
: ت یه پارچ آب و دو لیوان تو سینی گذاشتم و کنار دست عمه گذاشتم که گفسریع

  حاال بشین بگو ببینم اینجا چه خبره؟
  

  .سالمتی خبری نیست: نشستم و گفتمکنارش
  

  پس چرا شوهرت پایینه؟:  کرد و لیوان آبی دستش دادم که گفتاخم
  
  .امیررضا ؟ اون فقط برادرشوهرمه همین-
  

  برادر شوهرته؟ یعنی شما عقد نکردین؟:  گفتمتعجب
  

  .چرا عقد کردیم: کردم گفتم که با گوشه روسریم بازی می همونطور
  

  پس چطور میشه شوهرت برادرشوهرت باشه؟:  ادامه بدم و گفتنذاشت
  
. ما عقد کردیم که دیگه کسی نتونه منو شوهر بده همین.خب قرارمون این بود-

  .اون فقط برادرشوهرمه
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. داری گناه می کنی، اینقدر نگو برادرشوهرمه:  رو با تاسف تکون داد و گفتسرش
اونی که االن عقدشی . دیگه بر تو حرامه. یامرزتش امیرعلی اما اون شهید شدهخداب

  شوهرته و گناهه که امیرعلی رو شوهرت بدونی می فهمی؟
  

باور کنید خود امیررضا هم راضیه، تازه قراره هر وقت یه دختر :  کرده گفتمبغض
  .خوب پیدا کرد ازدواج کنه

  
  .ستت دارهنگاهش داد میزنه دو:  زد و گفتلبخندی

  
  ....نه عمه، اشتباه می کنین اون-
  

من این گیس رو تو آسیاب سفید نکردم، اونی :  دونستم چی باید بگم که گفتنمی
تو چه بخوای چه نخوای وقتی . که تو تو آینه می بینی من تو خشت خام می بینم

. قبول کردی اسمش بره توش شناسنامه ات و خطبه عقد خونده بشه شوهرت شده
.  قبالش داری سرباز بزنیرنمی تونی هم از وظایفی که د.ی و عرفی و قانونیشرع

چون . اگه نمی خواستی این وظایف رو قبول کنی نباید قبول می کردی عقد کنین
مهم اینه که اون االن . اسالم کاری به این نداره که ازدواجتون به چه دلیل بوده 

این یعنی داری مرتکب گناه . کنیشوهرته و تو نمی تونی اون رو از حقش محروم 
  .مرده نیاز داره...نهجوو.زنشی. میشی

  
تصور امیررضا تو جایگاه امیر مرگ آورترین ... تونستم بیشتر از این رو بشنومنمی

  .چیزی بود که تو اون لحظه می تونستم بهش فکر کنم
  

هرت شو.دوتاتون جوونید میدونم داغ داری: توجه به حال خراب من ادامه داد بی
. اما از مهری که امیررضا می خواد بهت بده فراری نباش. مهرش تو دلته.خوب بوده

  .بذار بذر محبتش رو تو دلت بکاره.بذار خودش رو بهت ثابت کنه
  

  . فرار از ادامه حرفها به بهانه آوردن قوری بلند شدم و سمت اشپزخونه رفتمبرای
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شوهر ...شیودش زندگ شب از خی هامهی کرد و تا نی محتی فروغ نصعمه
 ی باش و شوهرت را برایزن خوب:  گفت و در آخر گفتزیهمه چ...مرحومش

  .خودت نگه دار
  

 شود به ی فکر کردم که مگر منی پتو گذاشتم به اری که من سرم را که زدی نداما
   شوهر نگاه کنم؟هی به چشم ررضایام
  

تونستم بخوابم و فقط تا صبح ن. در من بوجود آورده بودشی که حرفهای کالفگدیند
 دوستت ررضای گفت امی که میعمه فروغ.  عمه فروغ فکر کردمیو فقط به حرفها

 تونستم باور کنم که برادر شوهر سابقم و شوهر امروزم دوستم ی که نمیداره و من
 به ررضای امی لفظ شوهر رو براه کردم کیچه راحت داشتم قبول م. داشته باشه

  .ارمیزبون ب
  

 اصرار زیهر چقدر که من و امسررضا و عز. وغ بعد از صبحونه رفت عمه فرصبح
 که یشیآت. تو دلم به پا کنه شی رو مونده بود تا آتشبیانگار فقط ،د.  نموندمیکرد

.  کنمانتی و خاطراتمون خری خواستم به امینم.  سوزوندیداشت تموم افکارم رو م
 ممکنه نکهیبه ا. کردم یکر م فزی به همه چدی بهش بله گفتم بایعمه حق داشت وقت

 ی قسمت افکارم منیهر موقع به ا.  طلب کنهیزی از من چررضای امی روزکی
 از ری غی تونستم نقشیهنوز نم. شدی کل بدنم سرد مررضای از فکر بودن با امدمیرس

  .رمی شوهر ،در نظر بگیررضای امی رو برایبرادرشوهر
  

با . می خونه حاج محمد جمع شی همگلدای روز آذرماه بود و قرار بود شب نیآخر
 دی به بودن تو اون جمع نبودم اما ناچارا بای راضادی زری بخاطر وجود عمه مننکهیا

 می جمع خونواده پدرونی رو ملدایالبته دوست داشتم شب .من هم تو اون جمع باشم
  نجامیباشم اما ناچارا ا

  
 شد ی می هفته اکی دیا شیعنی. دمی دی نمی روزها درست و حسابنی رو اررضایام

  . بودمشدهیکه اصال ند
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 شب آش ی برازیعز.  تدارک مراسم امشب بودمی برازی صبح در حال کمک به عزاز
 رو لی هم آجررضایقرار بود ام. بوددهی هم انار و هندونه خریرشته پخته بود و حاج

 دخترم هم برو لباسات رو:  گفتزی غروب بود که عزکینزد. موقع برگشت بخره
 و ررضای که امشب اممی تا شام رو بکشایبعد نماز هم ب.  بکنیعوض کن هم استراحت

  .انی زودتر میحاج
  

راهم رو کج .  در بلند شدی خسته سمت خونه ام رفتم که صدای گفتم و با تنی اباشه
 رمی چادر بگزی خواستم برگردم و از عزنی همیچادر سرم نبود برا.کردم سمت در 

  .ررضاستی امدمیتعجب برگشتم که دکه در باز شد و م
  
  سالم-
  

  .سالم...چه عجب:  رو نگاه کرد و گفتسرتاپام
  
  ؟ی چرا در زدی داشتدیتو که کل-
  

  .ستیفکر کردم همرام ن:  رو انداخت بغلم و گفتدشی خری رو بست و پاکتهادر
  

 هی. که چقدر خسته امیوا: بسته ها رو تو دستم گرفتم که گفت. بود ستادهی اروبروم
  . چسبهی داغ می چاوانیل

  
باشه تا دست و صورتت رو :  شدم گفتمی طور که قبل از اون وارد ساختمون مهمون
  .ارمی مزمیری میی برات چایبشور

  
 ی میی حموم بعد هم چارمینه اول م:  ساختمون شد و سمت اتاقش رفت و گفتوارد

  .چسبه
  
 یی چادی بعدا رو خودت با. خوام برم باال لباسام رو عوض کنمیباشه، پس من م-
  .یزیبر
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   پس؟یزن گرفتم واسه چ: ستادی اتاقش رو باز کرد و همونجا ادر
  

 حرف وارد اتاق شد یچون ب. گفته ی چدی باال انداختم که انگار فهمیی ابرومتعجب
  .و در رو بست

  
 آشپزخونه گذاشتم ی رو تودی خری کنم بسته هارحرفشی فکرم رو درگنکهی ابدون
  رضا اومد؟:  گفتزیکه عز

  
  . حمومرهیآره ، گفت م-
  

  .ای به سر و روت بکش و بی دستهیباشه مادر، پس تو هم برو : زیعز
  
به .رسدی از مسجد سرکوچه به گوش می اذان به راحتی صدارفتمی پله ها که باال ماز

 و اول نمزام رو بخونم رمی رفتم تا وضو بگییمحض وارد شدن به خونه سمت دستشو
  .کارام برسمبعد به 

  
نمازم رو که تموم کردم دستام رو باال آوردم و . رو پهن کردم یرعلی نماز امسجاده

 عمه درستن راه درست رو یازش خواستم اگه حرفها.از خدا خواستم کمکم کنه 
  .نشونم بده

  
با چشم دنبال .  رو جمع کردم و سرجاش گذاشتم و کمد لباسم رو باز کردمسجاده

 هم که به یروسر.  رنگ ی نخودی ماکسهی.  بوددهی خررضرای ام گشتم کهی میلباس
 نشستم و نهییروبروم آ.  رو تنم کردمی خورد برداشتم و ماکسی میرنگ ماکس

  . رو سرم کردمی و روسرستم موهام رو بیبعد هم با کش. دمیموهام رو شونه کش
  

 خورد و ی کشو خاک می افتاد که مدتها بود تویشی آرالی به به اندک وساچشمم
 راه دستم ونهیدست بردم سمت رژ لب اما م.  استفاده نکرده بودمیرعلی امیجز برا

  . گذاشتمشیزآرای میکشو رو محکم بستم و سرم رو رو.نتونستم.خشک شد
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  ؟ی کی برا؟ی چی کردم من؟ برای چکار مداشتم

  
و که باز  رنییدر ساختمون پا.  برم نیی رو سرم کردم و آماده شدم تا پامی رنگچادر

در رو بستم و .  بهم دست دادی گرم به صورتم خورد و حس خوبیکرد موج هوا
 شدم و سمت اشپزخونه مونی کج کنم که پشررضایخواستم راهم رو سمت اتاق ام

  .رفتم
  
حس کردم قبل .  و سکوت کردنددی روم چرخررضای و امزی محض ورودم نگاه عزبه

  .از اومدن من در حال صحبت بودن
  

  ومد؟ی آقاجون نزیعز: کردم و گفتم سالم
  

  .زمی بریی برات چانی بشایتو هم ب. خونهی تو اتاقشه، نماز مزمیچرا عز: زیعز
  

 گوشه زی که عزی بار به خواست خودم برداشتم و به جالباسنی اولی رو براچادرم
 که برگشتم نیهم.  کرد چادرش قرار داده بودم گذاشتمزونی آویآشپزخونه برا

  .دمی رو به خودم دررضاین امنگاه خندو
  

  .ادیبهت م.مبارک باشه: زدلب
  

:  گذاشت و گفتررضای رو کنار امی چاینی باشه سدهی که انگار صداش رو شنزیعز
   مبارکه؟یچ
  
  .گمیلباسش رو م : ررضایام
  

  ؟ی گرفتیمبارکه دخترم، ک: زیعز
  
  .من گرفتم:  اجازه بده من جواب بدم گفتنکهی بدون اررضایام
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 سفره شام لدای:  کرد و گفتی اخمررضای به روش زد که امی داری لبخند معنزیعز

  .رو بکش من گشنمه
  
 لی صرف نظر کردم و خودم رو با اماده کردن وسایی حرفش از خوردن چانی ابا

  .سفره شام مشغول کردم
  

عمومها و بچه ... و دامادششی و دخترهاریعمه من. دنی سر رسی کم همگکم
 هایبعض.  هم بودندررضای امی هایی خاله و دایحت. شلوغ شده بودخونه . شانیها

  . ها رو نهی شناختم و بعضیرو م
  

 اتاق نشسته بودند و پسرها سک طرف کیدخترها .  بودندادی مجلس هم زیجوونها
 هال نشسته بودند و گپ ی تویخانمها هم همگ. طرفکی و مردها هم ییرایپذ
  .بود شده می تقستیخالصه جمع. زدندیم
  

 گفت و از ی و دکترش مدی دخترها از خواستگار جدی بلند برای عمدا با صداشبنم
 تموم زی کردم اگه طرف همه چی که خود داده بود و من با خودم فکر میجواب رد

   داده؟یبوده پس چرا جواب منف
  

.  پروندی نبود فقط فکر کنم زبان تند مادرش خواستگارانش رو می دختر بدشبنم
قصدشان از وصلت که جنگ و دعوا .  گشتنی مردم دنبال خانواده آروم مباالخره

  .ستین
  

. ررضای امیزن پسرعمو. طاهره بود .  جمع باهاش راحت بودمی که توی کستنها
 و بتی بودم و حوصله غی فراریمن هم که از شلوغ. آروم و ساده.  بودیدختر خوب

  .بسنده کردم رو نداشتم به نشستن و صحبت با طاهره یی گواوهی
  
 هم یلی سخت بگذره اما با وجود طاهره خیلی کردم اون شب خی فکر منکهی ابا

 هندوانه ررضای و اممیآخر شب دوباره همه دور هم جمع شد. خوب و راحت گذشت
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 تک تک جوونها مجرد مجلس با ی هم برایحاج.  کردمی همه تقسنیرو قاچ کرد و ب
 کرد و ی رو به حاجکه بود رضایم امدر آخر ه. و خنده فال حافظ گرفتیشوخ
  .نیری منم بگیبابا برا: گفت

  
  ؟ی فراش کرددی قصد تجدهیچ:  با خنده گفتمپسرها

  
  . قصد کرده ز نم بدهنکهیمن که نه اما خانمم مثل ا:  با خنده گفتاونم

  
 تیخب واقع.  بود که گفتی اما من ذهنم اون شب حول و حوش زنم دندی خندهمه

  .بود و قصد کرده بودم شوهرم را به شبنم ببخشم بود زنش نیهم
  

  . خودم نگهش دارمی شوهر منه و براررضای فروغ گفته بود امعمه
  

  . کنتین:  گفتررضای همه رو به سکوت دعوت کرد و رو به امیحاج
  
  . شدری به روم ازهمون فاصله دور زد که باعث اخم آشکار عمه منی لبخندررضایام
  
  .ی حاجباز کن:  گفتررضایام
  

  ستی ماجز به رخت ناظر ندهی دمردم
  

  ستی ترا ذاکر نری سرگشته ما غدل
  

   بنددی احرام طواف حرمت ماشکم
  

  ستی طاهر نی دمشی از خون دل رگرچه
  

  ی دام و قفس باد چو مرغ وحشبسته
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  ستی نری سدره اگر در طلبت طاریطا
  

   مفلس اگر قلب دلش کرد نثارعاشق
  

  ستین قادر ن که بر نقد روابی عمکنش
  

   دست بدان سرو بلندش برسدعاقبت
  

  ستی که را در طلبت همت او قاصر نهر
  
   نزنم دم هرگزیسی عی روان بخشاز
  

  ستی چو لبت ماهر نیی در روح فزازانکه
  

   نزنمی توآهی که در اتش سودامن
  
  ستی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیک
  

   گفتمدمی اول که سر زلف تودروز
  

  ستی سلسه را آخر ننی ایشانی پرکه
  

   تو تنها نه دل حافظ راستوندی پسر
  
  ستی تو در خاطر نوندی آن کش سر پستیک
  

 یحاج.  انداختمنیی نگاهش سرم رو پاینیبا سنگ.  شد بهمرهی زد و خی تلخلبخند
 که یزیهمت کن که انشاهللا به چ:  گفتررضای حافظ رو بست و رو به اموانیهم د

  .ی رسی با تالش می خوایم
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 روز ممکن بود با هی.  روز مهربون بودهی ررضایام. گذشتنی هم می از پروزها

  . و دلخور بشهی حرفم عصبنیکوچکتر
  

 ای ی وقت عمدچیه.  وقت پاش رو فراتر از حدش نگذاشت چی مدت هنی ای تواما
  . با دستام داشته باشهی نکرد تماسی سعی حتیسهو

  
 گفت ی حرف عمه فروغ که منی شد به ایباعث م اش رهی خی نگاه های گاهنکهی ابا

 ی هست چرا حرفیزی گفتم اگه چیدوستم داره فکر کنم اما باز هم با خودم م
  زنه؟ینم
  
 هشدار لرزه به ری آژیصدا.  تهران از بمباران در امان نمونده بودی روزها حتنیا

 ی باشم وقتیرعلی اتاق سابق امی تونیی اصرار داشت پاررضایام.  انداختیتنمون م
 شوهرتم؟ آقا من ؟ی کنی فرار میچته ؟ از ک:  شد و گفتیمخالفت کردم عصب

  ؟ی داری کنه حرفی زندگنیی پادی زنم باگمیم
  
و .  رو حس کردممشی پشت متی بار بعد از چند ماه اون مالکنی اولی من براو

 نی ا من افتاده بودی برایچه اتفاق. تی مالکنی از اومدی بدم ننکهیجالب تر ا
  روزها؟

  
   صبر کن؟ریام:  به سمت اتاقم قدم برداشت که گفتمدی از من نشنی جوابیوقت

  
  .ررضامی و درد ، صدبار گفتم امریام:  زدداد

  
 ومدی خوشم مریفقط من از اسم ام. هم نبود یرعلیمنظور من ام... نبودی سهونباریا

  . صداش کنمریو دوست داشتم ام
  
  .یرعلی نه امیت بودمنظورم خود... فقط دونم،یم-
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  ر؟یچرا ام: داد زد.ستادی رفته رو برگشت و مقابلم ای قدمهایعصب
  
  ؟یچ:  گفتمجیگ
  

  .یمن راض... بگو رضاررضای امیسختته بگ... رضا؟ بگو رضایگیخب چرا نم: گفت
  

 کردم ی می دستم بازکی که با ناخن انگشت کوچی انداختم و در حالنیی رو پاسرم
  .ادی خوشم مری آخه از اسم امر؟یبگم ام شهی نمیعنی: گفتم

  
  ؟ی خواد عذابم بدی دلت مای ادی خوشت مریاز اسم ام:  زد و گفتیپوزخند

  
 ی صدات مررضای همون امیباشه اگه دوست ندار...فقط ...نه به خدا :  گفتمعیسر

  .کنم
  
  .خدا من چکار کنم:  دودست دو طرف گردنش رو فشار داد و زمزمه کردبا
  

  .فتهی نمی اتفاقچینگران نباش ه: ه نشست کنارش نشستم و گفتم هال ککف
  
  ؟ی سرت اومد چییاگه بال:  سمتم و گفتدیچرخ.  نشسته بودمشی مترکی فاصله به
  

  اد؟ی سرم نمیی بالنیی پاامی بیعنی:  گفتمآروم
  

:  زد و سرش رو رو به سقف باال برد و گفتهی تکنی رو پشت سرش به زمدستاش
  .ی لجبازقدرنی امدونستمین

  
  ؟یمونیپش:  جو رو عوض کنم گفتم نکهی ایبرا

  
  .یلیآره خ:  شد تو چشمامرهی و خدی خندتلخ
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   برات؟زمی برییچا: فرار از نگاهش گفتمیبرا
  

  .زیبر:  سرش گذاشت و گفتری و دستاش رو زدی دراز کشی قالی روکامال
  

 رفت نیی سر دلخور پا آخرنی همیبرا.  روز نه من تونستم قانعش کنم و نه اوناون
  .نهیو تا امروز هم باهام سرسنگ

  
 خونه ررضای و امیحاج.  کشوندنی زمری رو به ززی خطر من و عزری آژیصدا

 که دلم دمی فهمیو تازه م. می کردی دعا مشونی سالمتیبا ترس و لرز برا. نبودند
  . رو از دست بدمررضای خواست امینم
  

  .ادی بی حاجای سر رضا ییکنه بالبه دلم بد اومده، ن:  گفتی مزیعز
  
 قسم خوردم که اگه ختنی ری که از صورتم میی کنار اشکهانیرزمی من همونجا تو زو

فقط .  بگه بگم چشمیقسم خوردم هر چ.  کنمی نمتشی اذگهی برگرده دررضایام
  .سالم برگرده

  
 گهی سالم برگردن که دی که رضا و حاجدادی و ائمه رو قسم مختی ری اشک مزیعز

  . رو از دست بدهیزیطاقت نداره عز
  

اما درست دو ساعت . می خارج شدنیرزمی برگشت از زی که به حالت عادتیوضع
 زیعز:  شتاب زده و نگران برگشت خونه و قصد خروج از خونه کردی حاجیبعد وقت

   شده؟ رضام کو؟ پسرم کو؟یچ:  گفتهی و با گرستادیجلوش ا
  

  . برم ولم کندیبا.اش زن،آروم بستی نیزیچ: گفتیحاج
  

تو رو به روح بابات قسم ، :  کردی و التماس می حاجی بود به دستهادهی چسبزیعز
  .بگو پسرم کجاست
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  . افتاد و من خشکم زدنی ضعف کرد و کف زمزی ، عزمارستانهی که گفت بیحاج
  

  .اری آب بوانی لهی داد زد ی حاجیوقت
  
 دادم و ی آب رو به دست حاجنوایل.  سمت آشپزخونهدمی خودم اومدم و دوبه

قدرت فکر کردن هم .  رو نداشتمی کارچیقدرت انجام ه.ستادمی ازی سر عزیباال
  ؟ی رو نگفته چتی واقعیاگه زنده نباشه و حاج. ازم سلب شده بود

  
   زنده اس؟ررضایآقا جون ام:  گفتهی گربا
  

 جون مثل آره بابا:  که گفتی شد به دهن حاجرهی چشماش رو باز کرد و خزیعز
دوستش زنگ زد بهم گفت . کنه بمباران شدهی که کار می شرکتی حوالنکهیا
  .مارستانی رو بردارم برم بنیاومدم ماش. مارستانهیب

  
 امیمنم باهاتون م:  از برف بودند و بلند شدم و گفتمدهی پوشابونای ماه بود و خاسفند
  .امیمنم م:  گفتزیکه عز

  
   .دی مونیم نجایهم:  گفتی محکم و جدیحاج

  
 نشستم و شونه زیکنار عز.  بده از در خارج شدی به ما فرصت اعتراضنکهی بدون او

 ام دهی که بچه ندیحق داشت من.  اش بلند بودهیهق هق گر. هاش رو ماساژ دادم
.  تونستم بفهمم که درد از دست دادن بچه چقدر سختهیرو از دست داده بودم م

 درد بچه زیاما عز.  بودمدهی به آغوش نکشی حت روداشتم کهیتازه من درد بچه ا
  .داماد کرده بود.  رو داشت که بزرگ کرده بودیا

  
 ییررضای با امیشب حاج.  برگرده هزار بار مردم و زنده شدمی که حاجی زمانتا

درسته . اما باز خدا رو شکر کردم که حداقل زنده بود. برگشت که پاش تو گچ بود 
 شده اما باز زنده دهیچی پی رنگدیدورش رو با نوار سفکه سرش هم شکسته بود و 

  .بود
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 که اخم ییررضای امی برادی لرزی روزها دلم منی کردم ای حس مبی من عجو

نگرانم شده ... بوددهی خرهیاما هد...داد زده بود.. زده بودیلیس...کرده بود بهم
  . کردی سقوط نرم رو تجربه مهی روزها دلم داشت نیانگار ا.بود

  
 ی بود و بی دور گردن حاجررضای زده بود و دست امررضای بغل امری دست زیحاج

  .داشتی سمت اتاقش قدم برمیحال همراه حاج
  

خسته اس :  گفتی می هی رفت و حاجی مررضای قربان صدقه امزیعز
  .بذاراستراحت کنه

  
 پر آب به چارچوب در یی با چشمادی تخت دراز کشی روی که به کمک حاجررضایام
 بود که یحواسش مطمئنا به درد. حواسش به من نبود.  شدم بهشرهی دادم و خهیکت

  .به تنش نشسته بود
  

 هیبرو براش :  گفتی برد و می مشی اتاق پرونی رو به سمت بزی با دست عزیحاج
 شوهرت باش ، ممکنه شیتو پ: خواستم من برم که گفت.  آماده کن بخورهیزیچ
  . بخوادیزیچ
  
 از ررضای نسبت شوهر بدم اومد و نه مشمئز شدم انگار که امنی از ا نهنباری من او

  . بودهنیاول نسبتش هم
  

 دنی باری جلونی از اشترینتونستم ب.  شدمکیآروم آروم بهش نزد. اتاق شدم وارد
  . از فکر از دست دادنشدی لرزیتمام تنم م. رمیچشمام رو بگ

  
 هیگر:  حال نگاهم کرد و گفتیب.  تخت که نشستم تازه متوجه ام شدنیی پاکنارش

  ه؟یات واسه چ
  

   کردم؟ی شد من چکار می متیزیاگه چ:  گفتمصادقانه
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  .گهی ددادندیفوق شوهرت م:  زد که صورتش از درد جمع شد و گفتلبخند

  
  . خونهیهزار جور قسم و نذر کردم که سالم برگرد:  زد و گفتمهق

  
 تا حاال یاز ک: ه چشمام و گفت شد برهیخ. چشماش برق زدند.  رنگ گرفتنگاهش

  . شدم واسه اتزیعز
  

 و دی فهمدی تموم تنم لرزدی پاک کردن اشکام به صورتم کشی راستش رو که برادست
  .دیدستش رو عقب کش

  
  ؟ی کنی مهیحاال که زنده ام چرا گر: ررضایام
  

 ،ی قول بده تنها نذارگهیتو د:  بود تو دستام گرفتم و گفتمدهی رو که عقب کشیدست
  .تو رو خدا تو نرو...نباری اشمی به خدا داغون مررضایام
  

 چرا االن که زنده بود دونمینم.  تخت گذاشتم و هق زدمی دست روی رو روسرم
  .دمی فهمیانگار تازه قدر حضورش رو م.  شده بودشتریترسم ب

  
  . به سرم زد رو حس کردمی که از پشت روسری ابوسه

  
بابا . و رفتن ررضای امادتی اومدن عی ساعتمیمان ن شب محسن و حاج بابا و مااون
بعد از رفتنشون دلم رضا به رفتن و .  کوتاه باشهدی باضی مرادتی گفت عی مشهیهم

شامش رو خودم خواستم قاشق قاشق بذارم دهنش و . خارج شدن از اتاقش نبود
  .دستم پام شکسته نه لدایاون اعتراض کرده بود که 

  
  .ی خب ضعف داری تونینم: ه گفتم من معترض و بغض کردو
  
  . نکن فقطهیباشه گر:  اون لبخند زد و گفتو
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.  تختش تشک انداختم تا بخوابم نیی بار کنارش ، پانی اولی برای شب رو وقتاون

 فاصله شبی دنی که تا هممی آوردی هم نمی و به رومیهردومون سکوت کرده بود
  .ده بودو االن فاصله چند متر ش... سقف بود هیامون 

  
 الزم داشته باشه و من از یزی گفته بود کنار شوهرت باش، ممکنه نصف شب چزیعز

  .خداخواسته گفته بودم چشم
  

  .داشتمی خودم نگهش می برادی شوهرم بود باررضای گفت ، امی فروغ راست معمه
  

 ی که خجالت مدمی فهمی انگار تازه مدمی پاهام کشی تشک نشستم و پتو رو رویرو
اما اون که . منتظر شدم اول اون بخوابه بعد من بخوابم.وش دراز بکشمکشم جل

  . بود قصد خواب نداشتدهیانگار اثر مسکناش پر
  

  ؟ی خوابیچرا نم:  سمتم کرد و گفتینگاه
  
  .ادیخواب نم:  من و من گفتمبا
  

 من ی بمونداری تا صبح بی خوایاگه بخاطر من م:  رو به سقف دوخت و گفتنگاهش
  . بخوابری چون خوبم تو هم بگستی ن الزمگمیم
  
 ی دست از لجبازینجوری ادونستمیاگه م:  حرف فقط نگاش کردم که گفتیب

  . آوردمی سر خودم میی بالهی زودتر یداریبرم
  

 نی شد ای کردم که میانگار تازه داشتم کشف م. با خنده اش لبخند زدم.دیخند
  .مرد رو هم دوست داشت

  
  .انگارقرار بود نرم نرم بشناسمش. مرد برام نی شد ای نرمک کشف منرم
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  ؟ی کشینکنه از من خجالت م:  گفتهوی
  

 بندم تو یباشه من چشام رو م:  و گفتدی خنددی رو دزونمی لب و لوچه آویوقت
  . من تا صبح خوابم نبرددیدراز بکش ، شا

  
  . بود هدفم رودهیفهم

  
  .ادینه خوابم نم:  گفتمخجل

  
  ؟شوهرت؟ی کشی خجالت میاز ک: فت رو چرخوند سمتم و گسرش

  
نسبت ....لدای گفت ی گفت زن داداش می نمررضای روزها امنی انکهی تر ابی عجو

  .دونهی میحق خودش رو شوهر... دونهیخودش رو برادرشوهر نم
  
  . منزیدراز بکش عز.دراز بکش دختر خوب: ررضایام
  
 بودم؟ گفته زشیمن عز...زهی مرد بهم برنی من از ااتی امشب قرار بود تموم ذهنو

   من؟ با من بود ؟زیبود عز
  
چرا .  که قلبم محکم ضربان گرفته بوددی لبخند نگاهش رو از من گرفت و نشنبا

 ی کوبشهانیا...اما االن... تو آرامش بود و لذتشهی بود قلبم همیرعلی امیوقت
   بودن، بود؟زی عزکی یمحکم برا

  
 زی خمی تخت نی که روررضاسی امدمی که د چشمام رو باز کردمی گفتنلدای ی صدابا

  . کنهیشده و صدام م
  

  . شو دخترداری بلدا،ی:  بودم که گفتجی گقهی دقچند
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. رمی برم وضو بگی کنیکمکم م:  تو جام نشستم که گفتعی به خودم اومدم و سرهوی
  . آقا جون رو صدا کنی تونیاگه نم

  
  .ریوضو بگ نجای اارمیبرات آب م:  و گفتمدمی کشی اازهیخم

  
  . شدملی کنم علی حس مینه اونجور:  کرد و گفتیاخم

  
  .چکار کنم: و گفتم.بلند شدم .  فعالگهی دی ناقص که هستخب

  
  .برو آقا جون رو صدا کن:  نگاهم کرد و گفتیکم
  
  . من کمکت کنمیگیمگه نم-
  
  .ادی برو بگو آقا جون ب،ی تونینم:  حوصله گفتیب

  
  . تخت گذاشت و سرجاش نشستنییته اش رو پا گچ گرفی خودش با دست پاو
  

 چرا دونمی اما نمرهی اتاق هم بگنی تونه تو همی وضو گرفتن رو مدونهی خودش محاال
  .رونی بره بزنهیزور م

  
 هم برداشتم و برگشتم به اتاق که یزی پارچ آب پر کردم و تشت کوچک تمهی و رفتم
  ن؟ی چنایا: گفت

  
  ؟یریوضو بگ ی خوایمگه نم:  لبخند گفتمبا
  

 فکر کنم مسجد ی تا نمازم رو بخونم ، حاجرمی وضوم رو بگایب:  کرد و گفت یپوف
  .باشه برگشت صداش کن کارش دارم
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باالخره .رهی دستاش گذاشتم و پارچ آب رو به دستش دادم تا وضو بگری رو زتشت
  .زمی دستش آب بری تونستم روی وضو گرفتن که من نمیبرا

  
نمازش رو که . بالشتی بذار رواریمهر رو برام ب: رفت و گفت اش رو گرهی جبوضو

من برم نمازم رو :  که من هم بلند شدم و گفتمدیخوند دوباره سرجاش دراز کش
  .ارمیبخونم بعد برات صبحونه ات رو م

  
  . خوام صبحونه بخورمی برنگشته نمیفعال تا حاج:  گفتی کالفگبا
  

 هال کنار ی لباساش رو عوض کرده و تودمید نیی برگشتم پای ساعتمی بعد از نیوقت
 واریپاش رو کامال دراز کرده بود و به د.  سفره صبحونه نشستهی پای و حاجزیعز
  . داده بودهیتک
  

 زی و عزی گفتم که فقط حاجیسالم.  دادی گرفت و به دستش می هم لقمه مزمیعز
  .دیش اخماش رو تو هم کدنمی با دررضایاما ام. با لبخند جواب دادند

  
 یب.  کردی افتاده بود که اخم می ساعت چه اتفاقمی ننی ای کردم مگه توتعجب

  . مادر ایب:  رو طرفم گرفت و گفتیی نشستم که استکان چازیحرف کنار عز
  

 هی که از سفره با ررضای سفره گذاشتم و نگاهم رو سمت امی رو رویی چااستکان
  . بود دوختمدهیتشکر کوتاه عقب کش

  
 گره کرده اش که برام مهم شده ی اخمهانی چرخوندم و به ایو استکان م رو تقاشق

 گفت امروز یمرتض:  بلند شد و رو به اون گفتیکه حاج.  کردمیبودند فکر م
  .ی که راحت باشارهیبرات عصا م

  
  .باشه:  تکون داد و گفتی سرررضایام
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 ی نمگهید: گفت ررضای هم به بهانه آوردن مربا بلند شد که امزی که رفت عزیحاج
  .یخوام تو اتاقم بخواب

  
  .دوست ندارم زن داداشم تو اتاقم باشه:  بگم چرا؟ که خودش ادامه دادخواستم

  
 ادشی کنه؟ وانهی خواست من رودی مای شده بود وانهی دای مرد نی داداشم؟ ازن

  رفته بود من زنشم؟
  

  . گفتم زنشمی چقدر راحت مزنش؟
  
 حرف ی اما بی بوسه زدمی به روسرشبیم پس چرا د خواستم بگم اگه زن داداشتیم

 یدلم نم:  گفتم و مشغول جمع کردن سفره شدم که خودش باز گفتیفقط باشه ا
  . منو فقط بخاطر تنها نمودن خودش بخوادیخواد کس

  
 ی من اون رو برایعنی شدم؟ی تر مجی چرا لحظه به لحظه من گ؟ی چیعنی نی او

   خواستم؟یتنها نموندن خودم م
  

  ؟ی چیعنی:  رو برداشتم و گفتماستکانش
  
 ای واسه خاطر من بود یزدی زار مشبی اگه دیعنی:  و گفتستادی اواری به دهی تکبا

   خودت؟ییتنها
  

   داره؟یچه فرق:  رو جمع کردمو گفتمسفره
  

  . مهم نباشه ،اما واسه من مهمهدیواسه تو شا:  گفتتلخ
  
 سمت اتاقش حرکت واری به دهیشه با تک از من بای بخواد منتظر حرفنکهی بدون او

  .کرد
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  . شده؟ به خودم اومدمیچ:  گفتی کنارم نشست فقط وقتی کزی عزدمینفهم
  

  . نشدهیچیه:  رو برداشتم تا برم سمت آشپزخونه و گفتمظروف
  

  . دختر خوب براش باشمهی دنبال گهیم: مشغول شستن ظرفها شدم گفت. اومد دنبالم
  

. اما االن که مال من بود.  اگه برادرشوهر سابقم بود فقطیتح. اگه شوهرم نبودیحت
 تا آخر ی خوای واقعا م؟یگی میتو چ: دوباره گفت.  بودمدهیترس .دیقلبم تند کوب

  ؟ی کنی زندگریعمرت با خاطرات ام
  
 رو گفت، قرار بود هر وقت نیبله، اونم از اول هم:  گفتمدی لرزی که میی صدابا

  .خواست ازدواج کنه
  

  .ی دلش رو نرم کنی تونی کردم میفکر م:  با تاسف تکون داد و گفتی سرزیعز
  

 یامروز م:  کرد گفتی خارج مخچالی گوشت رو از ی شد و همونطور که بسته ابلند
  .خوام آبگوش بار بذارم 

  
 که ییررضای کرد و من به امی گفت که آبگوشت رو خوشمزه می می از ترفندهااون

  . تا آسمون فرق کرده بودنی تا به امروز از زمبشی کردم که از دیفکر م
  

در . امیررضا هم هنوز خشک و جدی باهام برخورد می کرد.  برگشتم باالدوباره
عوض این روزها عمه منیر که از زبون عزیز قضیه ازدواج من و امیررضا رو شنیده 

ه عزیز با گوش خودم شنیدم که ب. عزیز رو ترغیب به ازدواج امیررضا می کرد. بود
 زندگی کنه که انتظار دارین رادرشخب حق داره کی می تونه با بیوه ب: می گفت

این بچه زندگی کنه، واهللا خیلی هم مردونگی به خرج داد که عقدش کرد تا بتونه 
  .یلدا باید تا آخر عمر مدیونش باشه.بیاد و این باال زندگی کنه 

  
  . داشت تا آخر عمر مدیونش بودمحق
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با امیررضا : ودش شبنم را به عزیز پیشنهاد داد، عزیز هم باجبار گفت منیر خعمه

  .صحبت می کنم ببینم چی میگه
  

این پسر جواهره، فکر نکنی دخترم رو دستمو مونده ،فقط چون :  منیر هم گفتعمه
  .میدونم برادرزاده ام چیه دوست دارم دختر بهش بدم

  
ذا رو هم میزدم و بغضم رو می  هم فقط لبخند زده بود ومن تو آشپزخونه غعزیز

  .خوردم
  

مگه خودت همین رو نمی خواستی؟ مگه نمی خواستی تا آخر :  به خودم گفتممحکم
  عمرش برادرشوهرت باشه؟

  
 روز بعد از بیست روز عزیز وقتی شب همگی تو هال دور نشسته بودن و من همون

  .شنهاد دادشبنم رو به امیررضا پی.در حال مرتب کردن اتاق امیررضا بودم 
  

 نمیدونستم صدای ریز صحبتها در مورد چیه اما وقتی امیررضا با صدای تقریبا اولش
  .مامان شبنم نه: بلندی گفت

  
. لباسهای کثیفش رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم تا بشورمشون.  قضیه چیهفهمیدم

  .اما خودم میدونستم که بیرون زدم تا حرفهاشون رو بشنوم
  

: حاجی گفت. ایستادم اما گوشم به هال بود و حرفهایی که میزدند در حمام کنار
  .این پسر زن داره چی میگی خانم

  
نمیدونم چشه، مگه خودت نشنیدی چی گفت، میگه می خوام زن :  هم گفتعزیز

  .نمی خوام دست نااهل بیفته. بگیرم و از این خونه هم برم
  

  .ممن اون روز عصبی بودم یه چیزی گفت:  گفتامیررضا
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من با خود یلدا هم حرف زدم، امیرم که شهید شد، تو هم :  اینبار عزیز گفتاما

  .بخوای تا آخر عمر پای یلدا بمونی پس تکلیف من چیه که آرزومه نوه دار شم
  

  مگه یلدا عیب و ایرادی داره ؟:  گفتحاجی
  

داشتن در مورد من و زندگی خصوصیم حرف . از خجالت آب می شدم داشتم
شیر آب . سریع وارد حموم شدم تا من رو نبینه. امیررضا از هال بیرون زد. میزدم

  .رو باز کردم و لباسهاش رو توی تشت بزرگی گذاشتم تا خیس شن
  

تنها کاری که هنوز هم انجام میدادم رفتن کنار ... حوصله شده بودم و کم حرف بی
  .ودمامیرعلی بود که اونم از وقتی امیررضا پاش شکسته بود نرفته ب

  
با مرتضی رفته بود .  اسفند بود و قرار بود پای امیررضا رو از گچ باز کنناواخر

  .قرار بود فردا شب که شب عید بود همه فامیل اینجا جمع باشن . بیمارستان
  

هنوز هم . روزها و شبهایی که دلم می گیره با قاب عکس امیرعلی آروم مشیمهنوزم
  .از هم حاضر به بخشیدن امیرضا به کسی نبودماما ب. با بوی پیراهنش خوابم میره

  
 این چند روز که همراه عزیز به تمیز کردن خونه مشغول بودیم شبها اونقدر اما

وقتی رفتارهای سرد و بی خیال . خسته بودم که بی هیچ تفکری خوابم می برد
 اینکه این روزها به جز سالم کلمه ی دیگه ای به من نگفته.امیررضا رو می دیدم 

  . که من فکر می کنم نیستریبود به این باور می رسیدم که هیچ چیزی اونجو
  
 صدای بوق ماشین حاجی مطمئن شدم حاجی و ایمررضا برگشتن اما بی اعتنا با

امشب حتی دلم خوردن شام رو هم .نمازم رو تموم کردم و روی تخت دراز کشیدم 
  .نمی خواست
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در رو که باز .  مطمئن بودم عزیزهستش یک ساعت بعد تقه ای به در زده شدوقتی
چطوری با این پایی که همین امروز از گچ خارج شده بود پله . کردم تعجب کردم

  ها رو طی کرده بود؟
  

  نمیذاری بیام تو؟ باید اینجا وایسم؟: اما اون در عوض گفت. رو هم پرسیدم همین
  

  .ببخشید حواسم نبود بیا تو:  و گفتمکناررفتم
  
 اون حرکت کردم تا پیراهن و قاب عکس امیر که روی قالی کنار  من قبل ازو

  .سجاده نمازم بود رو بردارم
  

میگن آدم نمی تونه عشق :  و پیراهن رو که برداشتم با صدای گرفته ای گفتعکس
  .میدونستم. اولش رو فراموش کنه

  
  .بذار باشن: پوزخندی زد و گفت. کردم نگاش

  
  . این عکس و پیراهن رو اینجا ببینه من نمیدونم چرا دوست نداشتمو
  

  . و تیکه داد به پشتی و بسته ای رو کنار دستش گذاشتنشست
  

  .االن میام :  گفتمشرمنده
  
می : در اتاق رو بستم و گفتم.  سریع قاب عکس و پیراهن امیر رو به اتاق بردمو

  .برات چایی بریزم.خواستم امشب نون و پنیر و چایی عوضشام بخورم 
  

  .نه بیا بشین: ضاامیرر
  

  .تولدت مبارک:  که نشستم بسته کوچک کادو پیچ شده ای سمتم گرفت و گفتهمین
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.  اسفند بود؟ هیچ کس تا به حال به من نگفته بود تولدت مبارک28 من ؟ امروز تولد
  .حتی امیرعلی هم هیچ وقت نگفت

  
  .نمی خوای بگیریش:  لبخند زدم که گفتیهو

  
  .ممنون: ستش گرفتم و گفتم لبخند کادو رو از دبا
  

  .فقط نگاهم کرد.  هم نزدلبخند
  

  بازش نمی کنی؟:  رو کنار خودم گذاشتم که گفتکادو
  
  بازش کنم؟-
  

  نمی خوای ببینی چیه؟:  تکون داد و گفتسری
  

 بسته روب رداشتم و بازش کردم با دیدن پالکی که اسم خودم روش حک مشتاق
حتی خودم یادم نبود امروز تولدمه، : و گفتمشده بود لبخند قدرشناسانه ای زدم 

  .ممنون
  

بعضی چیزا رو آدم بخواد هم نمی تونه فراموش :  از سینه بیرون داد و گفتآهی
وقتی من و محسن دوران ابتدایی رو می گذروندیم و تو چون نیمه دوم بودی . کنه

  ... سال عقب افتادی ،یادته چقدرهینمیرفتی مدرسه و
  

یه دختر لوس که فقط بلد بود گریه کنه و :  و لبخندی زد و گفت رو قطع کردحرفش
  .همه باید هر چی می گفت قبول می کردن

  
وقتی پنج شش ساله بودم و .  من هم به اون روزهایی که میگفت برگشته بودمانگار

. امیررضا هم بازی محسن بود. حسرت بازی با محسن ،علی و دوستاش رو داشتم
  .ودندهمیشه تو کوچه باهم ب
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یادته وقتی محسن آبله گرفته بود و مادرت از ترس اینکه تو هم آبله بگیری چند -

  .روز اول بیماری محسن تو رو آورد خونه امون و سپردت دست مادرم
  

خاطراتی که . خاطراتی که گذر زمان کم رنگ کرده بودنشون.  یادم بودآره
  .فراموش شده بودند انگار

  
  .ر و مداد بهت هدیه دادم؟ اون روزم روز تولدت بودیادته یه دفت:  دادادامه

  
تو چشمای مردی که می گفت امروز دومین .  من سریع سر باال آوردم و خیره شدمو

  .تولدی بود که بهم هدیه ای رو میداد
  

اما وقتی آب ریختی رو دفتر مشقم و من موهات رو کشیدم تو :  خندید و گفتتلخ
  .اونم دعوام کرد.  امیر کردیرفتی شکایتم رو به.فرار کردی 

  
هیچ وقت یادم نمیاد . از همون موقع مهربون بود:  رو که پایین انداخت گفتمسرش

  .اذیتم کرده باشه
  

  .من اون موقع فقط بابت مشقایی که خراب کرده بودی ناراحت بودم : گفت
  
  .اما موهام رو محکم کشیدی، خیلی درد داشت-
  

  اگه عذرخواهی کنم ، می بخشی؟: رومی گفت به طرفم خم شد و با لحن آکمی
  
  .فقط دوست داشتم امیر دعوات کنه. من همون موقع بخشیده بودمت-
  

  امیر؟:  رو عقب کشید و با پوزخند گفتخودش
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 بودم ادامه بده اما بلند شد که سریع روبروش ایستادم و همونطور که پالک منتظر
   می گفت می خوای زن بگیری؟عزیز: طال همراه با زنجیرش تو دستم بود گفتم

  
  نباید بگیرم؟:  شد تو چشام و گفتخیره

  
  شبنم ؟:  رو تو دستم جابه جا کردم و پرسیدمپالک

  
  .مهم نیست کی باشه:  گفتجدی

  
قلبم هم انگار برای یک لحظه نتپید چه راحت می گفت .  چشمم لرزید انگارمردمک

  .براش مهم نیست کی باشه
  

   رو می خواست از چشمام بفهمه؟چی.  بود به چشمامخیره
  
انگار . اما چشماش پر از حس بودند. نگاه و چشمام حس بود یا نبود رو نمیدونمتو

هر حس یک آدمک و .آدمک هایی درون چشمش به خروش و جدال ایستاده بودند 
جدالی بین چند آدمک که در نهایت پیروزی از آن هیچ کدام . هر آدمک یک حس

.  یه نفر تو قلبم هستاماشبنم نیست، : شماش رو بست و گفتنبود چون امیررضا چ
. صحبت تموم کودکی، نوجونی و جوونیمه. بودنش هم صحبت امروز و دیروز نیست

اما . نمیشه. می خوام فراموشش کنم.می خوام نخوامش.می خوام بی خیالش شم
  .سعی می کنم فراموشش کنم

  
ردی چون امیررضا رو تونسته بود  رو دوست داشت؟ کی بود؟ کی بود که قلب میکی

  چرا ؟: تصاحب کنه؟ پرسیدم
  

هنوز گوشه هال پهن بود و چادر نمازم هم .  به سجاده نماز امیرعلی بودنگاهش
  .کنارش بود

  
  .پالک از دستم افتاد. وقتی صدای کوبیده شدن در بلند شد.  نگفت هیچی
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 که عمه فروغ گفته یمنبه . بلند و پرصدا. دمی حس مسخره ام خندنی خودم و ابه

 نذر کرده بودم شی سالمتی که برایبه من. نگهش دارمدی شوهرمه باررضایبود ام
  . خواستم زن باشمی که میبه من.  نکنمتشی اذگهید
  

 یعنی نیا. ی من از بازی خط خوردگیعنی نی خواست و ای رو میکی خودش
.  گرفتمی مدهیاد ندی نگه داشتن شوهرم داشتم رو هم بای که برایحداقل شانس

  .شهیخودش گفته بود عشق اول فراموش نم
  

 ی رو که دوست داشت فراموش نمیاون دختر.  کردی وقت فراموشش نمچی هپس
  .کرد مطمئنم

  
 یبه خاطر من که ب. سال عاشق بوده نیاون چند.  عمر دوست داشتنهکی صحبت

  .شهی که دوست داره نمی دخترالیخ
  

  .دیواب به چشمم ند رو صبح کردم اما چشمام خشب
  

.  درد و دل کردمیرعلیاون شب تا صبح با قاب عکس ام.  نظم شده بودندی بافکارم
  . خواستم کمکم کنهی شرمانه ازش میب. از برادرش گفتم 

  
 من ی بدتیاون شب نها.  برهرونی خواستم کمک کنه عشق اون دختر از دلش بیم

بد .اون شب بد بودم. اد نرسه خوی که می وقت به دخترچیبود چون آرزو کردم ه
  . دوست داشتررضای که امیبودم و بد کردم به دختر

  
 نبود اون دختر یفقط آرزو. رو نکردمررضای تصاحب قلب امی آرزوی شب حتاون

  . منی زندگبی خواست بشه رقی مکهیدختر. رو کردمشیتو زندگ
  

  .امه مال من اسم تو شناسنهی قلب شوهرم مال اون بود و یی که فرمانروایدختر
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.  شدمداری بدی رسی فاطمه که از پنجره به گوش می بچه های با سرو صداصبح
 دتیع:  بغلم و گفتدی رفتم که گلناز پرنیینمازم که قضا شده بود رو خوندم و پا

  .ییمبارک زندا
  

  .زمی تو هم مبارک عزیسال نو:  و گفتمدمی رو بوسصورتش
  

 و فقط نگاهم کردم ستادی ادیارم رس که کننیاما هم. سمتم دی هم دویمصطف
 به شهیهم:  گفتیی که صدادمیخند.  و فرار کرددی کشیغیخواستم بغلش کنم که ج.

  .خنده
  

به طرفش رفتم و بعد از .  بودستادهی فاطمه بود که دم در ساختمون ابرگشتم
 شده که خان داداشم یچ:  گفتطنتی که با شمی سال نو وارد شدکی و تبریروبوس

  دواج منصرف شده؟از از
  

 دوباره دینگاه پر از خجالتم رو که د. رهی باعث شد از خجالت صورتم گر بگنگاهش
 ی مییای و به دلش راه بی ذره باهاش مهربون باشهیقربونت بشم : بغلم کرد و گفت

  .زهی ری داره به پات می که هر چینیب
  

 ی رو میکیبرادرش خبر نداشت .  داشت ما رو بهم وصل کنهی فاطمه هنوز سعانگار
   کرد؟ی باز هم اصرار مدی فهمیواقعا اگه م. خواست

  
  . دوستت دارهزنهینگاهش داد م:  باعث شد خشکم بزنهشی جمله بعداما

  
 دم؟ی فهمیپس چرا نگاهش رو من نم. گفته بود دوستم داره.  فروغ هم گفته بودعمه

 نیهمچ. من باشم بخوادش ری که امی تونستم تصور کنم دختریتو افکارم هم نم
  . تونستم بهش فکر کنمی نمی رو حتیزیچ
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 به ذهنم راه ندم گفت که یالی فکر و خنکهی ای گفت، حتما برای دوستم داشت ماگه
 خواد فراموشش کنه؟ نکنه اون دختر ی رو دوست داره، اما چرا گفت میکس

  د؟یازدواج کرده؟ شا
  

مطمئنم مادر . بودهی همساخونهزیعز. می و با هم سمت آشپزخونه رفتدی رو کشدستم
  .مراسم سمنو پزون داشتن.  اونجا بودندبشبیاز د. هم اونجا بود

  
  .ادیبرو بگو شوهرت هم ب:  صبحونه رو پهن کرد و گفتسفره

  
 نمازش رو که خوند برگشت گهی مامان ملیروز تعط:  حواله ام کرد و گفتیچشمک

  . کندارشیبدو برو ب.دیخواب
  
 دوم و یبا ضربه ها.  ندادی زدم که جوابی رفتم تقه اررضایم شرم سمت اتاق ابا

 صورتش هم با پتو دمی نداد نگران در رو باز کردم که دیسوم و چهارم هم جواب
  .پوشونده

  
  ررضا؟یام:  شدم و گفتمکشینزد

  
  . شوداری بررضایام:با دلهره گفتم.... ندادجواب

  
 صورتش کنار زدم که با صورت ی جواب نداد دست دراز کردم و پتو رو از رویوقت

  .خندونش مواجه شدم
  

  سالم،سال نو مبارک:  باال انداخت و گفتییابرو
  

  . تو هم مبارکیسالم،سال نو:  کردماخم
  
  .اخم نکن :  و گفتدی ام کوبیشونی به پی شد و با انگشت شست ضربه آرومزی خمین
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 نیهم.  و در رو بستدیخواستم از در خارج شم که بازوم رو کش.  اومدنیی تخت پااز
   .دیکه به طرفش برگشتم گونه ام رو بوس

  
 شد ننه ی نمی سال نو خشک و خالکیباالخره تبر:  نگاش کردم گفترهی خرهیخ

  .جون
  
اما اون هنوز جلوم .  بوسه اش که داغ شده بودی جای خواستم دست بکشم رویم
  . نداشتمیظورمن: در رو باز کردم که گفت. کردی و بود و نگاهم مستادهیا

  
  . بوسه ممکن بودنی منظور تری بوسه بنی من مطمئن بودم که او
  

 زی کالم اشتباه کردم به عزهیمن :  انداخت و گفتنییسرش رو پا.  نگفتمیزی چیوقت
اما خب دل . دهی مشنهادی رو بهم پی چند نفرهی خوام ازدواج کنم ، هر روز یگفتم م

  . شمالشی خی تونم بی جلوم باشه نممیگعشق بچ .ستی نشی حرفا حالنیمن که ا
  

 التماس نی تونست ای میزی چهیفقط .  کردیملتمس نگاهم م.  رو باال آورد سرش
   کنه؟ اون دختر من باشم؟ من؟یرو معن

  
  .زنم رو دوست دارم :  رو بست و گفتدر
  
من تو چشمش . چشماش شفاف شدند انگار. دمی حرفش از فرش به عرش رسنی ابا

  . من رو دوست داشته باشهررضای که امدی گنجیتو باورم نم . دمی رودآدمک عشق
  

  ؟یمن رو دوست دار: دمیپرس
  

دستش بند شد به . دمی رو که به سمتم دراز کرد عقب رفتم و به در چسبدستش
به فاصله .  بود با فاصله چند نفسستادهی اکمینزد.  که گردنم انداخته بودمیپالک

 که ی و نوازشدی لغزی صورتم می که رویخورد و نگاه ی که به صورتم میینفسها
  .سهم پالک گردنم بود
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 زشیهمه چ.  نبودچدهی پیرعلیام.  مبهم رو تجربه نکرده بودمی نوازشهانی امن

  .اما مرد روبروم اصال شناخته شده نبود. ساده بود و مشخص
  

س بسته چشام از تر.سرش که خم شد .  کرد پر از حس ابهام بودی هم که ممحبت
 که رونینفسم رو ازاد کردم ب.  در قرار گرفتیاما سرش که کنار سرم رو. شدند

  . برمیدارم م: زمزمه کرد
  

.  فاصله بهم چسب خورده بودندیانگار که بدنهامون ب.  که تو آغوشش بودمانگار
دو تن زجر فاصله رو داشتن تجربه . فاصله گرچه اندک ، اما بود.  نبودینجوریاما ا

  .دند  کریم
  

بلکه فاصله . اندک فاصله رو کوتاه نکرد نی آغوشش بود و اون ارشی مشتاق پذتنم
  .امی مگهی دقهیپنج دق: گرفت و در رو باز کرد

  
 ی احساساچهی دری توزدمیداشتم دست و پا م.  و منگ بودمجیگ.  برویعنی انی و

  . پا توش گذاشته بودمررضای بار با امنی اولی که برایمبهم
  

 که نشسته بود ینتونستم لبخند. دوست داشت. من رو. بود زنم رو دوست دارم گفته
  . لبم رو جمع کنمیرو
  

 دارشی؟بی کردرید:  زد و گفتی داریفاطمه لبخند معن. اشپزخونه که شدم وارد
  ؟یکرد

  
  . بودداریب:  حواس با لبخند گفتمی من بو
  

  ؟ی کردریپس چرا د:  پهن تر شد و گفتلبخندش
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:  ربط گفتمیب. دی لرزی مررضای امیتموم تنم از عطر نفسها. ذبم کرد معنگاهش
   هنوز؟اطنی و گلناز تو حیمصطف

  
  . لبخند گفت ارهبا
  

  .زی بریی منم چای زحمت برایب:  به طرفم گرفت و گفتیی چااستکان
  

  . وارد شدسی با سرو صورت خررضای که امختمی ریی خودم و فاطمه چایبرا
  

  .ی کردسی ، همه خونه رو خی چرا صورتت رو خشک نکرد: با اخم گفتفاطمه
  
 ونی صورتش رو مررضای با خنده خم شد که فاطمه خواست عقب بکشه اما امررضایام

با لبخند ازش . دی فاطمه کشسی رو به صورت خسشیدستاش گرفت و صورت خ
 خان داداش هیچ:  صورتش رو پاک کرد و گفتشیفاصله گرفت که فاطمه با روسر

  . خونهی خروس مکبکت
  
 کبکم خروس شهیخواهرم کنارم باشه مگه م:  حواله ام کرد و گفتی نگاهررضایام

  .نخونه
  

  زم؟ی من کو عزیی چالدای:  هم گفتمررضایا.  نگفتیزی و چدی خندفاطمه
  
  . نه تنها به چشم من بلکه به چشم فاطمه هم اومدزمی عزنی او
  

 ری کنار امی خوام همگی گفت مزیزع. میدی چری رو کنارمزار امنی هفت سسفره
  .می دعوتریشب خونه عمه من:  گفتزیزمان برگشت عز. میباش

  
   مشتاق رفت و آمد نبود؟نقدری قبال اریچرا عمه من:  خودم گفتمبا
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 ی دمغ و گرفته بود اما موقعه اری دوساعت بعد از برگشت از کنار امیکی تا ررضایام
 جورابام رو ای بلدای:  صدام کرد و گفتمی برریمن تا به خونه عمه می شدیکه آماده م

  . کنمی نمداشونی کجان، پنیبب
  

 ی رو اتو می حاجراهنی جوراباش کجان من خودم پنیبرو مادر بب:  هم گفتزیعز
  .کنم

  
 کرد که یوارد اتاق که شدم پخ.  رفتمررضای رو کنار گذاشتم و سمت اتاق اماتو

  . قلبم بذارمیباعث شد با ترس دست رو
  

  . خانم خانمایترسو هم که هست:  و گفتدیخند
  

کشو رو باز کردم و اشاره کردم به جورابا و . ذاشتمی جوراباش رو تو کشو مشهیهم
 دیبه نظرت اگه حرف شبنم شد با: کنارم نشست و گفت.  جوراباتنمی ، اناهایا: گفتم

   بگم؟یچ
  

 تمی خواست اذی م. چرخوندواری درو دنی کردم که سوت زنان نگاهش رو بنگاش
  .کنه

  
خب : گفتم. مثل خودش.  کنمتیاذ.  خواست مثل خودش باشمی دلم مررضای امبا

  .هی به نظر من دختر خوب؟ی کنی چرا باهاش ازدواج نمیاگه موافق
  
زن هم :  ام رو با دو انگشتش فشار داد و گفتینی اش داد و محکم بینی به بینیچ
  رت؟ی غی بنقدریا

  
   ....نقدریرد هم ام:  و گفتمدمیخند

  
  ؟ی چنقدریمرد هم ا:  رو گرد کرد و گفتچشاش
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  . حواس پرتنقدریمرد هم ا:  رو تودستش گذاشتم و گفتمجوراب
  
  . ترسمیست؟میدلم قرص ن:  پشت دستش گونه ام رو نوازش کرد و گفتبا
  

  ؟ی چیعنی: گفتم . دمی رو نفهممنظورش
  

 بار ازت هی من لدای.  باشمنکهی با من،اییای راه متیی ترسم فقط بخاطر تنهایم: گفت
  ..طاقت ندارم . گذشتم

  
  ؟یاز من گذشت:  ادامه بده و گفتمنذاشتم

  
  . داد و رو به روم نشستهی در کمد تکبه
  
 دی آن دلم لرزهی رنگ به رنگ شد و گفت عاشقش شده ، ی کلری امیوقت: ررضایام
   دختر خوشبخت؟نی اهی کدمی ندادم و پرستیاما باز اهم. به دلم بد اومده بود.
  

  .زنمیفقط گفتم باشه با مامان حرف م.  بگمیزی اسمت رو آورد نتونستم چیوقت
  

 شهیهم. برادرم هر جا کمک الزم داشتم کمکم بود.  شب رو با خودم کلنجار رفتمکل
  .  گذشتی که دوست داشت بخاطر من مییزایاز چ

  
چاقو که . اسم رو به قربانگاه بردم احسلیاون شب بعد از نماز صبح اسماع:  گفتتلخ
  . زن داداشیاز همون لحظه به بعد تو شد. تموم شد. دی بردمیکش

  
 که برادرانه بود و نگاهش پاک بود رو مرور یی من اون روزهازدی که حرف ماون

  . کردمیم
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 تو چشمم فقط زن داداش ،ی زن داداشم بودیخدا شاهده که تا وقت:  دادادامه
 بود ی زمان وقتنیبدتر. نشد.  کردم برمیسع. ردم نگاهت نکنم کی میسع. یبود

  . تونستم دم بزنمی سوختم و نمیم. که مامان اصرار به ازدواجم داشت
  

. ختی ری احساسم رو بهم مهی به الهی شد که داشت الی و متوجه نمزدی حرف ماون
   همه حس؟نی به عظمت ای مردی تونستم احساس خرج کنم برایمن چطور م

  
   همه حس خوب حضورش رو؟نی تونستم جبران کنم ای مطورچ
  
 ی ترسم بگن چشمم دنبال زن داداشم بوده، کاش بچه اتون بود، حداقل می ملدای-

اما االن هر لحظه که نگاهم .گفتن بخاطر برادرزاده اش با زن برادرش ازدواج کرد
اک نبوده که بعد  کنم که نکنه بگن من نگاهم به زن داداشم پی لرز مفتهیبه مردم م

  .از شهادتش با زنش ازدواج کردم
  
سرسجاده . ی کنی نگاهم می وقتی کنی سرگردونم مه،ی نگاهت پر از سرگردونلدای

 شبت راهنشی پیبا بو. ی کنیهنوز قاب عکسش رو بغل م. ی خونی نماز مری امی
 یبا حرف و نگاهم رنگ م. یری گی با بوسه من گر میاز طرف .ی کنیرو صبح م

 و ستمی بازی عزی تونم جلویمن. شهیاما نم. دمیبه خدا بر. من خسته املدای. یریگ
  . تونمینم .یمن گفتم تا ابد زن داداشم. دمیبگم بر

  
  . بغضش رو حس کردمینی که کرد من هم سنگبغض

  
: بلند شد و گفت.ادامه نداد.  بوددهی بودم ادامه بده اما انگار واقعا برمنتظر

  . باشهدی واقعا برام جددی سال جدنی حداقل ادوارمیام
  

اونقدر که .  بزرگهیلی که دوست داشته بگذره خی که بخاطر برادرش از کسیمرد
 نه از من دیشا.  ممکنه باز هم گذشت کنهی روزنکهیا. کنارش موندن ترس داشت

   .گهی دی از کسدیشا
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 بخاطر ررضای کرد که امی منی تضمیاما چ.  نوع محبت ها رو نداشتنی تجربه ادلم
  حرف مردم از من نگذره؟

  
 بخاطر ررضایام.  گذشت کردنش مرددم کرده بودنیا.  به جونم افتاده بوددیترد

  .برادرش از من گذشته بود
  

 صحبت از شبنم رو به زی عزیوقت.  به سرم اومددمی ترسی که ازش میزی شب چاون
  . که فقط سکوت کرده بودییررضای آورد و امونیم
  

  .ستیگفته بود دلم قرص ن... ترسمی بود مگفته
  

 یمن هنوز با قاب عکس برادرش درد ودل م.  از من قرص نبود؟ حق داشتدلش
 طبقه بود اما به فاصله چند هی به ظاهر دی هنوز فاصله امون شایحق داشت وقت. کنم

  .میخونه از هم دور
  
. قرص کنم تونستم دلش رو ی که هنوز صادق نبودم با خودم و احساسم چطور میمن
  . خواستی رو نمنی خواستم از دستش بدم رو قبول داشتم اما اون ای نمنکهیا

  
 طلب نکنه نباری خواست ای بود و مدهیاون بخش.  عشقش کهنه شده و ارزشمندتراون

  .ی حرفچی هی بارهیبلکه بدست ب
  

 حرف از ریعمه من. ی مونیگفت تا ابد زن داداشم م. تونهی گفته بود نماون
  . کردم چشمام پر آب نشنی می زد و من سعی متیمحرم

  
پسرم تو  : دی ازش پرسیحاج.  انداخته بودنیی که سرش رو پاررضای بودم به امرهیخ
  ؟یگی میچ
  
  .منتظر بودم بگه من زن دارم .ستمیمنتظر شدم بگه موافق ن.  شدم به دهنشرهیخ
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به حلقه اش .  دست چپمی رودینگاهش چرخ.  شد به منرهیخ.  رو باال آوردسرش
تلخ لبخند زد و سر تکون .  انگشت نشسته بودکیکه کنار حلقه برادرش به فاصله 

  .داد
  

 بوسه اش ی باشه؟ اما اون که گفت زنم رو دوست دارم؟ جای کستی بود مهم نگفته
  . کنهمی خواست سهم منو با شبنم تقسی سوخت اون میرو گونه ام هنوز م

  
 ی خواست؟ می میاز من چ.  کردیمنتظر نگاهم ملبخند زد اما ... تکون داد سر

   چرا؟؟یبگم حق ندار. خواست مخالفت کنم
  
 آروم شهی که همی خواست پاداش گذشتش رو من بدم؟ منی خواست ؟ می میچ

 ی منوی مرد شوهرمه و اجازه نداره ازدواج کنه؟ انی بلند شم و بگم اریبودم و سربز
   شد؟ی میخواست؟ اونوقت چ

  
  واست برسه؟ خی می چبه
  
 خواست ثابت کنه زن ی خواست ثابت کنه چشمش دنبال زن برادرش نبوده؟ میم

   قسمت کنه؟ی خواد اون رو با زنیزن حالش نم...روزشیبرادر د
  

 تونستم یمن چطور م.  که به قول خودش سرگردون بودمیبا من. کرد با منی مبد
  د؟یحب کن شوهرم رو تصانی و بگم حق ندارستمی جمع بانی ایتو رو

  
 که ی بود و اون هنوز نگاهش به منریهمه چمشون به دهن ام.  کردی می رحمیب

  ؟ی پس من چررضایخواستم دهن باز کنم و بگم ام.  کردمی نمی کارچیه
  

 رو یتی محرمی حاجیوقت.  کنارش نشست دشی شبنم با چادر سفیوقت.  نتونستماما
 چند ساعت قبل از عشق نیتا هم.  خوند که دائمش مال من بود متنفر شدم ازشیم

   شد پس؟یچ. زدی حرف مشیکودک
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   کارش ثابت کنه؟نی رو با ای خواست چیم
  

 با با نفرت نگاهش نی اولیبرا.  شبنم خنجر شد و به قلبم فرو رفتی فاتحانه لبخند
   بود؟ چرا چشمش دنبال شوهر من بود؟ررضایمرد قحط بود؟ فقط ام. کردم

  
. همه لبخند داشتن. اهم کنه اما تا آخر شب اصال نگاهم نکرد نگررضای بودم اممنتظر

  . بودنجای سهم من بود؟ کاش فاطمه اررضای امدونستی نمزیچرا؟ مگه عز
  

 اگه با فاصله اما کنار ی از تو حتری غی زنی شد شام خورد وقتیمگه م.  نخوردمشام
  شوهرت نشسته باشه؟

  
چرا فرصت .  خوردمشیت تر م راحیاونجور.  دادندی غذا زهر می به جاکاش
   حلقه که هنوز دستم بود؟هیفقط بخاطر . نداد

  
  .دی لرزی تنم مینه تنها دستام همه  . دندی لرزی مدستام

  
حق .  هم دلخور بودمزیاز عز. دونمی نه رو نمایتشکر کردم .  سرسفره بلند شدماز

  .نداشت
  

 شد به بهونه ی مدیاش.  کنمی خواستم اونجا بغضم رو خالمی رفتم یی دستشوسمت
  .زمیشستن صورتم اشک بر

  
 ررضا؟ی کردم؟ امی مهی گری کیبرا.  نرهرونی دهنم گذاشتم تا صدام بی جلودست

  . نداشتاقتیل
  

  . شدمی کسنهی به سنهی زدم که سرونی بیی رو شستم و از دستشوصورتم
  

   کرد؟یپس چرا نگاهم نم.  بودنیی پاسرش
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  .یخت شمبارک باشه، خوشب:  کردمزمزمه
  

بذار فکر کنم من بودم که پس : آروم گفت.  رو باال آورد و نگاهم کردنگاهش
 هم دمی با برادر شهی تونم حست رو حتیمن نم.  دردش کمترهینجوری ادنیکش

  .قسمت کنم
  
   قسمت کنم؟گهی دیکی شوهرم رو با دی من چرا با؟یمن چ-
  

 وقت تنهات چیه. باشم تا آخرش دمی که قول می خوایتو حضورم رو م:  گفتتلخ
  .میشی وقت من و تو ما نمچی باورم شه که هدی شاینجوریا. ذارمینم
  
  ؟ی تو دوستم داشتدونستمی مگه من م؟یفرصت نداد:  بغض گفتمبا
  
  ؟ی نگفتیزیپس چرا چ-
  

   گفتم؟ی مدی بایچ:  شدندری سرازاشکام
  
 چرا ره؟ی بگ کنه زنی غلط مررضای امی چرا نگفت؟یمخالفت؟ چرا مخالفت نکرد-

   حق منه؟ هان؟ینگفت
  
  . بودییهوی. نتونشتم...نشد-
  

 ی کاری خوای اگه منو م؟یهنوزم وقت دار:  رو چرخوند تو صورتم و گفتنگاهش
  . خونه برسهنی ارونی خبر امشب به بنکهیقبل از ا.  امشبنیهم.  االننیهم. کن

  
  . بودمدهی رحمش رو ندی بی رونیا. رفت

  
   شد؟ی تموم میعنید؟  شی تموم می کامشب
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در .  خودش رو ثابت کنهیحق نداشت اونجور. نخواسستم. نکردمی شب کاراون
.  اورد ی رو داخل خانه منی ماشی باال برم وقتنکهیعوض موقع برگشت قبل از ا

  . کرد و نگاهم کردبشیدست تو ج.  که شدادهیپ.  شهادهیمنتظر شدم پ
  
  .به دستم کرده بود رو جلوش گرفتم که ی تکون دادم و حلقه ای تاسف سربا
  
  ه؟ی چنیا-
  
 دست شبنم ی بهتره بندازشهی مطمئنا الزمت م،ی که دستم انداخته بودیحلقه ا-

  .خانم
  

در رو که .  نکردمییاعتنا. دمی قدمهاش رودنبالم شنی صدادمی پله که چرخسمت
  .باز کردم خودش رو پرت کرد داخل

  
  .ونریبرو ب:  رو باز گذاشتم و گفتمدر
  
 ی می اونوقت با من تلخی شوهرت رو نگه داریچرا؟ تو عرضه ندار:  پوزخند گفتبا
  .یکن
  

  .دارمی که خودش نخواد بمونه رو نگه نمیشوهر:  کردم صدام از بغض نلرزهیسع
  

 قدم واسه هی خواد ی که دلم می فهمی چرا نم؟ی فهمیخسته شدم م:  گفتیعصب
  ؟یداشتنم بردار

  
  . مگه مهمه؟ به درک گهید:  کف هال و گفتم رو پرت کردمچادرم

  
 ی وقت زندگچی چون هدیشا. شناختمی لجباز و ناآروم رو نمیلدای نی هم اخودم

  . نشده بوددهی به بحث و دعوا کشریکوتاهم با ام
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  .ررضای امادیازت بدم م:  زدمداد
  

  . احساس مسخره امنی از ایحت..از خودم... از توادیمنم بدم م:  زدداد
  
  ؟ی دوستم داریتو گفت:  و گفتمدمی بغض در رو بهم کوباب

  
  .دارم-
  
: دستام رو دور پاهام قالب کردم و گفتم.واری نگاش کردم و سر خوردم کنار درهیخ

  ؟ی کار رو کردنیپس چرا ا
  

  ؟ی نکردیتو چرا کار:  زانو زدجلوم
  

  . انصافیب:  پس زدم و گفتمرهی تا اشکم رو بگومدی رو که جلو مدستش
  
   تو؟ایمن -
  

 امشب نیمگه هم.  ترسمی می باز بگذرنکهیمن از ا. دمی ترسیمن م:  گفتمصادقانه
   از من؟یباز نگذشت

  
  .نگذشتم:  کردزمزمه

  
  .آروم باش: مچ دستم رو گرفت و گفت.  اش نهی به سدمی مشت کوببا
  

به . تی امننیبه ا.  داشتمازین.  اش چسبوندنهی برد پشت گردنم و سرم رو به سدست
  .به آغوشش. به حضورش. بودنش

  
  . بشمکی شری تونم تو رو با کسیمن نم:  زدمهق
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 ی تونم حست رو با کسیمنم نم. ی کنیپس درکم م:  به خودش فشرد و گفتمنو
  .ی نه اولمی که برات دومی بشم اونم وقتکیشر

  
 خاطره هی فقط ریثابت کن ام:  اش که زمزمه کردنهی به سدمی مشت کوبدوباره

   گوشه ذهنت وشی فرستیثابت کنه م.  مونه براتیخوش م
  

 خاطره هی فقط ریثابت کن ام:  اش که زمزمه کردنهی به سدمی مشت کوبدوباره
  .تی مرد زندگشمی گوشه ذهنت و من مشی فرستیثابت کنه م.  مونه براتیخوش م

  
  . خوامی نمگهید: دمی بغض نالبا
  

  . کن ثابت:  رو به صورتم چسبوند و گفتصورتش
  

  . خوامی نمگهید: داد زدم . ذاشتینم.  کردم از آغوشش خارج شمتقال
  
  .بلند شو ثابت کن.  خوامیاما من م-
  

خودم . دستاش شل شدن.  اش گذاشتم و با تمام توانم عقب روندمشنهی رو سدستام
  . خوامینم:  و گفتمدمیرو عقب کش

  
 یبدون تو نم. ی نفسم تو؟یشی نمی وقت واسه من زندگچی هیدید:  گفتخونسرد

  .شمی وقت واسه تو نفس نمچیتونم اما من ه
  
   نصفش شده بود سهم شبنم؟ی از وقتومدینفسم باال نم....دی فهمینم
  
 وقت مال من چیتو ه:  داد و گفتهی تکواریبه د.  و ازش فاصله گرفتمستادمیا

  . مطمئنمی خوایتو اصال منو نم. گهی حسم منویا. یشینم
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 یبغض خفه شده تو صدام رو حس نم. دیدیمگه اشکام رو نم.  کردی ممی عصبداشت
   خوامش؟ی گفت نمی که مدی شنیکرد؟ هق زدنام رو نم

  
  . خوامتینم. رونیبرو ب.  خوامتینم:  گفتمهی گربا
  

 کردن هی دست از گری خوای میک.  بزرگ شوکمی:  و گفتدی خندخونسرد
  .ثابت کن بهم که من مردتم.یبردار

  
  .چقدر زود کنار اومده بود با مرد دو زن بودن. دادیآروم بودنش عذابم م همه نیا

  
  .رونیبرو ب... خوامتینم...یستین:  کردمیلجباز

  
 همه آروم نیا.  شد و من قدم به قدم عقب رفتمکیقدم به قدم بهم نزد.  شدبلند

   بزنه به گوشم؟یلینکنه باز بخواد س.  شد بترسمیبودنش باعث م
  

 یفقط امشب رو فرصت دار:  داد و گفتهیبه چارچوب در تک. شدم  اتاق کهوارد
  .یثابت کن

  
  .ادیمن ازت بدم م:  تخت نشستم و گفتمیرو
  

 که ساده شوهرش رو ببازه ی دوست دارم اما از زنیلیبرعکس من خ:  و گفتدیخند
  .ادیبدم م

  
  . شده بود به منرهی کردم و اون با لبخند خی نگاش مزانی راشک

  
  . تونمیمن نم: گذاشتم و گفتم.  گوشامیستم رو رو تا ددو
  

   ازت خواستم؟یچرا ؟ مگه چ:  اش رو از در گرفت و گفتهیتک
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از .  با شبنم به اون بودتی که نگاهش قبل از محرمی دست بردم سمت حلقه اهوی
 افتاد و نی زمی اش خورد و رونهیبه س. دستم خارجش کردم و پرت کردم طرفش

  .ستادی پاش از حرکت ایجلو.  خورد نی زمیچند دور رو
  

  گه؟ید:  شد بهشرهیخ.  دو انگشتش گرفتنیحلقه رو برداشت و ب.  شدخم
  

  .ری امراهنیبه پ.  تخت بودی روراهنینگاهش به پ.  نگاهش رودنبال کردمرد
  
  . برهی خوابم نمراهنشی پی بدون بودمی بغض نالبا
  

  ؟یبرادرم بخواب راهنی با پی تو بغلمی وقتی خوایم:  گفتتلخ
  
  من تو بغلش بخوابم؟.  پرده بودنش شرم کردمی رک و بنی ااز
  

 که یساک.  رفتمری لباس امی و سمت کمدهادمی پرنیی از تخت پاراهنی با پهمراه
  . توش جا دادمی رو عصبری امی لباسهای کمد بود رو برداشتم و همه نییپا
  

 و باور نکنه که نهی نگاهم رو ببمدیاما ترس.  بودی مشکراهنی اون پی هنوز پنگاهم
  . رو هم فراموش کنمری خاطرات امی داشتنش حاظرم حتیبرا

  
 اما دارهی کردم حداقل اون رو برنمیفکر م.  قاب عکسش رو بردارهدمی ترسیم

  .رفت سمت قاب عکس و برش داشت
  
   جاش کجاست؟؟ی چنیا:  دستش گرفت و گفتتو
  

 ری هم از امی بدی خاطره اچیتت دارم اما همن دوس.  نکنی انصافیب. بگم خواستم
  .اون خوب بود. ندارم
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 ی زوریچی هنکهینه مثل ا:  نگفتم که قاب عکس رو سرجاش گذاشت و گفتیزیچ
  .شهینم
  

مگه مهمه ثابت : دست دور بازوش گذاشتم و گفتم. که سمت در اتاق برداشت قدم
  ؟یستی مال من نگهید مهمه بگم دوستت دارم؟ مهمه ؟ تو که ؟یزیکنم برام عز

  
   کرد؟ی حرف نگاهم می بشنوه که بیمنتظر بود چ. ستادی روبروم انهی به سدست

  
  . خودم رو سرپا نگه دارم نی از اشترینتونستم ب.شکستم

  
  .ی بگیقبول هر چ: دمی پاش نشستم و نالکنار

  
 چیه:  گفتی خم شد و دستاش رو دور شونه ام گذاشت و بلندم کرد و عصبعیسر

  .نمتی ببینجوریطاقت ندارم ا.  وقت التماس نکنچیه.  نکنکی خودت رو کوچوقت
  
  ... فقط تو رو خدا گمی بگم؟باشه مزی خودم به عزی خوایم:  التماس گفتمبا
  
   باشم؟ فقط کنارت باشم؟ی از من؟ چی خوای میچ:  شد و گفترهی چشام ختو
  

  .همه کسم باش: دمینال
  

 باز کردم تا بتونم نفس شتریدهنم رو ب. ستیحس کردم هوا ن.  کم آوردمنفسم
  چت شد؟: نگران گفتم. بکشم

  
 ینم.  ام بردمقهیدستم رو به .  تخت نشوند و از اتاق خارج شدی منو روعیسر

  . مونده بودمرونی شده بودم که از آب بیمثل ماه. تونستم نفس بکشم
  
  .بخور: دهنم گرفت و گفتمی آب رو جلووانیل
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  .نفسم...نف: گفتمبه زور . نتونستم
  

 کرد و ی نوازش می و کمرم رو دوراندی کشنیی بلوزم رو پاقهی رو باز کرد و میروسر
  .نفس بکش. غلط کردم:  گفتی میبا نگران

  
  بخاطر من؟.هی گرری بوده بزنه زکینزد.  کردمنگاش

  
  . گشت ی کم کم برمنفسم

  
 یت بره منم منفس.نفسم به نفست بنده .  نفس بکشینجوری ،همزمی عزنیآفر-
  .رمیم
  

 فقط مال من گهی مرد که دنیا.  دادمهی کنار تخت تکواری فاصله گرفتم و به دازش
  .شبنم تصاحبش کرده بود. نبود

  
  . خونده نشدی اغهیص:دینال
  
  خونده نشد؟:  و متعجب گفتمجیگ
  

  شه؟یمگه م.  گفتیداشت دروغ م.  دادسرتکون
  

  ؟یدی شنیتو چ: گفت
  

  . بودکشیاما موقع شام نزد.  اون لحظهدمی شنی نمیزی چمن اصال.  کردمفکر
  

  .اون موقع شام کنارت نشست:  رو گفتمنیهم
  
  . نفر کنارم نشسته بودهیاونم با فاصله . ینی کنارم بشیومدیتو ن:  پوزخند گفتبا
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  .دی خندیشبنم بهم م. همه خوشحال بودند. دروغ نگو: دمیخروش
  

.  بخوننتینخواستم محرم. می باشی عروسیل کارا دنبای زودنیقراره به هم: دینال
  .ارهینذاشتم قبلت رو به زبون ب

  
 ادیازش بدم م.  محرم بشهی خواست با تو که زن داری که مادیاز شبنم بدم م: گفتم
  . خواد زنت شهیکه م

  
  . خواست من رو بشکنهیفقط م.  نگاهم کردفقط

  
 شی رو پنایا: فش گرفتم و گفتم رو طرری امیی اومدم و ساک لباسهانیی تخت پااز

  .ی کنیریگی رو هم پی عروسیبهتره کارا. خودت نگه دار
  

  . ازت بگذرملدا؟نتونستمی: دینال
  
  .یاما گذشت-
  

 اگه یدونیم:  گذاشتم و با دو دست اشکام رو پاک کردم و گفتمنی رو زمساک
   خوره؟ی بهم میلی روابط فامی پا پس بکشیبخوا

  
  . در برمتی محرمریخواستم فقط از ز.  چکار کردمدمینفهم. مخسته بود:  گفتکالفه

  
  ؟ی رو خراب کردیهمه چ:  نشستم و زمزمه کردمری امی ساک لباسهاکنار

  
 ذارمی منو ببخشه ، اما نمفتمیشده به پاش م:  اومد و روبروم نشستنیی تخت پااز
  . خراب شهیزیچ
  
  .ی رو درست کنیزی چی تونینم. شهیخراب م-
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خواستم خودم رو عقب . دی پام گذاشت و کف اتاق دراز کشیسرش رو رو ناغافل
  .نرو:بکشم که دستش چنگ شد و به پام چنگ زد

  
فکر . تونم فراموشت کنمی مینجوری کردم ایفکر م:  رو بست و آروم گفتچشاش

  ... تونم تا ابد فقط به عنوان ی کردم میم
  

   بمونم؟ زن برادرتی خوایم:  رو خورد که خودم گفتمحرفش
  

  .قول دادم: دی چشم باز کنه نالنکهی ابدون
  
  .بشکنش:  موهاش و گفتمنی اراده انگشتام رو لغزوندم بیب

  
  . ترسمیم-
  

  .فقط انگشتهام بودند که بین موهاش می لغزیدند.  نگفتمچیزی
  

. انتظار داشتم خواستنت مثل من باشه. انتظار بی جا داشتم. اشتباه کردم:  دادادامه
. ده بودم از این که تو تازه داری باور می کنی من دیگه برادرشوهرت نیستمغافل ش

حس خیلی مزخرفیه وقتی بدونی کسی که دوستش داری فقط بخاطر شرایطش 
  .باهات مونده

  
. میدونم نمی تونم با این حرفام کاری که کردم رو توجیه کنم... بخاطر اینکه فقط

  .م درستش می کنمخودم...اما مطمئن باش خودم خراب کردم 
  

  . از حرکت ایستادندانگشتام
  
  چجوری؟شبنم چی میشه؟ عمه منیرت؟ به عزیز و آقا جون چی می خوای بگی؟-
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آروم ازم . روبروم نشسته بود و نگاهم می کرد.  خیز شد و به طرفم چرخیدنیم
  .خودش رو کنار دیوار کشید و بهش تکیه داد.فاصله گرفت

  
کاش خودخواه می : یرعلی چرخوند و آروم گفت رو سمت قاب عکس امنگاهش

ما آدمها گاهی اشتباه می . مثل خیلی وقتهایی که خودخواهی می کردم. شدم
اعتراف می کنم اشتباه . جایی که باید خودخواهی کنیم راحت می گذریم. گذریم
  .کردم

  
سخت بود . نمی تونستم بهش بگم من می خوامش:  زد تو نگاهم و ادامه دادزل

 با کلی حجب و حیا اولین نفری که بهش اطمینان کرد من باشم بگم داداش وقتی
  .اشتباه عاشق شدی

  
) با مشت روی قلبش کوبید (نمی شد بگم . نمی تونستم بگم اشتباه کردی:  کردبغض

. نشد. باور کن نتونستم. نمی تونستم بگم این فقط بخاطر دختر پنجره روبرو می تپه
حداقلش االن توی این همه حس خوب و . هی می کردکاش خودخوا. اشتباه کردم

  .بد دست و پا نمیزدم
  

گفت .داداشم تو رو دست من سپرد.  خیانتی که هر لحظه بهم دست میدهحس
چرا نخواستم راه دیگه ای . من چکار کردم. مواظبش باش نگفت بشو آقا باال سرش

بار دیگه از دستت ترس اینکه یه . رو امتحان کنم؟ من خواستم فقط داشته باشمت
 کردم همین که باشی یفکر م. بدم باعث شد عقدت کنم اما باز هم آروم نشدم

اینکه هستی و من وقتی کنارتم خوبم و وقتی نیستی با کلی حس . کافیه اما نیست
  .دردناکه...لعنتی همراه شم دردناکه یلدا

  
خائن بودن حس .  مسخ شده ها بدون هیچ تحلیلی فقط به حرفهاش گوش میدادمثل

اما بعدش به . مثل من وقتی که دلم می خواست امیررضا باشه ...رو داشت؟ مثل من
قاب عکس امیرعلی پناه می آوردم و گریه می کردم برای فرار از عذاب وجدانی 

  .که دارم
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 یمن اما کم کم داشتم عادت م. حق داشت.  تونستینم. دی کشی عذاب مررضایام
 اشیبه مهربون.  بودنشی جدنیبه ا. به اخمهاش...دنشبه بو... حضورنیکردم به ا

  .که فرق داشتن
  

 هم دیشا.  کردینرم نرمک عاشقم م. شدمی مرد دلبسته منی کم کم داشتم به امن
  . کردمی میمن بودم که نرم نرمک عاشق

  
  شه؟ی میچ:  زدملب

  
خواستن و پس زدن توشون موج .  حس مبهم داشتنیکل.  غم داشتنچشماش

 اما ترس داشت از ی آزادی برازدی مرداب که دست و پا می تویقیل غرمث.زدیم
 مبادا هر دو فرو برن رهی رو بگی دستدی ترسیم.  همراه خودشیغرق کردن کس

  . باتالقیتو
  

.  نبودمی خوب بودنچیمن ه.  بد و بدتر انتخاب کنهنی خواست بی که می کسمثل
  . براش باشمیس خوب تونستم حینم.  بدمتشی نهاای اگه باشم یمن حت

  
 مرد و عشقش هم نیمن از ا.  شدممونی بشم اما پشکی قدم نزدکیخواستم فقط . 

 دیشا.بود  .ی سهوای یعمد. ناخواهایخواه . حضور داشت. شبنم بود. واهمه داشتم
  . شدم با حضور شبنمی فراموش مدیشا.  اسنهی گزنی شبنم بهتردیشا.  باشمدیمن نبا

  
  . راحتیلی خیم باشه فراموشم کن اگه شبندیشا: گفتم

  
   تو؟ی فهمی میاز عشق و عالقه چ:  نگاهم کرد و با تاسف سر تکون دادغضبناک

  
 که امشب تجربه کردم رو یی وقت لحظه هاچی هیاگه عاشق بود:  رحم گفتمیب

  .انی به وجود بیذاشتینم
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 یبهای تو جدستاش رو فرو برد. ستادی پنجره پشت به من ایجلو.  زدیقدم.  شدبلند
 انگار که نرم نرم در حال خم ستی کردم قامتش صاف نی حس مدونمینم. شلوارش

  . شدی وقت صاف نمچی قامت هنیانگار ا. شدنه
  

  . کرد محکم باشهی میآره انگار در حال سقوط بود اما سع.  کردی سقوط مداشت
  
  . شب درنی که من تجربه کردم به اییلحظه ها:  بغض گفتپر
  
  ؟ی کنی می تالفیدار:  و تلخ گفتم رحمانهیب

  
 ی کنم ازت نمی خواستم تالفیاگه م:  لحن کالمش عوض شه گفتنکهی ابدون

  .گذشتم
  

  .یتو بخاطر داداشت گذشت کرد. منت گذشتت رو سر من نذار:  گفتمبلند
  

  داداشم؟:  شد بهم لب زدرهی طرفم برگشت و خعیسر
  
  .گمیدروغ م:  توجه گفتمیب

  
  . کنمی میادآوری فقط دارم ستی نیمنت:  پوزخند زد و گفتدمی لبخند شاهی

  
 خبر بودم اما تو خبر یمن از حست ب:  گفتمیعصب. ستادمی شدم و روبروش ابلند
  . از حسمیدار

  
   دونم؟ی از حست میمن چ:  و گفتدی به چونه اش کشیدست

  
  . که خودش ادامه داد؟ی چیعنی خونه ام ی بودنت تونی بگم همخواستم
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 هنوز نکهیحست از ا. دونی از منه رو مشتری قاب عکس بهیت که هنوز هم به حس-
 منو؟ نه ی فهمی میتو چ.  دختریگی میتو چ. دونمی رو میریگیکه هنوزه ازم رو م

 ی کسنی که آخرنجاستیمشکل من ا. دی منو بفهمدی تونی نمگهی کس دچینه ه...تو
  . خودمممیکه برام مهمه تو زندگ

  
 رتی غی بی مثال التای انتظار داشتدونم؟ی میچ. بگو دونم؟ی میمن چ:  داد زدبلند

 م؟ی و بگم دوستت دارم؟ عاشقتم؟ من اونجورفتمی ودنبالت بستمیتو راه مدرسه ات با
اما االن بخوام . ی زنده بود هنوزم برام زن داداشم بودیرعلی اگه امی علیبه وال

چون . م زن داداشم حسابت کنم تونی کنم نمب هر جور حسایعنی. یستی هم نیباش
  .یستی نگهید
  
  .ی سهم منی فهمیم.یمال من. یاالن زن من:  بغض گفتپر
  

انگار دوست داشت کلمات رو محکم ادا کنه تا باورش شه .  پر بود از حسرتصداش
  .که من زنشم

  
  .سهم توام.مال تو. من زنتم:  کردم و گفتمدای پجرات

  
  .چند لحظه فقط سکوت بود و بس دو دستش رو به صورتش چسبوند وکف

  
عاشق شدن که .  سرخ و خسته اش افتادی دستش رو که برداشت چشمم به چشمادو
 اش یشونی پی اخم نشسته رونی ایحت.  شدمیداشتم عاشقش م.  خواستی نملیدل

مگه دسته آدمه که دلش بالزه و ضربانش نامنظم شه؟ دست . رو هم دوست داشتم
  . حضور داشتررضایام ی روزها ضربان گرفته بود وقتنی قلب انیمن نبود اما ا

  
 یب.  ثابت کردن حسم الزم بودیبرا.قدم سمتش برداشتم .  که باز کردآغوش

 کردم حسرت یفکر م: چشم بست و زمزمه کرد. خجالت که به آغوشش پناه بردم 
  .رمی میبه دل آغوشت م
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آغوشش بود آروم تکونم  بچه که تو هیمثل .  رو دور کمرش قفل کرده بودمدستام
  . خوردمیم
  

  .من دوستت دارم:  خودش زمزمه کردممثل
  

 تو آغوشش شتریخودم رو ب.  اونی رو تکون بده باز بوسه زد رومی روسرنکهی ابدون
 کنه به زنش چشم ی بخشه مگه نه؟ اون که فکر نمی منو مریام: پنهون کردم که گفت

  داشتم؟
  

 خواست خودش ی کردم که نکنه میها فکر م وقتیگاه. حرفهانی داشت پشت ارنج
  . همه رنج و دردنی کنه با اهیرو تنب

  
.  نگاهت نکنمی کردم حتی میسع.من فقط دوستت داشتم باور کن:  بغض گفتپر

باور کن . زدی تند مدمی دیاما دلم دست خودم نبود که هر بار زن داداشم رو م
  .دست خودم نبود

  
   کرد؟ی مهیداشت گر. ه شدم گونه ام افتاد شوکی که رواشکش

  
با دستش محکم سرم رو به سمت .  و نگاش کنم که نذاشترمی سرم رو باال بگخواستم

  .تکون نخور:  اش چسبوند و پر لرزش گفتنهیس
  
 مرگ خودم رو یمن آرزو.  مرگ داداشم رو نداشتمی وقت آرزوچیباور کن ه-

 ی وجودم زدبهیشی چه آتی دونینم. دی لرزیکرده بودم که دلم واسه زن داداشم م
 به زن داداشت چشم ی و گفتیستادی خونه روبروم ااطی حی اون روز تویوقت

تو خط ...دادمی معذاب که داشتم خودم رو بابتش یزی چدنیشن ....دمینفهم.یداشت
 هی ی وقتیدونیم.  خواستم محوش کنم از ذهنمی که من می رو به روم آوردیقرمز

 یلیبابت اون س. نتونستم تحمل کنم. یریاز کوره درم عی سری تلخ رو بشنوقتیحق
  .مونمی پشیلیخ
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 من ی وقت بهم چشم نداشتچیتو ه:  بود و گفتمدمی که تو دراهنشی شدم به پرهیخ
  .مطمئنم

  
  ...من خر ....داشتم:  کردناله

  
 رو کردم روی گذشته رو زیمن کل....ینداشت:  ادامه بده و گفتمنی از اشتری بنذاشتم

  .دمیاه اشتباه ازت ند نگهی
  

 مردم یکاش من م:  که تو گلوش بود بزرگتر شد که صداش خفه تر شدی بغضانگار
  . شدی پاک منی زمی ننگ و لجن بودنم از رونیو ا
  

 شد ی بود که می برادرشوهرنیاون بهتر.  وقت بد نبودچیاون ه.  کردی ماشتباه
 کرد خودش ی مهیشت تنبدا. دادی خودش رو آزار می خودیداشت ب. داشته باشم

  .رو
  

کنارش با فاصله نشستم .  تخت که نشستیرو.  شل شدن و ازم فاصله گرفتدستاش
  .صورتش خشک شده بود اما چشماش سرختر.
  

   بشه؟دی شهیرعلی وقت دوست نداشتم امچی من هی کنیتو که باور م:  زدلب
  

 انداختم نییو پا تخت بود گذاشتم و سرم ری که رودستشی بود اما دستم رو روسخت
  . کنمیآره باور م: و گفتم

  
  . بخوابمنجای امشب اشهیم:  گفتآروم

  
  ..اصال..دونمی مدیببخش:  انداخت و گفتنییسرش روپا.  کردمنگاش

  
  . بخوابنجایباشه هم-
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  .ی برام رخت خواب بندازنی زمی روشهیم:  تخت که اشاره کردم گفتبه
  

  .راز بکشه تخت برادرش دی دوست نداشت رودی شاخب
  

محرمم بود . خب شوهرم بود. خواست بمونهیم.  گوشه تخت نشسته بودهنوز
  . نداشتیاشکال

  
 چی هیب.  کردی نگاهم مرهی کردم فقط خی پهن منی زمی خوابش رو که رورخت
  .یحرف

  
  .امیدست و صورتم رو بشورم م:  گفتستادمی که اصاف

  
 زد و یلبخند. سمتش گرفتم رو برداشتم که به محض ورود به اتاقی کوچکحوله
  ممنون خانم خانما: گفت

  
 گذاشتم و ی خالی جا لباسی روکه دوباره به دستم داد رو گوشه اتاق روحوله

  . کردی بود و نگاهم مدهیبرگشتم طرفش که دراز کش
  

 تخت نشستم یرو.  پاهام ی که نگاهش رو دوخت به جلوستادمی وسط اتاق امستاصل
  . من بودی خالی به جاونگاهش کردم نگاهش هنوز

  
اما خجالت جرات ابراز . دوست داشتم کنارش باشم .  آغوشش شده بودیی هوادلم

 کردم که سرش سمتم یناچارا فقط نگاش م.  گرفتی عمل رو ازم مای حرف نیا
 برم کنارش؟ شوهرم یعنی نیا.  شده بهمرهی دست بلند کرد و خهیپتو رو با .برگشت 

  . شدم و سمتش قدم برداشتمبلندنامطمئن .  کردمیتالش م داشتنش ی برادیبود، با
  

 یاگه راض:  انداختم که گفتنیی پر از خجالت سر پاستادمی رسش که ایباال
  ...یستین
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 ازش که دست دورم رمی فاصله بگیخواستم کم.  پتوری زدمی ادامه بده و خزنذاشتم
 آغوش نیلذت ا آغوشش شدم و چشم بستم تا دهی ، نددهیگذاشت و من آغوشش د

  .رو حس کنم
  
 بود ودستش دور دهی خواب دراز کشی بسته و بی صبح به پهلو طرف من با چشمهاتا

اون شب رو مطمئنم که .  خوابی بسته و بیمن بود و من ،رو به اون با چشمها
 خواست ی نمدیشا. نموند. قبل از نماز صبح رفت. می خواب صبح کردی بییدوتا

 من به یفقط قبل رفتن سرش رو . صبح کردهنجایاب ا خوی بفهمه شب رو بیکس
.  مرد همه اش بودنیسهم من از ا.  و رفتدیظاهر خواب خم شد و گونه ام رو بوس

  . گذشتمی بار من ازش نمنیا.  شدمی نمکی کس شرچی مرد رو با هنیمن ا
  

.  باطل بودالی حذف شه اما خمی کردم بعد از اون شب قراره شبنم از زندگی مفکر
ناهار رو حاضر .  بود و در تدارک مقدمات عقدنجای اریچون از فردا صبحش عمه من

  .ری عمه منی کردم اما گوشم به هال بود و حرفهایم
  

  ؟یاوردیپس چرا شبنم رو همرات ن:دی پرسزیعز
  

 جوونن و نامحرم گفتم قبل از نای اگهیخب د:  گفتی بعد از مکث کوتاهری منعمه
  . نباشهی بهتره که گناهننی هم رو کمتر ببتیمحرم

  
 مسخره یچه حرفها. ومدی منجای شبنم ای زدم مگه قبال محرمش بود وقتیپوزخند

  .ری عمه مننی ازدی میا
  

 دوتا اگه محرم نیباالخره ا. رو جلو بندازهتی محرمینجوری خواست ای ممطمئنا
 . زرنگ بودریعمه من.  حرفش بزنهری تونست زی وقت نمچی هررضایبشن که ام

  . چکار کنهدی بادونستیم
  

 بی پرتقال و دو سهی. اما از صبح تا حاال تو اتاقش بود.  خونهررضای بود امجمعه
  . چاقو و برداشتمشون و سمت اتاقش رفتمهی و کنارش یگذاشتم تو بشقاب
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 خوند باال ی که می کتابی بزنم باز کردم که سرش رو از رونکهی ای اتاق رو بدر

  ؟یدر چرا نزد: ت گفی جدمهیگرفت و ن
  
  . خواستیدر زدن نم. اتاقه شوهرمه:  به ابروهام دادم و گفتمینیچ
  
  . بود اما الزمدی من بعاز
  

:  که روش نشسته بود و گفتی داد به صندلهی لبش نشست و تکی رویلبخند
  . تو اتاق شوهرتون خانم دم در بدهدییبفرما

  
 گذاشتم و دست بردم تا پرتقال زی می رو رووهی عشوه و ناز در رو بستم و ظرف میب

  .نی من بشی پای روی خوای میشی خسته مستادهیا:  که گفترمیرو پوست بگ
  

 و نشاطش طنتی لبخند پر از شدنی بهش برم که با دی بلند کردم که چشم غره اسر
  . از تاسف تکون دادمیفقط سر

  
  . خانمهی موهات چه رنگنمی باز کن ببنویا:  و گفتمی دست برد سمت روسرکه
  

:  باال برد و گفتمی و نگاش کردم که دستاش رو به حالت تسلستادمی به کمر ادست
  . اخم نکنری پوست بگوهیباشه م

  
  .رجانیبخور ام:  پوست گرفته رو تو ظرف گذاشتم و گفتمپرتقال

  
  . کنمرصداتی امادیخوشم م. اخم نکن تو رو خدا:  اخم کنه که گفتمخواست

  
 یمن نم:  دهنم گرفت که گفتمیز پرتقال جدا کرد و جلو پر اهی نگفت و یزیچ

  .خورم
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نصفش رو :  حرف منتظر فقط نگاهم کرد که ناچارا دهنم رو باز کردم که گفتیب
  .بخور

  
  . در رفتمیخستگ:  مونده رو با لذت دهن گذاشت و گفتی نصف باقو
  
  .رهیت بگ پوسوهی به بعد قراره شبنم هم برات منیحتما ازا:  من و من گفتمبا
  
   افتخار فقط مال تونی اری افتخاره مگه؟ نخوهیحاال پوست گرفتن م:  خنده گفتبا
  

  .نجاستی اریعمه من:  گفتمنگران
  

  .نجامی انی همیبرا .دونمیم:  زد و گفتیچشمک
  
  شه؟ی میچ-
  

  . تخت باشهالتی خشهی نمیچیه:  رو گرفت و گفتدستم
  

  . گفتنی مشی فراری رو چشماهانیا.  اون هم تخت نبودالی انگار اصال خاما
  
 بشه و شبنم بشه ی جدزیهمه چ. که کم کم قرار بود یی ماه بعد درست تو روزهاکی

 زی که عزیی و مثل جمعه هاارمینتونتسم طاقت ب .مونی رضا تو زندگری من و امکیشر
  یجلو. رفته بود امامزاده

  
نکنه قراره :  و گفتمتادمسی که اومده بود آب بخوره ای تو آشپزخونه، موقعررضایام

  ؟یعقدش کن
  

   رو؟یک:  گفتیسوال
  
  .شبنم خانم رو:  حرص گفتمپر
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  .من با شبنم صحبت کردم:  گفتمتفکر

  
  خب؟:  کرد که گفتممکث

  
  . بگه نهشهی نمیراض:  گفتمستاصل

  
 به ی کرد وقتی همه مدت فکر منی ایعنی. تیصورتم داغ شد از عصبان.  شدمیعصب

  گه؟ی اونم راحت مشبنم بگه بگو نه
  
   نگه نه؟ی کنی واقعا عقدش میعنی ؟ی چیعنی ررضایام-
  
  . با بابا حرف بزنمدیبا. دونمینم:  گذاشت و گفتنتی کابی آب رو ررووانیل

  
  ؟ی همه وقت چرا حرف نزدنیا-
  

   بگم بهش؟یچ:  شدیعصب
  

  . خوامیبگو زن نم:  خودش گفتممثل
  

 هی خواد دختر عمه ام زن یارم و دلم نم من زن دگمیبه شبنم م:  شد و گفتپنچر
 بتونه تو طبقه باال نکهی بخاطر الدای شما با دونمی من مگهیآدم بشه که زن داره م

  .نی کنه عقد کردیزندگ
  

رک و پوست کنده همه . زنم رو دوست دارمی گفتیخب م:  و گفتمستادمی اروبروش
  . رو بگوزیچ
  

  ؟ی کرد چرا از اول قبولگنینم:  شد و گفتکالفه
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  ؟ی نکنه دوستش دار؟ی ازدواج کنی خوای میعنی ؟ی چیعنی-
  

 احساس منو نقدریا:  و گفتستادیدم در آشپزخونه ا.  کرد و ازم فاصله گرفتیپوف
  . سوال نبر خواهشاریز
  
 اما قراره با دخترعمه ات ی دوستم داریگی رو باور کنم؟ می چدیتو بگو من با-

  ؟ی چیعنی نی ا،یازدواج کن
  

 کنم بدتر دای گره کور رو پنی خوام سر ای میهر چ:  رو فشار داد و گفتماشچش
  . باز شهستی انگار قرار نشهیم
  
 خوام امروز کاسه چه کنم چه کنم ی نمی گفتی اگه همون شب م،ییمقصر تو-

  .دستت نبود
  

 من یذاشتی رو دستت نمیاگه تو هم اون حلقه کوفت:  دلش رو زد باالخرهحرف
 قبول فقط وقت ی گفتی بار مهیاگه .  افتادیم هر بار چشمم بهش م شدی نمیعصب

 قاب عکس داداشم رو ؟ی اما تو چکار کرددادمیبده تا آخر عمر رو هم بهت وقت م
فکر نکن فقط من اشتباه . یاخت راه اندی زارهی گرینشست...ی و زار زدیبفغل کرد

  .ی اشتباه کردیلی کنم خودتم خیم
  

اون روز ناهار رو .  کردمی بودم و فکر مستادهیپزخونه ادرمونده وسط آش. رفت
چادر سر کردم .  زنگ در بلند شدیکه صدا.  آشپزخونه شدمی توزیپختم ومنتظر عز

  .محسن بود. و در رو باز کردم
  

   راسته؟دمی که شنیزیچ: در رو که بستم گفت.  تعارف وارد شدی گفت و بیسالم
  

  قراره ازدواج کنه؟ ررضایام:  نگاش کردم که گفتیسوال
  

   گفته بود؟یک. دنی خونواده ام هم باالخره فهمپس
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  چرا؟:  تکون دادم که گفتیسر

  
  ؟یبا ک:  گفتم؟ ففط سکوت کردم که گفتی مدی بایچ
  

  .با دختر عمه اش:  گفتمآروم
  

  ر؟ی عمه منکهیدختر کوچ:  کردزمزمه
  

وهرت بخواد سرت  که شی کم داری چ؟ی هستیتو راض:  زد و ادامه دادیپوزخند
  اره؟یهوو ب

  
 کیبا لبخند نزد. دمشی رفته اما در ساختمون که باز شد دررضای کردم امی مفکر

  .ی معرفتی بیلیخ: شد که محسن گفت
  

  .دمینفهم. شدییهوی:  و گفتستادی اسرجاش
  

  ...می بودقیما رف:  شونه اش گذاشت و گفتی دست رومحسن
  
  .میهست-
  
 اوضاعم نکهی رفاقت؟ من که بهت گفته بودم بعد ای معننهیپس ا .میباشه هست-

من که گفتم برام راه رو صاف . ی خوام مادرم رو بفرستم خواستگاریدرست شد م
   خواهر من؟یاونم بشه هوو.شیری بگیخودت بخوا...ینجوریا. کن

  
  ؟ی کی خواست بره خواستگاریم....دادمی محسن گوش می به حرفهاجیگ
  
 با ی نخواگهی حرف من اومده وسط دی بفهمیدم وقت کریفکر م:  گفتررضایام

  . خوامیباور کن خودمم نم. ی روش خورده ازدواج کنی که اسم کسیدختر
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   نه؟ای خوام یگفته بودمت خاطر دختر عمه ات رو م:  رک و پوست کنده گفتمحسن

  
 نه زنهی منهی فکر کردم که داداشم هم داره سنگ خودش رو به سنی من به او

  . من حذف بشهی از زندگینجوری شد ای مدیشا.  اما ناراحت نبودم.خواهرش
  
  . اومدشی حرف من و شبنم پی وقت،ی گفترید:  گفتری تاخی با کمررضایام
  

  ؟یچرا همون موقعه نگفت:  و گفتدی اش چسبقهی به ی عصبمحسن
  
 که یخواهرم رو گرفت:  اش رو آزاد کرد و گفتقهی نداد که محسن ی جوابررضایام

حرفش رو خورد و زل ............ عشنهیت؟ای مرام و مردونگنهی ا؟یاریش هوو بسر
  .ررضایزد به ام

  
   به محسن گفته بود؟ریام... و محسن چرخوندمری امنی رو بچشام

  
  .هنوزم سر حرفم هستم: ررضایام
  

 نجای خواهرم اذارمی نمگهی اما من دستی نی حرفری؟بگیری زن بگیبخوا : محسن
  .بمونه

  
  .میزود لباسات رو جمع کن بر: طرفم برگشت و گفت به
  

  محسن؟:  نگاه کردم که گفتررضای و منتظر به امدمی عقب کشیکم
  

   شبنم؟ای کرد ی سپر منهی بخاطر من سمحسن
  

  ؟یگی می چه؟یهان ؟چ:  نگاش کرد و گفتمحسن
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  . کنمی رو درست مزیبذار با آقاجون حرف بزنم همه چ: ررضایام
  

   ...یلی هان؟ خیاری سرش هوو بی تونی بوده موهی بیفکر کرد:  گفتی عصبمحسن
  

  . بود ستادهی که حاال روبروش اررضای شد به امرهی رو خورد و خحرفش
  

 ررضای امگمیم. زنمی حرف مزیمن با عز:  و رو به محسن گفتمستادمی اررضای امکنار
اونم  نی محسن بوده نه خودش و شما اشتباه متوجه شدیاز اول قصدش برا

  . بهتون بگه منظورش محسنهی چجوردونستینم
  

  بچه ان؟:  زد و گفتیپوزخند
  
  . درستش کنمدمی قول مزنم،یخودم با آقاجون حرف م:  گفتی جدررضایام
  
  . درست نشدهیزی اما هنوز چی بگم تو چند بار قول داددمی من ترسو
  

کر نشسته  متفیحاج محمد گوشه ا.  شده بودنی خونه سنگی شب حال و هوااون
 که یمی هم نگران منتظر تصمررضای دلخور و ناراحت بود و من و امزیعز. بود

   کنهی گفت درستش می مررضایام
  

در خونه رو که باز کردم بغلم کرد و با . باال اومد ررضای بعد از نماز بود که امصبح
  . کنهیحاج بابا گفت درستش م: خنده گفت

  
 که شوهرم رو دوست داره بشه یندارم دختر فکر کردم که دوست نی تازه به امن

 ی رو قابل تحملتر مهی قضنی ادی نبود شامونی زندگنی که بنیاما هم.زن برادرم
  .کرد
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 من و یاما نه جلو. بعد از شام لب باز کرد.  که برگشت خونه ساکت بودی حاجشب
 ی براررضای تنها بودند و و من وامزی که اون و عزی هال زمانیبلکه تو. ررضایام

  .می از پشت در به حرفاشون گوش دادی بار پنهوننیاول
  

اما خب اونم مادره و حق داره ناراحت و دلخور . گفتم.  صحبت کردمریبا من: یحاج
 یم. می خواستگار جور کردهی می خوای دخترش رو نمنکهی ای کنه برایفکر م. شه

رک و پوست ...نی خوای دخترم رو نمنی بگمیرمستقی غینجوریگفت الزم نبود ا
اشتباه . می دادحی رو به دخترش ترجلدای ناراحته که نکهیمثل ا. نی گفتیکنده م

 یگفت.  بچه دلش با زنشهنی بهت گفتم که ا،ی خواستگارمیرفتی مدی نبای نوریکرد
  . فقط حکم خواهر داره براشیگفت...ستین

  
 که نهی مهم ا: زد و گفتیلبخند.  که دور کمرم حلقه شد نگاش کردمررضای امدست

  .میاز دست شبنم خالص شد
  

 بابت ی نداشتی همه نگراننی االن ای شدی بگم اگه تو اون شب ساکت نمنتونستم
 دی دخترونه و شایای روی دختر بود با کلهیشبنم که اون هم .خالص شدن از شبنم

  .شیی نسبت به پسردایعشق و عالقه ا
  

.  باشهنی باهات سرسنگریه من مدت ممکنهی: ی حاجی به صدامی گوش داددوباره
  .باهاش مدارا کن

  
  ه؟ی محسن پسر خوبیگفت: زیعز
  

 برادر دی فهمی از محسن بگم خصوصا وقتیزینذاشت چ.  کنهیقبول نم: یحاج
  .لداستی

  
 ی پاش رو تو خونه حاجگهی باهاش حرف زد دی که حاجی از اون روزری منعمه

  .ه کنی برخورد منی سرسنگررضایمحسن با ام.نذاشت
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 که ی بعد از خواستگارشی که هفته پدونهی می رو مقصر جواب منفررضای امدیشا
  .همراه مامان و بابا رفت گرفت

  
 که احتماال به ی بوده چون تحمل شبنمی منفری که خوشحال بودم جواب عمه منمن

  .شوهرم عالقه داشته در کنار برادرم سخت بود و ناممکن
  
 شد و کم اخم ی میکمتر عصب.  و قابل اعتمادتر روزها آرومتر بودنی ایررضایام
  . نشستی چهره اش میرو
  

.  کردی نثارم مزی که در غفلت عزییچشمکها.  رو دوست داشتمشی دزدکینگاهها
 ی و خاموش شدند چراغهای و حاجزی که بعد از خواب عزشی پقهی چند دقنی همای

 تونه ی می که کدمی ترس لحظهکیدر که زد .  صدا باال اومدی آروم و بنییطبقه پا
  . وقت شبنیباشه ا

  
  . منم در رو باز کنلدای:  آروم گفتی وقتاما

  
 یمهمون نم:  گفتی که با خنده می شدم به اونرهی لبخند در رو باز کردم و خبا

  ؟یخوا
  
 تجربه ، ررضایام.  و نانوشته و ناگفته رو هم دوست داشتمی دزدکی قرار مالقاتهانیا

  .د برامتجربه نشده ها بو
  
 شدند ضربان نییترس و دلهره ها و باال پا.  داشت برامجانی و بودنش هررضایام

 بردم که ی کردم و لذت می رو با شوهرم تجربه مجانی هنیا. قلبم رو دوست داشتم
  .می کردی مینامزد نکرده نامزد

  
 ی دم مییاالن چا:  که دور کمرم نشست به خودم اومدم و با خجالت گفتمدستش

  . تو هالارمی مکشه
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   .دی نگفت ، در عوض گونه ام رو بوسیزیچ
  
 گر گرفتن رو هم نیا.  که تو کل بدنم نبض گرفته بودیانی جرنیا... تپش قلب نیا

  .دوست داشتم
  

 ی رو ملدای خوام، فعال ی نمییمن چا:  کردم آروم از بغلش خارج شم که گفتیسع
  .خوام و بس

  
 دستاش که دور شکمم قفل شده بودند یرو رو رو به دندون گرفتم و دستام لبم

  .ی باشی همه احساساتنی اادیبهت نم: گذاشتم و آروم گفتم
  

  مگه من چمه؟:  گفتی جدمهی نی من رو طرف خودش چرخوند و با اخمعی سریوقت
  

پس شما :  کرد و گفتی با ناز براش باال انداختم که تک خنده ایی و ابرودمیخند
  .دارمی چشم بنده هم خر خانم؟ی ناز کنیهم بلد

  
  ؟ی تونیگرونه، نم:  ابرو باال انداختم و گفتمباز

  
 و با ستادی قدم خودش پر کرد و دوباره جلوم امی که عقب رفته بودم رو با نیقدم

 ی مشتری خوایتو که نم. می شیخب شما ارزون حساب کن مشتر:  گفتیبدجنس
  ؟یدست به نقدت رو بپرون

  
  . باشمالشی خی کردم بیاما سع. هم دست داد حس بد بهی لحظه کی فقط

  
  رم؟ی پوست بگبیبرات س:  رفتم و گفتمخچالی لبخند سمت با
  

 مینی بشمی برایب. خوامی نمیزیگفتم که چ:  و گفتدی کشخچالی به دهی رو نرسدستم
  .می ذره حرف بزنهی
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  .نیبش:  اشاره کرد و گفتیبه قال.  کشون دنبالش وارد هال شدم کشون
  

 الی خی بنویا:  و گفتمی که نشستم روبروم نشست و دست برد سمت روسرنیهم
  . کنم نامحرممیحس م

  
 نییسر که پا.  که بهم انداختی از نگاه سرپا لذتدمی خجالت کشیفقط کم ...یکم

 دی ذره قصه بگو شاهی:  و زمزمه کرددی پام گذاشت و دراز کشیانداختم سر رو
  .خوابم ببره

  
  . کنهیبا خنده نگاهم م دمی که کردم دنگاش

  
 هم گفته شه شما ی اگه قراره قصه اکترمی نره من از شما کوچادتی خان ررضایام-
  .ی بگدیبا
  

 بازوم تا برات یدراز بکش رو:  و گفتدی وسرش رو برداشت ودستم رو کشدیخند
  .قصه بگم

  
  کهدمی عقب کشیاما امشب ؟ کم... رودنی تجربه کرده بودم تو آغوشش خوابقبال

   عقب؟یچرا رفت: گفت
  

 شدن به شوهرم کی نزدیی روزهانی تونستم بهش بفهمونم که من تو همچی مچطور
 به دی شادونمینم..نه فقط ... خواستمی شوهرم رو نمنکهینه ا...رو دوست نداشتم

 من به وجود ی حس بد رو تونی شدن هورمونها انیی باال و پانی استی زریقول دب
  . آوردیم
  
 چون دیاون نفهم...دی رازم رو نفهمنی وقت اچیاون هم ه. افتادمیرعلی امادی

  . داشتم به حضورش و نداشتم ، نبودازی که من نییروزها...نبود
  

   شده؟یزیچ:  کرد و گفتاخم
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  ... فقطستی نیزیچ ...یعنی...زهیچ:  من و من گفتمبا
  
  . شده بود بهم تا جمله ام رو کامل کنمرهی شده بود و خزی خمین

  
 روزها از من بدش نی نکنه همسرم تو انکهی تونستم بهش بگم حس بد ای مورچط

 ی روزها رو منی بهش بگم من دارم انکهی عقب بکشم بدون اشهی باعث مادیب
  .گذرونم

  
 خجالت ؟ی مشکل داردنیبا کنار من خواب:  جمله ام رو ناتموم رها کردم گفتیوقت

  ؟ی کشیم
  

  . تو بغلش به صبح رسونده بودم شب روی مسخره بود وقتی کمخجالت؟
  
  . راحت ترمینجورینه فقط ، االن ا-
  

  ...االن؟ چرا اونوقت:  و گفتدنی باال پرابروهاش
  

 و خودش رو دی فهمی هم مدیشا.  رو نداشتیتجربه بودن باز زن... حق داشت خب
  .زدی مدنیبه نفهم

  
  ...یعنی...د روز چننی خب ایعنی:  انداخته بودم گفتمنیی که پای خجالت و سربا
  
  ؟ی چیعنیخب : لبهاش رو جمع کرد و گفت.  نگاهش بدجنس شدهوی

  
  . کردی نشسته بود ومنتظر نگاهم مکمی نزدنهی به سدست

  
 دوره هی ی که دارستی ننیمنظورت ا:  نگاهش باعث اخم کنم که گفتیبدجنس

  .گمی درست نم؟ی گذرونیخاص رو م
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 رغم ی کردم علی بار سعنیرم انداخت و ا ودست دودی نگفتم بلند خندیزی چیوقت

  . باشمی بود خواستندهی که کنار نکشی مردی برالمیم
  
  ده؟ی کنه و خبر نمیپس خانم من دلش درد م-
  

: هشدار وارد گفتم.  خنده اش بلندتر شدی آغوشش فرو کردم که صدای رو توسرم
  .ارومتر 

  
  .دی خندی خنده اش رو کم کرد اما هنوز میصدا

  
  رون؟ی بمی بریموافق: رو نوازش کرد و گفت موهام

  
   نه؟ای گهی می جدنمی بلند کردم تا ببسر

  
  ه؟یچ:  سر تکون داد و گفتکه
  
   وقت شب؟نیا-
  
 رفتنه ی وقت بودن و پنهونری دنیمزه اش به هم:  ابرو باال انداخت و گفتطنتی شبا
  .گهید
  

 تمام طول راه رو ررضایام. می و خلوت گشتکی تاریابونهای شب ، دو ساعت تو خاون
 گرفته تا رنگ ابونهایاز کف پوش خ.  حرف زدی ربطیاز هر ربط و ب. حرف زد

  . اطرافی خونه هایوارهاید
  
تمام دو ساعت .  مونهی رنگ موهام که به قول خودش مثل رنگ پوست فندق ماز

 بود و انگشتهاش قفل شده بودند دور جز به جز سلولها و ری دستش اسنیدستم ب
  .ست انگشتهامپو
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 از نوع کنار ییزندگ.  کردمی کردن رو تجربه می شب من تازه داشتم زندگاون

  . رو تجربه کردجانی شد هیبا اون م.  بودنررضایام
  
  "دیآو"
  

امیر رضا تکیه داده بود به چارچوب در و .  شدم به آدمهایی که زار میزدنخیره
برو بیرون مرگشم دیدی : غریدحسام . غمگین به مرد خوابیده ابدی خیره شده بود

  دیگه واسه چی ایستادی؟
  

حس بدی رو بهم . من نمی تونستم از این مرد متنفر باشم.  اما دلم سوختنمیدونم
جوابی به حسام نداد فقط قدم گذاشت تو اتاقی که حتی پرستارها . منتقل نمی کرد

  .تالشی برای ساکت کردن ضجه هاش نمی کردن
  

سرش رو روی تخت .شونه هاش لرزیدن. کنار تخت ایستاد  توجه به تعجب بقیهبی
همگی ساکت شدند و .صدای گریه اش که تو لرزش شونه هاش حل شد . گذاشت

  .خیره شدند بهش
  

شاید اگه . حسام با نفرت نگاش می کرد.  کس سعی در آروم کردنش نداشتهیچ
رضا خیز پسرجوونی که کنارش ایستاده بود جلوش رو نگرفته بود به سمت امیر

شاید بهش اجازه نمیداد برای عزیزش . برمیداشت و از کنار تخت بلندش می کرد
  .عزاداری کنه

  
پسری که تا این حد از . نمی فهمیدمشون.  خانواده برای من حل نشده بودنداین

  .پدرش متنفره و برادری که برای برادرش عزاداری می کرد و همگی متعجب بودند
  

روی . ی حق داشت اما من چکار می کردم بین این آدمها هرکدومشون به نوعشاید
سرم رو به دیوار تکیه دادم که حس کردم کسی کنارم . صندلی گوشه سالن نشستم

اشک نشسته بود تو . همون پسرجوونی بود که فکر کنم می شد برادر حسام. نشست
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 نیست فقط از وقتی دحسام ب: آروم گفت. چشماش اما سعی داشت محکم باشه
  .قعیت زندگیش رو فهمیده اینجوری شدهوا
  

 معنی بود که پسری که همین چند دقیقه پیش پدرش رو از دست داده بود اینجا بی
  .نشسته بود و داشت از برادرش برای من می گفت

  
نیروی باعث می .  رو که دید بلند شد و به سمت خروجی بخش حرکت کردسکوتم

یه . ید منتظر دوباره دیدن امیررضا بودمشا. شد از جام تکون نخورم و منتظر باشم
نگاهش که به من افتاد دستی به صورتش .ربع بعد اون بود که از اتاق بیرون زد 

  .زنیممیشه باهم حرف ب: کشید و با صدایی گرفته گفت
  

سعی می . بلند که شدم جلوتر از من حرکت کرد. دستوری هم نبود.  نبود سوالی
شاید خودش هم . می کردم قدمهاش خسته بودندکرد محکم قدم برداره اما حس 

  .خسته بود
  
 بیمارستان که خارج شدیم سمت ماشینی که با فاصله زیاد از بیمارستان پارک از

  .شده بود حرکت کرد
  

وقتی به خودم اومدم که دستاش دور شونه ام .  ماشین که ایستاد برگشت طرفمکنار
ستام دور پدری حلقه شده که خودم غیرارادی د. بود و شونه های اون می لرزیدند

اما احتیاج .شک که نه شاید مطمئن بودم پدرم نیست. شک داشتم به پدر بودنش
  .داشتم به پدری کردنش

  
نگفتم منی که .  از چند دقیقه ازم فاصله که گرفت سوئیچ ماشین رو سمتم گرفتبعد

شاید . شدمسوئیچ رو از دستش گرفتم و سوار. ماشین نداشتم گواهینامه ندارم 
  .گواهینامه نداشتم اما رانندگی که بلد بودم
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چند دور تو .  رو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماش رو بسته بودسرش
نمیدونستم خونه اش . خواب بود و نمیدونستم باید کجا ببرمش. خیابون چرخیدم

  کجاست؟
  

  ؟ی کنی مچکار:  بود که صداش بلند شد ابونی خی و خلوتی به رانندگحواسم
  

  . بوددهی سمتش که حاال چشماش باز بودند و سرش سمت من چرخدی چرخنگاهم
  

  .... نخواستمنیخواب بود:  باال انداختم و گفتمی اشونه
  
   درس،کار؟ه،یمنظورم تو زندگ:  و گفتمدی حرفم پرنیب

  
 در جواب ی اگهی جواب دیوقت.  شدابونی گفتم و دوباره حواسم جمع خیآهان

 دور یی جاهیسالهاست که تنها .دمیمن که سالهاست از آدمها بر: دم گفتسوالش ندا
  . کنمی می شناسم زندگی که مییاز آدما

  
 شده یفرار:  گفتمرمی بگمیدی رسی که بهش میری نگاهم رو از سرعت گنکهی ابدون

  زار؟ی بای از آدمها یبود
  

  . شد یقرمز م گهی دنهی که چند ثای دوخت و به چراغ زردابونی رو به خنگاهش
  

 می تونی میگاه ...میستی بادی بایگاه... چراغهنی ما آدمها هم مثل همیزندگ: گفت
  .می کناطی احتدی هم بای و گاهمیحرکت کن

  
 رو هم ی و زمان اشتباهستادمیتو زمان اشتباه ا.  وقت درست عمل نکردمچی همن
  . رفتن انتخاب کردمیبرا

  
 تکون ی سردنی اما به نشونه فهمدمی فهمیم نی منظورش رو درست و حسابنکهی ابا

  .یستی باستی باگهی دلت می کن وقتیسع: دادم که ادامه داد



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

484

  
  د؟یمونی کنم پشیحس م:  رو به حرکت درآوردم و گفتمنی که سبز شد ماشچراغ

  
 ی کردم از رفتن بمی که سرچهار راه زندگیی جایاز ترمز ب:  و گفتدی خندتلخ

  .ممونی پشزیاز همه چ...جام
  
   داره؟تیمونی تو پشیمامان من چه سهم:  توجه به حرفاش گفتمیب

  
  .نیهم.  بود ری سرعت گهیمامانت :  صورتم و گفتی شد به تک تک اجزارهیخ
  

   بد؟ای خوبه نیا:  کردم و گفتمنگاش
  

  ؟ی برسی به چی خوایسه نصفه شب م:  زد و گفتلبخند
  

  م؟ی داری ما بهم چه ربطنمی خوام ببیم:  گفتمیجد
  

  .یپسرم:  کردزمزمه
  
  ؟ی همه سال نبودنیپس چرا ا-
  

  . تونستم باشمینم:  رو با دست چپ فشار داد و گفتگردنش
  
  چرا؟-
  

 خودم باعث شدم که دمی شام،ی آدم اشتباههی منم ن،ی آدما اشتباهیبعض:  گفتآروم
  . نقش اشتباه رو داشته باشمهی شهی هممیتو زندگ
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عجز تو صداش رو دوست  . دمی فهمی نمقیش رو دقمنظور.  مبهم بودندحرفهاش
 رو به دوش بکشه عاجز می خواستم بار پدری که می خواست مردیدلم نم. نداشتم 

  .باشه
  

   برم؟دیکجا با:  پارک کردم و گفتمابونی رو گوشه خنیماش
  

  . جاچیه:  رو بست و گفتچشماش
  
  . برسونمتوننی آدرس خونه اتون رو بدنکهیمنظورم ا-
  
 سر کنم و گذشته ام ابونی خنی تو همدمی محیفعال هتلم اما امشب ترج. ستی ننجایا-

  .رو مرور کنم 
  

  ؟یریم:  شدم که گفتادهی رو خاموش کردم و پنیماش
  

 دستم به در هی داده بود و هی تکنی دستم رو به سقف ماشهی که ی شدم و در حالخم
   بمونم؟دیبا: دمیپرس .نیماش

  
 که ی داشته باشیادی زی کردم حرفهاید نداره ، فقط فکر م وجویدیبا:  دادجواب

  .ی بهم بگیبخوا
  

اما امشب .  داشته باشمادی کردم حرف زی روز فکرمهیمنم :  زدم و گفتمیپوزخند
  . ندارمی حرفچی که هدمیفهم

  
  حسام پسرته؟: دمی پرسمردد

  
  . تونه نباشهیم.  تونه باشه یم. دونمینم:  کرد و گفتیپوف

  
  ؟یمن چ:  زدملب
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  ست؟یاسمم که تو شناسنامه ات هست، ن-
  
   خوره؟ی اسم تو شناسنامه به چه درد من مهی:  پوزخند گفتمبا
  
  .گهی دشهی تو از همون اسم شروع می من برایپدر:  گفتی لبخند محوبا
  
  ؟یفلسفه خوند-
  

  نه، چطور؟:  و گفتدی خندآروم
  
  .یزنی حرف می جورهی-
  

 ی روادی لبخند بی شب تلخنی کردم همچیکرش رو نمف:  شد و گفتنی غمگنگاهش
  .لبم

  
  ؟ی دوستش داشتیلیخ: دمی نگاهم باشه پرسررسی تو تنکهی و بدون استادمی اراست

  
 آدم برادرش رو دوست شهیم:  و گفتستادی روبروم انی شد و اون طرف ماشادهیپ

  نداشته باشه؟
  
  حسام ازت متنفره ، چرا؟-
  
  ؟ی تو چقدر از من متنفر؟یو چت:  توجه به سوالم گفتیب

  
 شد تنها ی که زده می خودی بی تک بوقهای و گاهنهای رفت و آمد ماشیصدا
  . شکستی وقت شب منی رو اابونی بود که سکوت اون خییصدا

  
  . رو دوست داشتماهامی قهرمان روشهیمن هم-
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 یت نگفاهاتی قهرمان رویگفت:  شونه ام گذاشت و گفتی شد و دست روکی نزدبهم

  .یمنو دوست دار
  
  . تونم آدرس خونه ات و شماره تلفنت رو داشته باشمیم:  نگفتم که گفتیزیچ
  
  چرا؟-
  

   پدرتمنکهیمثل ا:  دادجواب
  

 مثل ،یخودت جواب خودت رو داد:  دستش خارج کردم و گفتمری ام رو از زشونه
  !نکهیا

  
  .یمثل فروغ محکم-
  

  ش؟ی شناسیچقدر م : مدی شبلوارم بردم و پرسیبای رو تو جدستام
  
  مهمه؟-
  
  ؟یریچرا از جواب دادن طفره م-
  
  . کنن از جواب دادن طفره برنی می نداشته باشن سعی جوابیآدما وقت-
  
  چرا؟-
  

  ؟یچرا چ:  تکون داد و گفتیسر
  
 ، شی نشناسی شناسه؟ البته حق داری آدم زنش رو نمیعنی ؟یچرا جواب ندار-
  .شی نشناسی حق دار،یداره رو ترک کرد باری بفهمنکهی که قبل از ایزن
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صدات پر :  دوخت و گفتابونی داد و مثل من نگاهش رو به خهی تکنی به ماشکنارم

  .از حرصه
  

 وقت تو چی مثل تو که هی تونم از مردی که چرا نمرهی گیاز خودم حرصم م: گفتم
  . وجود نداشته متنفر باشممیزندگ

  
بدون تعارف .  رو خارج کردیفندک و گاری کتش کرد و پاکت سبی تو جدست

 ، یمتنفر که باش:  گوشه لبش گذاشت و فندک رو به دست گرفت و گفتیگاریس
تمرکزت رو .  اندازتتی می کنه، از زندگی خوره، سستت مینفرت اول خودت رو م

  .ستی نی حس کندی که بایزینفرت چ.ی کنیاشتباه م. رهی گیازت م
  
  .حسام که متنفره ازت-
  
 کنار گاری بهش زد و فندک رو همراه پاکت سیقیو روشن کرد و پک عم رگارشیس

  .قی عمی دلخورهی دلخوره، ست،یمتنفر ن:  گذاشت و گفتنی کاپوت ماشیدستش رو
  

: دمی شد و پرسی که به هوا پخش می سمتش و نگاهم رفت سمت دوددمیچرخ
  ؟یمطمئن

  
   فکر کنمینجوری ادمی محیترج-
  
  .شهی عوض نمتی دادن تو واقعحیبا ترج:  رحمانه گفتمیب

  
  ؟ی تلخنقدری چرا ا؟یری دلگنقدری ایاز چ:  شد بهم و گفترهیخ
  
  .نیدی که نشونم مستی نیزی اون چقتی چون حقدم،ی دروغ شنشهیتلخم چون هم-
  
  ه؟ی چقتیحق:  انداخت و با کفشش له اش کرد و گفتابونی رو کف خگارشی سلهیفت
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  . بودنه اسمت تو شناسنامه امیتباهاش:  شدم تو چشماش و گفتمرهیخ
  
 شد فقط دست جادی تو چهره اش ایریینه صورتش رنگ باخت و نه تغ.  تعجب کردنه

 رو یجیچرا مرگ تدر:  که گفتمدی کشرونی بگهی نخ دهی و گاریبرد سمت پاکت س
  ؟یانتخاب کرد

  
 اش  دو انگشت وسط و اشارهنی که روشن کرده بود رو بیگاری زد و سی تلخلبخند

  .می بری از عذاب دادن خودمون لذت میما آدما گاه: گرفت و گفت
  

  . کنمی مهیدارم خودم رو تنب:  زد و گفتگارشی به سی اگهی دپک
  
  .ادی بدبخت خوشم نمیاز آدما-
  

  .نی هممی ، فقط اشتباهستمیمن بدبخت ن: گفت
  
  . برمدیبا-
  

  ه؟یچ: برگشتم سمتش و گفتم.  حلقه شد دور مچ دستمدستش
  
  آدرس و شماره تلفن؟-
  

  . تک بزنمهیشماره ات رو بگو :  رو درآوردم و گفتممیگوش
  

خواستم حرکت کنم که .  کنمیگفتم آدرس رو برات اس م.  اش رو که گفت شماره
  . االن اس کننیهم: گفت

  
  .ممنون:  کردم و آدرس رو براش اس کردم که گفتیپوف
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  .شدم ازش جدا ی خداحافظهی تکون دادم و با یسر
  
  "آشوب"
  
 یچکار داشت، ک:  رو سرجاش برگردوندم که مامان گفتی داغون گوشی اعصاببا

  بود؟
  
 به جی منگ و گقهیتا ده دق.  اکتفا کردم و راهم رو سمت اتاقم کج کردمیچی هبه

 خواست کم کنه؟ خودش ی پسر چرا شرش رو نمنیا.  کردمیحرف حسام فکر م
  .لبکار شدهپسم زده بود و االن اون بود که ط

  
  . شدی پرروتر مامی من کوتاه می پررو هر چی پسره

  
سه .امی بنیی نه من و نه بابا از موضع خودمون پانکهی روز گذشته بود بدون اسه

. دهی به تلفنام مینه تلفن زده بود و نه جواب.  نداشتمی خبردی که از آویروز
 داشته باشم ی عادیدگ زنهی کردم کم کم قراره ی به خودم زدم که فکر میپوزخند

 ی زندگهیانگار داشتن .  کنماموش تو گذشته بوده رو فریو همه گذشته و هر چ
  .رممکنهی غیای روهی من ی برایعاد

  
 رو میگوش. ستی نی خبردی بود که چرا از آونی شرکت بودم اما حواسم به اتو

  . داشته باشهی خبردی از آودی فردیبرداشتم و شماره ستاره رو گرفتم شا
  
  .دایسالم خانم کم پ:  بوق جواب دادنی سومبا
  
  ؟ییسالم، کجا:  حوصله گفتمیب

  
  .چطور؟ خونه ام:  گفتنگران

  
  . نگرانم نکنه مادرش حالش خوب نباشهدهی جواب تلفنام رو نمدیآو:  گفتمدی تردبا
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   خودش ناقال؟ای ینگران مادرش:  تونستم لبخندش رو حس کنمیم
  

  ستاره:  گفتممعترض
  

  ... راستشدم،یباشه فهم: ارهست
  

  .ی شده؟ حرف بزن نگرانم کردیزیچ:  ادامه نداد نگران گفتمیوقت
  

  . کردهدای شده اما فکر کنم خونواده اش رو پی چدونمیدرست نم: ستاره
  
  خونواده اش؟:  صدام بلند شداری اختیب

  
  .بره چه خمیدی ما هم هنوز نفهمگهی منجوری ادیفر.  باباشدونمینم:  گفتعیسر

  
 ام انداختم سه ی به ساعت مچینگاه.  شدهیمتی به هر قزدمی باهاش حرف مدیبا

  .بعدازظهر بود
  
  خداحافظ. شد به منم بگویباشه ستاره خبر-
  
  .خداحافظ-
  

 نخواد با من گهینکنه د.  خونه اشرفتمی مدی و چادرم رو برداشتم بافی شدم و کبلند
  .گهی دیکی نشد نیخب نخواد ا. ازدواج کنه

  
 شدم چون ی سهراب و گذشته مالی خیمن تازه داشتم ب.  فکر زدمنی به ایپوزخند

  . عقب بکشهدینه نبا... جا بزنه دیاگه آو.  شروع کنمی عادی زندگهیقرار بود 
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 رو سر کوچه نگه داشت و نی راننده آژانس ماشی افکارم بودم که وقتری درگاونقدر
  .ومد ؟ به خودم انجاستی خانم ادیسوال پرس

  
  . شدمادهی چند اسکناس دستش دادم و پعیسر

  
 نه؟ من ای شده بودم که کارم درسته جیگ.  بودم مردد شدمستادهی انجای که احاال

 ما رو به هم ربط نداده بود؟ساعت ی باشم که هنوز نسبتی دنبال مرددیچرا با
 ی می چ خونهنی پشت در ایزیی پای هوانی ای چهار بعد از ظهر بود و من توکینزد

  ودم؟ بنجای خواستم برسم که ای میخواستم؟ به چ
  

 ییای افکار بچه گانه و رونیبه خودم و ا.  و از در دور شدمدمی کشی کالفه انفس
 تموم زی فکر کرده بودم که همه چنانهیچقدر خوش ب. دمی چند روزه ام خندنیا

 کی دیشا. راه نفسم رو گرفته یزیحس کردم چ.  کنمی تونم زندگیشده و من م
  .بغض بود

  
: دمی که صداش رو شندمی عقب کشی با حس برخورد به کسدمی سر کوچه که رسبه

  آشوب؟
  

  . کردیمتعجب نگاهم م. نگاش کردم. کردمسربلند
  
  ؟ی کنی چکار منجایا-
  

 خواستم یم: در عوض گفتم. دونمی داشتم بگم نپرس خودمم جوابش رو نمدوست
  .نمتیبب
  

  .گهی دی جاهی می و گفت بردیاز شد گوشه چادرم رو کش از خونه ها که بیکی در
  
   مهمه؟زای چنی ای بوددهی با اون سابقه که شنی آدمیمگه برا:  ته ذهنم گفتیزیچ
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 پر میدی که رسی اصلابونیبه خ.  شدمدهی افکارم مجال ندادم و دنبالش کشنی ابه
  ؟یخوب: چادرم رو رها کرد و گفت

  
  . خراب شهیزی باز همه چ بودم کهدهیترس.  خوب نبودنه
  

  . ترسمیم. نه:  گفتمصادقانه
  
 یچیتا من هستم از ه:  بود که مهربون لبخند زد و گفتی ام چجورافهی قدونمینم

  قول.نترس
  
  . ترسمیاز نبودنت م.ی ترسم نباشیم:  گفتمی چه حسری تحت تاثدونمینم
  

 ی شهیکه مثل  رو فمیک.  باشهی کرد عادی اما سعدی شد تو چشاش دی رو متعجب
 حرف مینی جا بشهی میبر:  از دستم گرفت و گفتدمی کشی دنبال خودم میاضاف

  .میزنیم
  

 بای تقرابونیخ.  که نشست من هم کنارش نشستمی رنگی جدولهای رو روادهی پگوشه
  .می به آدمها ندادیتیشلوغ بود اما اهم

  
  . کردمدای همه سال بابام رو پنیبعد از ا: گفت

  
لبخند زدم .  بودی عبورینهایش که ادامه بده اما اون نگاهش به ماش شدم بهرهیخ

  .می رو بزنمونی زندگی جدی حرفهادی باابونی تو خشهیهم
  
  . عموم فوت کردشیچند شب پ-
  
 که ی کردم که اونم شبدایاما ظاهرا پ. عمو که نداشتم:  و ادامه داددی طرفم چرخبه

  . داداش هم دارمدمیتازه فهم. دمیبابام رو هم د.  کردم فوت کردداشیپ
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

494

 تی عمر تو زندگهی که یی آدمهای همه هوی شهی نمنیمسخره تر از ا:  و گفتدیخند
  مگه نه؟. ی کنداینبودند رو پ

  
  .دونمینم: کلمه گفتمکی فقط

  
  ه؟ی چیدونیبدتر از اون م:  دادادامه

  
.  عموتهگنی رو نجات داده متی که زندگی که کسنهیا:  نگاش کردم که گفتمنتظر

 گنی حسام که مه؟ی ربط پدر و مادرت بهم چیدونی که هنوز نمنهیبدتر از اون ا
 رو برام زای چیلی بودم که خی کسشی امروز پیدونیم.  هنگ کردمه؟یداداشمه ک
  ؟یدونی متیتو چقدر از زندگ. روشن کرد

  
 یا جهی می شلوغه برنجایا:  اطرافمون و رهگذرا انداختم و گفتمی به شلوغینگاه

  گه؟ید
  
  م؟یقدم بزن:  رو دستم داد و گفتفمیک
  

 من نکهیمنظورت از ا:  تکون دادم و همقدمش شدم و در همون حال گفتمیسر
  .دونمی بدونم مدی خب همونقدر که باه؟ی چدونمی ممیچقدر از زندگ

  
  ؟یمطمئن-
  

  ؟ی چیعنی:  نگاش کردم و گفتممشکوک
  
 چون من و تو یاد از نبودن من بترس خوی وقت دلم نمچیه:  و گفتدی خندالی خیب

  . زدهوندیروزگار ما رو بهم پ. می از هم فرار کنمی تونی هم نممی اگه بخوایحت
  
  .پس قصد نداشت پا پس بکشه.  حرفش آرومتر شدمنی ابا
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 اتوبوس که ستگاهی به امیزدی توجه به مکان و زمان قدم می بود که بی ساعتدو
  ؟یریبا اتوبوس م:  گفتمیدیرس

  
  .هی اتوبوس سوار شدن چجورنمی خوام ببیم:  لبخند گفتمبا
  

  ؟ینگو تا حاال سوار نشد:  گفت متعجب
  

  .نه نشدم:  و گفتمدمیخند
  
  .گهی دنهی اش اجهیخب داشتن مامان پولدار نت:  تمسخر گفتپر
  

  مامان پولدار؟:  شلوغ انداختم و گفتمستگاهی به اینگاه
  
  . پولدارهیمنظورم مامان بابا-
  

 فقرا ری ما فقطی بلنمی اایب:  و گفتدی کشرونی ببشی از جیطی گفتم که بلیآهان
  .میستی مثل شما بچه پولدارا که نمی کنیمعموال اکثر اوقات با اتوبوس رفت و آمد م

  
:  که گفتستیدهن باز کردم بگم فقر به پول ن.  کالفه اش کردمی به چهره ینگاه

  .اتوبوس اومد
  

:  و گفتدین هنوز از جام تکون نخورده بودم که بازوم رو کش اما مستادی ااتوبوس
  .یستی بایشی مجبور مادی نمرتیجا گ . گهیبرو سوار شو د

  
  .زنمی با بابات حرف مرمیفردا م:  برداشتم سمت اتوبوس که بلند داد زدقدم

  
  .سوار شو ، ذوق نکن:  نگاش کردم که گفتبرگشتم
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 نی اما مهم نبود همستمیمجبور بودم با.  شدم نفر سوار اتوبوسنی زدم و آخرلبخند
  . بودی داشته باشه کافانی قرار بود جرمی هنوز قرار بود باشه و زندگدیکه آو

  
 قرار بود بره دی خواست امروز که آویدلم نم.  دادم خونه باشمحی رو ترجامروز

 نی همیبرا. جور ترس و دلهره داشتم هی. شرکت و با بابام حرف بزنه من اونجا باشم
 بابا و ی اس کردم جلودی آوی برانانی آدرس شرکت رو من باب اطمی وقتشبمید

 رو شبی دادم دحیترج.  و زنش هم اونجا بودنییخصوصا که دا. مامان ظاهر نشدم
  . من و خونواده ام بگذرهنی بیبدون برخورد

  
وارد  که نیهم. و چادرم رو برداشتم فی کرد کی مامان که اسمم رو صدا می صدابا

 ی نشدداری زود بی کردم وقتی شرکت؟ فکر میریم: آشپزخونه شدم متعجب گفت
  .ی بری خواینم
  

 خورد شده گذاشت و ازی ظرف پی که دستش بود رو تویی نشستم که چاقوزی مپشت
  ؟یچرا ساکت: گفت

  
 تا االنم دی قراره امروز بره شرکت با بابا حرف بزنه، شادیآو:  مکث گفتمی کمبا

  .رفته
  
چرا زودتر :  برد و گفتیی ظرفشوری شری از تاسف تکون داد و دستاش رو زیرس

  ؟ینگفت
  
  . مامانستی پول نیهمه زندگ:  رو بست و منتظر روبروم نشست که گفتمریش
  

  .ستی نیعشق و عالقه هم همه زندگ:  دستم گذاشت و گفتی رو رودستش
  

 دونستی رو نمتیقع بحث باز شه چون هر کس که وانی خواست دوباره ای نمدلم
 ی قانع می جورهی رو هی پس بهتر بود بقهی چدی ازدواجم با آولی که دلدونستمیمن م
  .کردم
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 اشتباه می که خودمون بفهمنی فرصت بهمون بدهی حداقل نی خوایمامان چرا نم-

  . تونم نظرتتون رو قبول کنمی بهتر می فکر کنم اونجورم،یکرد
  

 بعد از ازدواج فرصت جبران ی کنیفکر م:  دستم رو نوازش کرد و گفتآروم
   کنه؟ی تونه مثل قبل زندگی دختر تو جامعه ما بعد از طالق مهی ؟یدار

  
خب :  دست راستم بود قرار دادم و گفتمی دست مامان که روی چپم رو رودست

 تونست خودش رو به شما و بابا ثابت کنه، دی ، شامی مدت محرم هم باشهی م،ینامزد ش
 ی رو نمنی وقت حسرت اچی ، اما حداقلش ههی انتخاب اشتباهدمی فهم مندمیشا

  . کنارش بودن تالش نکردمیخورم که برا
  

 رو قورت دادن، انگار ای دوره زمونه حنی ایجوونا:  کرد و گفتی اخم مصنوعمامان
  .نه انگار جلو مادرش نشسته

  
  . مامانهیپسر خوب:  و گفتمدمیخند

  
  .زنمی شب من با بابات حرف مدوارم،یام:  شد و گفتبلند

  
  ؟یریکجا م:  که شدم گفتبلند

  
  . گردمی ذره قدم بزنم ، زود برمهی رمیم-
  

  . زدمرونی گفت که من هم از آشپزخونه بی اباشه
  
  "لدای"
  

صدای زنگ باعث شد یه چیزی ته .  ساعت حوالی ده بود که زنگ خونه زده شدصبح
  .وز خوبی نخواهد بودانگار میدونستم امروز ر.دلم تکون بخوره
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  .من باز می کنم:  که در حال پاک کردن سبزی بود بلند شد و گفتعزیز

  
 در حالی که حواسم به پاک کردن برنج بود اما نگاهم به پنجره بود که ببینم چه منم

  .کسی وارد خونه میشه
  

ه قیاف.  حیاط که باز شد با دیدن قامت عمه منیر حس کردم قلبم از حرکت ایستاددر
  .برزخی و عصبی عمه منیر گویای همه چیز بود 

  
اسم دخترم رو :  رو از اینجا هم می تونستم بشنوم که عصبی داشت می گفت صداش

  سر زبونا انداختین دیگه بدتر از این؟
  

  . خوش خیال بودم که فکر کردم این قضیه تموم شدهچقدر
  

لیوان آبی . شه ایستادم  حالی که دستام رو بهم می مالیدم بلکه از استرسم کم در
پر کردم و قدم برداشتم سمت در آشپزخونه که باز شدن در هال نشون از وارد 

شدنشون میداد که البته صدای عمه قبل از باز شدن در رسیدنش به ساختمون رو 
 تمرکزی رو فهمیدن و ونستمهنوز داشت حرف میزد و من اصال نمی ت.خبر داد

  .شنیدن حرفاش داشته باشم
  
بخاطر این دختر منو ، شبنم منو پس :  هال که شدم با دیدن من رو به عزیز گفتردوا

میزنه؟ مگه اصرارتون کرده بودیم بیاین دخترم رو بگیرین؟چرا اینجوری اسم من 
رو سر زبونا انداختین که معلوم نیست چه عیبی داشته که پسر داییش به یه بیوه 

  ترجیحش داده؟
  
. دشمن شادمون کردین زن داداش: ش کوبید و گفت گریه محکم روی سینه ابا

  .دستتون درد نکنه
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 قدمی سمتش بردارم و همونطور لیوان بدست کنار ورودی هال ایستاده نتونستم
چی تو گوشش خوندی که پشیمونش کردی هان؟ تو : بودم که باز نگاهم کرد و گفت

فته که پسر انگشت کوچیکه دخترمم نمیشی اونوقت می خوای اسمش سرزبونا بی
  داییش یه بیوه رو به اون ترجیح داده؟

  
راست می گفت شبنم کجا و . بیوه بودم.دروغ که نگفته بود. تو چشام جمع شداشک

زنی که شوهرش مرده بود و بچه اش مرده به دنیا اومده بود کجا و دختر .من کجا
  مجردی که دختر عمه منیر می شد کجا؟

  
حق داشت دخترش ، دختر بود و من . مش بود داشت من این بود و دخترش شبنحق
  .زن

  
منیر خانم قربونت :  خیز برداشت که عزیز دست دور بازوش حلقه کرد و گفتسمتم

  بشم ، آروم باش
  

دیشب زن عموش بر و بر تو :  نشست و دوباره به سینه اش کوبید و گفت سرجاش
ین یا خودش شبنم صورتم نگاه می کنه میگه واقعا خودتون نخواستین به رضا زن بد

  می بینی؟...رو نخواست؟ می بینی بدبختی منو 
  
 قدمهای آروم سمتش رفتم و لیوان آب رو جلوش گرفتم که محکم زیر دستم با

من از دست تو آب بخورم؟ تویی که زندگی دخترم رو بهم ریختی؟ : کوبید و گفت
 برای خودم تویی که با زرنگی گفتی داداشم رو می فرستم خواستگاری که رضا رو

   تو زن میدم؟درنگه دارم؟ نقشه ات بود دیگه نه؟فکر کردی من به برا
  
پسر بیچاره ات رو جادو کرده ، دو روز دیگه کاری :  طرف عزیز برگشت و گفتبه

می کنه که تو روی شما ها بایسته، فکر کردین زنی که به شوهرش وفا نکنه و 
وبیه، بیچاره ها این دوتا حتما از سرسالش بره با برادرش ازدواج کنه خیلی زن خ

  .اول باهم سر و سری داشتن
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چطور به . بس کنید، از موی سفیدتون خجالت بکشین:  این حرفش داد زدمبا
  .خودتون اجازه میدین در مورد من و امیررضا اینجوری حرف بزنین

  
مگه دروغ میگم؟ همه همین رو میگن ، وگرنه چه دلیلی داشت : زد و گفتپوزخندی

تو که حتی بچه ای هم نداشتی که پایبندش شی با برادرشوهرت ازدواج کنی، خوب 
  .شد امیرعلی شهید شد و این رسوایی رو ندید

  
منیر خانم احترامت واجب اما اجازه نمیدم به :  با رنگ و رویی پریده گفتعزیز

  .عروس و پسرم توهین کنی
  

: رست کرد و بلند شد منیر با پوزخند حرص درآری چادرش رو روی سرش دعمه
مثل کبک سرت رو کردی زیر برف ، خیال کردی مردم نفهمن که نفهمن اینا از اول 

هم سروسری داشتن، بچه ای که هم مرد مطمئنا بچه امیر نبود و خدا خواست 
  .مجازاتش کنه که بچه اش رو گرفت

  
  . شد سقوط عزیز سمتش دوید که عمه منیر با تنه ای به من از ساختمون خارجبا
  

***  
  

 حالی که لیوان شکسته شده رو جمع می کردم به اشکهای عزیز که ده دقیقه ای در
  .می شد به هوش اومده بود نگاه می کردم

  
عزیز باور کن تا :  بغض خرده شیشه ها رو تو ظرف کنار دستم ریختم و بلند شدمبا

  .حاال حتی روسریم رو جلوش برنداشتم
  
  .تو زنشی ، محرمشی:  هق هق نگاهم کرد و گفتبا
  

  . رو با گوشه روسریش پاک کرد اما دوباره گونه هاش خیس شدنداشکاش
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 پاش زانو زدم و با اشکهایی که تازه راهشون رو روی گونه ام پیدا کرده جلوی
  .به خدا امیررضا اینجوری نیست: بودند گفتم

  
  .میدونم :  رو تکون داد و گفتسرش

  
  من چی؟:  صدایی گرفته گفتمبا
  

  .منتظر شدم چیزی بگه اما فقط نگاهم می کرد.  ثانیه خیره شد به صورتم چند
  

خودت رو ناراحت نکن ، منیر از وقتی جوون بود اینجوری بود :  که شدم گفتبلند
اما من بهش . وقتی چیزی که می خواست رو بدست نمی آورد نابودش می کرد

  .اجازه نمیدم اینجوری در مورد پسرم حرف بزنه
  

 وقتها آدم آرزو می کنه کاش یه فیلتر دم گوشش قرار داشت و هر چی که یگاه
مثل همین امروز خیلی حرفها شنیدم که هیچ وقت . دوست نداشت رو نمی شنید

شاید خدا هم صندوق . شاید باید با خدا حرف میزدم. دوست نداشتم بشنوم
  .پیشنهادات برای ما توی این دنیا گذاشته باشه

  
فقط خدا آدرس صندوق رو بهم میدی؟ سرکدوم کوچه . بگم باید بهش آره

  گذاشتیش؟ انتهای کدوم خیابونه؟ آدرسش سرراسته؟
  
چی در مورد من فکر می کردن؟ من حتی تا . بغض و گریه لب زیرینم می لرزید از

تا همین دیشب متوجه نشده بودم . حاال درست و حسابی امیررضا رو ندیده بودم
  .کوچیک مشکی دارهروی بنا گوشش یه خال 

  
 چی بودم تو نظرشون؟ کی بوده؟ من تو نظرشون زنی بودم که راحت بغل من

  خواب عوض می کرد؟
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 آدمی رو داشتم که داشت عزیزترین کساش رو خودش با دستش زنده به گور حس
شاید هم حس یه پدر موقعی که دختر نوزادش رو زنده به گور می کرد و . می کرد

  . دست دور انگشت پدرش می گیره و بهش لبخند میزنهاون دخترک با خنده
  

گفته .  داشتم عزیزی رو توی دلم دفن می کردم که نگفته بود تو رو می شناسممن
  .بود پسرش رو می شناسه

  
 داشتم اعتقادات و باورایی رو دفن می کردم که تا همین دیروز فکر می کردم من

نیر هیچ وقت نمازش قضا نشد اما عمه م. اهل نماز که باشی یعنی همه چیز تموم
  .....امروز

  
من به امیرعلی خیانت کرده . َشک افتاد تو دلم. من بد بودم.  بدنم می لرزیدتموم
  .من چطور راضی شدم با برادرش ازدواج کنم. بودم

  
 می کردم با دستام این افکار رو که دور سرم وول می خوردن کنار بزنم اما سعی

  .نمی شد
  

  ...خائن...خائن....خائن: م داد میزد  نفر تو سریه
  

  .من خائن نیستم....بس کن: داد زدم. قطع نمی شدصداش
  

انگار خدا . چیزی می گفت اما صداش رو نمی شنیدم. متعجب نگاهم می کردعزیز
  .پیشنهادم رو شنیده بود

  
یعنی االن عزیز داره حرف بد .خدا چقدر زود آرزوم رو برآورده کردی. زدم قهقه
  .عزیز که به سمتم اومد با دستام پسش زدم. همیزن

  
هنوز داشت حرف میزد و من هنوز نمی شنیدم چی .... عقب سمت در هال رفتم عقب
  .اما هنوز اون صدای لعنتی داشت می گفت من خائنم...میگه
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  .من فقط کنار امیررضا آروم بودم...من خیانت نکردم... خائن نبودممن

  
هر لحظه منتظر .  تو اتاق مشترک من و امیرعلی گذروندم روز رو تو خونه ام ،تمام

بودم در خونه زده بشه و امیررضا بیاد و منو تو بغلش بگیره و بگه بی خیال این 
  .آدما و حرفاشون

  
  . راحت نبود بی خیال این آدما و این حرفا شدندنه
  

الص کاش همین امشب می میردم و خ. لرز هم بهش اضافه شده بود.  کرده بودمتب
  .می شدم از دنیایی که تموم خوبیاش رو ازم دریغ می کرد

  
شاید الزم بود گاهی با خدا هم قهر کنم بلکه منی رو . رو با خدا هم قهر بودم امشب

  .که توی این گوشه از زمین رها کرده بود یادش بیاد
  

.  یادش بیاد بیاره زنی روکه بی شوهر کرده بود و مادری رو که بی فرزندشاید
  .ید یادش بیاد عمه منیر رو هم اون خلق کردهشا
  

 همیشه می گفت آدمای بد باید تو قصه باشن چون اگه آدمای بد تو قصه نباشن بابا
  .کسی قدر ادمای خوب رو نمیدونه

  
  .تا بدی نباشه قدر خوبیه رو کسی نمیدونه.  حق داشت شاید

  
دم پیچیدهم و دوباره پتو رو دور خو.  از شدت گریه پف کرده بودند و ریز چشمام

هر دور که به حرفهای عمه منیر فکر می کردم اشکام بی اختیار راه . هق زدم
  .خودشون رو روی گونه هام پیدا می کردند

  
هیچ وقت امروز از . هیچ وقت هم دیگه مثل اول نمی شد. دل من شکسته بود امشب

  .حتی اگه می خواستم هم نمی شد. تاریخ زندگیم حذف نمی شد



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

504

  
نمی خواستم در رو . در خونه زده شد. اما شب شده بود.  ساعت چند بودیدونمنم

  .من زودتر از اینا بهش احتیاج داشتم. دیر اومده بود. باز کنم
  

  . از جام تکون نخوردم ضربه هایی که به در کوبیده می شدند محکم تر شدندوقتی
  

اون توی زندگیم وجود اگه . نمی خواستم هیچ وقت ببینمش.  هم برام مهم نبود باز
اگه این ازدواج نبود من امروز این .نداشت اگه اون پیشنهاده احمقانه اش نبود 

  .حرفها رو نمی شنیدم
  

  یلدا؟ چرا در رو باز نمی کنی؟:  بلند شدصداش
  

  .چون دیگه نمی خوام ببینمت:  کردمزمزمه
  

  . بود ها پیاپی و محکم به در کوبیده می شدند و صداش بلندتر شدهضربه
  

نمی .باید میرفت. بلند شدم باید می گفتم گورش رو گم کنه.  اذیتم می کردصداش
  .خواستم ببینمش

  
 رو که باز کردم دستش تو هوا معلق موند و چشمای سرخش از تعجب گشاد شده در

  .بودند
  

  چی می خوای؟ برای چی اومدی؟: با همون صدایی که گرفته بود . زدمداد
  

خواست در رو باز کنه که جلوش قرار گرفتم و . زون بود کنار بدنش آویدستش
  کجا؟: گفتم

  
  یلدا خوبی؟:  بهت گفتبا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

505

  .نه خوب نیستم:  رو باال انداختم و گفتمسرم
  

  . رو بین در گذاشته بود که نتونم ببندمشپاش
  
  .برو کنار باید باهات حرف بزنم-
  
  .نمی خوام-
  

  .یلدا برو کنار:  گفتعصبی
  

در رو بست . م با یه فشار در رو هل داد که باعث شد روی زمین بیفتم کنار نرفتوقتی
دستش رو که دراز کرد سمت . نفسش رو فوت کرد و کنارم نشست.و باال سرم ایستاد

  .بهم دست نزن: بازوم داد زدم
  
  .آروم باش-
  
همه اش تقصیره توئه، چرا با شبنم ازدواج :  بغض و لبی که می لرزید گفتمبا

من خائن ...که خواستگاریت رو کردی هان؟ اونا به من میگن خائننکردی؟ تو 
  .من خیانت نکردم...نیستم

  
 منو بغل کنه که عقب کشیدم و همین طور که عقب عقب خودم رو روی قالی خواست

  .من خائن نیستم...من دوستت ندارم، من امیرعلی رو دوست دارم: می کشیدم گفتم
  

  .باشه آروم.. باشآروم:  رو باال آورد و گفتدستاش
  

من فقط امیرعلی رو دوست ...من ازت متنفرم:  بینی ام رو باال کشیدم و گفتمآب
  .دارم
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برات شام بیارم . باشه ، بلند شو صورتت رو بشور:  رو تکون داد و نزدیکم شدسرش
  .بعد بخواب آروم میشی

  
میرعلی رو من اصال دوستت ندارم من فقط ا:  دیوار پشت سرم تکیه دادم و گفتمبه

  می خوام
  

اما امیررضا نمی فهمید عصبی .  تکرار می کردم که ثابت کنم من خائن نیستمداشتم
بذار .باشه ، باشه گفتم آروم باش: شد و گلدون رو میز رو به زمین کوبید و گفت

  .بغلت کنم
  
  من خائنم؟:  گریه و التماس پرسیدمبا
  

تو :  بود جلوم زانو زد و گفت  توجه به گلدون شسکته و کفشش که هنوز پاشبدون
  .خائن نیستی

  
  راست میگی؟-
  

  .آره ، نیستی:  گفتخسته
  

  .بهم دست نزن، تو نامحرمی:  بغلم کنه که گفتمخواست
  

دستی تو هوا تکون داد و همون دست رو به پاش کوبید و . عقب کشید.  بودترسیده
  .بلند شد

  
  
  
  "دیآو"
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فنجون قهوه ای که جلوم . بر خیره شده بود بهم رو پا انداخته بود و با غرور و تکپا
  .قیافه ات خیلی برام اشناست: بود رو برداشتم که گفت

  
تو مهمونی فتانه چهره :  قهوه اش رو کنار لبش قرار داد که بی مقدمه گفتمفنجون

  .اتون برای منم خیلی آشنا بود
  

رو به زانو در می من این مرد .  که به گلوش پرید لبخند پیروزمندانه ای زدمقهوه
  .مطمئن بودم می تونم. آوردم

  
لیوان آبی که روی میز بود رو دستش دادم که . رو جلوی دهنش گذاشت دستمال

  مهمونی فتانه؟: جرعه ای آب نوشید و گفت. مشکوک خیره شد به صورتم
  

نمی خواین بگین که فتانه رو نمی شناسین؟عاشق :  دوم رو محکمتر کوبیدمضربه
فروغ رو چطور اونم نمی .حاال فتانه رو نشناسین هم مهم نیست .نهسینه چاکتو

  شناسین؟
  
  تو کی هستی؟ اینجا اومدی چکار؟:  کمی رنگ پریدیگی از جاش بلند شد و گفتبا
  
  شناختین؟.آوید همتی.خواستگار دخترتون هستم:  طبع اون بلند شدم و گفتمبه
  

من به تو : ی باریک شده گفت  چهره ام رو کم کم شناخته بود که با چشمهاانگار
  دختر بدم؟ به تو؟

  
  .مشکلی دارم؟ کور و کچل که نیستم:  گفتممغرورانه

  
  .گمشو بیرون:  عصبی کرد و گفتخنده

  
چرا؟ راستی خانمتون میدونه که قبل از ازدواج :  تو جیب شلوارم کردم و گفتمدست

  ..ی هستیبا اون خاطرخواه یکی بودین؟ یا اینکه میدونه که شما سرراه
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  .گمشو بیرون...خفه شو:  ادامه بدم و داد زدنذاشت

  
برای یه آدمی مثل شما زشته کارمنداش بفهمند :  گزیدم و حرص درآر گفتملب

گذشته اش چی بوده پس بهتره آروم باشین و بذارین منطقی حرف بزنیم و به نتیجه 
  .ای دلخواه برسیم

  
  کی این چرت و پرتا رو بهت گفته؟:  میزش نزدیک شد و محکم روش کوبید و گفتبه
  

  .خیلی هم خوب می شناسه.یکی که می شناستتون:  به چونه ام کشیدم و گفتمدستی
  

  همه اش مزخرفه: غرید
  
  پس چرا اینقدر عصبی شد؟:  تعجبی مصنوعی گفتمبا
  

  خفه شو :غرید
  
یه نچ نچ آدم اینقدر بد دهن؟ :  همون ژست قبلی قدمی بهش نزدیک شدم و گفتمبا

  .ذره ادب بد نیستا
  

من هنوز :  یقه ام چسبید که سریع دوتا دستام رو روی دستش گذاشتم و گفتمیه
  ...چیزی نگفتم که، چرا جوش آوردی؟اگه زنت بفهمه چی تو گذشته ات بود

  
: دستم رو به لبم کشیدم و گفتم.  مشتی که به دهنم کوبید کمی به عقب پرت شدمبا

تو هم کامال . یه هفته نه بیشتر دخترت زن من میشهمطئنم تا . دست بزنت خوبه
  مگه نه؟.راضی هستی 

  
شنیدم قبال دختری رو دوست داشتی که :  دوباره سمتم خیز برداره که گفتمخواست

  خونواده اش بزرگت کرده بودن راسته؟
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  . خشکش شدسرجاش

  
نواده خبری ازش داری؟ یادم رفته بود چندین ساله اصال از اون خو:  دادمادامه

  .خبر نداری
  

***********  
  

  کی هستی؟:  گفتآروم
  

  .آوید همتی، خواستگار دخترتون :  نزدیکترین صندلی نشستم و گفتمروی
  

ببین پسر جون اگه :  اشاره اش رو به نشونه تهدید تو هوا تکون داد و گفتانگشت
بگم کور فکر کردی با این خزعبالت می تونی منو واردار کنی بهت دختر بدم ، باید 

  .خوندی
  
  .اخر هفته برای هماهنگ کردن زمان عقد خدمتون می رسم:  اطمینان گفتمبا
  

به نفعته جلو نیایی، چون :  اسپند رو آتیش سمتم خیز برداشت که سریع گفتممثل
زنت بفهمه یه دختر نوزده بیست ساله صیغه اته از اینجا که سهله از کل زندگیش 

  .بیرونت می کنه
  

  .من سر دخترم معامله نمی کنم: د و گفت ایستاسرجاش
  

معامله ای در کار نیست، قرار :  رو باال آوردم و از پایین به باال نگاش کردمسرم
  .تازه دخترت هم راضیه . ازدواجه

  
  .من قراری با تو ندارم که بخوام هماهنگش کنم: هومن
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 خودش دوست داری دخترت بفهمه باباش با دختر همسن. مجبوری داشته باشی-
  .همسن که چه عرض کنم کوچکتر از خودش. می پره

  
  .تو هم قد و اندازه من و دختر م نیستی: غرید

  
  .یکم خودت رو خم کنی هم قد میشیم خیالت تخت:  و گفتمخندیدم

  
  کی فرستاده اتت اینجا؟:  گفتعصبی

  
میدونستی پدرت فوت کرده و مادرت هم تنها زندگی می :  توجه به سوالش گفتمبی

  کنه؟
  

  .چرت و پرتات رو تموم کن:  گفتگیج
  

به نفعته هیچ . پنج شنبه ساعت نه خونه اتونم:  در رفتم و در همون حال گفتمسمت
  .مشکلی نداشته باشی و گرنه من نمی تونم قول بدم دهنم بسته می مونه

  
  من به کسی باج نمیدم:همون

  
  .منم باج نخواستم، دخترت رو خواستم همین:  طرفشبرگشتم

  
  از فروغ خبری داری؟:  رو که باز کردم گفتدر
  

باورش شد که من چیزایی میدونم که خودشم باورش .  ظاهرا دم به تله دادخب
بیچاره هومن اشتیاق که خبر نداشت کل زندگیش رو . نمی شد کسی خبر داشته باشه

  .خیلی راحت زیرورو کردم
  
د که به سر مادر من اومده این مرد باعث تمام بالهایی بو.  چشماش خیره شدمتو

  .هیچ وقت. باید جوری زمینش بزنم که هیچ وقت نتونه بلند شه. بود
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 از یلی خنکهی کردم مثل ای فکر منی بودم و به استادهی در خونه فتانه اپشت

 کوچه و هی ی توی روزهی گفت که یانگار راست م.  زن درست بودندنیاطالعات ا
 یمی دوست صمی روزهی گفت که یگار راست مان.  خونواده هومن بودندهیهمسا

  . گفت که عاشق هومن بودهیانگار راست م. مادرم بوده
  
  

 تا اطیفاصله ح. وارد شدم و در رو پشت سرم بستم. در باز شد.  در رو که زدم زنگ
 یخوش اومد:  کردم در ساختمون باز شد و فتانه باخنده گفتیساختمون رو که ط

  . دلم گرفته بودمییکه امشب واقعا از تنها
  

 شد؟ یچ:  دراز شده اش رو فشردم و بعد از اون وارد خونه شدم که گفتدست
  گه؟یحرفام درست بودند د

  
 همون اقیپس واقعا هومن اشت: روبروم نشست که گفتم. مبل نشستم نیکتری نزدیرو

  هومن ماندگاره؟
  

 از ی کلیمهمونمن که قبال بهت گفته بودم، نگفته بودم؟تو همون :  و گفتدیخند
 چکارش ،ی خوای می چی اطالعات رو برانی که ایهومن بهت گفتم، فقط تو نگفت

 حرف ازم ی خونه ام و کلی اومدروزی مدت پرهی که بعد از ی چکارش دار؟یدار
  ؟یدیکش

  
حاال مزد اطالعاتم :  که نشسته بودم قرار گرفت و گفتی دسته مبلی شد و روبلند

  ه؟یچ
  

  .دمی نمی به کسیمن اطالعات مجان:  که گفتدمی رو عقب کشخودم
  
  ؟ی هستی تو کدونهیهومن م-
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

512

 نگاش هی عمر حسرت هی د؟یدی رو میمگه اون جز فروغ کس:  زد و گفتیپوزخند
 از یی من جزدونهی نمی حتینی بیم. رو خوردم اما انگار نه انگار وجود دارم

 که همسن یکیمنم با . شت  برنگگهی رفت و دنکهیبهت که گفتم بعد از ا. گذشته اشم
  .فقط بخاطر پول. بابابزرگمه ازدواج کردم

  
با خودم .  تونه خوشبختم کنهی کردم حداقل پول میفکر م:  بغض و حسرت گفتبا

بعدشم بچه .  تا مرددیاما هفت سال طول کش.  عشقمی پرمی منم مرهی می مرهیگفتم پ
 دو سال بعدش هم هومن رو . اومدرمی گی کردن و منم سهم خوبمیهاش ارث رو تقس

 اگه یحت. شناختمش. دمشی که دوستم گرفته بود دییای از مهمونیکیتو  .دمید
من . داده باشه ریی اش رو تغافهی و قپی اگه تی کرده باشه حتریی تغشیلیفام

  شه؟ی رو نشناسم؟ مدمشی پرستی می کسشهیمگه م. شناختمش
  

 رو که بهت نای کنم واسه ات ،ایمن چرا دارم تکرار مکررات م:  شد و گفتبلند
  .بلند شو:  و گفتدیدستم رو کش.گفتم

  
. دمیاما فکر کردم اشتباه شن.  گفت هومن ماندگاردمی هم شنی همون روز مهمونآره

 ی که وقتهی از حسدی مرد داشتم شانی که نسبت به ایی حس آشنادمیهمون شب فهم
  . گرفتید نشات م افتای و نگاهم به چشمام مستادمی ای منهیی آیجلو

  
  . کنمیمن دارم ازدواج م:  از جام تکون بخورم گفتمنکهی ابدون

  
  .بلند شو... بلند شو پسر،یهنوز که ازدواج نکرد:  و گفتدیخند

  
فتانه بس کن من اومدم باهات :  و گفتمدمی کشرونی رو محکم از دستش بدستم

  ...نکهیحرف بزنم نه ا
  

 اطالعات یمنم قبال بهت گفتم که مجان:  گفترونی رو که کالفه فوت کردم بنفسم
  .بهت ندادم
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 هم شهی مثل هم،ی دارازیخودت هم ن:  و گفتستادی شدم که جلوم ابلند
  چطوره؟.یشرع

  
 تونستم بهش بفهمونم من تعهد دارم، من عهد کرده بودم با خدام که دور ی مچطور

  . کار رو خط بکشمنیا
  
  ؟یستی عشقت نبندی که پای هستیتو چطور عاشق:  پوزخند گفتمبا
  

 ی که نمی عشقی چنده برالوی کیبندیپا:  پام رو برانداز کرد و با خنده گفتسرتا
  .دی دی منو مدی اون شادی کشی کنار می اگه اون فروغ لعنتنتت؟یب

  
  د؟ی دی اگه فروغ نبود اون تو رو میمطمئن-
  

 شد و باباش بی باال آوردن که فروغ غی چه گندستیمعلوم ن:  شد و گفتیعصب
  .سکته کرد

  
  .خفه شو: زدم داد

  
  ؟یچ:  گفتمتعجب

  
 یی در مورد آدماادیخوشم نم:  گفتمنی همی کردم به اعصابم مسلط باشم برایسع

  . شناسم نظر بدم یکه نم
  

 سر از کار ی که بخوایستی نی تو آدمه؟ی چهی قضدیآو:  باال انداخت و گفتییابرو
   شده؟ی چ؟یاری دربیکس

  
 ؟ی بهم بدی خوای نمیزی چی ، شربتیی چاهی: حرف کردن ذهنش گفتم منیبرا

  .گلوم خشک شد
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  ؟ی توپ تر موافقیدنی نوشهیبا :  و گفتدیخند
  
  . خورم پس همون شربت باشه بهترهی می اسالمیدنینه قربون دستت من نوش-
  

 قرص هیفتانه : سرم رو فشار دادم و گفتم.  سمت آشپزخونه حرکت کرددویخند
  . سردرد دارماری بیزی چیمسکن

  
 خواستم قرص رو بردارم ستادی که کف دستش بود جلوم ای شربت و قرصوانی لهی با

  .که گفت باز کن دهنت رو
  

 دست از سرم برداره دهنم رو باز کردم که قرص رو گذاشت دهنم و نکهی ایبرا
 که زی می جرعه از شربت رو خوردم و گذاشتمش روهی.  شربت رو دستم دادموانیل

   پس؟ی ازدواج کنی خوایکه م: کنارم نشست و گفت
  

 خواد یدلم م:  تکون دادم که بلند شد و سمت دستگاه پخش رفت و گفتیسر
 که بهت ی تشکر بخاطر اطالعاتهی حداقل به عنوان م،یامشب شام رو باهم بخور

  .ی رد کنی تونی نمگهی دنویدادم ا
  

  . سفارش بدمیچ:  تکون دادم که گفتیسر
  

  . خورمی می سفارش دادی ، هر چدونمینم:  رو فشار دادم و گفتممسر
  

  ؟یمنو چ:  و گفتدیخند
  

 نی که من ایبه هومن نگفت.  تویباشه بابا ، چه بداخالق شد:  کردم که گفتیپوف
  اطالعات رو بهت دادم؟

  
  . بودنجایقبل از تو ا:  رو باال انداختم که ادامه دادسرم
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  هومن؟:  گفتمبلند
  

:  شد گفتی که پخش می آهنگ تندی توجه به صدایتلفن رو برداشت و ب یگوش
  .رهی خواست در مورد تو ازم اطالعات بگیاره ، اونم م

  
  ؟ی بهش گفتیزیچ-
  

 باشه ینه، اگه پسرخوب:  خوردن گفتی شماره ها تکون می که دستش رویدرحال
  .گمی نمیزیمن چ

  
.  کوبهیدم قلبم داره محکم م کریحس م.  شدی مدهی تند آهنگ تو سرم کوبیصدا
  ؟ی دونی از من نمیزیتو چ:  و گفتمدمیخند

  
 داشت سفارش شام دیشا. قی دقدمی شنیصداش رو نم. زدی پشت تلفن حرف مداشت

  .دادیم
  
  "لدای"
  
 میبلند شد بر:  سرم انداخت سرم رو باال آوردم که گفتی که روی چادربا

  .درمانگاه
  

  .بلند شو. زمیبلند شو عز:  که گفتدمی دستاش عقب کشنی رو از بخودم
  
  .من دوستت ندارم.  خوامینم:  بغض گفتم با
  

  .زن داداش بلند شو:  گفتی اهی چند ثانی و بعد از مکثدی رو گزلبش
  

 زن داداشش باشم که یوقت. گهی دستمی من خائن نیعنی زن داداش، خب گفت
  .آره اون فقط برادرشوهرمه.  نکردمانتیخ
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 نییپله ها رو که پا. بلند شدم.  بار مقاومت نکردمنیازوم انداخت ا بری که زدست

  . بودستادهی پله ها انیی که پازی نگاهم افتاد به عزمیرفت
  

  . فعالدی نگیزیچ:  گفتی عصبررضای بگه که امیزی چخواست
  

  ؟یچت شد دخترم؟ خوب:  توجه به اون سمتم اومد و گفتی بزی عزاما
  

  .ی من خوبم، تو فقط پسرت رو تبرئه کردی رفت که نگفتدتای ستم،ی بگم نه نخواستم
  

  . بهش بدمی برد مجال نداد جوابی که منو سمت در مررضای اماما
  

  خب؟. امی مگهی دقهی جا باشم دو دقنیهم:  نشوند و گفتنی تو ماشمنو
  

تازه قبول داشت من فقط زن . صورتش خسته بود. چشماش سرخ بودند.  کردمنگاش
  . خوب بود پس الزم نبود ازش فرار کنمنی اخب. داداششم

  
چشام رو بستم و سرم رو .  رو بستنی افکارم بودم که سوار شد و در ماشنی همیتو

  . دادمهی تکنی ماششهیبه ش
  

 ی بود که باالررضایام.  چشام رو باز کردمیکه با تکون دست.  خوابم برده بودانگار
  .بازوم بود ی کرد و دستش رومیسرم بود و نگران صدام 

  
  . کنمدارتیخواستم ب:  دستاش رو باال اورد و گفتدمی رو که عقب کشخودم

  
درمونگاه شلوغ نبود اما خلوت . اون هم باهام همگام شد.  شدم ادهی حرف که پیب

  .نوبت گرفت و کنارم نشست. هم نبود
  

  ؟یخوب:  گفتقهی از چند دقبعد
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  .دمی ، لرزی گفت خوبیوقت

  
 خونه می باال رفتامی بنکهی قبل از ایمن و حاج: الش ندادم گفت به سوی جوابیوقت

  . ندارهری به اسم منی خواهرگهیبابا بهش گفت د. ریعمه من
  
  . مرگ بچه ام تاوان گناهم بودگهیاون م.  من خائنمگهیاون م:  حرفش گفتمنیب

  
  .ی کنی اشتباه نمدونهی شناسه می تو رو مگهی مزیعز:  بگه که گفتمیزی چخواست

  
مگه نه؟ تو بهشون .ادیمن ازت بدم م:  بزنه که گفتمی دهن باز کرد حرفدوباره

  . دوستم ندارهلدایبگو ...بگو
  
  د؟ی ترسیچرا م.  بوددهیترس.  سرجاش بلند شداز
  
 گفت که زودتر از نوبتمون وارد اتاق دکتر رشی به مسئول پذی چررضای امدونمینم

 دکتر داشت آروم باهاش زی کنار مررضایم نشسته بودم و انهی تخت معایرو. میشد
 ی سمتم می و نگاهدادی سرش رو تکون می و دکتر هم هر از چند گاهزدیحرف م

  .انداخت
  

.  جواب دادمی و چدی پرسی چستی نادمی ی و من حتدی پرسی ازم سوال مدکتر
  . اتاق قدم گذاشتمرونی داد دنبالش به بررضای دست امی نسخه ایفقط وقت

  
موقع خروج از درمانگاه انگار .  مقدار قرص نسخه اون شب بودهیمپول و  تا آچند

 گهیانگار اتفاقات روز هم د.  خواست بخوابمیخسته بودم و دلم م. آرومتر بودم
  .اونقدر مهم نبودند که بخوام بخاطرشون از خوابم بگذرم

  
  .دراز بکش:  که چادرم رو از سرم برداشت و گفتررضایام
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  ؟یستیگرسنه ن:  که گفتدمیدراز کش تخت ی هم رومن
  

  . خوام بخوابمینه فقط م: گفتم
  

 خواست یمن دلم م.  نداشتمیاعتراض. دی رو خاموش کرد و کنارم دراز کشچراغ
  .بغلم کنه و با نوازشش به خواب برم

  
دست دور شونه ام انداخت و منو تو .  شدمکی بهش نزدیداری تو خواب و بیوقت

مهم االن بود که . گفت ی میاصال مهم نبود چ.  کردیه م زمزمیزیچ. دیبغلش کش
 که از دست ی بود که آرامشنیمهم ا.  رو بدست آورده بودمنتی آغوشش امونیم

  . بودی من کافتن به خواب رفی برانیهم. داده بودم رو بهم داده بود
  
 که در حال ی قامت نشسته ادنیاولش با د.  آروم زمزمه چشم باز کردمی صدابا

 ی بود که پاررضایام.  رو شناختنهیاما کم کم چشمام اون سا. دمیترس. زمه بود زم
  . کردیحتما داشت با خدا دردودل م. سرش باال بود . سجاده نماز نشسته بود 

  
 ای نگاهم بود ینی سنگدونمینم.  که تو چهره اش بودی شدم بهش و به آرامشرهیخ
صبح :  بازم آروم گفتی چشمادنیبا د.  سمت مندی که نگاهش چرخی اگهی دزیچ

  .ریبخ
  

االن .  قهر بودم با خدامروزیمن د.  تکون دادم و بلند شدم تا نمازم رو بخونمیسر
تازه .  که تموم وجودم از وجودش بودی چقدر بچه گانه بود قهر با کسدمی فهمیم
  . تونستم نماز بخونمی اومد من اصال نمادمی

  
  . امر بدنم رونی تریعی رفته بود طبدمای شده بود که ری فکرم درگاونقدر

  
 ی وقت کاستچی که هی که بخشنده اس قهر کنه؟ با کسی تونه با کسی آدم ممگه

 که شهی مکی اونقدر بهم نزدی بودن گاهیی خدانی که در عییخدا.دهیهام رو ند
  . کنمیکنارم حسش م
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ر خدام گرفته من آرامشم رو از حضو.  بودنجای اررضای که امیمثل زمان. شبی دمثل

  . آرامشم قرار داده بودلهی رو وسررضای که امییخدا. بودم
  
  "رنی گی اونه که قلبها آرامش مادی تنها با "
  

  ؟یخوب: آرومتر از قبل گفت.  از من گرفت و بلند شد نگاه
  

  .آره خوبم:  تخت بود برداشتم و گفتمی رو که رومیروسر
  

  م؟یونه بخور صبحنیی پامیبر:  رو جمع کرد و گفتسجاده
  

  .ستیتو برو من گشنه ام ن:  رو محکم بستم و گفتممی روسرگره
  

غم هم داشتن .  خواستمی نگاهش رو نمی شرمندگنیاما من ا.  شرمنده بودنگاهش
  . خواستمی رو تو نگاهش نمیچیمن اصال ه.  خواستمی رو هم نمنهایچشماش ا

  
 نمی خوام ببیرم م خوی منجایپس هم:  عوض کردن جو لبخند زد و گفتیبرا

  دستپخت خانمم چطوره؟ نکنه کاله رفته باشه سرم؟
  

 ی گفت خانمم؟ می کردم که می فکر منی کرد بخنده و من به ای می سعاون
  . بوده و امروز امروزهشبی دشبیخواست بهم بفهمونه که د

  
در عوض .اما نگفتم . ی رو گرفتوهی بهی خواستم بگم آره سرت کاله رفته که یم

  .مینون ندار: گفتم
  

 ربع هی گه،ی واسه گرفتن نونه ده؟یپس مرد خونه واسه چ:  کرد و گفتی مصنوعاخم
  . با نون داغ در خدمتمگهید
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فقط داشتم دست و . هم نداشتمیاعتراض.  بده رفتی بهم مجال اعتراضنکهی ابدون
  . حس خوب و بدی کلنیب.  حس متناقضی کلنی بزدمیپا م

  
دست و صورتم رو شستم .  رفتمییاومد من هم سمت دستشو بسته شدن در که یصدا

 هم واسه یازین.  عوض کردم ی رنگ و دامن مشکیو لباسام رو با بلوز گل به
  .دمی ندی روسردنیپوش

  
 کردن ی اونا فکر میوقت. خواستمی می چدونستمیخودمم نم. ی جور حس لجبازهی

 نی سرم داشت از است؟یمم نمگه محر.  سر کنمی من چرا روسرمیما با هم رابطه دار
 شدم وونهی شدم؟ نکنه دی موونهینکنه داشتم د.دمی آن ترسهی.دی ترکیهمه فکر م

  . خوامی می چدونمی نمیکه حت
  
 که اسمش بشه یشترینه ب. شتری خوام اما فقط حضورش رو نه بی رو مررضایام
  .یرعلی به امانتیخ
  

 آب کردن نی که حیق گاز اجای پر آب کردم و رویکتر.  آشپزخونه شدموارد
  . روشنش کرده بودم گذاشتم یکتر

  
 سفره نی ا؟ی چگهید...دو تا قاشق ....وانیدو تا ل.  گذاشتمزی و گردو رو وسط مریپن
   الزم داشت؟ی چگهید
  
  . ذره محبت کم داشتهی دیشا...دونمینم
  
 و پر آبش ختمی خشک تو فالسک ری قاشق چاکی ، ی قل قل آب کتری صدابا

 رسهی به نظر می سامانه منزوهی فکر کردم که فالسک نیسرش رو بستم و به ا. کردم
 در طی اگر کم و با سرعت کم اما با محی بسته اس چون حتستی نیمثل من اما منزو

 خوام یاما نم. ررضای امور از حضرمی گیدرست مثل من حس م.  هستیتبادل انرژ
 حس و نگاه هیمن فقط به تبادل .  بشهلی بزرگتر تبدی حس به تبادل و حسنیکه ا

  .قانعم 
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  . به درگاه آشپزخونه رفتمررضای شاد امی اون صدای باز شدن در و در پی صدابا
  
 صبحونه فهیضع:  گفتی نون رو دهنم گذاشت و با لحن الت مابانه اکهی تهی دنمی دبا

  حاضره؟
  

اما پرت . ه که دهنم گذاشته بود پرت کنی نونکهی خواست حواسم رو از تی مدیشا
  دی بهم چسبی نون بدجورکهینشد چون حس کردم اون ت

  
********  

  
 رو پر کردم و وانشی رنگ نگرفته لی هنوز درست و حسابیی چانکهی توجه به ایب

  . خودم رووانیبعد هم ل
  

  شکر کو؟:  گفت یوقت
  

 ی کمدیالبته شا. کم داشت ینیری شیکم.  کم داشتی سفره چنی اومد اادمی تازه
  .ی از کمترشیب

  
 نیری خودش رو شی من بعد چایی پر از شکر رو که جلوش گذاشتم اول چاقندان

  . کردنیری قاشق مشترک شهیدوتاشون رو با . کرد
  

 ی وقت نمچی مشترکه؟ ما همونی زندگیعنی کرد اگه قاشق مشترک باشه ی مفکر
  .می مشترک بشمیتونست

  
  .مثل خوره تو ذهنم نشسته یرعلی به امانتی که فکر خی نه تا زمانحداقل

  
   هست؟ی که مطمئن بشم نگاه خونواده اش به من چی نه تا زمانحداقل
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  پس چاقو کو؟:  نون برداشت و گفتی اکهیت
  

  .نی تو بشدارمیخودم برم:  من بلند شم خودش گفتنکهی قبل ازااما
  

مه  گردو و لقکهی تهی نون قرار داد و ی روری پنیبرش.  بدست نشست سرجاش چاقو
 افتخارات نی از اگهی امروز مهربون شدم دنیبخور که هم: رو سمتم گرفت و گفت

  .شهی نمبتینص
  

 هی یحاال که لقمه ات رو خورد:  زد و گفتیشخندی رو از دستش گرفتم که نلقمه
 یفی دم کردنت که تعری چاه،ی لقمه گرفتنت چجورنمی ببری آقاتون بگیلقمه هم برا

  .ستین
  

   برام؟یری گیلقمه نم:  کردم که گفتی و نگاش مدیجو ی رو آروم ملقمه
  

 نهی رو داد همدی به زن جماعت نباگنی میوقت:  کرد و گفتی کردم که اخمینچ
  . کنمی و کبودت ماهی وگرنه با کمربند سفهی ضعریلقمه بگ. گهید
  
خنده ام رو که .  کرد داشته باشهی می که سعیبه لحن الت و خشن. دمی خندنباریا
  .دید
  

 ختی موهام رو بهم ری جلوی بسته بودمشون و کمرهی برد سمت موهام که به گدست
  . جلوم نشستهلی انگار عزرائی اول صبحی بغ کردهیچ. آهان بخند: و گفت

  
 ی نون اندازه کف دست برداشت و براکهی تهی دی گشاد شده ام رو که دیچشما

 تا نمی تو بشدیبه ام: خودش لقمه گرفت و سمت دهنش فرستاد و در همون حال گفت
  .رسهی نمیری نگاهم به صبحونه باشه، از تو به من خدیشب فقط با

  
  . منظور دارهیلی جمله اش خنی کردم که ای عجب حس مو
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  .یخفه نش: گفتم.  که تو دهنش بود ی شدم به لقمه درشترهی لبخند خبا
  

 جلوم یو پر ی حورنی تخت ، همچالتیخ:  تکون داد و لقمه اش رو قورت دادیسر
  .دمی ملینشسته باشه مگه من جون به عزرائ

  
 من برات ی ، نکنه منتظرگهیبخور د:  گفتی سمتم گرفت و به شوخی لقمه انباری او

  .رمیلقمه بگ
  
 شیی شدم و لقمه رو از دستش گرفتم که جرعه آخر چاطنتشی و شی شوخالی خیب

 پس ی که عجله ندارتو:  خورده ام و گفتمهی نییرو خورد و دست برد سمت چا
  .زیدوباره واسه خودت بر

  
چقدر .  شدمرهی خوب بلد بود عوض شه خیلی که خررضای امی رونی تعجب به ابا

  .خوب بلد بود حال و هوام رو عوض کنه
  
من برم سرکار ، :  رو جلوم گذاشت و گفتوانی رو که خورد لمیی قطره چانی آخرتا
   ؟ی الزم نداریزیچ
  
  .نه ، به سالمت-
  

 یو انگار م.  به گونه ام کاشت و رفتی اون قبل از رفتن خم شد و بوسه ااما
  .ستیخواست ثابت کنه نسبتش با من برادرشوهر بودن ن

  
 گونه ام و ی رودمیدست کش.  لبم نشستی رویکم کم لبخند محو.  که بسته شددر

 رو خورده شیی قطره چانی اون آخرشی چند لحظه پنی که همیوانی لیبعد رو
  .ودب

  
  "آشوب"
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 بابا در تعجب ی همه آرامش و خونسردنیاز ا. زدمی استرس طول اتاقم رو قدم مبا
  .بودم

  
 نگفت و یزی باهاش حرف زد چدی مامان در مورد آوی راحت وقتیلی خنکهیا

 باعث شتری باشه بنجایاون پسر قراره پنج شنبه ا:  بشه گفتی عصباننکهیبرعکس ا
  .تعجبم شد

  
 ی چجوردی آودونستمیهنوز نم. ادی کوتاه بای زودنیکه بابا به ا کردم ی نمباور

.  چطور بابا قبول کرد دمی پرسدی هم از آویهر چ. باهاش حرف زده که قبول کرده
  . که قبول کردنهی نباشه مهم اتیتو کار: گفت

  
 مراسم نی همه انکهی چرا با ادونمینم.  ربع به نه مونده بودهی ساعت نگاه کردم به

  . اما باز استرس گرفته بودم و نگرانهی چتی واقعدونستمی بود و متهیلفرما
  
 که ی رنگدی از جام بلند شدم و چادر سفهی زنگ سری به صدا دراومدن صدابا

 دی آودمی ددمیبه سالن که رس.  کرده بودم حتما بپوشم رو سرم کردمدیمامان تاک
  .هیوالپرس خونسرد در حال احیلی و خستادهی بابا و مامان ایجلو

  
:  که دستش بود رو سمتم گرفت و آروم گفتیسبد گل.  که به من افتادچشمش

  .سالم
  

 مبل تک نفره یرو . دینی بشدییبفرما: با تعارف مامان که گفت. گل رو که گرفتم سبد
  . نشستیا

  
 سالن گذاشتم و سمت آشپزخونه رفتم که مامان بعد از من وارد ی گل رو گوشه سبد

  ومده؟ی چرا تنها اومده؟ چرا با مادرش نپس: شد و گفت
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 به ما نی توهی رو نوعنی تونستم بفهمم مامان از تنها اومدنش ناراحته و مسلما ایم
 ی خواستگاریبرا. تو بستر افتاده. ستیمامانش حالش خوب ن: گفتم. دونستیم
  . گناه داره مامانارتش؟یب

  
  . بهش بگهیزی ترسم بابات چیم:  تکون داد و گفتیسر

  
  . نگهیزیخب شما حواستون باشه چ-
  
 خوشم ری چادر دست و پاگنیاز ا.  گفت و از آشپزخونه خارج شدی اله اال الهال
 دستم و جلوش رمی بگی چاینی چادر سنی با اومدی و بدتر از اون خوشم نمومدینم
  . ناچار به انجامش بودمنکهیاما مثل ا . ستمیبا
  

 رو برداشتم و فنجونها رو پر از یقور. رده بود رو آماده کزی از قبل همه چمامان
  . کردمییچا
  
: دی پرسی که مدمی بابا رو شنی شدم صداییرای به دست که وارد سالن پذینیس

   هستن؟اتی حدیپدرتون در ق
  

 نفر بابا بود که چشمش به من نی قرار گرفتم اولدشونی و تو ددمی کشیقی عمنفس
  . دوختدی به آو از من گرفت وعینگاهش رو سر. افتاد

  
  . فوت کردنرینخ:  مکث کرد و بعد گفتدنمی هم با ددیآو
  
 رو جلوش گرفتم که یی چاینیس.  اشاره کرددی برداشت و به آویی چای فنجونبا

 ینیکنار مامان نشستم و س.  گذاشتزی می رو برداشت و روییبدون حرف فنجون چا
 نداشت همراش ی بزرگتریعنی:  گذاشتم که گفتزی میرو همراه دو تا فنجون رو

  اد؟یب
  
  ه؟یکارتون چ:  گفتی لحن خاصهی نگفتم که بابا با یزیچ
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 بودمتون، اما دهی که بودم دیراستش قبال تو مجال کار:  به من گفترهی خدیآو

 رو کنار گذاشتم و می کار قبلیطی فعال هم بنا به شرااد،ی نمادتونیانگار شما منو 
  .دنبال کار هستم

  
.  پوزخند بودنی تو انانی جور اطمهی. رمی بگدهی تونستم نادیا رو نم بابپوزخند

  ه؟ی چالتتیتحص: گفت
  

  . رو به دخترتون گفتمزیمن قبال همه چ:  خورد گفتی که انگار بدجور حرص مدیآو
  

 ی با امثال تو ازدواج کنه پس بهتره برستیدختر من در شانش ن:  بلند شد و گفتبابا
  .ی خونه نذارنی ا وقت قدم توچی هگهیو د

  
  . مادرم از پدرم و سابقه درخشانش بگهی جلویزی چدینکنه آو. دمی آن ترسکی

  
 ی با امثال تو ازدواج کنه پس بهتره برستیدختر من در شانش ن:  بلند شد و گفتبابا
  .ی خونه نذارنی وقت قدم تو اچی هگهیو د

  
  .بقه درخشانش بگه مادرم از پدرم و سای جلویزی چدینکنه آو. دمی آن ترسکی

  
  هومن؟:  مداخله کردمادرم

  
  . رو بدست آورده بودهشی هنوز نشسته بود و خونسرددیآو
  

  . خورهی پسر به درد آشو ب نمنیا:  کرد و گفتی به مامان نگاهبابا
  

  بابا ؟:  بگه من بودم که بلند شدم و گفتمیزی مامان چنکهی از اقبل
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 بود ی جوابتون منفیچرا وقت: دی من چرخی بار نگاه اون سه نفر بود که رونیا
  اد؟ی بنیاجازه داد

  
  .ی بفهمی خوای خواد، چرا نمی پسر تو رو فقط بخاطر پول منیا:  گفتی عصببابا

  
بابا هر .  تونستم انکار کنمی وقت نمچی رو هنی دونستم که بابا دوستم داره، ایم

فقط بلد نبود . بود نی من پدر بدی وقت براچیچقدر هم که اشتباه داشت اما ه
  . کنهیدرست پدر

  
  .اما من دوستش دارم. دونمیم-
  

 کردند ی حد باز شده بودند نگاهم منیشتری که از تعجب به بیی و بابا با چشمامامان
  . که باال انداخته بودیی لبخند و ابروهی تنها با دیو آو

  
اه کنم؟ من  خودم اشتبنیذاریچرا نم:  بگن ادامه دادمیزی اونا چنکهی از اقبل

 که ییچرا روزا.  خودمههیزندگ. آدم اشتباه کردن رو تجربه کنمنیدوست دارم با ا
 نی زمنی خوای مستادمی ، االن که خودم رو پام انی نبودنی بودی مراقبم مدیبا
 تونم ادامه ی مشمی کنارمه مطمئن مکه نیهم. دهی متیحضورش بهم امن. دی کنرمیگ

  .بدم
  

 نقدری اما ادی بزند؟ی بزننی خوایم: ستادی انمونیت که مامان ب برداشزی سمتم خبابام
 من ی باشه برای هر چشیلی حاال دلم،ی جلومون، ما همو دوست دارنیسنگ ننداز

  .ستیمهم ن
  

 ی چی فهمی تو؟ می شدوونهید: دی دست بلند شده اش رو مشت کرد و غربابا
  .یگیم
  
آره :  شدم و گفتمرهی کرد ، خی م مسخره نگاهشی نمانی که با لبخند به ادی آوبه
  . کنمی خوام زندگی فهمم، من میم
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.  کردن من که مقصر نبودمیاونا درکم نم. دنی فهمی نمی منظورم رو از زندگاونا

 هی دنی فهمیچرا نم.  بدون ترس رو تجربه کنمدنی خواستم نفس کشیمن تازه م
.  که به پاهام بسته بودمید و بندی عمر آزاد شدن از قهی یعنیاسم تو شناسنامه ام 

  .ام چند ساله ی از تموم کابوسهای آزادیعنی
  

  . نکنکی خودت رو کوچنقدری پسره انی ایبس کن ، جلو:  آروم گفتمامان
  

  .دی و کف دستش رو به صورتش کشدی عقب کشبابا
  

  ؟ی مسخره رو راه انداختشی نمانی ای کنی مفی کیدار:  داد زددی به آورو
  
  .میری گی ما از داداگاه حکم مدنی اگه اجزاه ندیبابا حت:  من گفتم نگفت کهیزیچ
  

 ازدواج با تو رو داره؟ تو تی صالحنی ایفکر کرد. ی کنیتو غلط م:  داد زدیعصب
   چکاره اس؟یدونی م؟ی شناسی منویاصال ا

  
 ما یفقط سکوت کرده بود و به حرفها.  بگه اما نهیزی چدی کردم االن آوی مفکر

  . کردی ممی باره اش عصبکی خونسرد شدن نیا. دادیگوش م
  

  .دی کنمونی منو پشدی تونی وجه نمچیشما به ه. دیبابا بس کن:  گفتمآروم
  

  .رونیگمشو ب:  برگشت و گفتدی سمت آوبابا
  

 مدت هیمن با آشوبم صحبت کردم اگه شما با :  هم بلند شد و رو به مامان گفتدیآو
  ... مامینامزد

  
  .دیبابا بس کن:  و گفتمستادمی انشونیاشت سمتش ب بردزی که خبابا
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:  و گفتدی چسبدی آوقهی و پرتم کرد سمت مامان و به دی مچ دستم رو محکم کشبابا
 ی می چ؟یینجای مگه برات چک نفرستادم ، چرا امون؟ی از زندگی خوای میچ

 اهل معامله دی فهمه تو که بای دختره من نمنی ا؟ی خوای چقدر پول م؟یخوا
  .یاشب

  
 رو بده منم دور تیهمه زندگ:  اش جدا کرد و گفتقهی بابا رو از ی دستادیآو

 بفروشم؟ نه ونیلی من آشوب رو به صد می کردیفکر م.  کشمیدخترت خط م
  .ی نره که تو اون پول رو واسه آشوب ندادادتیالبته . نهی از اشتریارزشش ب

  
  .خب من هم قبول کردمکه .  بودی اگهی دزیاون واسه چ:  زد و گفتیچشمک

  
 باعث دی که شایزیچ.  وسط هست که من ازش خبر ندارمنی ایزی کردم چی محس
 امشب دی که باعث شده بابا اجازه بده آویزیچ.  و عجز بابا شدهدی آونانیاطم

  . باشهنجایا
  

.  تو خونه حضورداشتشهی از همشتری دو روز بنی ایبابا تو.  روز گذشته بوددو
  .یود و بابا عصبمامان گرفته ب

  
 همه مشکل رو داشت؟ مطئن نی خونواده ام ارزش ای و آبرومی کردن زندگدرست

 شکمم گذاشتم و شروع یلپ تاپم رو رو.  بوددهیخواب از سرم پر. بودم که داشت
 عی سردی اسم آودنیبا د.  زنگ خوردمی که گوشی سرگرمیتهایکردم به گشتن تو سا

  .تماس رو برقرار کردم
  
  .بله-
  
  .سالم:  مکث گفتی کمبا
  
 تخت گذاشتم و بالشت کنار دستم رو تو بغلم گرفتم و به ی حوصله لپ تاپ رو رویب

  . دادمهی پشت سرم تکوارید
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   روزا؟نی اهی چرا عصب؟یدونی از پدرم میتو چ-
  
 نفر صحبت کردم قبول هی کنم، با ی که برات اس می به آدرسایفردا ساعت ده ب-

  . بده دستمونتی برگه محرمهی بخونه و تیکرد برامون محرم
  

  غه؟ی صت؟یمحرم:  گفتممتعجب
  

  آره:  گفتمحکم
  

 فکر ؟یمتیبه چه ق:  که صدام باال نره گفتمی اومدم و طورنیی از تخت پایعصب
  شه؟ی بدون اجازه پدرم مگه م؟تازهی خونواده ام رو کردیآبرو

  
 ی دوما تو بخاطر آبرو که حتما اجازه پدرت الزم باشهیستی اوال تو دختر ن-

 نه ی مصلحت اونا رو در نظر گرفتیعنی ی کار رو بکننی ای خوایخونواده ات م
 کمی ، سوما دفتر دار آشنا باشه و ی کار رو بکننی ای خوایواس خاطر خودت م

 رو سراغ داره که قبول کرده ر نفهی آشنامه اون ررضایام. کنه ی قبول ممیخرج کن
چهارما با . کردن خونواده هامونه ی گفتم قصدمون راضریممن به ا. برامون بخونه

 که همه ستی ننی که اذن پدر الزمه متفقن اما انی ای همه مراجع توبای تقرنکهیا
   .دوننشی بدون اذن رو باطل بدونن فقط گناه مغهیاشون ص

  
  ؟ی خوای رو نمنی مگه تو همان،ی باش کوتاه ممطمئن

  
  ؟یش پول گرفت اززد؟یبابا از کدوم چک حرف م-
  
  .نه نگرفتم، پسش فرستادم، فقط فعال سکوت کردم-
  
  ؟یچه سکوت-
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   نه؟ای ییایآشوب فردا م:  حوصله گفتیب
  
  .دی ترسم آویازت م-
  

  . قصه منمنی آدم انی آزارترینترس ب: دیخند
  
   نه؟یدونی ، مدونمی که من می از اونشتری از بابا ب؟یزنیچرا درست حرف نم-
  
  ؟ییایآشوب فردا م-
  

  ؟یدونی میجوابمو بده، تو چ:  زدمداد
  
  .گمیبه وقتش بهت م-
  

  ؟یدی کشی چه نقشه ادیآو:  بود پس زدم و گفتمختهی صورتم ری رو که روموهام
  
 بدن به ازدواجمون تی کنم که رضای خوام کاری فقط مستی نینقشه خاص-
  ؟ی خوای رو نمنیمگه تو هم.نیهم.
  

  .ادی سر پدر و مادرم بیی خواد بالیمن دلم نم:  نشستم و گفتمشمی آرازی میجلو
  

  .مگه من قاتلم:  گفتی خنده طوالنهیبعد از ...دیخند
  
  .فتهی خوام آبرو و اعتبار خونواده ام به خطر بینه فقط نم-
  
  ؟ییایم.من حواسم هست-
  

  . اشتباههدیآو:  گفتمملتمس
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 ی بازنی از اگهیدمنم .  کمک من حساب نکنی روگهی اما دا،ی نیی خوایاگه نم-
 دستم یزی همه وقت تلف کردم چنیا. گهی دیکی سراغ رمیم. مسخره خسته شدم

  .ومدین
  
 بهت یهر چقدر بخوا:  که ترس از دست دادنش به گلوم انداخته بود گفتمی بغضبا
  . کردنشونی کنم واسه راضدای پی راههی فقط بذار من دمیم
  
  .کلمه اس هی نه؟ جواب من ای ییایم:  حوصله گفتیب

  
  د؟یآو-
  
   نه؟ایآره -
  
  "دیآو"
  
 نی مرد انی ادونستمیاگه م. کنهی لبخند منتظر جوابش شدم مطمئن بودم قبول مبا

  . کردمی من ربط داشت زودتر اقدام میهمه به زندگ
  

   نه؟ای شد؟ آره یچ:  گفتمیجد
  
  . ترسمی تو رو خدا من مدیآو:  التماس کردن افتاده بودبه
  
  ؟ییایم. هت که گفتم تا من هستم نترسب.ترس نداره -
  
 اجی دختر هم احتنی ادونستمیم.  بله آروم گفت که لبخندم پهن تر شدهی ری تاخبا

  .ی بازنیداشت به بودن تو ا
  
  .اری کنم شناسنامه اتم همرات بیبرات آدرس رو اس م-
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   کارمون درسته؟یمطمئن:  گفتدی لرزی که میی صدابا
  
  خداحافظ. آره مطمئنم-
  

 تقاص تموم دی مرد بانیا.  تخت پرت کردمی که کردم خودم رو به پشت روقطع
 ختهی که مادرم اشک ریی تقاص روزهادیبا. دادی که نداشتم رو می خوبییروزها

 که خونواده ییروزها. گناه گناهکار شده بود ی که بییروزها. دادیبود رو م
  . شدی همه گذشته می جوابگودیبا. نداشت

  
 یزی هم نه الزم نبود فعال چدیشا.  کردمی با مامان صحبت مدیند شدم با خنده بلبا

.  دور کنهمی زندگیبذار فکر کنه که تونسته منو گول بزنه و منو از آدم اصل. بدونه
  . دونمی نمیزیبذار فکر کنه من هنوز چ

  
 کنار گوش مادرم پچ یزی خانوم افتاد داشت چنای زدم چشمم به مرونی اتاق که باز
بعد بلندتر .  برمگهیمن د:  کردم که به طرفم برگشت و گفتیسرفه ا.  کردی مپچ

  . مادرمی برایزهرا ب: گفت
  

 نگاهم سرش رو دنی داده با دهی زهرا به درش تکدمی طرف آشپزخونه که دبرگشتم
  . انداخت و از کنارم رد شدنییپا
  

 من ینه، نه؟ پدر واقع پدر می همتررضایام:  که رفتن کنار مادرم نشستم و گفتماونها
 هومن ماندگار ه؟ی عمر باهاش بزرگ شدم مال کهی شناسنامه که نیاونه؟ پس ا

 که سالها استغفار ی گناهی راست؟ی رو از من پنهون نکردیزی چهی یه؟مطئنیک
   به هومن ربط نداره؟انای واسه اش احیکرد

  
 یم:  ناواضحصداش خش دار بود و.  بعد از سالها لب باز کرددهی و ترسمتعجب

  .خوام بخوابم
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خوشحال باشم که بعد از چند سال باالخره .  نهای خوشحال باشم و دونستمینم
 رو که از ترس سواالم ی سکوتیخوشحال باشم روزه .  نهایسکوتش رو شکست 

  . کنم به حال خودم و مادرمهی گرایگرفته بود رو شکسته 
  
  .تتی خواد ببنی مررضایام-
  
  . خوام بخوابمیم-
  

 که سالهاست فقط اون یمادر.اون مادرمه .  کردم آروم باشمی شدم اما سعیعصب
  .رو دارم

  
 هی کنم که ی که کاری بترس از روزه؟یجواب سواالم رو بده بعد بخواب، هومن ک-

  . پس جوابمو بده،ی شمونیعمر پش
  

 عمر هیپر از غم بود و غصه و .صورتش رنج داشت.  پر آب شده بودندچشماش
 یدلم م.  همه عذاب هم حق من نبودنی خواست عذابش بدم اما ای دلم نم.عذاب

 گفت من ی رو متی اگه اون واقعدیشا.  رو از زبون خودش بشنومتیخواست واقع
  .دمی چسبی مثل گذشته ممی شدم و به زندگی مزی همه چالی خیب

  
 وقت چی مطمئن شدم که هدی صورتش کشی چشماش رو بست و پتو رو رویوقت
 ررضای خوام امینم: بلند که شدم گفت.  شنومی که دنبالشم رو از زبونش نمیتیعواق

  .نمیرو بب
  
  .دونمی مزای چیلیاالن هم خ.  فهممی رو مزیفقط مطمئن باش من همه چ. باشه-
  

 ی؟کیدونی میچ:  شد تو چشامرهی صورتش کنار زد و خی پتو رو از روعیسر
   گفته دروغهیچ زده؟هر ی اون بهت حرف؟یدی رو دررضایام
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 به ی چه ربط،ی بودری سرعت گهی گفت تو براش ی مررضای هومن بابامه نه؟ ام-
 که اسم پدر ی شناسنامه انی ای و گفتی گمراهم کردشهی ما؟ چرا هممیاون آدم دار

 ی نباشم؟ چرا دوست دارتی دنبال واقعی خوای چرا مست؟یتوش هومنه مال من ن
  .یگمراهم کن

  
  ؟یگی بودم که نمیبگو ، مگه من برات پسر بد: دمی بوس شدم و سرش روخم

  
نه اون ...هومن . پدرتهررضایام. برو کنار.میما گناه کرد : دی رو عقب کشخودش

  . به ما ندارهی ربطچیه
  

 مراعات ی گفتن؟ اما براونی خودش رو زده بود به هذای گفت ی مونی هذداشت
 ی که تو گذشته ات داشته باشیاههر گن:  که هنوزم دوستش داشتم گفتمیحال مادر

  . تونم ازت دست بکشمی وقت نمچی هیمن دوستت دارم، تو مادرم
  

  . خوام مادرت باشمی نه من نمستم،یمن مادرت ن:  گذشته گفتمثل
  

 کرد از ی که فرار میمادر.  مادرمی حس مادرانه نی زدم به خودم و اپوزخند
  .مادر من بودن

  
 رو دی که بایتیاما واقع.  خواستم باشهی ممن. حضور داشت.  بودررضایام
 دختر قراره عروس امروز و نی کرد ای فکر مه؟ی دختر کنی ادونستینم. دونستینم
  . ام باشهندهیآ
  
 ی به منزدی تن کرده بود و چشاش پر از غصه بودن اما لبخند ماهی سنکهی با اررضایام

  . کنهی من پدری خواست برای و مستیکه مطمئن شده بودم پدرم ن
  

 وقت به چی هررضایو مطئنم ام . اقی فرزند هومن اشتاقی خوند آشوب اشتعاقد
 بودم و اون دهی ازش پرسروزی که دهی هومن همون هومننی که ادی رسیذهنش نم

  .گهیگفته بود اگه مادرت الزم بدونه بهت م
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 با لبخند جلو اومد و ررضایام.  رو که دست آشوب داد تی که برگه محرمعاقد

 به نکهیبا ا:  دست آشوب داد و گفتهی رو به عنوان هدیجعبه کوچک.  گفتکیتبر
 کرد تا خونواده ات قبول کنن اما من در هر صورت ی گفتم بهتر بود صبر مدمیآو

  .پشتتونم
  

 دی مردونه به آغوشم کشیوقت.  و صداقت کالمش رو حس کردمی پشت گرمنی امن
 رو فراموش کرده می سه سالگید روزهامن مر.  اسبهی مرد غرنیحس نکردم که ا

 من از بدو تولد نبود اما ی براشی آورد گرچه پدرادمی اون بود که روزیاما د. بودم
که :  گفت روزی دنیهم.  کنهیدر من پی خواست تا آخر عمر برای که مهیاون پدر

  ررضا؟ی کرده، من شده بودم بهونه امدای بهونه واسه ادامه دادن پهیانگار تازه 
  
 نفر واسه ادامه هی دی بشم امی روزهی وقت اونقدر به خودم بها نداده بودم که چیه

  .یدادن زندگ
  

  ؟یبا فروغ حرف زد:  و گفتستادی دفترخونه روبروم ایجلو
  

  . شدمکتری نزدررضای از آشوب فاصله گرفتم و به امیکم
  
  .نهی خواد تو رو ببینم-
  

 واسه دهی عمر عذاب کشهی، اون  نکنتشیاذ:  شونه ام گذاشت و گفتی رودست
 من هستم تا آخر عمر ؟ی خوایتو پدر م.  نداشتهیری تقصچی که توش هیاشتباه
  .پشتتم

  
  ه؟ی چتی خوام بدونم واقعیمن م-
  
 و به ی بهتره فراموش کن،ی سرپاشی تونی وقت نمچی ه،ی بشکنشهی باعث متیواقع-

  .یمن قناعت کن
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  .دمیند گفته بود اما نخی به شوخنکهی ابا
  
  . برسونمتونیی جاهی تا میبر:  اشاره کرد و گفتنشی ماشبه
  
  .می قدم بزنکمی می خواینه م-
  
 من برم مزاحم زوج جوان هم نجورهیآهان پس اگه ا:  زد و گفتی چشمکطنتی شپر

  . بمونم اونوقت چشم و گشوم باز شهشتری ترسم بینشم ، م
  
 که اون ی ای کردم آدم جدیر نم وقت فکچیه. بعد از چند روز .دمی صدا خندپر

 روبروم یررضای مثل امیطنتی تونه آدم پر شیم.  باشم دهی دمارستانیشب تو ب
  .باشه

  
  م؟ی کردیبه نظرت کار درست: آشوب

  
  . و نگران بوددهی نبود، ترسدمشی که دی روز اولهی اش اصال شبافهیق
  
   خونه امون؟میبر. مطمئن باششه،ی نمیزیچ-
  

 ی بود؟ من بدهی از من ترسیجد.دمید نگاهم کرد که پر صدا خند و مرددی کشعقب
  . بودمشی موجود زندگنیخطرتر

  
  . کننینخند مردم دارن نگاهمون م:  و دلخور گفتدی محکم به بازوم کوبیمشت

  
  . خونه ما، تازه مامانمم که هستیای مگه دفعه اولته مدنت،یخب جالب بود ترس-
  

  ؟ی وقت قبول نکردن چچیاگه ه: ضوع درو کنه گفت مونی ذهنم رو از انکهی ایبرا
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فوقشم قبول نکردن باز تو .  کنن مطمئن باشهیقبول م:  کردم و گفتمبمی تو جدست
  . تو دستتی دارتی محرمهی

  
   ؟ی کشی عقب میعنی:  کرد و گفتنگاهم

  
  . وسط وجود نداره که نخوام عقب بکشمنی ایدلبستگ-
  
  ؟یمطمئن-
  
من دارم عادت : که گفت. رو گفتمنی هم؟ی چیعنی. ستادیروم ا که اونم روبستادمیا
  .ی باشنکهی کنم به ایم
  
  قبول؟. می نداری باشم، اما عشق و عاشقدمیخب هستم، تا آخرش هم قول م-
  

   دست آدمه؟ کار دله؟یمگه عشق و عاشق:  گفتآروم
  

  . که پشت کمرش گذاشتم واردارش کردم حرکت کنهی و با دستدمیخند
  
  ؟یکه عاشق شدنگو -
  

  .ادی وسط بوجود منی هم خواه ناخواه ای حسهینه اما خب :  گفتیجد
  

  .ادی بوجود نی کن حس خاصیسع:  ام رو جمع کردم خنده
  

 چند نی که همی شد راحت به پسری حاضر نمی هر دختردیشا. رک بود.  بودجالب
 نسبت بهش  حسهی بگه می که ما داشتیطی محرمش شده بود اونم با شراشی پقهیدق

  .داره
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 از گذشته ات یزیمن بهت اعتماد کردم و نخواستم چ: دمی نگفت پرسیزی چیوقت
  . بهت اعتماد کردمنکهی از ای نکنمونی وقت منو پشچی هدوارمیبدونم ، ام

  
   نه ، مگه مهمه؟ای ی بمونستی معلوم نیوقت:  گفتسرد

  
  .ی پس برام مهمیناموسم:  و خشن گفتمیجد

  
  . مونهی هم نمی دو ماهه که تموم شد ناموستی راحت محرمتالیخ:  گفتتلخ

  
  . باشهی سادگنیاما من فکر نکنم به هم:  کردمزمزمه

  
  ه؟یمنظورت چ: گفت

  
   کجا؟میناهار بر-
  
  . خوام برم خونه امونیم-
  

  . بودمشدهی که روز اول دی و سختی شده بود همون دختر جددوباره
  
  . رسونمتی م آخر شبم خودم،ینه ، تا شب کنارم-
  
  چرا؟-
  
  .می با هم بودمی مطمئنشون کننکهی ایبرا-
  
  .می فهمن امروز با هم بودی مننی برگه رو ببنیخب من هم:  اخم گفتبا
  

  .... کهنهیمنظورم ا:  نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون
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 یسخت بود خواهرت رو بکن.  که خواهرتهی به دختریزی چنیچی بود گفتن همسخت
  . پدرت انتقام ازلهیوس

  
  . منتظره ادام بدمدادی نگاهش نشون مینیسنگ

  
  .یستی دختر نگهی خوام بفهمن دیم... خوام یم:  گفتمعیسر

  
 ی رو نمی پستنیا.  که بهم دست داده بود بستمی رو از حس منزجز کننده اچشام

   پست شده بودم؟نقدری ایمن از ک. خواستم
  

بعد از سه روز باالخره به اصرار . ه بزنی بود و منتظر بودم حرفنیی سرم پاشرمنده
 دیاما آو .دمی ترسیم.  نامه رو به مامان نشون بدمغهی مجبور شدم برگ صدیآو

   .دمیترس.گمی به بابات مرمی خودم میاگه نگ:  گفتشی ساعت پمی ننیامروز هم
  

: باالخره گفت.  و از تعجب زبونش بند اومده بوددی چرخی برگه و من منی بنگاهش
  ؟ی آشوب؟ چکار کردی کردتو چکار

  
  .نی همنی شی که راضدی کنی کارمیما فقط خواست:  ترس گفتمبا
  
 بفهمه ی اگه کسی دونی م؟ی پدرت رو کردی فکر آبرو؟یمتیبه چه ق:  بهت گفتبا
 اون یدونیآشوب االن م.  کنمی می من که بهت گفته بودم بابات رو راضشه؟ی میچ

 که بدون اجازه پدر و ی دخترگهی حتما م در موردت بکنه؟یپسر ممکنه چه فکر
 فسخش دی با؟ی با چه اجازه اد؟ اتون کرغهی صی اصال کیوا... ام شه غهیمادرش ص

  ... توی چکار کردیوا... بابات بفهمهدی نباد،یکن
  

 میبهش زنگ بزن بر:  طرفم اومد و با حرص بازوم رو تو دستش گرفت و گفتعیسر
  .زود باش.. باطلهغهی صنیاصال ا... امروز فسخش کنه، زود باشنیهم
  

  .شهینم:  با ترس گفتمآروم
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زود باش ....ی آشوب تو چکار کردی واشه،ی نمیغلط کرد:  بار داد زدنی اولیبرا

  . شرفی بنیزنگ بزن به ا
  

 ی رو تجربه میادی زی بارهانیامروز مادرم اول.  کردی می بار بود بددهننیاول
  .کرد

  
  .من زنشم. مامانشهینم: گفتم از قبل و با بغض آرومتر

  
 ی چیعنی...ی کنی می خودیب:  شد و دادش بلندترشتری بازوم بی دستش روفشار
  .گمیزنگ بزن بهش بهت م.....یزنش

  
 و دمی و خودم روبه سمت درگاه اتاقم کشدمی کشرونی دستش بری رو از زبازوم
  .شهینم.  من زنشمشهیمامان نم: گفتم

  
 دختر شه؟ی نمی چیعنی: ند و برگه از دستش افتاد شدزونی دو طرفش آودستاش

   تو؟یگی میچ
  

 کرده ی که سالها باهاش زندگیتیسخت بود گفتن واقع.  دهنم رو قورت دادمآب
  . شدی مفی تحردی که بایتیسخت بود گفتن واقع. بودم

  
   .ستمی دختر نگهیمن د:  چار چوب در گذاشتم و گفتمی رودست

  
  .دمیم که سقوط کردن جسم مامان رو د بوددهی نرسانی نقطه پابه
  

********  
  
 کرد که به تاوان کدوم ی و از خدا گله مزدیداشت زار م.  کردمی نگاش مهی گربا

  .نیگناهش من شدم ا
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 نکردن یمن دارم تاوان مادر. دمی نداشت من تاوان غفلتهاشون رو دارم پس مخبر

  .دمی درستش رو میها
  
ناله هاش مثل .  سوختی مادرم میمن دلم برا .دزی و ضجه مزدی سرو صورتش مبه

نکنه مادرم من رو از دست داده .  بود که طفلش رو از دست دادهی مادریناله ها
  بود؟

  
 چارچوب در نشسته بود و دستام رو دور بدنم حلقه کرده بودم و همراه اون کتار

 و مدی صورتش که با التماس سمتش پری رودنیشروع کردن به کوب. زدمیزار م
  .تو رو خدا..تو رو خدا نزن مامان، من غلط کردم: گفتم

  
.  کردی رو زمزمه میزی لب چری و زختی ریفقط اشک م. دی شنی صدام رو نمانگار

 با التماس بغلش کردم تا نتونه خودش رو بزنه و دمیترس.صورتش سرخ شده بود
  .تو رو خدا خودتو نزن...مامان تو رو خدا ، غلط کردم: گفتم

  
 گهید.  خواتتی نمگهیحتما د...رتتی بگادی پسره نمگهیمطمئنم د:  داد و گفتهلم

 با ما و خودت یچکار کرد.... اندازه تو صورتتی تفم نمگهید...استفاده اش رو کرد
  . تویچکار کرد...

  
 شد به من که رهی داد و خهی پشت سرش تکواری حال به دی کرده بود بهی بس گراز

  . کردمی مهیرروبروش نشسته بودم و گ
  
 دی نبایچکیه... بفهمهی کسدی زود عقدت کنه، نبادیبا:  گرفته اش گفتی صدابا

  .می زود جمعش کندی رو بایی آبروی بنیا. بفهمه
  

با . قدرت گرفت و بلند شد.  قدرتم ی مادر بهوی.  هق هقم آرومتر شده بودیصدا
 ذارمی ، من نمنای امشب منیهم. زود باش بهش زنگ بزن:  که گفتستادمیترس ا

  .زود باش. پدرت مخالفت کنه
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  . زدرونی بودند از اتاق بری که هنوز اشکاش سرازیدر حال.  تکون دادمسر

  
 هی قضنی هر چه زودتر ادیاما با.  رو مطمئن بودمنیا.  هنوز تو شوک بودمادرم
  . شدیتموم م

  
  . رو گرفتمدی رو برداشتم و شماره آومیگوش

  
   شد؟یچ: اب دادم از چهارتا بوق جوبعد

  
  .نجای اای امشب بگهیمامانم م:  گفتمهی گرفته و خش دار از گریی صدابا
  

   ؟گهی قرار مدار عقد دیبرا:  شه گفتجادی تو صداش ایریی تغنکهی ابدون
  
  .می خواد هر چه زودتر عقد کنیم:  و گفتمدمی ام رو باال کشینیب

  
 خوشحال باشه من دی که بایاون. دادی بهم نمی خنده اش حس خوبیصدا. دیخند

  .بودم نه اون
  
  .ادی بابا بای سر مامان یی ترسم بالیم:  بغض گفتمبا
  

  . افتهی واسه بابات نمیاتفاق. نترس :  گفتخونسرد
  

  .می ترسم، اشتباه کردیمن م:  زدمهق
  

  .ی نگفتی خب پس دروغ؟یتو مگه دختر:  رحم گفتی و بیجد
  
  . اوردی رو به روم ممیندگ اشتباه زنی رحمانه داشت بزرگتریب
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  ؟ییایامشب م:  کردنم گفتمنی فنی فونیم
  
 نداشتم ی آخر هفته اگه کارام،ی تونم بی به مامانت بگو امشب رو نمزم،ینه عز-
  .امیم
  
  ؟ی بکنی خوای تو چکار مدی آو؟ی چیعنی:  تعجب گفتمبا
  

 مامان بگو به.  هستی مشکلام،ی تونم بی ، فقط امشب رو نمیچیه: دی خنددوباره
  .امیآخر هفته م

  
 تونه مامان رو آروم کنه، ی که مهیزی فعال تنها چنجایاومدن تو به ا:  گفتمیعصب

  .یدی باور کنه تو عقب نکشنکهیا
  

 ستیبذار فکرام رو بکنم دختر خوب، قرار ن:  احساستر از قبل گفتی و بخونسردتر
 روز دندون رو جگر بذاره  دویکی اس ، گهیکه فرار بکنم، آخر هفته که چند روز د

  .شهی نمیزیمادرت چ
  
 آبرو ی و بینکنه قصدش اخاذ.  خطرناک شده بوددیآو... بودبی رفتارش عجنیا

 خوام فکر کنم باز هم ینم.... کمکم کن ای خدایاشتباه کردم؟ وا. کردنم باشه
  .اشتباه کردم

  
 یدید:  گفت ودی صورتش کوبی محکم روادی نمدی امشب آونکهی ادنی با شنمامان

  . آشوبی سر خودت آوردییچه بال... خواسته رو گرفتهی که میزی چگهیگفتم، د
  

 بابا دلخوره هی ، فقط سر قضادیمامان به خدا م:  نشستم و با التماس گفتم کنارش
  .هنوز

  
   ؟ی باهاش بودیغلط کرده دلخور باشه ، اصال تو ک:  صورتم براق شد و گفتتو
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 از ی کرددمیناام:  و گفتدی به دهنم کوبیمحکم ی نگفتم که تو دهنیزیچ
  . شدمدیناام...خودت

  
:  کردم که بغلم کرد و گفتی پر از آب نگاش میی دهنم بود و با چشمای رودستم

  . سرمون اومدییچه بال
  

 به مادرم رو تو ازی کردم نی و من تازه حس ممیزدی تو بغل هم هق مهردومون
 که دوست داشتم مادرم کنارم باشه و بغلم ییروزها.  که گذشتنییروزها و سالها

 ازی شد باز هم نی اگه مثل امروز و بدتر از امروز هم میحت. کنه و بگه من کنارتم
  .داشتم به بودنش

  
درد رو با تک تک سلولهام حس کرده . دمی کشی همه سال عذاب نمنی من انکهی ابه

 درد فارغ شده بود االن  دورههی که بعد از یبود و امروز بعد از سالها مثل زن
 اگه درد بعد از یحت. آروم بودم که دردم تموم شده بود. آروم شده بودم.آرومه

  . آسونتر بوددهی منه درد کشی باشه باز هم تحملش براشتریتولد و فارغ شدن ب
  

 ی کردم و همپای گذشته رو تو خاطرم مرور میی تازه داشتم اون شبها و روزهامن
 زن ی و من براختی ری زن شدن چند روزه ام اشک میون براا. زدمیمادرم هق م

  . که عمرش چند ساله شده بودیشدن
  

 خونه نی ای مهم تویزی روزها چنیانگار ا.  چند شب گذشته بابا زود برگشتمثل
  . گشت خونهی بابا بعد از کار برمدیوجود داشت که با

  
 میخونه نشسته بود آشپززی پشت می من و مامان که هر ناراحت و عصبدنی دبا

   شده؟یزیچ: متعجب و بدون سالم گفت
  

  . شکمی شام رو مینه ، تا تو دست و صورتت رو بشور:  بلند شد و گفتمامان
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 خوام ینم:  لحظه به من نگاه کرد و از آشپزخونه خارج شد که مامان گفتچند
 عقدتون  کنم که بای می دو روز بابات رو راضیکی نیمنم تو ا.  بفهمه یزیبابات چ

  .مخالفت نکنه
  

 شامت رو بخور بابات مشکوک نیبش:  تکون دادم و شرمنده بلند شدم که گفتیسر
  .نشه

  
  . بحثمون شددی آوهی سر قضنی بگشهیمشکوک نم-
  
 تخت دراز ی بود روهی از گری که ناشیدی شدم و با سردرد شدرونی آشپزخونه باز

  .دمیکش
  

شالم رو دور سرم بستم و . ومم کنه تونست آری کابوس امشب می خواب بدیشا
  .چشام رو بستم 

  
  "دیآو"
  

 گرفتم اما از یداشتم انتقام م. از خودم متنفر شده بودم.  رو محکم فشار دادمسرم
  . گرفته بودمی من کل خونواده اش رو به باز؟یک
  

 هی شدم پشت و پناهش نه مای مدیمن با.  کردی متمی خواهرم اذی صدابغض
  .دادمیداشتم عذابش م. دردسرو عذابش

  
.  دادمی روزها عذابش منی داشتم تو ادی کشی که تو گذشته می از عذاببدتر

  . انتقامملهیکم نبود که بخوام خواهرم بشه وس...کم نبود . دمی کشیخودمم عذاب م
  
 رفتم یدو روزه داشتم با خودم کلنجار م.  روشن کردم و گوشه لبم گذاشتمیگاریس

  .م کنم رو تموی بازنیکه ا
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خدا خودش . من قصدم ضربه زدن به آشوب نبود.  شدینم... تونستمی نمگهی داما
 برگه داشت که ثابت کنه هیحداقل االن .  خواستم کمکش کنمی که من مدونهیم

  . بوده که محرمشهشی تو زندگیکس
  
  .دی دوم رو روشن کنم که باالخره رسگاریخواستم س.  اول که تموم شد گاریس
  

  .سالم، روشن نکن :  من نشست و گفتیشگی هممکتی نی روکنارم
  
  . رو از گوشه لبم برداشت و گوشه لب خودش گذاشتگاریس
  
  . تونه منع کنهی کشه نمی که خودش میکس:  پوزخند گفتمبا
  

 یفکر م.  کردم الزمه بکشمی فکر می روزهی:  شب کرد و گفتیکی به تارینگاه
 توهم دمی بعدش فهمشه،ی گم مگاری دود سنی که تو تنمه بی لجنی بویکردم اونجور

  .فقط بهش عادت کردم.بوده 
  
:  از پاکت کنارم برداشتم و به لب بردم که گفتی اگهی دگاری و سدمی نپرسیزیچ
  ؟ینی موقع شب منو ببنی ای شده که خواستیچ
  
  ؟ی بگیدونی از گذشته ام می خوام ازت خواهش کنم هر چیم-
  

 تونم از گذشته ی مادرت نخواد بگه من نمیوقت: گفت زد و گارشی به سیقی عمپک
  .اش بگم

  
  .خب ، پس به سواالتم جواب بده-
  

  .دمی رو جواب نمیهر سوال:  و گفتدیخند
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.  درستهیستیتو پدرم ن:  دادم و گفتمرونی توجه به حرفش دود رو از دهنم بیب
   درسته؟نمیهومن پدرمه ا

  
:  و با کفش لهش کرد و گفتنی انداخت زم روگارشی سلهی بهم کرد و فتیقی عمنگاه

 لبم ی روگاری از پاکت برداشتم و خواستم با سی اگهی دگاریفرض کن درست باشه س
  .پاکت رو بده من. ستی دود کردن هنر نگاریس: روشنش کنم که گفت

  
 که هیهومن ماندگار همون کس:  که از دستم گرفته بود گفتمیگاری توجه به سیب

  وغ ماندگار بزرگ شده درسته؟توسط خونواده فر
  
 درسته؟ گناهشون داشتن شهیاون عاشق فروغ که مادر منه م:  نگفت که گفتمیزیچ

  رابطه نامشروعه درسته؟
  
  حروم زاده ام درسته؟:  گفتمی نگفت که عصبیزیچ
  

 که سه روز یاگه بهت بگم دختر:  و گفتمدمی اش چسبقهی هی نگفت که یزی هم چباز
  ؟یزنیختر هومن ماندگاره بازم حرف نم ام شد دغهی صشیپ

  
  . بودی ضربه کاردمی که از دستش افتاد فهمگاریس
  

 زی باره سمتم خکی.  کردی نگام مجیهنوز گ.  اش جدا کردم قهی رو از دستم
: دی که غرادشی ام و فرقهی اون بود که دستهاش محکم شدند دور نباریبرداشت و ا

  ؟یکار کرد چی فهمی م؟یدونستی م؟ی کردیچه غلط
  

 ته دمیمن رس. داد و هوار نکن واسه من:  دستاش رو پس زدم و گفتممحکم
. نی که االن شدم ادمی عمر خفت کشهی.  ندارم واسه از دست دادنیزیچ...خط

 می کل زندگ؟ی فهمیم. قبول نداره بهش بگم مامانی ندارم جز مادرم که حتیزیچ
 ندارم به دی امگهی دممن. انیط پا به خدهیرس.  ته خطدهی رسگهیاونم که د.اونه

 تونستن خوش ی که میی جز انتقام لحظه هاستی برام مهم نیچی هگهید. موندنش
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 شرف با زن و دخترش خوش باشه و تو پول ی بیاون هومن عوض. باشن و نبودند
 من چکارکردم یدونیتو م.  شدملیغلت بزنه اونوقت من واسه خاطر پول چقدر ذل

 ی وقتی فهمی نم؟ی فهمی الزم داشت؟ تو مقلنبه مادرم پول  درماننکهیبخاطر ا
 ی وقتی فهمی نم؟ی چیعنی اون باشه لی به مزتی و همه چی زن بخوابهی با دیبا

 زنه ی وقت؟ی چیعنی امشب چت بود لذت نبردم گهی ات و منهی کوبه تو سیپولو م
ج تر یگاش کردم گن.حرفم رو خوردم . بگم نی از اشترینتونستم ب....همسن مادرته و 

  . کردیو مبهوت تر از قبل به من نگاه م
  

 و ی درست درست بخونی واسه خاطر کار کردن نتونی وقتی فهمیتو م:  دادمادامه
 دل رحمه برم باهاش یگی استادت زنه مینی بیبعد م . ی امتحانت رو گند بزنیبزن

.  برات دارم کار بهترهی من گهی عوض کمک بهت میگیمشکلت رو که م. حرف بزنم
 نی ات هم بخوره و در حشته سراغ داره که به ریی که حتما جایشیخوشحال م
 خودش باشه و بعد بفهمم می مشترنی که اولی فهمیم....اما. ی کار کنیدرس بتون

 زن شوهردار مثل خوره هی با دنی عذاب خوابی فهمی م؟ی چیعنیشوهر داشته 
  ؟ی چیعنی به جونت فتهیب

  
  . کردیفقط نگاهم م .دی کشی هم نمگاریس....زدی نمحرف

  
من :  که گفتمستادیکنارم ا.  که حس کردم بلند شددمی دستام رو به صورتم کشکف

 فهمه دختر و ی می خوام نابود شه وقتی خوام خوردش کنم، می من مدم،ی برگهید
  .پسرش باهم رابطه داشتن

  
 باره منو به طرف کی.  راه خشک شدونهی منهی شونه ام بشی رفت روی که مدستش

چون انتظارش رو نداشتم .  تو صورتم خوابوندیخودش برگردوند و مشت محکم
  .نیتعادلم رو از دست دادم و به پشت افتادم کف زم

  
  وون؟ی حی کردیچه غلط:  گفتی عصبنباری برداشت و ازی سمتم خدوباره

  
  .شهی بده نه؟ مطمئنم اون حالش بدتر از تو میلیخ:  زدمپوزخند
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 رهی مادمی دستت هرز بره گهی بار دهی:  دوم رو که تو صورتم خوابوند داد زدمتمش

  .دمی که بهت دارم و جواب مشتات رو میحس خوب
  

  ...با خواهرت... شرفی ب،ی عوضوونیح: دیغر
  
 من بگم راست ی هر چستیقرار ن:  خودش که گفتمیشونی پی رودی مشت کوبنباریا

  .باشه
  

 ی غلطیعنیدرست حرف بزن، :  گفتیدی امیورسو برگشت طرفم و با کعیسر
  ؟ینکرد

  
  .غلط رو هومن کرد نه من-
  

  دونه؟یدختره هم م:  نشست و گفتمکتی نی رودوباره
  

  .نه:  جا به جا شدم و گفتمی بلند شم کمنی از کف زمنکهی ابدون
  
 هیقض:  که گفتمنی رابط نداشتگهی حس کردم خواست بپرسه خب دختره مدونمینم

  . به اون قسمتش نداشته باشیتو کارحله ، 
  

 اون دختر چه ی فهمی م؟ی چکار کنی خوایم:  حاال گفتنی بود با اجی گهنوز
 با یدار.  تونه به عنوان برادر قبولت کنهی وقت نمچی هگهی خوره؟ دی میضربه ا

  .ی کنی میاحساس هم خونت باز
  

  .هم نبود برام میزی چچی هگهیانگار واقعا د. باال انداختمی اشونه
  

  .شهیگذشته داره تکرار م:  کردزمزمه
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 گفت؟ نکنه هومن هم انتقام یاز کدوم گذشته م. دمی با خودش بود اما من شندیشا
  گرفته بود؟

  
. تو بهش ضربه نزن.  رو به آشوب بگوتیواقع:  فکر کنم و گفتنی از اشتری بنذاشت

  ست؟یمگه قصدت فقط بابات ن
  

 رو که خودمم مطمئن شده بودم اما قصد یزیچ. تخودش گف.  هومن بابام بودپس
  . جمله اش ثابت کردنیبا هم. انکارش رو داشتم باالخره ثابت کرد

  
پس واقعا اون پدرمه؟ :  و گفتمستادمی نشسته بود امکتی نی سرش که حاال رویباال

  . داشتم آشوب خواهرم نباشهدی ذره امهیمنو بگو هنوز 
  

.  باهاش شروع کردشهی کردم میفکر م: دم و گفتم پام رو پرت کری جلوزهی رسنگ
  .نشد

  
 خوام یاز مادرت بپرس من نم:  و فندکم رو هم برداشتگاری شد و پاکت سبلند

  . رو که اون نگفته بگمیزیچ
  

  ؟یمونی زندگیتو بگو ، تو کجا:  روبروش بودمکامال
  

 باورش یک.  شدم بهشرهی نشستم و خنیمن هم روبروش اما کف زم.  نشستدوباره
 و درباره می هم گذشته باشه ما نشسته باش12 که از یوقت.  وقت شب نی شد ایم

  . نکردمدای که من هنوز ربطشون رو بهم پیگذشته ا . میگذشته حرف بزن
  
کل .  بوددهیبر.  بودختهی بهم رمی مدت بود زندگهی:  زد و شروع کردشی آتیگاریس

  .چه ام رو از دست داده بودمعشقم و ب. دمی دی رو از دست رفته ممیزندگ
  
 خواستم خودم ی می شب بارونهی.  کردم رو پا شم نتونستمی سعیلیخ.  بوددهیبر

  . خواستم خودم رو خالص کنمی سرنگ هوا مهیبا . رو خالص کنم
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.  جا ببرههی ممکنه یخب هر آدم.  بودمیفی چه آدم ضعیگی می االن داردونمیم

.  همون بارون ریهمون شب ز.  نداشتیم معن برای بودم و زندگدهی برگهیمن د
  .دمی زن و بچه رو شنهی هق هق ی خرابه متروکه صداهیگوشه 

  
 جون ی کسی خواستم جلوینم. رونی رو برداشتم و خواستم از اونجا بزنم بسرنگ

  . هنوز ادامه داشتهی گریاما اون صدا. نهی منو ببی خواستم کسینم. بدم
  

. هی متعلق به کهی گری صدانی کنجکاو شدم بفهمم ا و خسته اون لحظهدهی برمنِ
 که فقط سرش از ی زن و بچه اهی درست مشخص نبود اما یکیتو تار. جلوتر رفتم

  .دمی چادر مشخص بود رو دریز
  
  . نداشته باشمشی کرد کاری و التماس مدی کشغی جدنمی دبا
  

 دهی اما ترس ندارمی بشم بهش بفهمونم قصدکی بهشون نزدنکهی کردم بدون ایسع
  . کردی التماس میبودو ه

  
نگاهت مظلوم .  کردی اش قطع شده بود و نگاهم مهی گری من کال صدادنی با دبچه
  .ی بوددهی تو هم بردیشا. خسته بود. بود

  
.  اول خودم و تا صبح همونجا موندمیبرگشتم سرجا.  و ازتون دور شدمبرگشتم

  .فتهی تو و مادرت نیبرا ی اون شب حس کردم مسئولم که اتفاقدونمینم
  

 که خدا یریسرعت گ.  اون شب شما رو خدا فرستاده بود که من اشتباه نکنمدیشا
که بفهمونتم دارم . رمی دارم با سرعت جلو میادی پام گذاشت که بفهمم زیجلو

  .رمیخالف م
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گشنه .  برگشتم کنارتوندمی خرابونی سر خی که از بقالوهی و آبمکی با چند تا کصبح
 از ی وقتیاما مادرت تازه خوابش برده بود احتماال که حت .نکهیبود مثل اات 

  . هم حس نکرد یکنارش بلند شد
  
خواستم برم .  رو دادم دستت گفتم با مامانت بخورهی بقی رو که خوردوهی و آبمکیک

: یدی پرسی باعث شد برگردم و منتظر شم حرف بزنی چدونمینم. یاما دستمو گرفت
  ؟یتو بابام

  
  .نجای اای بدیآو:  بود بلند شددهی گرفته مادرت که ترسی نگفتم که صدایزیچ
  

  .بابام اومد: ی و با همون لحن بچه گونه گفتی کردنگاش
  

 نداره یدی امچی هدی دی مادرت هم مجبور شد حرف بزنه وقتدی اون روز شاخالصه
 روز مادرت اون. ی کردی و فقط نگاهم می تو تا ظهر دستم رو گرفته بوددی دیوقت.

گذشته .  شدم مردهی مطمئن مدی کشی که اگه نفس نمیمرده ا.  مرده بودهیمثل 
اون .  شده بود که نبودیگناهکار. د اش رو نابود کرده بوندهی رو ورق زد که آیا

. سقوط اون از نوع آزاد نبود.  کردیسقوط کرده بود اما نه اونجور که فکرش رو م
.  سقوطش نقش داشتننی ای اطرافش تویما آدماا. خودش خواسته بود. نرم بود

  . اش بدتر از سقوط آزاد بودجهی رو تجربه کرده بود که نتیاون سقوط
  

 از یلیخ.  تو ذهنش سقوط کرده بودندشی زندگی باور و اعتقادات و قهرمانااون
 ی خودکشی که دوبار تا پایزن. اما باز سرپا مونده بود. بودختهیمعادالتش بهم ر

تلخ .  نوع سقوط رو تجربه کرده بودنی بدتریعنی.  کرده بود دایود و نجات پرفته ب
  . تونه از ذهنش پاکشون کنهی نمکس چی وقت هچی خاطرات رو داشت که هنیتر
  

 فهمم یهنوزم نم.  کنه براتی پدرستی وقت قرار نچی که پدرت هدمی روز فهماون
 رو زیلب باز کرد و همه چ ظهر کی کرد و باالخره نزدنانیمادرت چطور بهم اطم

 که زن و بچه اش یوقت.  که شبونه قصد تعرض بهش رو داشتهیاز صابخونه ا. گفت
 یلیاز خ. از خونواده اش...پدرتاز . ی خواست باشی که نمییاز تو. خونه نبودند
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 دی کنی زندگتی با امندی بتوندی که به ذهنم رسییهمون روز تنها جا.  گفتزایچ
 ی کرد و مطمئن بودم اون زن می میتنها زندگ. برادرم بود عمه همسر یخونه 

همون روز هم با .  باز قبول کردی باهاش حرف زدم با رویوقت. تونه بهتون جا بده
 ی هم نبودند اما باالخره الزمتون میاثاث خاص.می اثاثتون رو بار زدمیمادرت رفت

انگار خدا . هخونه عمه فروغ. دی کنی می که توش زندگی خونه انیهم. شدند
.  و من کمکتون کنمنی شمی نوشته بود که شما وارد زندگینجوری رو ارمونیتقد

 شد برات رقرا. منم عقدش کردم.  هومن پدرتهی خواست تو بفهمیمادرت نم
خونه . هشت ماه بعد عمه فروغ فوت کرد..  سال بعد از عقدهیالبته . رمیشناسنامه بگ

 اونم از دی چرا ؟ شادونمینم.  بوددهیمادرت بخش منم بدونم به ی حتنکهیرو بدون ا
  .قصه مادرت خبر داشت

  
من فقط .  باشمتونی نخواستم تو زندگیعنی. دمتی وقت ندچی هگهی از اون من دبعد

 رو ی کس نه منو بشناسه نه من کسچی که هییجا. رفتم. خواستم کمک کنم و برم
 وقت فکرش چی بود هنی اشتی وقت سراغتون رو نگرفتم چون خب واقعچیه. بشناسم

من هنوز تو گذشته ام و خاطرات . ادی بشی براتون پی اتفاقاتنی کردم همچیرو نم
 یحت.  نکردمیادی وقت از تو و مادرت چی هنی همیبرا.  کنمری خواستم سیخوبم م

  . خبرنیخونواده ام از وجود شما ب
  
 هومن یدیمچطور فه:دی پرسدی که کشیقی شد تو صورتم بعد از نفس عمرهیخ

 که جور کرده بود شناسنامه برات گرفته یی نامه اغهی مادرت با صدونستمیپدرته؟ م
  .بهی برام عجی چرا ازش خبر داشتنکهیاما ا

  
 کن من ی زندگنی دستم بمونه و تو با اتی کرد اگه بهم بگه شناسنامه واقعیفکر م-
 کنه که ی کار خواست من رو گمراه کنه وی مالشیبه خ.  کنمی وقت شک نمچیه

.  اون شناسنامه دستم اومدیاما وقت. ی و تو پدرمستی فکر کنم هومن پدرم نشهیهم
 قبال یوقت. رممکنهی تفاوت سن غنی مطمئن شدم ایوقت. دمی تفاوت سن رو دیوقت

 هی ری تشابه باعث شد مدتها ذهنم درگهی یوقت.  بودمدهی رو شنیاسم هومن ماندگار
.  که عاشق هومن بودی برسم به زنیوقت. رمی اش رو بگی بخوام پیوقت. آدم باشه
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 نای همه ایوقت.  توش بودهی بگه که فروغ نامیی اون از گذشته پخش و پالیوقت
  . به پدر بودن تو شک کنمدی بانباشن م

  
مامان تا من برم گل و :  توجه به زهرا که در حال آماده کردن مامان بود گفتمبدون

  .اش بخرم شما آماده بینیریش
  

 زدم یشخندین. میشی الزم مینیریپس ش.  خواهد بود مطمئنای موندنادی شب بامشب
  .و در رو محکم بستم وارد کوچه شدم

  
 ازی ننمی مسخره که قرار بود امشب به تماشاش بشی بازنیا.  شدممونی راه پشوسط

  . نداشتینیریبه گل و ش
  

.  شدی نمنیری شی انتقامچیه وجود من اونقدر تلخ بود که با ری انکار ناپذتیواقع
  .نمی فهمه من پسرشم ببی که میدوست داشتم چهره هومن رو موقع

  
 که دمی خودم رو عقب کشعیسر.  زهرا شدمنهی به سنهی خونه رو که باز کردم سدر

  . رفتن کردرونیقصد ب
  

  زهرا؟ : ستادمیجلوش ا.  کردی نمنگاهم
  

  بله:  نگاهم کنه گفتنکهی ابدون
  

 واسه دل یهنوز وقت دار...ی کن تو هنوز بچه ارونیمنو از سرت ب بگم خواستم
 شدم و از سرراهش الی خیب.  بهشزدندی حرفها زخم منی ادیشا. بستن اما نگفتم

  .نی کنم خوشبخت شیدعا م: کنار رفتم که گفت
  

  .شهی وقت متسجاب نمچی و منتظر نموند تا بهش بگم دعات هرفت
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مهم .  نگران مادرم هم نبودمگهی دیحت. فتهیرار ب قی نبود امشب چه اتفاقمعلوم
  . عمر تاوان گناه رو پس دادمهیاون گناه کرده بود و من، من . نبود

  
 شهی هم مینیریبدون گل ش: گفتم. چشماش پر از سوال بودند.  ساختمون شدموارد

  .یرفت خواستگار
  

  . شده بودری گنی وقت بود زمیلیخ.  نشوندمشلچری ویرو
  

  .روج از خونه شماره آژانس رو گرفتم و کنارش نشستم از خقبل
  
  ؟ی از گذشته بزنی حرفی خوایهنوزم نم-
  
  . وجود نداره که بگمی گفتنزیچ-
  
  .گمی رومزیتو نگو من به وقتش همه چ.باشه -
  

 یفکر م: آروم هلش دادم سمت در که گفت.  قرار گرفتملچری شدم پشت وبلند
  .ی کنی زندگی خوایکردم م

  
  . ندارهی من معنی برا؟یزندگ:  باز کردم و برگشتم طرفش رودر
  
.  بوددهیآژانس هم رس.  اومدنی بوق ماشی رو وارد کوچه کردم که صدالچریو

 روتا لچری عقب نشوندم و وی صندلیمادرم رو رو.  شد ادهی پلچری ودنیراننده با د
  .هیدخترخوب: کنارش که نشستم گفت. کردم و دست راننده دادم

  
.  رو بگهزای چیلی شد خی مجبور مگهی ساعت دهی تا تایاون هم نها.  نگفتمیزیچ

  .مجبور بود بگه
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فال .. گل فروشیپسرک و دخترکها...چراغ قرمزها. کردی رو رد مابونهای خراننده
  .فقط... کردم فقطی اش فکر مجهی ذهنم داشتم به امشب و نتیو من تو...فروش

  
 سخت بود بخوام پرده از یلیخ. مردد شدم. میستادی در خونه اشون که اپشت

  . به گذشته ام ندارنی بردارم که اونها ربطیی آدمایگذشته جلو
  

 نکهی بفهمه با ای بفهمه برادرشم؟ وقتی کنه وقتی در مورد من فکر می چآشوب
  . باز شدیکیدر با ت.  کردم و دست بردم سمت زنگیپوف...... و دونستمیم
  
خودت رو آماده .  قراره روشن شهزای چیلیامشب خ:  رو هل دادم و گفتملچریو

  .کن
  

 ی که میی خدای جلودمیمثل من که درد کش. دنیکشی با من درد مدی هم بااونا
  . گناه بودمی و من زاده دیگفت گناه نکن

  
 باشه و ی کردم شرعی می با زنها بودم سعی گناه نکردن وقتی براشهی که همییخدا

  . بودمیرشرعیغ خودم نکهیغافل بودم از ا
  

 بودن به دهی بختک چسبنی که عی همه افکار مزخرفنیبه خودم و ا.  زدمیپوزخند
  .من وذهنم

  
 بودن به دهی که کنه وار چسبیافکار.  خوردنی خوره روحم رو منی که عیافکار

  . شده امی مغز متالشنیمن و ا
  
مادر . باز شد تکون دادم که در ساختمون یسر.  بودومدهی استقبال نی کس براچیه

  . بودستادهیآشوب بود و دورتر از اون پدرش ا
  

  . بود بگم پدرمبهتر
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 دمیآشوب رو تازه د.  گرم باشه اما نبودشی کرد احوالپرسی می آشوب سعمادر
  . تکون دادم که اونم همونطور جواب دادیسر. نییکنار مادرش بود و سرش پا

  
 چکار نمیدوست داشتم بب.  گرفتم مادرم قراری شد که روبروکی با غرور نزدپدرش

  ه؟یواکنشش چ.  کنهیم
  

  . باز مونده بوددهنش
  
 الی خیب.  هومن لغزوندمینگاهم رو رو.  گفتی نمچی خواست حرف بزنه اما هیم

 رو ی گفت جز اون کسی رو که فتانه میانگار نشناخته بود فروغ.  کردینگاهمون م
  .دی دینم
  

 پدر آشوب البته اقی هومن اشتی آقاشونیامامان :  کردم بهم شونی معرفخودم
  بهتره بگم هومن ماندگار

  
  گه؟ی دگمیدرست م:  هومن که اخم کرده بود گفتمبه
  

:  بود و فقط زل زده بود به هومن و گفتمدهی طرف مادرم که رنگش پربرگشتم
  . فروغ ماندگار مامانم هستنشونمیا

  
  ن؟یم اشنا هست نکنه باهه،یکی تونمیلیچه جالب فام:  گفتممسخره

  
 رنگ و ی و نگاهش رو به شوهرش که االن بدی خودش رو عقب کشی اشوب کممادر

  . موند دوختی مرده منیرو شده بود و ع
  

  . تو دییبفرما:  باشهی کرد عادیسع
  

 ی کشونی منو میهومن خان؟ چرا خشکت زده؟ فکر کرد:  رو محکم بستم و گفتمدر
 ی که بگرون؟ی برم بشیهم که من از زندگ بی چک دادیگی و جلو دخترت منجایا
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 یری که آتو بگرهی گی ملمی از من فی خوامش؟ اون فتانه عوضیفقط بخاطر پول م
  ؟ آشوب و مادرش ؟ خب بدهیدی رو ملمیاگه خفه نشم ف

  
  فروغ؟:  خفه گفتیی افتاد و با صدانی خم شدند و کف زمپاهاش

  
  . آشنا دراومدنی جدینگار جدا:  و به مادر اشوب گفتمدمی خندیعصب. دمیخند

  
هومن رو  .دی که چرخلچری وی نگاهم رونباریا.  زد ونگاه از من گرفتیپوزخند

  .دندی لرزی مامان سجده کرده بود و شونه هاش می که کنار پاهادمید
  

   چه خبره؟نجای ادیآو:  داد و گفتهی تکواری مبهوت به دآشوب
  

 ی خواهر دارم، مدمیمدته فهم هی فقط من ستی نی بگم خواهرم خبرخواستم
 ی مدای پی چه حسی خواهر برادر داری بفهمدمی شب پرسهی ادتهیخواستم بگم 

 رهی گی که با تو انتقام مهی عوضنقدری برادرت ای بفهمی خواستم بگم وقتی م؟یکن
  ؟یبخش منو بی تونی خواستم بپرسم می م؟ی کنی مدای پیچه حس

  
 رو که ی برادری درک کنی تونیخواهرم م ؟ی درکم کنی تونی خواهرم میراست

 ی خواهرم ضربه از خود؟ی دوستم داشته باشی تونیشرع قبولش نداره؟ خواهرم م
  .درک کن . تونستم ضربه نزنمی که ضربه خورده بودم نمیسخته اما من

  
  . مسخره نگاه کنمشی نمانی هومن باعث شد به ایصدا

  
 ی پسر به من ربطنی کنم بگو ایس م فروغ التما؟یفروغ کجا بود....فروغ: هومن
   نه؟یفروغ ازدواج کرد.بگو نسبت نداره. نداره

  
  . ببرهنی خواست نخ اتصالش به من رو از بی کرد و می اشکاش رو پاک مداشت

  
  . برام دردناک نبودگهی اش دهیگر.  کردی مهی فقط گرفروغ
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 بود به رهیه بود و خ دادهی تکواریاما آشوب هنوز به د..رفته بود.  آشوب نبودمادر

  . که جواب نداده بودم به سوالشیمن
  

  ... انکاری تونینم... پسرتم ؟ی منکر بچه ات شی خوای مه؟یچ:  به هومن گفتمرو
  

 فقط نگاهمون هیکه با گر. آشوب بود.  نذاشت جمله ام رو تموم کنمیزی چسقوط
چرا :  گفت بشم کهکی نزدیخواستم بهش قدم.  افتاده بودنی زمی کرد و رویم

  ؟یگی چرت و پرت میدار
  

  .تهی خواهر من، واقعستیچرت ن:  زانو زدمجلوش
  

  .دروغه:  داد عقب و گفتهلم
  
 گهی دروغه منیبابا ا:  و التماس گفتهیبا گر.  دفعه بلند شد و سمت باباش رفتهی

  مگه نه؟
  

  . کردی توجه به آشوب هنوز به فروغ التماس می بهومن
  

  . عذاب بکشمنی از اشترینذار ب.  کنمیخواهش م...بزن ی حرفهیفروغ : هومن
  

 که چشمت ی نداشترتی که اونقدر غیی تو؟ی کشیمگه تو هم عذاب م:  زدمداد
  . خواهرت بودنی بود که عیدنبال دختر

  
  .یستیتو پسر من ن...خفه شو: بلندتر از من داد زد. زدداد

  
 می بگو که من دست گل غلطبهش...بگو:  تر از قبل شدم رو به فروغ داد زدمیعصب

  بگو...نیکه شماها کرد
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  .بس کن.  بس کندیآو : فروغ
  
 نی و منه بدبخت رو به وجود آوردنی که کردی به غلطنی خوایبس کنم؟ چرا؟ نم-

  ن؟یاعتراف کن
  

  . باشهینجوری قرار نبود امونیزندگ. یقرار نبود اشتباه باش:  داد زدهومن
  

بابا من اصال ...گهی داره دروغ منیبابا بگو ا: ت هومن گفی چنگ زد به بازوآشوب
  .گهیداره دروغ م... کنهتتی خواد اذی منیبابا ا..رونیبندازش ب... خوامشینم
  

  .آشوب نگاهم کن:  و گفتمدمی رو کشبازوش
  

ولم ...ولم کن : زدی حرف مهی گرونیم.  کرد بازوش رو از دستم خارج کنهی میسع
  .کن

  
 می زندگنایا.  درکم کنیکیتو رو خدا تو .....گمی میآروم باش گوش بده من چ-

 دی اما من بایزیبرام عز. ی تو خواهر من؟ی فهمی تو می بابانیهم.  کردناهیرو س
  . کردمی کار رو منیا

  
  ؟یدونستیتو م...تو-
  
 خودم و ی دروغی خواست از رابطه ی بودم چرا دلم نمنجای حاال که ادونمینم

  . شد ساکت باشمی اشوب بود که باعث م فقط نگاهدیشا. اشوب بگم
  

 چهی چرا منو باز؟یچرا به من نگفت:  گفتهی ام و با بغض و گرنهی تو سدی کوبمشت
  ؟یری که حاال بابام رو بگیکرد
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.  خواستم از دستش بدمینم. دمی بار خواهرم رو برادرانه به آغوش کشنی اولیبرا
 یتنها کس.  داشتمی خودم نگه می خواهر رو برانی که شده بود ایمتیمن به هر ق

  . محوش کنممی خواست از زندگیبود که هنوز هم دوستش داشتم ودلم نم
  

  .به دختر من دست نزن: هومن داد زد. آشوب ازم جدا شد.  شددهی که کشبازوم
  

من ...من ...یستیتو پسر من ن:  برادرشه که گفتغهی بگم دخترت االن صخواستم
  .اشته باشم خوام از خواهرم بچه دینم
  

  . نگو هومن یزیچ:  فروغ داد زدیفقط وقت.  گفتی چدمینفهم
  

 ی گفت؟ اون فقط گفت نمیزی نگفت که؟ چیزیچ.  کردنلی شروع کرد به تحلذهنم
 نی اگهی مونی خواد؟ چه هذی منوی ایخب ک. خواد از خواهرش بچه داشته باشه

  .واسه خودش
  
  .دونمی زدم هم رونمرونیب یچجور. زدمرونی از اون خونه بی کدونمینم
  

  . بدبخت تر از من هم هستنیی بودم آدمهادهی فهمفقط
  
  .چقدر نامشروعم من...زمیچقدر نفرت انگ.  من چقدر بدبخت بودمو
  

   من عاشق فروغ شده بود" شدندی تو ذهنم اکو محرفهاشون
  

   نگویزیهومن چ:  داد زده بودفروغ
  

 که من خبر یزی چستم،ی نشونیبچه واقعبهم گفته بودم من :  باز ادامه دادهومن
   بودنیداشتم هم هم

  
  .هومن بچه ام تحمل نداره ، نگو:  ضجه زده بودفروغ
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 سالم بود که هی:  گفتستی براشون مهم نیزی چگهی که دیی مثل آدمهاهومن

   گفتی و منیفرزندخونده اشون شده بودم، بابام هم
  

  .هومن تمومش کن:  فروغ التماس کرددوباره
  

  . دونمی بود رو نمی اون لحظه چیحس اون تو.  فقط نظاره گر بود آشوب
  

.  بودیمن بهشون گفتم ، فروغ رو دوست دارم، مامان راض:  دوباره ادامه دادهومن
  بابا مخالف بود

  
نگاهتون  .دیگفت جوون. رو خوند تی محرمغهیخود مامان ص: دی صورتش کوبیرو

  .دی بمونینجوری ادیبهم فرق کرده نبا
  

نگفت بهش محرمشون .  کنهی میگفت خودش بابا رو راض: دی به صورتش کوبدوباره
  .کردم

  
نگفته . اون نگفته بود من پسرشم..من فکر کردم زنمه....من با خواهر خودم:  زدزار

نگفته بود بعد . نگفته بود من پسرشم.  شد زن گرفته بودیبود چون زنش بچه دار نم
  . رو نگفتیچیاون ه... رو بگهتی واقعدیکه دختردار شد با

  
  .دی کوبنی با دو دست به زمنباریا

  
 تلخ تر دیشا.  که سالها بود تو گلوش خفه کرده بودییغهایج. زدی مغی فقط جفروغ

 که دو طرفش یرابطه ا. رابطه امهی بود که بفهمم من حاصل نیاز نامشروع بودن ا
  ". بودند که به ناحق گناه کرده بودندیخواهر برادر

  
 رو با ی رابطه انی من و اشوب همچنکهیفکر ا.  بودندزی از خودم ترحم برانگبدتر
  .دی کشی مشی هم تموم وجودم رو به آتمی داشتیهم م
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  . تحمل بودرقابلیغ... روی حالتنی تجربه کنن همچیی آدمانکهی برسه به اچه

  
 هم گاریس گهید.  شنریاجازه دادم اشکام سراز. دادمهی تکی خونه اواری دگوشه

  . تونست آرومم کنهینم
  
. خواهر و برادر؟ درد داشت.  درد رو از وجودم پاک کنهنی تونست ای کس نمچیه

  . عمر درد داشتکیفروغ 
  

.  دلشری زده بود زی کردم خوشی که فکر میآدم.  بوددهی هم دردش رو کشهومن
  . درداش روزدی داد منهیامشب با بغض و ک

  
بابام به قول خودش حالل و حروم . ته رو فراموش کنم خواستم گذشیمن م: هومن"

 به دل نهی کرد که تا عمر دارم از همه آدما کی کاری شد چکار کرد؟ عوضیسرش م
 یچی هگهیچون د. فقط بخاطر پول پدرشچهریمن تن دادم به ازدواج با پر. رمیبگ

 ی خدا رو هم نمگهید ...شم خواستم فقط خودم بایم.  خواستمی نمیاز زندگ
 ادی نشی من و خواهرم پنی بی کنه اتفاقی تونست کاری که مییخدا...خواستم

  "... نبودمیمن عوض...نی فهمیم...
  

  . تر از خودم، خودممی عوضدمی فهمی تازه منکهی امثل
  

 هم مهم زی چچی کس و هچیه. قدم زدنام به اراده خودم نبود. ستادمی راست ادوباره
 وقت چی که کاش هیپدر. کردن پدرمداینه پ.نه خوب شدن مامان مهمه . نبود

 ی مسخره ایباز.دادمی وقت بهش بها نمچی که کاش هیکنجکاو.  گشتمیدنبالش نم
  ضربه؟. دمکه خودم امشب راه انداختم و خودم ازش ضربه خور

  
 داری بدی بگه آوادی نفر بهی منتظرم شه،ی در مقابل درد من کمه، هنوز باورم نمضربه

  .ینی بی خواب میشو دار
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  شه؟ی منمی بدتر از اش،یی و مادر آدم بشن عمه و داپدر
  

 ی چیبرا.  بودم به خودم اومدمستادهی هتل ای هوا روشن شده بود و روبرویوقت
  نجا؟یاومده بودم ا

  
  داد؟ی نشون می من چکار کرده بودم، چه عکس العملدونستی ماگه

  
 ارمی به اختگهیچشام د. دی لرزی مدندی چرخی که تو ذهنم می تنم از افکارتموم

  .نبودند که بخوام بگم آروم شن
  

. زدی وجود نداشت آرومم کنه، بدتر زخم می هم کسنجایا.  رو برگشتمررفتهیمس
  .چرا به حرفش گوش ندادم. ی شکنیم:گفت . دونستی که اون هم میقیحقا

  
 شیآت. خاکستر شده بودم. چهی شکستن در برابر من پودر شده هنهی که ببکجاست

  .خورده بود به تموم وجودم
  

 یی روشناچیه. بودکیتار.  شده بوداهیس.  برام رنگ باختهای کردم همه دنی محس
  . کردمی حس نمگهیرو د

  
 لهی بودم تا اون رو بکنم وسدهی که کشی اشوب تو ذهنم نقش بست و نقشه ادوباره

امرد بودم و  چقدر ندمی فهمیاالن داشتم م.... شده بودمرتی غیانتقام؟ چقدر ب
  .دمی شدم فهمی که خودم ضربه فنیزمان.  کرده بودمینامرد

  
 ام رو به گوشم یگوش. شماره اش رو گرفتم. دمی کشرونی ببمی ام رو از جیگوش

  .رد تماس زد. چسبوندم
  

  . خاموش بودشی گوشنباریا.  شماره اش رو گرفتمدوباره
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 ؟یه من کردم؟ پس من چ کی واسه کاردی کشیاون داشت عذاب م.  زدمی خندتلخ
  . امم که از قضا پدر خواهرم هم هستییخودم پسر دا... که خودمیمن
  

با اون چکار کردم؟ به .  اش کرده بودمغهی صشی که خودم چند روز پیخواهر
  ...به درک...جهنم

  
 وقت ممکنه خواب باشه نیمهم نبود ا...ررضای شماره امی دستم رو لغزوندم رونباریا

.  کثافتمهی کنم یکه حس م. ادی گفتم چقدر از خودم بدم می میکی  بهدیمن با. 
  .مادرمم عمه ام بود...نجسم...فمیکث
  

 ی صدا می جدول نشستم و شونه هام بی روابونی با تعجب به من که گوشه خرفتگر
  . کردی نگاه مدندیلرز

  
   مردم نگاه کردن داره؟یبدبخت: دادزدم

  
:  شد که دوباره داد زددنیشغول جارو کش انداخت و منیی تعجب سرش رو پابا

  .یدی انگار منو ندنیی سرت رو ننداز پاییهو
  
  . زمزمه کرد و ازم دورتر شد یزیچ
  

  بله؟.:  بوق باالخره جواب دادی از کلبعد
  
. دادندیانگار که دو دست محکم گلوم رو فشار م.  آوردی به گلوم فشار میزی چهی

  . مامانم عمه امهنکهی اای بابام؟ شهی ممیی دایچرا نگفت:  گفتمی گرفته ایبا صدا
  

 کردم هم بابا نه؟تازه عمه دار دای پییخوشبحالم که هم دا: دمی ها خندوونهی دمثل
  .هم شدم

  
  ؟یی؟کجایی تودیآو-
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  . دوست نداشتم به خودم دست بزنمیحت... رو با نفرت پاک کردماشکام

  
  .دم خواستم هومن رو خُرد کنم، خودم پودر شیمن م-
  

  ؟ییاالن کجا:  تر از قبل گفتمیمال
  
  .آشوب خواهرمه، اما من پسرعمه اشم-
  

  ؟ییخفه شو ، کجا:  زدداد
  

 نفر بگه دروغه هی نکهی ایالتماس برا.  پسر بچه به عجز و التماس افتاده بودمهی مثل
  . گفتیاما اون نم.یدی شنیهر چ

  
   مگه نه؟ی بابام باشیتو چون نجس بودم نخواست-
  
  . که من تو رو نخوامادی از پسرش بدش بی ک،ی شدوونهی ددیآو-
  
  . شدمیمن خر نم.  خواست خرم کنه مثالیم
  

  .مهیی من دای باباستم،یمن پسرت ن: دمیغر
  
من اشتباه کردم .  پسر منیشد!!  بابای و گفتیتو همون وقت که دستام رو گرفت-

  ؟یی جبران کنم، االن کجادمینبودم، قول م
  

 یمن همه اشون رو م:  بود رو فشار دادمدهیچی توش پیدیه درد شد رو کگردنم
  .میری بمدیبا.میما نجس.  کنمیخودمم خالص م...فروغ. کشمیهومن رو م.کشم
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 خواستم اون ی بود؟ من که نمیچرا اون عصب. دمی شنی رو مقشی عمی نفسهایصدا
  .ون غسل بدم رو با خای خوام دنیم.  پاک شهای خواستم دنیمن فقط م. رو بکشم

  
   پاکش کنم؟یپس با چ.  کنه؟ نه خون که خودش نجسهی مگه پاک مخون

  
  .بخورش و بخواب:  آب و گفتوانی لهی رو به سمتم گرفت همراه با قرص

  
 تکون داد و آب یسر. بدون آب قورتش دادم.  حرف قرص رو از دستش گرفتمیب

  .دی رو سرکشوانیدرون ل
  

  .درازبکش:  زدم که گفتیپوزخند
  

 بود یزی چنی بهتردی شاتی موقعنیخواب تو ا.  فکر کنمیزی خواست به چی نمدلم
  .رمی موقت بگی فراموشهی تونست باعث شه یکه م

  
  . اومدی نمیی صداچیه. اتاق تو سکوت فرو رفته بود. رو بستم چشام

  
 ی روی نشسته بود و به نقطه ای صندلیرو.  بازم نگاش کردممهی نی چشمای الاز
  . شده بودرهیمقابلش خ وارید
  

 بودم که دهیتازه فهم.  خواستمیاما من پدرانه نم.  کردی پدرانه خرج من مداشت
  .من به همون مادر ، مادرانه نکرده قانع بودم.  خوامیپدر نم

  
  .میزنیبعدا با هم حرف م.بخواب:  گفتدی بازم رو که دمهی نیچشما

  
  . شدند که ناخواسته هم بخواب برمنی سنگی دفعه پلکام اونقدرنیا.  رو بستمچشام

  
  . چشام رو باز کردمزدی آشوب که اسمم رو صدا می صدابا
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  .بلند شو:  زد و گفتیلبخند
  
 شو داریب:  که روم خم شد و گفتدمیپشت به اون خواب.  حوصله و خسته بودمیب

  .تنبل خان
  

  . خواست بلند شمی خواب بود و اصال دلم نممست
  

  .و پر کرده بود خنده اش گوشم ریصدا
  

  .دمشیبا خنده برگشتم طرفش و تو آغوشم کش.  کرد به قلقلک دادنمشروع
  

  . قهقه اش سرمستم کرده بودیصدا.... کردم به قلقلک دادنششروع
  

  . کرد ولش کنمی مالتماس
  

  .دمی خندی توجه به التماساش می داد وبی قلقلکش مشتری من باما
  
  . ، ول کن تو رو خدادیآو: بودند گفت که از خنده پر اشک شده یی چشمابا
  

  .روش خم شدم.  تخت گذاشتم ی بدنش برداشتم و دو طرفش رو ی رو از رودستام
  

  . شدمی مکتری و من لحظه به لحظه بهش نزددی خندی مهنوز
  
کابوس . به اطرافم نگاه کردم. زدمینفس نفس م.  شدمداری داد خودم بی صدابا

  .فقط خودم بودم. بود
  

  . کابوس عمرمنیمزخرفتر.  گذاشتمدی کوبی قلبم که تند میو رو ردستم
  

  .  کمکم کنایخدا: زمزمه کردم.  مشمئز بودمدمی دی که می از فکر خوابهنوز
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 دل کندن ی رو برای خوبی جاررضایام.  شدمرهی و سرسبز روبروم خبای منظره زبه

  . انتخاب کردهقشیاز عال
  

  . و چشام رو بستمدمی کشیقی عمنفس
  
از :  گفتررضای که امیبه همون روز.  بودم فکر کردمنجای که ای روزی سنی ابه
  . لباسام برگشته بود هتلی ساک محتوهی که با ییررضایام. میری منجایا

  
 ونی از فروغ به می حرفچیه.  که مطمئن بودم سراغ مادرم رفته بودییررضایام
  .دمی حالش رو نپرسیحت.  نگفتمیزیمن هم چ. اوردین

  
.  رو خودش ازم گرفته بودمیگوش. دی از اون شب نپرسیچی هم تا به امروز هررضایام

  .فکرت رو آزاد کن. ی فکر کنیزی خوام فعال به چینم: گفت
  

سخت . سخت بود. اما به حرف که نبود.  کرده بودم فکرم رو آزاد کنمی هم سعمن
  .دندی دزدی م من خواب رو ازمونی شب درمکی که ییبود فراموش کردن کابوسها

  
 وصل کرده بودند که همخونم یی که منو به آدمهایی نسبتهانی تونستم ای ممگه

  .بودند رو فراموش کنم
  

 فکرت پر یهر وقت حس کرد:  خودش گفتررضایام. دمی کشقی نفس عمهی دوباره
کنار باغچه سرسبز خونه و نفس ...اطی تو حنیبش. رونیشده از درد و خاطره بزن ب

 ی که حال و هواشون داره زمستونی سرسبزیی نگاه کن به درختها بکش وقیعم
  . بموننی کنن بهاری می کم کم اما سعشهیم
  
  .ارهی نتونه از پا درت بی خزانچیه. ری بگادی گفت تو هم یم
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 ی که بویینفسها. دمی کشقی رو دو طرف شونه هام باز کردم و چند نفس عمدستام
 رو پس دادم که پر بود از تعفن افکار یو باز دم دمی کشهی دادند رو به ری میزندگ

 روزها آهنشون به لطف خاطرات گذشته آب خورده بود و طعم نی که ایزنگ زده ا
  . کل تنم رو پر کرده بودشیزنگ زدگ

  
 ی که جلویی بپوشونم بر خاطرات غبار رفته ای منظم غباری دمهانی کردم با ایسع

  . بودند ستادهیذهنم به نظاره ا
  

ناهار : لبخند که زدم گفت.  مواجه شدمی خندونی رو که باز کردم با چشمامچشا
  م؟ی داریچ
  
  نوبت من بود مگه امروز؟-
  
خوبه واهللا ، از صبح :  که دستش بود رو تو بغلم پرت کرد و گفتیدی خری هاسهیک

 ی کنی مفی کنجای ای اونوقت تو نشستارمی لقمه نون بهی کنم یتا حاال دارم جون م
  . دستم، برم طالقت بدمیدی لقمه نونم نمهیو 
  

  .مسخره نشو:  کردم و گفتمیاخم
  

  .دمیچشم طالقت نم:  و گفتدیخند
  

  ررضا؟یام: دمیغر
  
 ی بذاریزی چیی آقاهی حداقل ازش بزرگترم ، ی سالستی بهیدرد، انگار نه انگار -

  .شهی ازت کم نمیزیتنگش چ
  

  .می گردیامشب برم: مون و گفت پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت در ساختدست
  
  .می اونجا باشیرعلی چهلم امی برادیبا:  گفتعیکه سر.  دفعه سمتش برگشتمهی
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  ؟ی تو مراسم عموت شرکت کنی خواینم:  اعتراض کنم که گفتخواستم

  
 نی به ای جوابدادی محی زدم که از چشمش دور نموند اما انگار ترجیپوزخند

  .پوزخندم نده
  

 که در حال رنده کردنشون بودم پر آب شده بودند ییازهایام از پ که چشمی حالدر
  . تندهیادی زازشیپ: گفتم

  
 رو هم نایا:  که پوست گرفته بود رو سمتم هل داد و گفتیی هاینی زمبی و سدیخند

  .ریرنده کن بعد آبشون رو بگ
  

رو  ها ینی زمبیس.  رو که رنده کردم آبش رو گرفتم و کنار گذاشتمش ازی پنیآخر
 بود زی و گشنی که در حال خُرد کردن جعفرررضایرو به ام.  سمت خودمدمیکش

  . واسه خودتی شدیسرآشپز: گفتم
  
  .رهی بگادی هم ی طلبه آشپزی کنه میباالخره آدم تنها زندگ:  لبخند گفتبا
  

 که ییررضای کنارم و امجی هوهی مصادف شد با قرار گرفتن ینی زمبی شدن ستموم
  .رنده کن نمیا: باز گفت

  
   تو؟ی شامنی تو ایزیزی میچ-
  
 زی نزن و ریامروز ناهار با تو بود پس غر اضاف:  خنده دستاش رو شست و گفتبا

  .رندش کن
  

 دهی که خری کردم که دستاش رو با دستمال خشک کرد و گوشت چرخ کرده ایپوف
  .داشی خارج کرد و شروع کرد به جابه جا کردن خردشی خریبود رو از بسته ها
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 چی که گذروندم کنارم حضور داشت هیی اگه تو سالهادیشا.  لبخند نگاش کردمبا
 پدر که به وقتش داد هی. هی پدر واقعهیاون .  کردی روزها رو تجربه نمنیوقت ا

  .زنهیم
  
  . تو گوشتزنهی به وقتش می و حترهی گی وقتش دستت رو مبه
  
 ادمی بودم که پسرمو یپدر بد من ،یتو پسر من:  گه ی کنه و می وقتش هم بغلت مبه

  .رفته بود
  

مطمئن . ارمی روز رو دووم بی سنی تونستم ای نبود مطمئن نبودم من مررضای اماگه
 رو آروم می بحران زندگنی تونستم بزرگتری پدرانه هاش منینبودم بدون حضور ا

  . بشه گفت تحمل کنمدی شادونمینم...آروم تو ذهنم حل که نه، هضم هم نه
  
 زیگوشت رو بر:  رنده شده رو سمتش گرفتم که گفتجی و هوازی و پینی زمبیس

 هی و نمک و ادوی تخم مرغ بشکن روشون و سبزهیروشون و خوب ورز بده بعدم 
  .بهش بزن و سرخش کن

  
 باش وبه حرف ی تو هم پسر خوبرمی دوش بگرمیمن م:  اعتراض کنم که گفتخواستم

  .بابات گوش بده
  

 دیشا. دونمینم.  که بابامهفتمی میی داادی بابا من یگیار که م بودم بهش هر بنگفته
  . کنهتی ذهنم تثبی خواستم فکر کنه موفق بوده که جاش رو تویم
  

  . سرخشون کنمیچجور:  از آشپزخونه خارج شه گفتمنکهی از اقبل
  
 تابه ، بعد ی تو ماهیزی ریروغن م:  حواله ام کرد و گفتههی نگاه عاقل اندر سفهی

 تابه داغ ی و تو ماهی کنی کف دستت بازش میداریلوله گلوله از مواد رو برمهم گ
  . بودی کافحاتی توض،ی کنی و دو طرفشم خوب سرخ میذاریشده م
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  . خانررضای بود جناب امیبله کاف-
  

 تابه رو برداشتم و بعد از یماه.  زدرونی از تاسف تکون داد و از آشپزخونه بیسر
 شدم ینی زمبی سیروغن کردم و مشغول سرخ کردن شامداغ شدنش ، کفش رو پر 

  . بهم محول کرده بودررضایکه ام
  

   کجا برم؟دی اونجا من بامی اگه قرار برگرددونستمی رو بستم اما نمساکم
  

  ؟یسردرد دار:  دستهام گرفتم که گفتنی تخت نشستم و سرم رو بیرو
  
  . خوام برم اونجایمن نم-
  

 در ضمن تو ؟ی فرار کنی خوای میتا ک: ام گذاشت شونه ی نشست ودست روکنارم
  ... مادرت ،ی به آشوب بدهکارحیهنوز به توض

  
 نی ای خوام به اونا فکر کنم، مگه تو فرار نکردیفعال نم:  ادامه بده و گفتمنذاشتم

  . دور باشم ازشونی طوالندی مدت شاهی خوام یهمه سال، من م
  

اشتباه کردم، فرارم اون موقع اشتباه بود، من :  نثارم کرد و گفتی پدرانه البخند
  .ی مدت از اون جو دور شهی یاما تو الزم داشت

  
 فرار دی نبانمی از اشتریب . یالزم داشت. ی بدون فشار و خشم فکر کنی داشتاجیاحت
  ؟ی جا گذاشتی پشت سرت چینی ببی برگرددیبا. یکن
  
.  اما تو مثل من نباش برگشتمرید.  من فرصت جبران نداشتم؟یختی رو بهم رایچ

  ؟ی خوایمادرت رو نم.  رودرست کنتیزندگ. برگرد
  

  ... دادی تونسته قبل از تولد خالصت کنه اما بهت زندگی اون مچرا؟
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

575

 ی نمی عذابی کرد، اونجوریکاش خالصم م:  پورخند سرم رو باال آوردم و گفتمبا
  .دمیکش

  
و بهتر بود، اما اون مادره، هر  تی کرد ، برای اگه قبل از تولد خالصت مدیآره شا-

  . تونه منکر عالقه اش به بچه اش شهیچقدر منکرش شه ، اما نم
  
 عمر هی رو که ی مادری درک کندی پس با،یختی بهم رنقدری و ایدی مدته فهمهی تو

تو رو .  از تو بدترهیلی که اون خورد خیضربه ا.  کرد مقاومت کنهیبخاطر تو سع
  ؟یاما اون چ ، دونهی گناهکار نمیکس

  
.  رو خونده بودتشونی که خودش محرمی مادردونه،ی مادرش هم گناهکارش میحت
 که محرمش ی کرده بود فقط چون اجازه داده بود مردنشینفر.  کرده بودنشینفر

  ...کرده بود
  

  .اری نادمی یزیچ.... نگویزیچ...بس کن:  زدمداد
  

 ؟یونا گناهکار، آشوب چباشه ، قبول اصال ا:  فوت کرد و گفتی رو عصبنفسش
  .ی بود؟ تو به خواهرت هم رحم نکردیمادرش؟ اونا گناهشون چ

  
 لحظه فقط هی دونمینم. حتما فروغ بهش گفته بود.  از اون شب نگفته بودمیزی چمن

  .نگران فروغ شدم
  

  فروغ خوبه؟: دمی پرسآروم
  

  ...هومنم.  از همون شبمارستانه،یب:  نگاهم کرد و گفتتلخ
  
  . از اون بشنومیزیام چ خوینم-
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 گهی ساعت دمین: تو چارچوب در برگشت طرفم و گفت.  گفت و بلند شدی اباشه
  .می کنیحرکت م

  
 هم یزی به چینجوری کنم، ای مدارتی بمیدیبخوام ، رس:  که شدم گفتنی ماشسوار

  .ی کنیفکر نم
  
   کنم؟ی من رانندگی خوایم:  توجه به حرفش گفتمیب

  
  ؟ی ات رو گرفتنامهیقت تو گواهاونو:  و گفتدیخند

  
 ی شدی گفتم مگه تو متوجه میمن خودم بهت نم:  باال انداختم و گفتمی اشونه
  . دستمی رو دادنتی بار که ماشهی ندارم؟ نامهیگواه

  
 اشتباه ی خبری بار در عالم بهیحاال من :  رو روشن کرد و گفتنی لبخند ماشبا

 نی بازم از استی رو دادم دستت ، قرار ننیکردم و جونم رو گذاشتم کف دستم و ماش
  ؟ی چنمی نازننی کنم، حاال تو به جهنم ماشایجان فشان

  
   هتل؟یریم:  که به حرکت دراومد گفتمنیماش.  و چشمام رو بستمدمیخند

  
  .ننی خواد نوه اشون رو ببی پدر و مادرم، دلشون مشی پمیرینه م-
  

 یگی چرا بهشون نم؟یرو ادامه بد مسخره ی بازنی ای خوای میتا ک:  گفتمتلخ
  ه؟ی چتیواقع

  
 نداشته ی اش فرق داره ، اما تو مشکلهی پدرت باشم قضیاگه تو نخوا:  گفتیجد
 خوام زنت بدم و ی عمرم رو کنار پسرم باشم، در ضمن می باقادی ، من بدم نمیباش

  .نوه دارم شم
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 لحظه هی بچه فقط تصور داشتن. نهی گوشه لبم بشی قهقه اش باعث شد لبخندیصدا
  . خودم و وجود خودمیادآوریچون بعدش با .دلم رو لرزوند

  
 پا ای دننی از جنس من تو ایی بچه ادینه نبا... از جنس خودم یی از بودن بچه احالم

  .بذاره
  

 ررضای رو از ذهنم دور کنم و به قول امی افکار منفنی اشهی کردم مثل همیسع
  .م کنم و گچ بکشیروشون رو ماله کش

  
 خاطرات نی داره و همی گچ ترک برمی روزهی نره ادمونی گفت گچ ، که ی مدیشا

 گفت ی هم مدیشا. رنی خار و به چشممون فرو مهی شنی دوباره مرشیمدفون شده ز
 مرمت شه واری خاطراتمون باعث شه اون دواری ترس ترک برداشت دشهیگچ که هم

 یی هاهی برگرده به الونذهنم ذهنمون ترک برداره و واری دمی وقت نذارچیوه
  .مشونی پوشونده بودی که به سختینیریز
  

. هیمی قددادی نشون مواراشی دی بودم که کهنگی خونه ای که باز کردم روبروچشم
دستام رو دو طرفم .  خونه توقف کرده بودی روبرونیماش.  نبودنی تو ماشررضایام

  .دمی کشی اازهیباز کردم و خم
  

  . از طلوعش نگذشته بودیادی که زمان زدادیزده نشون م رونی تازه بدیخورش
  

 از در همون خونه خارج ررضای نگاهم به دور اطراف و خونه روبروم بود که امهنوز
  . صبحونه بخورنیی پاایب:  از همونجا گفتدارمی من که بدنیشد و با د

  
  .نمی آشوب رو ببرمیمن م:  و قفلش کرد که گفتمنی شدم که اومد طرف ماشادهیپ

  
   و دستم داددی کشرونی شلوارش ببی رو از جمی کرد و گوشیاخم

  
  ؟یری وقت صبح کجا منیاول صبحونه بخور بعد، ا-
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  .نمی خوام فروغ رو ببیقبلش م-
  
 شهی نملی اما دل،ی ندارنامهی چون گواهدمی رو دستت نمنیماش:  مکث گفتی کمبا

  .میریسوار شو با هم م.امیهمرات ن
  

  .نه:  گفتمعیسر
  

 ی بار اشتباه نمنیمطمئن باشم که ا. باشه:  شدن تو صورتم گفترهی خی از کمبعد
  ؟یکن
  

  . موافقت تکون دادی به معنی گفتم که سری آرومی آره
  

 روبرو بشم که یی تونستم با آدمای فکر کردم که من نمنی که فاصله گرفتم به اازش
 ی جز پدرانه های نسبتچی هدونستمی کردن باهاشون نسبت دارم و خودم میفکر م

  .دنی ما رو بهم ربط نمررضایام
  

 حی ترجدی شادونمینم.  کردندی بسترمارستانی بودم فروغ رو تو کدوم بدهینپرس
  . اول با آشوب روبرو شمدادمیم
  

 امی رو تو دستم چرخوندم و صفحه پمیگوش.  شدمدهی داشتم بفهمم بخشاجی احتدیشا
  "هی بسترمارستانی ب نوشتم فروغ تو کدوم"رو باز کردم

  
  .دادی جواب مامی پدنیمطمئنم به محض د.  گذاشتمبمی رو تو جی که شد گوشارسال

  
 رو هیکرا.  شدمادهی پنیپشت در خونه اشون که از ماش.  هشت صبح بودساعت

چون من . شلوارم گذاشته بودبی تو جررضای پول رو امنیمطمئنا ا. حساب کردم
  . نبودبمیتروال تو ج
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 ی چجوردی بادونستمینم.  رو تو دستم جابه جا کردممی و گوشستادمی خونه ایروبرو
 که به ذهن یزی تنها چتی بهش بفهمونم که تو اون موقعیباهاش حرف بزنم و چجور

  .یحاال انتقام به هر شکل.  انتقام بوددیرسیمن م
  

 خواستم به هومن ی فکر شده بودم و فقط می فهموندم که من بی بهش مچطور
  . خواستم خُرد شهیم. ه بزنمضرب

  
 به جواب یدیالبته ام.  شماره اش و منتظر شدم جواب بدهی رودمی کشدست

  ؟ی خوای میچ:  بوق جواب دادنیدادنش نداشتم اما با اول
  

  .سالم:  گفتمنی همی رو هم داشتم برای انتظار برخورد بدتردیشا
  

  نمت؟ی ببشهیم: دمی نداد که پرسیجواب
  
  .متنی خوام ببینم-
  

  . رو بستم چشام
  
  . بدمحی رو برات توضییزای چهی دی بام،ی باهم حرف بزندیبا-
  

 یحیمن ازت توض:  خارج شد، محکم تر از قبل و خشنتر گفتی از خونسردصداش
  . ندارمحاتتی توضدنی هم به شنینخواستم و عالقه ا

  
نتقام گرفتن  در حقت بد کردم، اما من فقط اون لحظه فکرم به ادونمیم:  گفتمنادم

  .از هومن بود
  

  . با تو بودمی ساختن زندگیایاونوقت من احمق تو رو:  کردم پوزخند زدحس
  
  .بد کرده بودم.  ام حبس شدنهی درد جمله اش نفس تو ساز
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 رتی غیب ....یوا.... خواستم نشون بدم با خواهرمیمن م.  هم بد بود کارمیلیخ

  .شده بودم
  

  .ه کردم من اشتبازمیعز:  گفتمملتمس
  
 ی ربطچیمن و تو ه . ی خوام بهم زنگ بزنی هم نمگهی دستم،ی تو نزیمن عز:  زدغیج

  . ازت بشنومیحی که بخوام توضمیبهم ندار
  
  .ی منکر شی تونی نم،یآشوب تو خواهر من-
  
  گه؟ی پسرعمه ام دیشی تو میعنیاهان :  رحم گفتیب

  
  .هیه اندازه کاف بدمیمن خودم درد کش.آشوب ، زخم نزن :  گفتمشکسته

  
 لحظه؟ تو چطور هی ی به منم فکر کرد؟یپس من چ:  صداش بلند شددوباره

 یاز هومن م. ی کردیی معامله انی تونم باور کنم که تو با من همچی نم؟یتونست
   ، من چکاره بودم؟یری انتقام بگیخواست

  
  .اشتباه کردم:  از قبل گفتمآرومتر

  
 هفته اعصابم خراب بودن، اما االن هی. تب سوختم  هفته توهی برام، ستی مهم نگهید-
  .هیمادرم رو دارم کاف. نشدهیچیه. لکسمیر
  
  ؟ی بخشینم-
  
  . بخشمتینه نم-
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 کردم یچقدر ساده فکر م.  خودم زدمی به خودم و سادگیلبخند تلخ. که کردقطع
  . راحت از آشوب بخشش گرفتشهیم
  
  "آشوب"
  
  
  

 ینم. کرده بودم صدام نلرزهیسع. کردم رو قطع کردم و اشکام رو پاک یگوش
  .دمشی بخشی مدینبا. ارمیخواستم کم ب

  
 مونده از اشکام رو پاک کنم ی کردم آثار باقی اتاق که باز شد برگشتم عقب و سعدر

   بود؟دیآو: که گفت
  

  ؟یبهش گفت:  رو بستم که گفتچشام
  
  . خوام بدونهینم-
  
  ... اما شما دوتاستی بخشش ن اشتباهش قابلدونمیچرا؟ حق داره بدونه، م-
  

 دیشا.ارمی خواستم از اشتباه درش بی چرا نمدونمینم.  اش رو کامل نکردجمله
  . داشتمدیچون هنوز ام

  
  . داشتم هنوزدی بود که اممسخره

  
  بابا رفت؟-
  

  .آره صبح زود رفت:  و گفتدی کشیقی عمنفس
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 عمر راز دار هی که یمادر.  شدمرهی مدت شکسته ترش کرده بود خنی مادرم که ابه
  . بوددهی پرده از رازش دری خبری بود که تو عالم بیمرد

  
  . بود که دوستش داشتی عمر رازدار مردکی مادرم

  
  .نی کنم شما خبرداشتیهنوزم باور نم:  گفتمآروم

  
 ماه از هی. فقط.سه ماهت بود :  در رفت تا خارج شه و در همون حال گفتسمت

  .ازدواجمون گذشته بود
  
 گفت نمازش ی که بابا می شد آدمی وقت باورم نمچیه.  شب مست اومد خونههی

 بابام ی تظاهر بود جلوی همه کاراش فقط برادمیبعدش فهم. مست کنهشهیقضا نم
خب بابا .  کرد از بابامی خواستگاری که اومدایبه دن.  اش رو بهش بدهوهیکه دختر ب

 ششی بود که پی سالهی بود و یپسر خوب بودم و اونم وهی باالخره بنکهیهم به حساب ا
تو .  ماه از ازدواجمون گذشته بود که مست اومد خونههی.  کرد قبول کردیکار م

 جیگ. من اون روز بدتر از تو شوکه شدم.  رو گفتزی همه چهی با گرشیعالم مست
منم . ادی نمادشی یزی چچی هدمیاما صبح که شد د.  چکار کنمدی بادونستمیبودم نم

 شده بودم اون یاالتی کنم من خالی خواستم خیم. دمی ازش نپرسیزیوقت چ چیه
  . خونهومدی مست نگهی وقت دچیالبته پدرت هم ه. شب

  
 نامه غهی بالشتم و برگه صری زدمیدست کش.  تخت نشستم یرو. رو که بست در

  .رودستم گرفتم
  
 کرد ی فکر م کهی مونده بود و مردی ماه ازش باقکی که کمتر از یی نامه اغهیص

  . کرده بودغهیخواهرش رو ص
  

 کی رو که من یبذار اون هم درد.  ندونهیزی چغهی مدت صانی دادم تا پاحیترج
 تا مادرم باالخره لب دمی شب کشهی که من یبذار درد.  بودم بکشهدهیشب تمام کش

درد داشت اما ... اون زجر داشتدونمیم. رو بکشهستیباز کنه و بگه اون برادرت ن
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 یاون اگه درد خورد عمد.  کردی تجربه مدی رو بازدی به من می که عمدیددر
  .نبود

  
  . کرد خواهرشمی که فکر می اون درد زد به مناما

  
  
  

 خواست ی مدیاما آو. اگه خطا کردم عمد نبوده.  هر چقدر هم اشتباه داشتممن
 یزیچ نی تونم بکنم که همچی فکرشم نمیحت. نشون بده با خواهرش رابطه داشته

  .دهیبه ذهنش رس
  
 داشته ی روحیطی چه شرای دونیتو که نم. بذار حرف بزن:  گوشه از ذهنم گفتهی

  . بکشهی نقشه انیکه باعث شده همچ
  

  شهی نملیدل:  گفتمباز
  

  . نبخش،یحرفاش رو بشنو ،قانع نشد:  طرفدارش گفتمهی ندوباره
  

 شینی ببادی خودتم بدت نمنمدویمن که م:  رو به نشونه باال انداختم که باز گفتسرم
  .نبخشش فقط بذار حرفاش رو بزنه. اری درنی غد باز،یو باهاش حرف بزن

  
  . بخشمینتونست قانعم کنه نم... بخشمینم:  گفتممحکم

  
 اون پسر نکهی اهی آورادیاما با .  لبم نشست رو جمع کردمی که رویلبخند
  . گرفتیدلم م... شد شوهر مادرمه یکه م... پسر پدرمیعنی...هومنه

  
  . وسطنی شده بود ادای پی درهمیی نسبتهاچه
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 که دمی فهمی مدت تازه منیا.  شدمرهی به خودم خنهییمقابل آ.  رو سر کردمچادرم
  . داشته باشمدی مثل آویخدا چقدر کنارم بوده که نخواست من تجربه ا

  
 ام یر واقع هومن پدنکهیدرسته باور و قبول ا. ستی برادرم ندی رو شکر که آوخدا

تصور .  برادرم باشهدی بود که آونیاما حداقلش بهتر از ا.  برام سخت بودستین
  .کردنش هم برام سخته

  
  ....رهی هنوز برام نفس گستمی من دختر ندونستی برادرم منکهی تصور ایوا
  
 تونستم دچارش ی که میبلکه به شکرانه حادثه ا... بار چادر رو نه از سر اجبارنیا

  .ا از سرم گذروند سر کردمبشم و خد
  

 که یی سجده کردم به خداتی مدت نه به ظاهر ، بلکه با خلوص ننی رو انمازهام
. دمی بهم ثابت کرد که درد و عذاب فروغ رو دی و عظمتش رو تو زمانییخدا

  . که من کردمهی اشتباهیگناهش پا. ستمیمن اگه دختر ن. دیاو..پدرم
  

 اطرافشون یی آدماانیقربان...دیآو...هومن...اما فروغ.  که من رفتمییخطا
 نبرده بود ادی رو که فراموش کرده بودم و اون منو از یی کردم خدایشکر م. شدند

 اورد که من چه بنده ادمی دستم رو گرفت و می لحظه زندگنیو تو حساس تر
  .میناسپاس

  
 دمی دییمن خدا رو تو چشم آدمها.  زدمنهیی به دختر چادر پوش درون آیلبخند

  . بودرفتهی بود که مطمئنم خدا پذی بودند و هنوز دلشون دنبال توبه ادهیکه در کش
  

 خواست و ی که از خدا می کرد و العفوی ساعت فقط سجده مکی که یفروغ
  . وقته فراموش کردم خدام رو یلی گفت خی که میهومن

  
 کرد اما یاشتباه م.  کرد خطا نکنهی می که سعمیدی دیدی خدا رو تو نگاه آومن
  . آدمها اشتباه کردی که مثل همه یدیآو.  کرد گناه نباشهی میسع
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 که هیغرق شد تو فراموش... جبران ، بدتر اشتباه کردی که به جایهومن... منمثل

  . نبودی وقت فراموشچیه
  
 مطمئن بودم بابا نکهی با ایحت.  کردممارستانی زدم قصد برونی خونه که باز

  .نمیتم برم و مادرش رو بباونجاست اما دوست داش
  

بعد از سالم .سوار شدم .  بودستادهی که از آژانس فرستاده بودن کنار در اینیماش
  . آدرس رو دادمیکوتاه

  
  . بوددیآو.  رو باز کردمامیپ. فمی کی ام که اومد دست کردم توی گوشامی پیصدا

  
 دمی مادرم رو دمت،نی خوام ببی اشتباه کردم، اما انسان ممکنه خطا کنه، مدونمی م"

 ی کلادآوری اون نمش،ی خواست ببی، باهاش حرف زدم، بابات هم بودش ، دلم نم
 اش مفصله ، آدرس رو برات هیقض. عمومهیی جوراهی ه،یرعلیامروز چهلم ام. عذابه
  " خوام باهات حرف بزنمی ما،ی کنم بی کنم، خواهش میاس م

  
 ی شناسم و حتی رو نمیکه کس یی اونجا چکار؟ جاامیمن ب:  اراده نوشتمیب

  ه؟ی مراسم کدونمینم
  

  ؟یهر جا تو بگ:  جواب دادعیسر
  

 شاخه به اون شاخه نیچقدر از ا.  لبم بود رو جمع کردمی که روی نامحسوسلبخند
  .نمشی کنه ببمی راضیی جوراهیفقط قصد داشت .  بوددهیپر
  

  .درد اونم کم نبود.  سوخت براشدلم
  

 هم واسه امواتمون ی فاتحه اهی خوام ی سرخاکش، چون مامیباشه همونجا م: نوشتم
  . شنومیاونجا حرفات رو م. بخونم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

586

  
  .ی ترسم جو روت اثر بذاره نبخشیکنار مرده ها؟ م:  جواب اومدری تاخی کمبا
  

 رو بدم که نی فقط خواستم بهت فرصت است،ی بخشش نیاومد من به معن: نوشتم
  .نی همی قانع کننده بهم بدلیدل
  

  زنگ بزنم؟:  جواب دادعیسر
  

  . تکون دادم و شماره اش رو گرفتمیسر
  
  .سالم:  بوق جواب دادنی اولبا
  
 شناختمش و ی خنده، خوبه من مری بود بزنه زکی مظلومش نزدسی صدانی ابا
  . کردی میی داشت مظلوم نماینجوری اهی چجور آدمدونستمیم
  

   سالمکیعل:  گفتمیجد
  
   دنبالت؟امیب-
  
  ؟ی دارنیماش:  نکردم و گفتمیتوجه. نگاهس سمتم انداخت نهییکه از آ راننده به
  
  ...نه خب-
  
  . نزنی خودیپس تعارف ب-
  
  باشه-
  
 خنده ام بلند ی صدانکهیو تموم تالشم شد ا... نتونستم خنده ام رو کنترل کنمگهید

  .ارهی داشت با مظلوم کردن خودش دلم رو به رحم بی سعی پسر بدجورنیا. نشه
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  ؟ی شدی عمو داری که؟ی عموت چنی اهیقض-
  
  ... همون که ررضاس،یبرادر ام-
  

 خواست بگه یحتما م.  خواست بگه که جمله اش رو خوردی می اومد چادشی انگار
  .می کنغهی صمی که برامون آشنا جور کرد بتونیهمون

  
********  

  
  ساعت چند اونجا باشم؟-
  
   دنبالت؟امیب-
  

 رو حساب هی کرافمی که توقف کرد دست کردم تو کنیماش.  دنبالتامی گفتم بباز
  .مارستانمیاالن ب:  شدم و در همون حال گفتمادهیکردم و پ

  
   شده؟تیزیچ:  گفتعیسر

  
  .نمینه ، اومدم مادرت رو بب-
  

  ؟ی مدت کجا بودنیا:  گفت و سکوت کرد که گفتمیآهان
  
  . بودمررضای امشیپ-
  
  . دارهیلیهوات رو خ:  گفتم توقف کردم ودمی که رسی نگهبانی جلوبه
  
  . آوردمیآره ، اون نبود دووم نم-
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 که هومن خرج یی مدت شناخته بود و به مرحمت پوالنی منو تو ابای که تقرنگهبان
  . به نشونه سالم تکون داد یسر. با ورودم نداشت یمشکل.  کردیم
  
 یلیخفروغ حالش :  گفتدی لبخند از کنارش رد شدم که آوهی همون شکل با به

  .بده
  

 خواست نشون بده نسبت به یم.  کرد نشون ندهی میسع.  بغض داشتصداش
  .اما نبود. تفاوتهی بی زندگیآدما

  
 نی اگهیهومن م.  براششترهی بدنهی ، فروغ موندنش فقط عذاب کشگهیهومن م-

  . کنم خدا راحتش کنهیروزها دارم دعا م
  
 دی شادونمینم. دمی شنی رو م نفسهاش که نامنظم بودندییاما صدا.  نگفت یزیچ

  . بخاطرش کرده بودیهر کار.  بودزیفروغ براش عز.  کردی مهیگر
  
 ی که به منیی توجه به رفت و آمد آدمها و رهگذرایب. ستادمی امارستانی سالن بتو

  د؟یآو:  انداختن گفتمیکه همپاش چشمام پر آب شده بود نظر م
  

  .دیصداش لرز.  بغضش شکست انگار
  
  .رهی خوام بمیمن نم-
  
  . اون که نتونسته خودش رو ببخشه عذابهیموندنش برا-
  
 زن رو به آرامش نی کردم خدا ای روزها دعا منی اما من هم اهی رحمی بدونستمیم

  .برسونه
  

 ی که به دستمه کمی گوشدنی با ددنی که رسمیکی طرفم اومد به نزددنمی با دهومن
  .زنمیت زنگ م من بعدا بهدیآو:  که گفتمستادیدورتر ا
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  . اونجا باشگهی ساعت دهی-
  
  .باشه -
  

  ؟یخوب:  لبش بود گفتی که به زور روی که کردم هومن با لبخندقطع
  
  ؟ی خوبیخوبم، شما چ-
  
  نه-
  

 ی نداشت ظاهرش چجوری روزها توجهنی بود و مرتب اکی ششهی که همیهومن
 براش مهم نبود یچی روزها هنیا. پول براش مهم نبود. شرکت براش مهم نبود. باشه

  . باهاش نداشتی وقت برادرانه اچی که هیخواهر...جز فروغ
  
  .نیبش:  ها اشاره کرد و گفتی صندلبه
  
  .نمی خوام فروغ رو ببیم-
  
 یخدا داره دعاهام رو اجابت م.  خورهی میزی نه چزنهی نه حرف مگهی دشبیاز د-

  .کنه
  

  .رهیبمواقعا دوست داشت فروغ .  نم برداشته بودندچشماش
  
  . بودنجای ادیآو-
  
 زل دیفقط به آو.  گوش دادی کنم به حرفی زد نه فکر میآره اما فروغ نه حرف-

حرف زد باهاش اما .  شده بود به فروغ رهی مجسمه خهی مثل دمیآو. زده بود و بس
  .دی نشنیجواب
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فر  تونستم از بابام متنی هم خطا داشت اما من هنوز نمیلیخ... که خطا داشتدرسته

  . باشهی نکرد پدر بدی وقت سعچی که بد کرده بود اما هیاون در حق هر کس. باشم
  

  . پدرم باشهدی رسی وقت به ذهنم نمچیاونقدر که ه.  کردی من پدری برااون
  

  . دوستتون داشتم و دارمشهیمن هم:  رو تو دستم گرفتم و گفتمدستش
  

منو ببخش :  گفتهیت و گر که رنگ غم داشیی داد و با صداهی اش تکنهی رو سسرم
  .منو ببخش.  بد بودمیلیکه خ

  
همه پدرا :  گفتمدنی بری که میی نفسهانیب.  پدرم باعث شد اشکام ببارنبغض

 خوام قهرمانم ی وقت نمچیمن ه. پدرا قهرمانن واسه دختراشون.  کنن یاشتباه م
  . که آرزو دارمی همون بابایبش. ی خوام سرپا شیبابا م.بشکنه

  
 به دمی که فهمی زمانیحت.  تونستم از هومن متنفر باشمی بود که من نمنی اتیواقع

  .دلخور...من فقط دلخور شدم.  کرده هم نتونستم متنفر شمانتیمادرم خ
  

 رمیم:  نگاه سمتم بچرخونه گفتنکهیبدون ا.نگاش کردم .  کرد و بلند شدرهام
  .نمشیبب
  

  .نمی خواست اشکاش رو ببی نمدیشا. رفت
  

 یی چه بالدادی اگه مادرش رو از دست مدیآو.هنوز هم ترس داشتم . دم شبلند
 اگه مادرش عمه یحت.  تونه منکر عالقه اش به مادرش بشهیاون نم. ومدیسرش م

  . هم باهاش داشته باشهگهی نسبت دهی اگه پدرش ی حتای. اش باشه
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 حرف دی با آودیبا.  رفتممارستانیسمت آژانس ب.  زدمرونی که بمارستانی باز
 دم و بازدمهاش نی آخرنی ادیشا.  ساعتها کنار فروغ باشهنی ادی بادیآو. زدمیم

  .باشند
  
 یی که آدمهایی ابدی شدم نگاهم رو چرخوندم به خونه هاادهی که پنی ماشاز

  . کردندی وقت به رفتن فکر هم نمچی هدی بودن که شادهیتوشون خواب
  
دکمه اتصال .  بوددیآو. خارجش کردم مانتوم بی از جمی گوشی بلند شدند صدابا

  .رو زدم
  
  .بله-
  
  .ی کردری د؟ییکجا-
  

  .دمی به اطراف کردم و گفتم تازه رسینگاه
  
  . دنبالتامیباشه االن خودم م-
  
  . بده قطع کردی حرفای مجال اعتراض نکهی بدون او
  

 کی که داشت بهم نزددمی رو ددی آوهی که سادی انتظارم طول نکششتری بقهی دقده
 منتظر ادیببخش اگه ز:  گفتعی سردی که رسکمینزد.  نگاش کردمیجد.  شدیم

  .یشد
  
  .ستی نیمشکل-
  
  . طرفنیاز ا:  سمت راست اشاره کرد و گفتبه
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 کرد و شونه به شونه ام قدم یکی از اون راه رفتم اما اون قدماش رو با من جلوتر
  .زد
  
  . پوش افتاداهی ستی دور چشام به جمعاز
  
 ی که بهت ربطی کنی شرکت میی کردم آدمها برات مهم باشن، تو عزاداریفکر نم-

  .نداره
  

  . نگاهش باعث نشد نگاش کنمینی سنگی به روبرو بود حتنگاهم
  
 تونم حداقل تو ی کارش نمنیبه احترام ا.  رو نجات دادمی بار زندگهیاون مرد -

  . که دارمهیبرادرش هم االن تنها کس. مراسم چهلمش نباشم
  
  .خوبه:  پوزخند گفتمبا
  
:  من کجا برم که گفتی شلوغنی ای خواستم بگم تویم .می بوددهی رستی جمعبه

  .ی شناسی رو نمی کسدونمیکنار من باش م
  
   .میقرار بود حرف بزن-
  
  .بعد.  بذار خلوت شهشهیاالن که نم:  و گفتستادیا

  
سالم کردم . ون کرد باال رفته نگاهمیی با ابروررضایام. ستادی که اررضای امکنار
 که نگاهم به تی جمعنی و خواستم نگاه بچرخونم بستادمی ادیکنار آو.  گفتم تیوتسل

  .دو تا چشم خون بار افتاد
  

 چهره اش ی که رویلی و سبشی و رشی مشکراهنی پی برام آشنا بود که حتاونقدر
  . اشتباه کنمصشیرو پوشنده بودند هم باعث نشن تو تشخ
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 من و نینگاهش رو چرخوند ب.  به من بودرهیهنوز خ.  مشت شدند دستامناخودآگاه
   .دیآو
  

  . و نگاه از من گرفترونینفسش رو فوت کرد ب .دی رو گزلبش
  

 دی تهددیشا. مدونستمی ترسم رو نلیدل.  زدهخی کردم از ترس بدنم ی محس
  .دونستی که از من میقتی حقدیشا...حسام

  
  د؟یآو:  گفتمآروم

  
  بله؟:  شدکی به من نزدی قطع کرد و کمررضای رو با امصحبتش

  
  . بود اشاره کردمستادهی که حسام ای نگاهم به جهتبا
  
  ه؟یاون پسر ک-
  

  کدوم؟:  گفتمتعجب
  

  . کنهی که االن داره نگاهم منیهم:  دوباره نگاهش رو روم زوم کرد که گفتمحسام
  

  .صاحب عزاس:  و گفتدی ابروهاش رو تو هم کشدیآو
  

  .دستای اقلبم
  

  . رو از بابت من راحت کنالشی خایگفت ب.... بود حال پدرم بدهگفته
  

   حسام فوت کرده؟یبابا: دمیپرس
  

  ؟ی شناسیحسام رو م:  برگشت طرفم و گفتکامل
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حسام برادرزاده :  و نگاهش گفتمدی توجه به آویب.  پر از شک شده بودندچشماش

  ررضاس؟یام
  
  . کرده بودنددای اطرافم بهم ربط پی همه آدمانیچرا ا:  لب زمزمه کردمریز
  
 هی چهیقض.  رو به عنوان پدرش قبول دارهیرعلیاما ام. ی انگارررضاسیپسرام-

  .دونمیخودمم نم
  
  . گفت که باز برگشت طرفشیزی چررضایام
  

 ؟ی کرد چی میزی آبرورنجایاگه هم.  کرده بوددیحسام تهد.  موندمی منجای ادینبا
  . موندمی مدینبا.رده نکیاما اون که االن حرکت

  
.  بود ازش فاصله گرفتمررضای که دوباره مشغول حرف زدن با امدی توجه به آویب

  .رمی فاصله بگنجای کردم از ای تند سعیبعد از چند قدم برگشتم و با قدمها
  
حسام . دی کوبمیقلبم از ترس محکم . زدمینفس نفس م.  دادمهی تکی درختبه

  .بودم دهیترسناک نبود اما من ترس
  
دوباره خواستم قدم تند کنم که . شدند ی مکی که نزدیی قدمهای صدادنی شنبا

  . دور بازوم قبل شد و به درخت چسبوندمعی سریدست
  

  .چشماش پر از خشم بودند.  بودیعصب
  

  ؟ی کنی می چه غلطنجایا:  زدداد
  

  . کردم بازوم رو از حصار دستش خالص کنمتقال
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  .ولم کن-
  

  . تو جونمختی رید و با چشمهاش ترس م بوستادهی اجلوم
  
  .حسام ولم کن-
  
 یینجای االن ا،یومدی چرا التماست کردم ن،ی حرصم بدیجوابمو بده ، اومده بود-

  چرا؟
  

 دی مراسم پدرته، من با آودونستمیمن نم:  از دستش خالص شم گفتمنکهی ایبرا
  .اومده بودم

  
   چه خبره؟نجایا:  گفتی عصبیی کرد که صداشتری دستش رو بفشار

  
  . راحت شدالمی صداش خدنی شنبا
  

 بهم من رهیفقط خ. برگشت سمت صدا ی حسام نه دستش رو برداشت و نه حتاما
  .بود

  
  . تو، ولش کنی کنیچکار م:  و گفتدی بازوش رو کشدیآو
  

  . دخالت نکنیکیتو :  داد زدحسام
  

  .گات کنم نستمی بایناموسمه انتظار دار:  شدی بدتر از اون عصبدمیآو
  

  . حسام شل شد و نگاه ازم گرفتدست
  
 ی جمله اای بود دی آوتی لبم نشست بخاطر حمای که اون لحظه روی لبخنددونمینم

  .که گفته بود
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 آق دونستمیناموسته؟ نم:  و با پوزخند گفتدیعقب کش. دی که لبخندم رو دحسام

  .داداشم متاهله
  

   عوض شد؟یزی چ،یدیاالن فهم:  بگه که قبل از اون گفتمیزی خواست چدیآو
  
  .یدی شوهر جونتو دیبلبل زبون شد:  باال رفته رو به من گفتیی ابروبا
  

  . بوددیزن و شوهر بودن من و آو. حدسش از ناموس بودن نی بود که اولخوب
  

  ...ی میچ: دیآو
  

  . برمنجای خوام از ای من مدیآو:  گفتمی ادامه بدم با چشم غره انذاشتم
  

  .میبر:  و گفتدی که حواله حسام کرد چادرم رو کشیظیم غل با اخدمیآو
  

  نه؟ی ایدی پری که باهاش مینیپس ا:  که حسام گفتمی برنداشته بودی هنوز قدماما
  

   اس؟گهی دیکی گفتم؟ ی مدینبا:  نگاش کردم که با تمسخر گفتی و عصببرگشتم
  
  ... در مورد خی داریدهنت رو آب بکش وقت.خفه شو:  بود که داد زددی آونباریا

  
  .یبهتره احترام زن داداشت رو نگه دار:  گفتمعی بگه خواهرم چون سرنذاشتم

  
  . خودش گفت توقع نداشته آق داداشش متاهل باشهخب

  
  . رو اعصابم نباشریزبون به دهن بگ:  گفتی با چشم غره ادیآو
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  خواست بهی دلش نمی و حتدی کشی نسبت ندونسته داشت عذاب منی از ادیشا
  .ارتشیزبون ب

  
 و نشون بدم که من پس ستمی که پسم زده بود بای حسامی خواستم جلوی من ماما

  . و بگه ناموسمهستهی رو داشتم که پشتم باشه و تو روت بایزده شده هم کس
  

  .چشاش اما دلخور بودند.  حرص سرخ شده بودای حسام از خشم بود صورت
  

  رفت معیب: لب زد. اون دلخور بود. زدمپوزخند
  

من بهش .  شدم ی اون؟ من داشتم نرم نرمک دلبسته اش مای معرفت بودم ی بمن
. اما اون چکار کرد؟ پسم زد. کرده بودم ممیاعتماد کرده بودم و اون رو وارد حر

  . و رفتدی رحمانه ازم بریب
  

 اس که به ما دو نفر با قهی چند دقدی که متوجه نشدم آومی غرق نگاه هم بوداونقدر
 نییو سرم رو پا.  شد نگاه از حسام گرفتمدهی کشدیدستم که توسط آو.  زدهشک زل
  .انداختم

  
 که داد یدیو آو.  که دور بودند از مایتی بدون حرف حرکت کرد سمت جمعحسام

  .. که هی همون نامردنینکنه ا: زد
  

  ؟ی شناسیحسام رو چطور م:  کرد و گفتیپوف
  

  . خوام برم خونهیم:  گفتمکالفه
  
  "دیآو"
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 خارج دادی مرگ می که بونجای تا هر چه زودتر از ادمی کشی دستش رو میعصب
:  دستش رو با خشونت از دستم خارج کرد و گفتمیدی که رسابونیبه کنار خ. میش

  .دستم شکست.ولم کن
  

اون چرت و پرتا :  کردم خونسرد باشم گفتمی می که سعی طرفش در حالبرگشتم
  .ی موفق شد؟یم بد عذابی خواستی م؟ی بود گفتیچ
  

 بوده مطمئن باش عذاب دادن تو یمنظورم هر چ:  انداخت و گفتنیی رو پاسرش
  .نبوده

  
   تو؟ی شناسیحسام رو از کجا م:  زدم به موهام و گفتمچنگ

  
  . نه منی بدحیقرار بود تو توض:  شد و گفتی جدهوی

  
 کرده به دایپ آدم از کجا زبط نی فقط تو بگو ادمی محیباشه خواهر من، من توض-
   کرد؟ی نگات میچرا اونجور. تو
  

  . کردیتوشرکت بابام کار م:  رو تو هوا تکون داد و گفتدستش
  

  ن؟یهم:  و گفتمستادمی جلوش اعی که حرکت کرد سرابونی خسمت
  
  .نیآره هم-
  

 چی حاضر نبودم آشوب رو به هدونمینم.  و حبس شده ام رو آزاد کردمنی سنگنفس
  . قسمت کنمی هنوز زود بود اون رو با کس. از دست بدمیمتیق
  
  ...ی بعدا که بفهمه خواهرمیدونیم. حرفت درست نبود-
  

  .ستیمهم ن:  جمله ام روتموم کنم و گفتنذاشت
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  . زل زده بودابونی دخترک لجباز که رو گرفته بود از من و به خنی زدم به البخند

  
  جا بشه حرف زد؟ هی می برمیری بگنی ماشمیبر:  رو گرفتم و گفتمدستش

  
 گذشت ی که مینی ماشی و براستادمی اابونیکنار خ.  حرف باهام همقدم شدیب

  .ستادی انی ماشنیاما سوم.نطوری هم همیبعد.ستادینا.دست بلند کردم
  

  .می عقب نشستی صندلی روهردو
  

  ؟یچرا تو فکر: آروم گفتم.  بودابونی به خنگاهش
  
 ی گفت هر چی چرا حسم مدونمینم. ر زد چرا دل من شودونمیاما نم.  نگفتیزیچ

  .هست مربوط به حسامه
  

  .کهی کوچیآبج:  گفتمدوباره
  

  .ی اگهی و هر کوفت و زهرمار دی نگو خواهر، آبجنقدریا:  برگشت و گفتیعصب
  

 بلند گفته بود که راننده مشکوک نگاهمون کرد و دوباره نگاهش رو به اونقدر
  . دوختابونیخ
  

. یزنی باهم حرف ممی شدادهیپ. زشته آروم باش: روم گفتم شدم و آکتری نزدبهش
  .گمی نمگهی دی قبولم نداریباشه به برادر

  
  ؟یدی فهمیستیتو برادر من ن.نه قبول ندارم:  تو چشام زل زد و گفتی و جدمحکم

  
 چی هیلحنش اونقدر محکم بود که جا. تونست ببخشهی وقت نمچیه.  شدمپنچر

  . گذاشتی من نم برادر خوندنی رو برایدیام
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 ررضایام.  ام زنگ زدیکه گوش. ابونی فاصله گرفتم و من هم نگاه دوختم به خازش

  .بود
  
  بله؟-
  
  هو؟ی نیکجا رفت-
  
  . رسونمش خونهی خوب نبود مادیآشوب حالش ز-
  

  ؟یباهاش حرف زد:  گفتآروم
  
  .نه، نشد-
  
   خونه آقا جونم؟ییایشب م-
  
تازه فکر نکنم حسام خوشش . ا خودم خلوت کنم ذره بهی دیبا. خونه امونرمینه م-
   .ادیب

  
  . منههیدر ضمن اونجا خونه پدر. ستیحسام که اونجا ن-
  
  ؟ی نداریکار-
  
  .نه ، مراقب خودت باش-
  
  .خداحافظ-
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 ی دستم که روی روی که نشستن دستابونیدوباره نگاهم رو دوختم به خ. کردم قطع
 لبخند هی و به آشوب برسه که با رهیرو بگنگاهم رد دست .پام قرار داشت باعث شد 

  . کردیکج نگاهم م
  

 دستم ری ام دستش رو فشار دادم که دستش رو از زگهی زدم و با دست دیلبخند
  .نیحسام قبال خواستگارم بوده هم:  و گفتدی کشرونیب

  
  .تو اعتماد دارم...من به آب:  بستم و گفتمدنی فهمی رو به معنچشام

  
 چرا دونمینم. هنوز ساکت بود و تو فکر . می شاپ که نشستی هم تو کافیروبرو

  . خواستگار بودههی از شتری گفت حسام بی ذهنم می تویزیچ
  

 رهی با تک شاخه گل خزی رو تو هم گره کرده بود و با اخم به گلدون وسط مدستاش
  .شده بود

  
م که  کردیتشکر.  قرار گرفتزی می که سفارشامون رودمی رو به صورتم کشدستام

  .مرد از کنارمون دور شد
  

  . کردی بود بازکی کی که روی رو برداشت و با شکالتچنگال
  
  ؟یدوستش دار: دمی پرسدی تردبا
  

  . تکون داددنی نفهمی رو به معنسرش
  
  گم؟یحسام رو م-
  
 نیاالن ا:  کرد و گفتکی رو به دهنش نزدکهی تهی زد و کی پوزخند چنگال رو به کبا

   شدنت؟یرتی حساب غسوالت رو بذارم به
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  . خرج کنمرتی غی واسه کسنکهی عمر محروم بودم از اهی. لبخند تلخ زدمهی
  
  .ی کنجکاودیشا. دونمینم-
  

  .گهیبخور د:  مشغول بود گفتکی که با کی گفت و در حالیآهان
  

  اونم دوستت داره نه؟:  کردم و گفتمکی رو به لبم نزدفنجون
  
البته فکر . دونمینم:  شاپ وگفتی خلوت کافی پوزخند نگاهش رو دوخت به فضابا
  . کنمینم
  

  . اومدهرمی گیچه داداش روشن فکر:  و گفتدیخند
  

  . کننی روز ازدواج مهیباالخره همه خواهرا :  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  

 ناکارم یزدی و می شدی میرتی اگه زنت بودم غیعنی:  باال انداخت و گفتییابرو
  ؟ی کردیم
  

.  شدیبد م.  شدیحالم منقلب م.  کردی لفظ که استفاده منیاز ا گفت زنت، باز
 ی بگی تونستی جمله رو به داداشش بگه، منی خواهر اهی ستیدرست ن:  گفتمیعصب

 بهت بگم اون زنمه و دی که با؟ی شدی نمیرتی گفت غی میزی چنیاگه زنت هم همچ
  .فرق داره

  
  .ی بدحی بهم توض شنوم؟ قرار بودیخب م:  داد و گفتهی تکی صندلبه
  
 و منتظر بود ینگاهش جد. بدم که قانع شه و ببخشه حی رو توضی چدی بامدونستمین

  . کشهی از موضعش عقب نمی وجه به سادگچی به هدادیو نشون م
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 همون هومنه ماندگاره ، تو قبلش بهم اقی هومن اشتدمی فهمیوقت:  باز کردملب
 یپ.  که اسمش تو شناسنامه امههیمردشک کردم که همون . ی رو داده بودشنهادتیپ

 دمیرس.  گناهکار بودن داشتی که مادرمه و ادعای به فروغدمیرس. اش رو گرفتم
  . پدر رو پر کرده بودی داشتم که اسمش اون جای که شناسنامه اییررضایبه ام

  
 تونه ی که نمدمی رسنیقی به شتری بهت زده شد و بدی منو دی که وقتییررضایام

  ... فتانهیوقت. پدرم باشه
  
 عاشق بابات بوده، از گذشته بابات گفت، شی که از جوونیزن:  چشماش نگاه کردمتو

 که کرده بودند و باباشون سکته یاز کار... فروغبتیاز غ.. شدمجیگ...از مادرم
 نهی ببیوقت.  عمره نداشتههی آدم بفهمه پدر داشته و نکهیا.  شدموونهید. کرده بود

 نقشه به ذهنم نی چطور ادونمینم...دهیکش ی زده و اون خوارباباش تو پول غلت
 خواستم هومن بشکنه یمن فقط م. اما باور کن قصدم ضربه زدن به تو نبود .دیرس

  . و نابود شدمستیکه بدتر خودم ن
  

  .قانع نشدم:  گفتخونسرد
  

   بگم به درکخواستم
  

 واسه ستی نی راهچی هیعنی:  زبونم رو گرفتم و در عوض گفتمی به موقع جلوکه
  دن؟یبخش

  
 خواستم انجام یقول هر چ. گمیبذار فکر کنم به وقتش بهت م...اممممممممم-
  .یدیم
  

  .دمی میقول، جونمم خواست:  زدملبخند
  

  .قسم بخور:  زدلبخند
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  . قبولی بگیبه جون خودم هر چ-
  

  . خونهیباشه حساب کن که منو برسون:  شد و گفتبلند
  

غروب . می شاپ خارج شدی هر دو از کافنکهیبعد از ا.فتم و سمت صندوق ردمیخند
  .شده بود

  
 برو استراحت ،ییای تا خونه همراهم بستی الزم نگهی دری بگنی ماشهیفقط برام : گفت

  . کنار مادرت بهترهیالبته اگه بر. کن
  
 که امروز یمادر. هم دوستش داشتم و هم نداشتم.  دو حس متناقض مونده بودمنیب

 شده بود رهیفقط خ .ی اومدنم خالصم نکردای چرا قبل از بدندمیزش پرسهر چقدر ا
  .زدیبه من و حرف نم

  
اون .  اگه مادرانه خرج نکردیحت.  بشم که به من داشتی تونستم منکر اون حسینم

 من مادر باشه چون ی تونست برایاون نم.  بودنی اگهیمادرانه هاش از جنس د
  .درم باشه که پستی نی پدرم من مرددونستیم
  
 اول میری بگنی چند متر جلوتر آژانس هست، ماشهی میبر:  توجه به حرفش گفتمیب

  .مارستانی برمی رسونم بعد میتو رو م
  

 طرف میحاال بدو بر.ی هستی پسر خوبدونستمیم:  زد و گفتی قدرشناسانه البخند
  .آژانس

  
  . لفظ بامزه و لحن لوسشنیاز ا. دمیخند

  
 گفتم دلت زی چهینخند، چه خوشش اومد، باورت نشه : ت چپ نگاهم کرد و گفچپ

  .رممکنهیخوش شه وگرنه تو و خوب بودن؟ غ
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   .دادی حس خوب بهم میکنار آشوب بودن کل.  قهقه زدمنباریا
  
 خنده ام رو جمع و جور کردم که دمیلبخندش رو که د.  کردی لبخند نگاهم مبا

 هم گهی صفت بد دی و کلی هستی آدم مزخرف و بدجنس و بدیلی خنکهیبا ا: گفت
  .ادی چرا ازت خوشم مدونمی اما نمیدار

  
 آدم از شهی مگه م،ی خواد حرف بزنی نمفتیراه ب:  رو گفتمادهی دادم سمت پهلش

  ...داداش
  

  ...قرار بود :  جمله ام رو تموم کنم و گفتنذاشت
  

  .دیاشتباه شد ببخش:  رو باال اوردم و گفتمدستام
  
  ی بهم اعتماد داشته باششهیوام هم خیم:  ربط گفتیب

  
  ... کهینگفت.. ، خبدونمیخب من هنوز نم:  گوشم رو خاروندم و گفتمپشت

  
 تنه از کنارم رد شد که هی با یمرد. ستادیروبروم ا.  رو گرفت و متوقفم کرددستم

 نی وقت اچی خوام هی اشتباه بوده، نمهیفقط :  و گفتدی کشواریمن رو به طرف د
  .یتو سرم بکوباشتباه رو 

  
  . کنمی روبهت ثابت ممی برادرنباریمطمئن باش من ا-
  

  .می برنهیی پایلی ختییرایگ:  کرد و گفتیپوف
  

  . شدمی دخترک لجباز مرموز راهنی باال انداختم و دنبال ای اشونه
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

606

. دمی تخت دراز کشی بزنم رویزی لب به چنکهی ده برگشتم خونه و بدون اساعت
 عمر کی که من رو از خودش یمادر...مادرم. از فروغ داشت خونه نشون یهمه جا

  .رونده بود
  

 نکهیاز ا.  شم که دلم گرفته بود از غم نبودنشنی تونستم منکر اینم. داشتم دوستش
  . کردم نبودنش رویکم کم داشتم باور م

  
 کی خواد باور کنم که ی دلم نمچوقتیه.  وقت باور کنمچی خواست هی نمدلم
  .باشه ممکنه نیروز

  
 وقت فکرش رو چیه....شتری بی هم کمدیشا.  صبح فردایکی روز به نزدکی دیشا
  . روهی قضنی ساده بتونم باور کنم انقدری کردم اینم
  

 ی که از سرگذروندم باور نبودنش رو ساده که نه اما کمی اتفاقاتنی انکهی مثل ااما
  .ساده تر کرده

  
  . بکشمرونی ببمی رو از جیش شم و گوزی خمی باعث شد نمی زنگ گوشیصدا

  
   کنه؟ی اون برام پدردیچرا با.  لبم نشستی تلخ خند روهی ررضای اسم امدنی دبا
  

 ی که ته دلش مونده خرج پسرش کنه خرج من می اون هم داره حس پدرانه ادیشا
  . خواد حسرت به دل بمونهی نمدیشا. کنه

  
  . رو دم گوشم گذاشتمیگوش

  
  .بله-
  
  . اصالیری گی من هستم ، رفتم، خبر نمی گی نم؟ییکجا خان، دیسالم آو-
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  ؟یینجایهنوز ا-
  

  ؟یخونه ا:  و گفتدیخند
  
  آره-
  
  .یپس بلند شو در رو باز کن که مهمون ناخونده دار-
  

  ؟یدم خونه ا:  اومدم و گفتمنیی از تخت پاعیسر
  
  برم؟-
  

  .نه اومدم:  گفتمعیسر
  

  ؟یخواب که نبود:  گفتنمدیبا د.  قطع کردم و در رو باز کردمعیسر
  

 غذا بودند رو جلو روم ی که مطمئنا محتوی بار مصرفکیظروف .  تکون دادمیسر
  .میاومدم شب قبل رفتن رو با هم شام بخور: گرفت و گفت

  
  ؟یریفردا م : دمی رو کامل باز کردم تا وارد شه و در همون حال پرسدر
  

 شتری بی هر چنجای ایا. رم بهترهب:  و گفتدی کشیقینفس عم. در رو بستم.  شدوارد
  . همه بهترهیدور شم برا

  
 دمی نپرسیزی حال چنی با ادمی فهمی منظورش رو نمی درست و حسابنکهی ابا

  .ودنبالش وارد ساختمون شدم
  

 که سمت هال رفت من هم سمت آشپزخونه راهم رو کج کردم تا سفره و قاشق اون
  .بردارم
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 یی آب رو که وسط هال گذاشتم اون هم با دستها پارچهی و وانی و قاشق و لسفره

   گفت؟ی ، آشوب چیدمغ: شسته شده کنار سفره نشست و گفت
  

 رو هم خودش شونیکی از ظروف رو سمت من هل داد و یکی.  نشستمروبروش
  نکنه خلوتت رو بهم زدم؟: قاشق رو بدست گرفت وادامه داد. برداشت و باز کرد

  
   کنمی مالی فکر و خیکلنه ، بهتر شد ، تنها باشم -
  

  چنگاال کو؟:  کباب رو با قاشق جدا کرد و گفتکهی تهیو .  به دهنش گذاشت یقاشق
  
  . بابا الی خیب-
  

   .می خواس با دست بخوریم:  باال انداخت و گفتی اشونه
  
 که کنار ظرفش بود رو ی نونکهی بزنم قاشق رو کنار گذاشت وتی حرفنکهی قبل از او

  . شدبرداشت و مشغول
  

 کار رو نیمن هم به تبع اون هم. ومدی مررضای نوع خوردن به امنی ام گرفت اخنده
 که هیانسان اول.  به اصلمونمی تو باعث شد برگردی تنبلنیبب: کردم که با خنده گفت
  داشته؟ : دی و متفکر پرسیقاشق نداشته، بعد جد

  
  ؟یستیر ناز فروغ که دلخو:  باال انداختم که گفتی دهن پر شونه ابا
  
 حق من فقط یعنی... گفت دلخوریم...زاری گفت بینم...ناراحت:  گفتینم

   بود؟یدلخور
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 بچه لی دلی هم بی مادرچی داره، هلی دلکنهی که می واسه کاری هر کسیدونیم-
 همه سال مادرت بود فقط از گفتن مادر نیمادرت ا. شهی نمالی خیخودش رو ب

  ...نمیمحرومت کرد که ا
  

 موضوع یلی خیعنی ن؟ی استیمهم ن:  صدادر گفتمیدامه بده و با پوزخند انذاشتم
   هستش؟ییجز

  
 ی که نمدیدی حالت رو منی همد،یدی اون امروز رو مگمی اما مستی مهم نگمینم-

  .ی وقت بفهمچیخواست ه
  
مادرم من رو باردار :  زمان عمر و گفتفهی خلشی رفت پی جوونهی ی زمانهی گنیم

 دادم من رواز صی خوب و بد رو تشخی داد و وقترمیدو سال ش..رد آوایبه دن...شد
  . کنیشما برام کار.ستی مادرم نگهیخودش روند و م

  
 حی توضفهیمادرش رو که آوردن خل. ارنی دستور داد مادر اون جوون رو بفهیخل

 و من شاهد دارم و چهل تن از ستیاون زن هم گفت که پسر من ن. خواست ازش
  . شهادت فراخوندی رو برا اشفهیمردان طا

  
 دستور داد جوان رو که دی هم که شهادت چهل تن از برادران و اقوام زن رو دفهیخل

 نیرالمومنیخالصه در راه زندان تو کوچه ام.  به زندان بندازنیی دروغ گولیبه دل
حضرت . گهی رو مهی و قضشهی و جوون دست به دامان حضرت منهی بیرو م) ع ( یعل

 برگردونن و خودش هم فهی که جوون رو به قصر خلدهی دستور منیرهم به مامو
  .شهیهمراهش م

  
 که دنی محی توضنی پس که مامورنجاسی چرا اگهی منهی بی که باز جوون رو مفهیخل

 که از دستوراتشون نی طالب هست و خودتون دستوردادی ابن ابی دستور علنیا
 نی پرسه اجازه دارم در ایم فهی از خلگهیخالصه حضرت هم که م. میاطاعت کن

  . سپاره به حضرتی مرو هی کنه و قضی هم قبول مفهیخل.  من حکم کنمهیقض
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

610

 اون جوون ی خونه و باز اون زن منکر فرزندی باز مادر اون جوون رو فرا محضرت
 که اون پسر دنی خونه و اونها باز شهادت می و حضرت باز شهودش رو فرا مشهیم

  .ستیفرزند زن ن
  

 که قضاوت من در حق خواهرتون رو قبول گهی رو به شهود و برادران زن متحضر
  ن؟یدار

  
  . بلهدنی جواب میهمگ

  
 نی را که در ای خدا را و تمام مسلمانانرمی گی که گواه مگهی رو به جوون محضرت

   جوان به مهرنی زن را برای انیمجلس حضور دارند که عقد بستم ا
  

قنبر درهمها را . اوری درهمها را بزیبرخ! ، ای قنبر درهم از مال نقد خودمچهارصد
 درهمها نیا:  و به اون فرمودختی السالم آنها را در دست جوان رهی علیآورد، عل

  . که در تو اثر زفاف باشدنی مگر اای و نزد من نندازیرا در دامن زنت ب
  

  .زیبرخ:  و به اون گفت ختی هم بلند شد و درهمها رو در دامن زن رجوون
  

 ی خواهیم! ای پسر عم رسول خدا! آتش! آتش:  برآوردادی موقع زن فرنی ادر
  .به خدا سوگند او پسر من است! مرا به عقد فرزندم در آوری

  
 جی تزوهیبرادرانم مرا به مردی فروما:  شرح دادنی علت انکار خود را چنآنگاه

   و چون بزرگ شد آنان مراد،ی پسر از او بهمرسنینمودند و ا
  
من .  کردند که فرزند را از خود دور سازم، به خدا سوگند او پسر من استدیدته

  . رو منکر شدمشی در امان ماندنش از شر برادرانم فرزندیفقط برا
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 تونه منکر ی نمی مادرچی ، هی زمانچی ، تو هینی بیم:  شد به من و گفترهیخ
فع و صالح بچه اش  به ننکهی رو پنهون کنه مگر ایتی تونه واقعی شه، نمشیمادر
  .باشه

  
  . درد رو تحمل کرد و دم نزدنی هم فقط و فقط بخاطر تو بود که امادرت

  
  "لدای"
  
 که هی که روبروم بود همون مردیمرد.  درست بودزی باور بود اما همه چرقابلیغ
 نبود که خودم قبل ی مرد هموننی اش، مگه ایشونی روز من بوسه زده بودم به پکی

  ودم؟ بدهیاز دفن د
  

 یزی چچیه. رنی دو روز تو ذهنم رژه منی کرد؟ تمام اتفاقات ای چکار منجای اپس
 شد یهنوز هم باورم نم.  بودمی نگاهش فرارریدو روز بود که از ز. ستیقابل باور ن

  .هیرعلی که روبروم نشسته وزل زده به من امیکه مرد
  

 قرار گهیدو ماهه د. زدیحرف نم.  از من ررضای کردم و امی فرار میرعلی از اممن
  . سالگرد شهادتش باشهنیبود سوم

  
 ررضایام.  بودشیده روز پ... درست فکر کردمنجاست؟ی ایرعلی شد که امی چاصال

 باره اخم کی و زدی لبخند مهوی.  شده بودیعصب. ختی بهم ری ابهیبا تلفن غر
 باز کرد اما لب.  باالخره لب باز کردشیپنج روز پ. زدی به من سر نمگهید. کردیم
 یلیممکنه خ.  عوض شهمونیزندگ برگردم یفقط گفت ممکن وقت.  نگفتی خاصزیچ

  . برگشتشیرفت و دو روز پ. نیهم. خودت رو آماده کن. عوض شه
  

نگاهم .  در رو براش باز کرده بودم خشکم زده بودی با خوشی و من وقتبرگشت
  . هم توهمدیشا... کرد خوابهیفکر م.  دو مرد روبروم در گردش بودیرو
  

  سالم خانوم؟:  در رو ببندم که صداش بلند شدخواستم
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 ررضای خواستم بگم نکنه من مردم که امیم. همون لحن و همون صدا.  بودخودش

 و نمتی خواستم اول خودم ببی خبر ندادم میچکیشوکه شده، به ه: رو به اون گفت
  . که بهم گفتنیزی داره چتیمطمئن شم ، واقع

  
   نکنه؟می شده بودوونهی گفت؟ دی می چررضایام
  

 اما شهی تر از همرهیصورتش ت...الغر شده بود... چشم گردوندم تو صورتشدوباره
  .چشمهاش همون رنگ بودند

  
   بودند؟ اون که چشماش بسته بودند؟ی چشماش چه رنگمی که دفن کردیاون
  
دم اومدم که  به خوی از حال رفته بودم چون وقتنکهی شد اما مثل ای چدونمینم
 تو بغل یرعلی آب قند جلوم نشسته بود و اموانی لهی با ررضای مبل بودم و امیرو
  . کردی کرد و با ضجه خدا رو شکر می هی گرزیعز. بود زیعز
  
 کردند که ی فکر مدینصف مردم کوچه تو خونه بودند و شا.  کوچه غوغا شده بودتو

  . نبوددمی مگه نه؟ شاگه،یود دخب معجزه هم ب. مرده زنده شده بود.معجزه شده
  

فقط . مهم بود.  هم مهم نبوددی شده، شای بودم چدهی روز گذشته بود و هنوز نفهمدو
  . کالم حرف هم نزده بودمهی باهاش یاونقدر شوک بودم که حت

  
 تو هال دور هم نشسته یهمگ.  روز که از برگشتنش گذشت از سکوت من گله کردسه
 یرعلی امدنی دی که برایی ساعت قبلش مهمونهامی ننیآخر شب بود و هم. میبود

  . هم اومده بودری عمه منیحت. اومده بودن رفتن
  

 کس چی اما هدونمینم.  نگهیزی حاج محمد گفته بود چدیشا.  نزدی رو شکر حرفخدا
  .زدی نمیحرف
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  .می کنی بعدا جمعشون منی بشای بلدای:  جمع کردن استکانها که شدم گفتمشغول
  

  .کردی قرار نگاهم می که بررضای و در آخر امزی حاج محمد، عزی رودیچرخ نگاهم
  
  .ی کردم خوشحال بشیفکر م:  زد و گفتی فاصله که کنارش نشستم لبخند تلخبا
  

 زشی که قرار بود به دست خودش عزیمثل کس.  هم بودم جیاما گ.  بودمخوشحال
  . بودمرونیرو دار بزنه سرگشته و ح

  
   نه؟ای دی دی ترس رو منی ایرعلی امدونمیماشون بود و نم ترس تو چشهی همه

  
  . کنمیبرو دخترم من جمع م:  گفتزی شد که عزبلند

  
  . نزنمی خواستن حرفی هم مدی انتظار داشتن من حرف بزنم، شادیشا
  

از کنارش که .  رنگ شده بودیچهره اش ب.  شده بودی نگاهش تهررضای اماما
  .نگاه ازم گرفت و سمت اتاقش رفت. دگذشتم حس کردم دستاش مشت شدن

  
  . داشته باشمشتری ، وقت بی خواستم فقط کمیم.  ها رو آروم باال رفتنپله

  
 سالن ونیرفت سمت آشپزخونه و من م. در رو بست. وارد شدم.  رو باز گذاشتدر

  . پناهم بودی روزهی بودم که ی پناه کنار مردی خونه امون درمونده و بکیکوچ
  
 که دلم برات نی بشایب:  گوشه سالن نشست و گفتی قالیرو. دستش بود  ی آبوانیل

  .تنگ شده
  

.  مرد رو دوست داشتمنیمن ا.  خواستی خواست و هم نمی رو مشی دلم دل تنگهم
  ...ررضایاما ام. خب دارم
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 که با فاصله ازش یمثل دو شب...باز هم با فاصله . با لرز نشستم.  کور شدنطقم
 که ی و من تو اتاق مثل دو شبدی که اون تو سالن خوابیمثل دو شب... بودمدهیخواب

 که خواب به چشمم نومده بود و یمثل دو شب. گفتن هنوز شوکه امیهمه م
  . بوددهی اون هم نخوابدونستمیم
  

  .دمی دراز کرد سمت دستهام که بهم قفلشون کرده بودم که عقب کشدست
  

  . نزدیاما حرف.  به چهره اش نشستی نامحسوساخم
  

  . به دستم دادی و پالکراهنشی پبی کرد تو جدست
  
 یرعلی که به نام امی شدم به پالکرهیدست دراز کردم و خ . دی لرزی که می دستبا

 دفنش شی که سه سال پیکس.  بودستادهی که االن جلو روم ای ایرعلیام.  بودیهمت
  .میکرده بود

  
   بود؟یکپس اون :  شد گفتمی مدهی که به زور شنیی صدابا
  
  .یخودت بود. دمشیمن د:  آب رو سمتم گرفت که نگرفتمش در عوض گفتموانیل

  
  ه؟ی روته کی که جلوینیپس االن ا: دیخند

  
 ی مشکلی و سبشیر.... بودمدهی که من دیی چهره اارمی بادی کردم دوباره به یسع

  . به صورتش داشت بودشی ته رشهی که همیرعلیداشت برخالف ام
  
  .نیدی هم ندیت پالک گفررضایام-
  

. می کرددییما هم تا.  کرده بوددییدوستت هم تا.  تو بودهی شبیلیخ:  کردمزمزمه
  .یخودت بود
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  . نداشتم که باشماقتینبودم، ل:  گفتنیغمگ
  

 خودم دست زده بودمب ه یمن خودم با دستها.... تونستم منکر شمی اما نممن
 برداشته بودم که همه ی مردیز رومن کفن ا... که بهم گفته بودند شوهرتهیقامت

  .هیرعلی گفته بود امررضای زدم که امی مردیشونیمن بوسه به پ. هیرعلی گفتن امیم
  
  ؟ی سه سال کجا بودنیتو ا:  شد گفتمی دهی که به زور شنیی صدابا
  
:  و هوا تو دستاش معلق بود رو کنارم گذاشت و گفتنی زمنی که بی آبوانیل

اما نجات .  کردم زنده بمونمیفکر نم....ز آب در آوردمسر ا. مجروح شده بودم
آب منو به محل .  پسر ده ساله با خواهر دوازده ساله اش نجاتم دادندهی.  کردمدایپ

 چشام رو باز کردم و به هوش اومدم ه هفتهی هم بعد از یوقت.  برده بودشونیزندگ
   اند؟ی چونستمدی نمی که حتی مبهمری جز تصاویچیه. یچیه.  نبودادمی یزیچ
  
کم .  هم نسبت بهشون نداشتمی شناختمشون اما حس بدی بودم که نمیی آدمانیب

 میبا همون خونواده کوچ کرده بود. ومدمی کنار مطمی شرانیکم داشتم با ا
  . اطراف اهوازیروستاها

  
 شده بودند و با دیپدر و مادرشون شه.... پسر هی دختر و هی و رمردی پهی

 باعث ی چدونمینم. رمردیمنم شده بودم کمک اون پ. کردندی میپدربزرگشون زندگ
 رهی گرهی به سمی خودیب.  رفتارش عوض شدعقوبی آقا شیشد اما چند ماه پ

 نبود بی هم عجادیزخب البته . نهی سر سفره کنار ما بشگهی دذاشتینم. دادیم
  . نامحرم بودمهی و بهی غرهیرفتارش باالخره من 

  
نشستم باهاش حرف زدم اما اون گفت دوست داره من . برم  از اون خونهخواستم

  ...ازم خواست. بمونم و پسرش باشم
  
 تو دلم تکون یزی چرا چدونمی شد به من منتظر شدم حرفش رو ادامه بده و نمرهیخ
  . خورد از ادامه حرفش که منتظرش بودمیم
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ظرف .  بودضارریام.  حرفش رو قطع کرد و بلند شدیرعلیام. در که بلند شد یصدا

 داداشم تنگ یدلم برا:  تعارف وارد شد و گفتی گرفت و بیرعلی امی رو جلووهیم
  .ارمی بوهیشد گفتم برات م

  
 ی قدم بزناطی مثل هر شب تو حی خوایم.  رو بگوقتیرک راست حق.  زدمپوزخند

  . به پنجره اتاقمون ی شرهیو خ
  

   از شوهرم؟ از برادرت؟؟ی حفظ کنی از کیخوای ممنو
  

 موجود هی بودم دهی فهمشی دو هفته پنی که همیی شکمم جای مشت شد رودستم
  . کنهی میزنده توش زندگ

  
  .دستت درد نکنه:  رو از دستش گرفت و گفتوهی با خنده ظرف میرعلیام
  

 باز هم ادی به مذاقش خوش نطی اگه اون شرایحت. زدیلبخند م.  بودشهی هممثل
  .دهینشون نم

  
   دم کنم؟نی خوری مییچا: و گفت سمت آشپزخونه رفت

  
  . گفت و نگاهش رفت سمت دستمی بله اررضایام
  

  ؟یزنیچرا حرف نم:  که نشست گفتمکنارم
  
  ؟ی که دستم سپردی کردم در امانتانتی بگم؟ بگم خیچ-
  
   بچه؟ریام:  بغض گفتمبا
  

   بهشیگی نمیزیچ...سیه:  اش گذاشتینی بی رودست
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من :  و گفتدی عقب کشررضایست گرفته وارد شد ام پووهی ظرف مهی که با یرعلیام
  . برمگهید
  
  ؟ی خوری میی چایمگه نگفت:  باال انداخت و گفتیی ابرویرعلیام
  
  . بخوابمرمینه خوابم گرفته م: ررضایام
  

 نی انشی ترنانهی بگم؟ خوش بدیچرا نبا. بودم که گفته بودی تو بهت اون جمله اهنوز
 حرف گهی دو سه روز ددی بهش بگه و شاتی موقعنی خواد تو ایبود که فکر کنم ن

  .بزنه
  

  . گفت حتما دلتون واسه هم تنگ شده من برم بهترهی وقتاما
  

   .جهی آروم باش شوکه شده اونم مثل تو گلدای: با خودم گفتم. شکستم
  

  .می بخوابمی خواستیآره اتفاقا م:  منم بدتر از خودش زخم زدماما
  
  .ی عصبی با پوزخندررضای بود و امرهی من خییروا پنی با تعجب به ایرعلیام
  
رفت سمت .  نزدی شد تو نگاهم ، اما حرفرهی برگشت خیرعلی که رفت امررضایام

  . خورمی نمیی رو خاموش کنم منم چایکتر: اتاق و از همونجا گفت
  

  . سردشیکهای سرامی رو خاموش کردم و نشستم کف آشپزخونه رویکتر
  

 که حاصل کنار هم ی بود بچه اررضای من و امی که بچه ی موجودی رودی چرخدستم
  . شروع شده بودشی شش ماه پنی بود که همیبودن
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 گذشته که ی که شش ماه ازش گذشته بود اما انگار قرنی کردم تو گذشته اریس
  .ومدیاونقدر کهنه و دور از دسترس به نظر م

  
 خوب اون روزا رو . از شش ماه شروع شده بودشتری بی کمدی که شای اگذشته

  . دو حس متناقضنی بزدمی که من داشتم دست و پا مییروزا...ادمهی
  
  .زدی ازش دم مری که عمه منیانتی حس خنیب...ررضای خواستن و نخواستن امنیب

  
 دیشا... نباشهی خواست حرفی مدیشا.  کرد عقب بکشه ی اون روزها سعیررضایام

  . خواست از حس من مطمئن شهیهم م
  
سرش . دمشی ددی که خودش نون داغش رو خریته بعد از اون صبحونه ا هفهی

ظرف .  نقشه که جلوش بودندی محاسبات و کلی سرهی بود و مشغول انجام نییپا
 گهی هفته دهی:  حرف جلوش گذاشتم که گفتی که براش آورده بودم رو بی اوهیم

  .عازم اهوازم
  
   اهواز؟رفتیم.  که گفت خشکم زدنویا

  
 نکهی که خودش بدون ادی به ذهنم نرسی اون لحظه حرفیعنی.نستم بگم نتویزیچ

 نیالبته قرار نبود برم اما با ا.ی کارتیمامور:  گفترهی حساب بگنیسرش رو ازماش
 ییای مدت نباشم بهتره، تو هم با خودت و احساست کنار مهی فکر کنم من طیشرا

  .رمی بگمی تونم راحت تصمیاونوقت منم م
  

 بود که زی هم اونقدر برام عزامرزی خدابیرعلیام.  که دوستت دارم یدونی مخودت
  . زنده بود من جز به چشم زن داداش به زنش نگاه نکردمیوقت

  
.  عوض شدههیاما االن قض:  چرخوند سمت در بسته اتاقش و آرومتر ادامه دادچشم

 گهیمرد د از هی ساهی تونه ی نمی اگهی مرد دچیاما نه من نه ه. ستمی نیآدم حسود
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 مدت که نبودم با خودت کنار نی تو ایاگه وقت.  تحمل کنهشی زندگی رو رویا
  ... همیومدی که خدا رو شکر نیاومد

  
  . بگمیزی و نگاهم کرد انگار منتظر بود چدی کشیقی عمنفس

  
  ؟ی چیعنی-
  
 زن ای ی زنمای داره، تو ی صبر منم حدیعنی:  پوزخند گفتهی شد تو نگاهم با رهیخ

 رو مشخص کن فمی تکلیاگه زن داداشم. ی باشی تونیشم، دوتاشون رو نمدادا
 یکی تونم تحمل کنم تو هر وقت یمن نم.  فرق دارههی هم که پس قضیستین. بدونم 

 با نی کتابات رو انجام بده ببحساب. ی و ازت متنفرم بهم ببندیزیحرف زد بهم بر
  .یخودت چند چند

  
 دلخور بود؟ اما ررضای کردم که پس امی فکر منی و من به ادادی هنوزادامه ماون

 تو یی روز بعدش نشون نداد؟ دلخور بود که هنوز برادرش جاایچرا همون شب 
  .ذهن و قلبم داشت؟ دلخور بود چون بهش گفته بودم ازش متنفرم؟ اما من نبودم

  
  ....من ازت-
  
الغ شده هم نوجوون تازه ب. ستمیبچه ن.  بشنومیزی خوام چیاالن نم. نگویچیه-
 رو فمونی تکلیستی نای ی زنمای.  رفتار کنمغمبری پسر پنی تونمم عی اما نمستمین

 ی رابطه قدم بردارنی واسه ای نخوایتو تا وقت. ی مشخص کندی برگشتم بایوقت
 الزم بود رو بهش گفتم که یهر چ.با بابا هم حرف زدم.  که هستهینیوضعمون هم

 ی خونه به عنوان زن داداشمم بموننی اگه تو ایتتو ح.  درشت بارت نکنهی کسگهید
 تونم تا ابد که ینم. شهی مشخص مفمیفقط من تکل.  بزنهی حرفی کسذارمیباز هم نم

  .می سراغ زندگرمی منمی زن داداشم بشیبه پا
  

  . هم قطع کردندیشا.  رو فشار دادنمیاطی جمله اش شاهرگ حنی با اانگار
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  ؟ی نشستنجایچرا ا-
  
 با دیبا.  که از جهنم هم عذاب آورتر شده بودیبه االن. ه حال برگشتم  صداش ببا
  .زدمی حرف مررضایام
  
  .بلند شو.بلند شو کف آشپزخونه سرده-
  
 کنم یحس م:  و گفتدی کشینفس کالفه ا.  نکردم ی دست دراز شده اش توجهبه

  .یستیاصال از زنده بودنم خوشحال ن
  

  ... اما. هم خوشحال بودمیلیخ. بودمخوشحال
  
   وسطنی اما وجود داره اهی

  
   تا حسدو
  

   تا مرددو
  
   زنهی

  
   از اون بچهبدتر

  
  . کنمی می که قربانیلی و سه اسماعمنم

  
  ستن؟ی نادی زلی سه تا اسماعایخدا

  
 حرف ناگفته ات رو از شهی که همیدونیم: چشماش رو بست و گفت.  زانو زدکنارم

   شده؟ی چه؟ی چ و ترس واسهزی گرنی خونم ، ایچشمات م
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اون مرد بهت گفت با نوه : دمی پرت کردن حواسش بود که پرسی برادی شادونمینم
  ؟یاش ازدواج کن

  
 بود که تو یبغض من از ناممکن...ینه از دلتنگ... تو صدام نه از حسادتبغض
  . رقم خوردمیزندگ

  
  . رو که دوستش داشتمی از دست داده بودم مردمن

  
  . نگاهم بهش برادرانه بودیروز شده بودم که ی مردعاشق

  
.  نشسته بودممی مرد اول زندگی که حاصل عشق بود روبروی حاال با موجودو

  . گرفتمادی که دوست داشتن رو از اون ی مردیروبرو
  

  . بار فقط حسادت کردمنی کرد ای فکر مدیشا.  زدلبخند
  
 بدونم نکهیدون ا تو ذهنم بشهی اسم همی سرهی و رمبهمی تصاوهینه، گفته بودم که -
.  ازدواج کنمرهی داد با سمشنهادی بهم پعقوبی که شی ماه پهی.  هستن بودندیچ

 هیدرست دو هفته از قض...اما. ادی نمادمی یزی وقت چچیراستش اولش فکر کردم ه
 حلقه، بدون اطالع پدربزرگش هی پالک و هی عکس و هی با رهیگذشته بود که خودسم

  .اومد سراغم
  

دست دراز کرد و اول حلقه رو .  محجوب بودشهیمثل هم.  نخال بودمیرای آبمشغول
  .دستم داد

  
  . کردم برام آشناسی حس مدونمینم..اما برقش. هی اصال مال که؟ی چدونستمینم
  
پالک و عکس رو که . گفت همراهم بودند. مننلی وسانایگفت ا. حلقه که طال نبود هی
 درچهار از هیعکس محجوب و . اشه هست که منتظرم بی مطمئن شدم که کسدمید
  . دخترهی
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  .عسکت هم پر از حس بود:  کرد و گفتنگاهم

  
 از کهی سه تا تنی همدی بامی به بعد تو زندگنی ام از ایی کردم تموم دارای مفکر

  ...رهیگذشتم باشه اما سم
  

  . لبش نشستی رولبخند
  

 وقت چی تونست هیم. ونشمیتا آخر عمرم مد:  ادامه داددی منتظرم رو که دنگاه
 شدن سی که بخاطر خییدفترچه ا.  خاطراتم رو دستم نده کیاون دفترچه کوچ

 از صفحاتش نابود شده بودند اما اون باز نگهش داشته بود و به موقع دستم یکل
 ای سواد داشت دونمینم. ارمی رو بادم بزای چیلی که باعث شد خیدفترچه ا. دادش

 برام ی معنی بری تصاونکهی نه؟ فقط به محض اای دفترچه رو خونده دمینه، نپرس
 تماس نجای اهواز با ارهی می خواستم وقترهی کردن از رضا برادر سمدای پیمعن
  .رهیبگ
  
  ؟یدوستش دار: دمی پرسیرارادیغ
  

  .بلند و پر صدا . دیخند
  
  . دوست دارمیلیآره زنمو خ-
  

  . رو گفتمرهیسم:  گفتمیجد
  

هنوز .  خانوم خودم رو دوست دارملداینه من فقط :  باال انداخت و گفتییابرو
  باورت نشده خودمم؟

  
باالخره کم کم همه :  منتظر جواب بود که گفتمی اش رو جمع کرده بود و جدخنده

  .شهی درست مزیچ
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  .باشه بلند شو برو بخواب:  بازوم گذاشت و گفتری تکون داد ودست زیسر

  
 که وسط هال پهن ی سمت رختخواب نگاه چرخوندممی زدرونی آشپزخونه که باز

 وسط هال نجای که تو آغوشش همی افتادم شبررضای آغوش امادیکرده بود و من 
  .شب رو صبح کرده بودم

  
 کردم منتظره بهش ی حس مدونمینم. ستادی سرم ای باالدمی تخت که دراز کشیرو

  .اجازه بدم کنارم باشه
  

 دو تا مرد داشته باشه؟ من االن دو ی کردم که تا حاال شده زنی فکر منی من به ااما
  .تا مرد داشتم و نداشتم

  
  . دو نفر داشتمی کس بودم وقتیب. داشتم و نداشتمپناه

  
 وجودم ی که توینی به جندمیدست کش.  زدرونی نزدم دلخور از اتاق بی حرفیوقت

  شه؟ی میبه نظر تو چ: بود و زمزمه کردم
  

هنوز نگاه .  کردی می کاردیبا. زدمیم حرف ررضای با امدیبا. صبح شهمنتظربودم
اما من با .  وقت بد نبودچی که هیمرد.  رودوست داشتمیرعلیپاک و زالل ام

اون .  آروم نبود اما عاشقم کرده بودررضایام.  عشق رو تجربه کرده بودمررضایام
  . بودیخوب داری اما به وقتش خردی کشی نازم رو نمشهیهم
  

االن من . پوزخند زدم.  نبودشیبرخالف دو شب پ. مستادیپشت پنجره ا.  شدمبلند
   بود؟ینسبتم با اون چ

  
 شی پررضای گفتم زن سابق امی مای شوهرشه؟ شی پررضای گفتم زن امی مدی بااالن

  ؟... شوهر سابقشهشی پررضای زن امایشوهرشه؟ 
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  . شوهرشهشی پررضای بگم زن داداش امدی بادمی شاای
  
خدا من رو .  بزنهرونی از اتاق بیی خواستم صداینم.  کردم و هق زدمهی صدا گریب

  . کردی شکل امتحان منیبه بدتر
  

 بود ومدهی نای که به دنیمن رو با بچه ا.  کردی امتحان ممی زندگیی رو با مردامن
  . کردیامتحان م

  
  . نبوداطی که تو حستی باورش شده بود که زنش از امشب به بعد زنش ننکهی امثل

  
 دی گذشتن؟ من بای لحظه ها کند منقدری شد؟ چرا ای صبح میک. شدم رهی ماه خبه

  .زدمی حرف مررضایبا ام
  

اون شب من لحظه لحظه هق زدم .  ها رو شمرد تا صبح شههی شب من تک تک ثاناون
در .  زدمرونی نماز از خونه بی برایرعلی شدن امداریقبل از ب. صبح شد. تا صبح شه
  . شهردای خواستم بینم. آروم بستم

  
 شهیحاج محمد به عادت هم. زدمی حرف مررضای با امدی بادمی رو سرعت بخشقدمهام

 متوجه ی کسنکهیقبل ز ا.  قفل نبودنییچون در ساختمون پا.  شده بود داریب
  .حضورم شه راهم رو سمت اتاقش کج کردم

  
  .خونه امون.  جا رفتکی که روبرو شدم ذهنم فقط ی اتاق خالبا
  

   نه؟ای موند ی خونه امون مدونستمی که نمی اخونه
  

 ابونیدر خونه رو باز گذاشتم و سمت خ.  زدمرونی از خونه بعی تند کردم و سرقدم
  .هنوز هوا کامال روشن نشده بود.دی دی وقت صبح منی من رو ای کسدینبا. ودمید
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ا  بار بود که تنهنیاول.  شدم که برام آشنا نبودی سوارنی بار سوار ماشنی اولیبرا
 ی تجربه مررضای بدست آوردن امی بار رو امروز من برانیاول.  رفتمی مرونیب

  .کردم
  

نفس .  شدمادهی رو حساب کردم و پهی کراعی ساختمون که توقف کرد سرمقابل
  . آوردمی راننده داشتم باال مصانهی وقت و حری وقت وبیاز نگاهها. دمی کشیراحت

  
 رو باال اطی ساختمون و حنیسه پله فاصله ب.  و در رو باز کردمفمی کردم تو کدست

 هنوز هم دیشا.  روز قرار بود خونه ام باشهکی که ی سمت خونه ادمیرفتم و چرخ
  . تونه باشهیم
  

  . شدممونی باز کنم پشدی در رو با کلخواستم
  

 باز شد،نگاهم قهی به در نگاه کردم که بعد از چند دقی در رو فشار دادم ،عصبزنگ
  . افتادشی و عصببه چهره خسته

  
  . در کنار رفتی زد و از جلوی پوزخنددنمی دبا
  
  . خوام باهات حرف بزنمیم: گفتمهی بغض دار از گریی صدابا
  
  . ندارمیباهات حرف-
  
 با گفتن جمله اش قدم تند کرد و حرکت کرد سمت اتاق خواب،به دنبالش وارد و

  .خونه شدم
  
 داد،امای میی نوی رو شد،خونه بوروی ام خورد دلم زینی که به بنری رنگ و تیبو
  ده؟ی چه فاگهید
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در . کند سمت اتاق رفتمی بسته شدن در اتاق،در خونه رو بستم و با قدمهای صدابا
  .رو که باز کردم خشکم زد

  
  . بودستادهی به دست پشت به من رو به پنجره اگاریس
  
 یت لبهاش بو وقچی بودم؟چطور هدهی شده بود و من نفهمیگاری تا حاال سی کاز
  . شدند برامی که داشتن کم کم خاطره میی نداشتن؟لبهاگاریس
  

  .دادی نمگاری سی وقت بوچی فکر کردم چرا هدوباره
  

چون : صدادار گفتی رو بلند به زبون آورده بودم چون برگشت و با پوزخندفکرم
  . لجنم مشخص نشه ی خوام بویم
  
 ی؟نمیتو چ: فرستاد و گفتنروی رو از گوشه لبش برداشت و دودش رو بگاریس

  ؟یخوا
  

  . زن داداشرونیبرو ب: وارد اتاق شدم که داد زددندی لرزی بودم،پاهام میعصب
  

   .دی پری درونم متی زده و ناباور نگاش کردم،پلک چشمم از حرص و عصببهت
  

 ی مری داداش؟ام؟زنی گفتیچ: رو کشون کشون سمتش حرکت دادم و گفتمپاهام
  ؟یگی می چیفهم

  
 که پاش بود لهش کرد و یی رو کف اتاق انداخت و با دمپاگارشیته س.... زدخندپوز

  گم؟یدروغ م:گفت
  

 ی اومد زن داداشتم؟محکم روادتی ،کثافت تازه یعوض: داد زدمدی لرزی مصدام
   زن داداش؟هان؟ی چرا نگفتی رو کاشتنی ایوقت: و ادامه دادمدمیشکمم کوب
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  رونیفوت کرد ب به موهاش زد و نفسش رو ی چنگیعصب
  
   تمومش کنلدای-
  
 ی نخورد،حرکتی که تکوندمی اش کوبنهی سمتش هجوم بردم و محکم تخت سبه

  . رو هم نگرفتمی هجوم ضربات بعدی جلوینکرد،حت
  
  . کردمی و ناله مزدمی کردم،می مهی و گرزدمیدادم،می و فحشش مزدمیم
  
  . بچه اتهنیا...کثافت.... شرفیخفه شو ب...خفه شو-
  
  . نکردی گرفتنم تالشی برای سقوط کردم،حتنی حال کف زمیب

  
  . رو کف اتاق به حالت سجده گذاشتم و زار زدمسرم

  
 نگاهم ینجوری شده؟چند بار ای عصبینجوری شمردم تا حاال چند بار ای مداشتم

  کرده؟کرده؟نکرده؟
  

 ی رو حس کردم،بغض توشی تند و عصبی نشستنش رو حس کردم،نفسهاکنارم
  .دمی شنصداش رو

  
 گهیمن اشتباه کردم،اما د. بدترش نکنگهی ددم،توی خودم برلدا،منیتمومش کن -
  . تونمی تونم،باور کن نمینم
  

   من اشتباه نکرده بودم؟یعنی...می ما اشتباه کردنگفت
  

  . ترش افتادی رو باال آوردم و نگاهم به چشمهاسرم
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 نکهی ای کردند؟برای التماس می چی کرد،چشاش برای و درمونده نگاهم معاجز
  برم؟

  
   نشونه با هم بودنو چکار کنم؟نی اپس

  
  ...من دوستت دا: گفتمهی بغض و گربا
  

 سیه: لبام گذاشت و گفتی جمله ام رو تموم کنم و دستش رو رونذاشت
  . تموم شهیبذار همه چ...نگو...

  
  ؟ی بچه چنیپس ا: رو پس زدم و گفتمدستش

  
 بفهمن خالصش هی بقنکهیقبل از ا: زد و گفت با دو دستش موهاش رو چنگهمزمان

  .می کنیم
  
 شد ی که عاشقم کرد،باورم نمهی که روبروم ِ همون مردی تونستم باور کنم کسینم
  . حرفها از زبون اون باشننیا

  
  .حاللم کن: شدم و سمت در اتاق حرکت کردم که گفتبلند

  
اما اون که ... طلبنی متی گفت حاللم کن؟چرا؟نکنه مسافر ِ؟آره مسافرا حاللیم

  .ی که مسافرییتو: لب گفتمری و زدمی به شکمم کشیدست...ستیمسافر ن
  

  .ستادمی برگردم انکهی ابدون
  
  . بخشمت ی وقت نمچیه-
  

 مردم نی انی خواست بی دلم نمگهی خواست،دی مییدلم تنها. رو محکم بستمدر
  .واست خی مانی پاهیدلم . کنم،خسته شده بودمی آدمها زندگنی انی،ب
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  . باشهانی که پای تلخهی... که دردناک باشهانی پاهی که خالصم کنه،انی پاهی

  
 نی اینیسخت بود باور سنگ. افتاد که در حرکت بودندیینهای و ماشابونی به خنگاهم

 تونم ی نمگهی دخت؟چرای بهم ری شد؟چرا همه چینجوری شد؟چرا ایچ.همه اتفاق
  بخندم؟

  
 دیشا. شدمرهی خومدی به سمتم مابونیسرعت از سر خ که با ینی لحظه به ماشچند

  . بد نباشهانی پاهی ی برانیا
  

 شدن هر لحظه کی نزدیصدا. کردم و چشام رو بستممی تنظنی رو سمت ماشقدمهام
  .دمی شنیاش رو م

  
 نی رنگ آسمون استی مامان، منو ببخش که قرار نزیخداحافظ عز:  کردمزمزمه

  .ینی رو ببایدن
  

  . شددهی به سمت عقب کشی برنداشته بودم که بازوم به تند اولم روقدم
  
  . هراس چشمام روباز کردم و برگشتم عقببا
  

  .ی دلخورای دنهی دی و شای خشم داشتن و نگرانچشماش
  

  ؟ی بکنی خواستی میچه غلط: دیغر
  
  . بفهمنهی بقنکهی قبل از امی بچه خالص شنی از ایخودت گفت-
  

 ی می و من سعدی کشیبود و منو به سمت ساختمون م که بازوم تو دستش همونطور
دستم : دمی که البته موافق نبودم نالرمیکردم با محکم نگه داشتن پاهام جلوش رو بگ

  .رو ول کن
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   بشه؟یدستت رو ول کنم که چ:  زدداد

  
 ی ؟ مدمی کشی سه شب چنی من ای فهمی م؟ی فهمی مادیمن ازت بدم م:  زدمداد
 دوستش دارم و ی فهمی م؟ی چیعنیو چشماش نگاه کنم  تونم تی نمی حتیفهم

   ...ی فهمی میتو چ...ی فهمی تو نم؟ی چیعنینخوامش 
  

باالخره عشق ! خفه شو، بد گذشته بهت: دی رو محکم تو مشتش فشار داد و غربازوم
  .اول و آخرت برگشته

  
  ؟ی فهمی چرا نم،یتو پدر بچم:  پوزخند گفتمبا
  

 که یکدوم بچه؟ همون: دی کمر رو گردوند از من و نال رو ول کرد و دست بهدستم
   مرگت باشه؟لی قرار بود دلشیچند لحظه پ

  
  ؟یگی چرا بهش نم؟یزنی نمیچرا حرف-
  

 هی با داداشت ازدواج کنه ، چون ری بگم؟ بگم زنت رو طالق بگیچ:  گفتعاجزانه
 بهم ی روزهی که ی شو ، همونتی زن اول و آخر زندگالی خیبچه تو شکمشه؟ بگم ب

 ی نگاه کن من خوشبختش منی شو بشالشی خیبگم ب.  عشق اول و آخره برات یگفت
  کنم؟

  
 که دستم ی کردم تو امانتانتی بگم؟ بگم چشمم دنبالش بوده؟ بگم خیچ:  زدداد

  ؟یسپرد
  

 بگم یمن چ: دی از قبل نالدتری زانواش گذاشت و ناامی شد و دستاش رو روخم
  .آخه

  
  . بگهیزی چدی گفت نبایانگار م. ود اصال نبی اش سوالجمله
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.  اونم ساده نبودیبرا. هنوز هم نگرانش بودم. نمی شدم تا بهتر چهره اش رو ببخم

از .  بودند برامزیدوتاشون عز.  دوتا مرد رو نداشتمنی تحمل بودن بگهیاما من د
پر از  مطمئن بودم پدر بچه ام مهمه، آدم شی پقهی گذشتم؟ چند دقی دیکدومشون با

  .عاجز مونده بودم ! دونستمینم!  اما االنمی زندگطنتیش
  

  . شدمی دو مرد منی االی خی بدی هم بادیشا
  

  . شدی صاف نمگهی وقت دچیاما انگار قامتش ه. ستهی کرد صاف بایسع
  

 یرعلی به امیزی تونم چی تموم شه، من نمزیبذار همه چ:  تو چشمام گفتملتمس
  .بگم

  
 نکهی اای مثال ی کنی جوونمردی خوایم:  گرفتدهی و ناددی شن صدا دارم روپوزخند
   به داداشت؟ینارو بزن

  
  .بس کن: دیغر
  

  ؟یدی با زنش خوابی بهش بگی خواینم:  اجازه اش ادامه دادمی اما بمن
  

 ی از چابونیخجالت بکش تو خ:  داخل و در رو بست گفتدی رو که محکم کشدستم
   تو؟یزنیحرف م

  
  .نگران پسرکم نبود.  باز کرد و هلم داد تودیا کل ساختمون رو بدر
  

کاش . دیدلم رنج. و رو شد ری ام خورد و دوباره دلم زینی رنگ به بی بودوباره
  . خونه زودتر تموم شده بودنی ایزیرنگ آم

  
  . کاش تو دلم موندهیلیخ... شروع شده بودمونی زودتر زندگکاش
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   از استجابتغی دراما

  
   کردمعادت

  
  رو با کاش شروع کنم ازمین

  
   ختم کنمنی با آمو
  

   از استجابتغی دراما
  

   از استجابتغیدر
  

 ی و من فکر مزدی کرد و باز قدم میاخم م.  شد ی مرهی خگشتیبرم. زدی مقدم
  . موندهشیوانگی قدم به دهیکردم که 

  
 اما من یرعمدی دارم؟ ندونسته، غی من االن چه حس بدی فهمیم:  داد زدستادیا

 ای م؟ی من تو چه جهنمی فهمیم... بچه از من تو تنش هی . دمین داداشم خواببا ز
   که دست و پات رو بسته؟ی و بچه ایزنی و دم از عالقه ات مینی بیفقط خودت رو م

  
  .بچه رو خالص کن و برو به عشقت برس. باشه :  پوزخند زد و گفت؟ی داردوستش

  
. هی واقعیکنی که حواله ام میدارم دوست نی کردم ایفکر م:  گفتی دلخوری کلبا
 که روز و شب با عکس شوهر سابقش بگذره و خودم رو هالک ی زندمی فهمی دیبا

  .. وقت چی هدیکردم تا منو د
  

 دوست دارم حواله ات یمن دروغک:  گفتمهی ادامه بده با گرنی از اشتری بنذاشتم
  کردم؟ من؟
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 ی و هیدیشم رو تو سرم کوب دوست داشتن داداقهی که دم به دقیی تو؟یپس ک-
   ...یگفت

  
  . گردن من نندازی عقب بکشی خوایتو م:  گفتمغی جبا
  

 تو گهی دشمینجوریمن؟ منه بدبخت که هم:  و گفتدی کوبواری رو محکم به ددستش
 بگو؟ برم به داداشم بگم زنت ی االن؟ چرا ساکتهی ندارم؟ نسبت ما چیی جاتیزندگ

 ما دود شد ی و قانونی رو، عقد شرعنمونی مسخره ب نسبتینی بیاز من بارداره؟ م
 تو ستمی رو بکنم آخه؟ برم بای چیادعا من برم ؟ی فهمیباطل م...رفت هوا، باطله

 به داداشم بگم طالقت یی اصال با چه رو؟ی بگم؟ اگه نخواد طالق بده چیروش چ
  .شهینابود م. شهیخورد م...ارهی دووم نمیرعلیام.بده 

  
  ؟ی بچه امون چستم؟ی من مهم ن؟ین چم: دنی لرزلبام

  
 که از چشمش سر خورد یقطره اشک.  رو باال برد و نگاهش رو دوخت به سقفسرش
   .دمیرو د

  
   بگذرم؟دی من باشهیچرا هم: دینال
  
اما . ری و حقت رو بگستیبا. نگذر؟ی بگذری خوای خواستم بگم چرا میم

  .فقط نگاش کردم.نگفتم
  
اون قدر تو خودش غرق بود که رفتنم رو .  گذشتمبونای اون خونه و از اون خاز
  .دیند
  

  . گذشتمی مدی من بانباریا.  آماده کرده بودزای چیلی خی رو براخودم
  

   اول صبح؟یسالم، کجا رفته بود:  خونه رو که باز کردم صداش اومددر
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  . کردمزونی آویچادر از سرم برداشتم و به جالباس.  رو بستم در
  

  . روزها نبودمنیمن مرد ا.  گفتنی بود برادهی دلم لرزیپا. بودمنجای که احاال
  

  . مرد نبودمنی تو صورت ادنشونی تلخ و کوبقی مرد گفتن حقامن
  

  . اترهی نگاه خنیدلم لک زده واسه ا:  و گفتدی خندمهربون
  
سوالش رو .  مدارا کردشهیمثل هم. بلکه لنگ شد .دی دلم نه تنها لرزی پانباری او

  . جواب شدالی خی از نگاهم خوند که بشهی رو مثل همصالیاست. کردتکرار ن
  
  .می باهم صبحونه بخورییایمنتظرت بودم ب-
  
ما آدم . حق داشت.  گفتی راست مررضایام.  گفتنی زبونم شل شد برانباری او

  .میگفتن نبود
  

 برف کنم و ری شد سرم رو زیحداقل م.  خوردم که کبک نبودمی حسرت مچقدر
  . بزنمیالی خی روزها رو به بنی االیخ
  
   کنمی روزها خدا رو که صدا منیا

  
   کنمی نمییآرزو

  
  کشمی آه مفقط

  
   خدا به جبران دل شکسته ام سردش کنهدی که شای داغیآه
  
   بزم مقرب تر استنی هر که در ا" گفتی ذهنم کستو
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  " دهندی مشترشی بال بجام
  

   وسط کدوممون مقرب تره؟نی مونده بودم ارونیفقط ح.  آروم نگرفتدلم
  

 کرد ی رفته بود؟ چرا دوباره سوال نمیک.  باز از آشپزخونه بلند شدنی اصداش
 دلم دی شازد؟ی کرد؟ چرا داد نمی چرا اخم نمخواست؟ی نمیکجا بودم؟ چرا جواب

  ! گفتنی برادی لنگی گرفت ازش و نمی منهیک
  
 لحظه بهم دوخت و کیفقط  رو شینگاه فرار.  دادمهی چارچوب در آشپزخونه تکبه

  ؟یستادی چرا ان،یبش:  کرد و گفتلی تو دستش متمایدوباره به قور
  
  .می با هم حرف بزندیبا:  دادم و گفتمی ام رو تکونی صوتی زور تارهابه
  

 یچرا م. نخندهگهی گفت دی بهش میکیکاش .  نشست و باز لبخند زدزی مپشت
   عذابم بده؟ینجوریخواست ا

  
  . واسه حرف زدنمی وقت داری بعد کلمیونه بخور اول صبحنیبش-
  
  . االننیهم:  قدم وارد آشپزخونه شدم و گفتمهی

  
تو ...می وقته تو زندگیلیمن خ.  دادم تا سقوط نکنمهی تکی رو به صندلدستم
  .سقوط کرده بودم...حسم

  
بعدا  .نیاالن بش:  شده رو جلوم گذاشت و گفتنیری شیی و چادی رو دزدنگاهش
  .میزنیحرف م

  
 یعیرطبی اوضاع غنیاون حس کرده ا: دی خم شده نالی دلم بود که با قامتنباری او

  ؟ی نابودش کنادیدلت م.  رو نگاه کنشینگاه فرار. رو
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 ی مردادی دلت م؟ی رو نابود کنتی گاه و موجود آرامش بخش زندگهی تکادی مدلت
  ره؟ای که آتش و گلوله نتونسته خم به ابروش بیاریرو از پادرب

  
 من ی زندگفی تکلررضا؟ی امفی تکلشه؟ی می پسرکم چفیپس تکل:  زدم به دلمبینه
  شه؟ی میچ
  
  ؟ینی شیچرا نم-
  

  .من حامله ام:  فکر گفتمی و بعی فشردم و سری رو محکمتر به صندلدستام
  

  .دی تو گوشم سوت کشی شکستنیصدا
  

 نی من هم.دی شکستن قلب رو شنی صداشهی گفت نمی می گفت اگر کسی مدروغ
بلکه شکستن باور و . دمی قلب شکسته رو شنهی ی لحظه نه تنها صدانیهم...امروز

  .دمیوجودش رو هم شن
  

اما چه کنم .  شروع انتخاب کرده بودمی کلمه رو برانی رحمانه تری و بنیمزخرفتر
  ! بگذرم اما از پسرکم نهررضای تونستم از امیمن م. که ترس داشتم 

  
  ؟یچ:گفت. من به اندازه چند قرن گذشت یه برا کقهی از چند دقبعد

  
 ی مهیبق.  خواستم ازدواج کنمی من نم،ی شددیگفتن شه:  وار گفتمی و طوطتند

  ...خواستن من ازد
  
  . انداختنیی صورتش گرفت و سرش رو پای توجه به من دو تا دستش رو جلویب

  
  ؟یازدواج کرد:  گفتیفی ضعی صدابا
  

  . ندادم یجواب



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

637

  
  .مبارکه-
  

  ؟ی با کدی نپرسیحت.  زدرونی شد و از آشپزخونه ببلند
  
 خواست چشمش به ی دلش نمگهی ددیشا. بود نیی گذشت سرش پای کنارم که ماز

  .فتهیمن ب
  

  . بدمحینذاشت توض. به خودم اومدم.  که محکم بسته شد درخونه
  

بسته  یرعلی که امی زدم ونگاهم دوخته شد به در بسته ارونی از آشپزخونه بعیسر
  .بود

  
  .دی لرزی رحمانه به زبون آورده بودم می که بیقتی از گفتن حقتنم

  
  ؟ی ازدواج کردی با کدی شد چرا نپرسی رفته بود؟ مدام تو ذهنم تکرار مکجا

  
 یفکر م. بود که به منتظرش بودمی واکنشنی ترنانهی بشی پرقابلی رفتنش غدیشا

  .کردم قراره سوال بپرسه
  

 سوال رفتن ، ی رفتنش رو ، بینجوریاما ا.م خائن بدونه منو  هدیشا.  بخوادجواب
  . سخت تر بودی جواب خواستنش از هر سوالیب

  
 نی بدیاالن با...اما االن. شد ی که ناخواسته بود و خواستنینی جنی رودمی کشدست

  .خواستن و نخواستنش دست و پا بزنم
  
 رو سر میچادر رنگ.  نشدیدو ساعت باز هم خبر.. نشدیخبر.  ساعت گذشت کی

  . بودزی عزشی پدیشا.  رفتمنییکردم و از پله ها پا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

638

 بچه نی خوای نمیعنی:  به گوشم خوردری عمه منی در رو که باز کردم صدااما
   رو بدونه؟قتیحق
  

 قراره امروز با رضا صحبت کنه، اونا که یحاج:  بود که گفتزی مردد عزیصدا
  . نبود نشونی بیزیچ
  

 یگی میعنی:  هم حس کرد که گفترینه تنها من بلکه عمه من کالمش رو دیترد
 زن داداش، یگی می زاهد و عابد فقط به چشم زن برادرش نگاش کرده، چررضایام
  .دهی حرفها از تو بعنی با هم تنها نشدن؟ ایعنی

  
 گهیاونا به محرم بودند اما االن د:  سکوت کرد اما بعد از چند لحظه گفتزیعز

  .رهی بگمی تصمی حاجدیبا. ستنین
  
 کدومشون زن چی واسه هگهی دنی دختر رو طالق بده، انی ایرعلی امگمیمن که م-
خدا رو . شهی برادرن کل عمر چشمشون تو چشم هم هستش مگه منایآخه ا. شهینم

   که نبوده زنش ، با برادرش بوده؟ی دو سه سالنی که ادی ازش پنهون کنادیخوش م
  

  .دادندی مقتی حقیفهاش بدجور بواما حر. زدی مشی داشت ندیشا
  

 ی راس مری عمه مندیشا.  شد در رو بستم و سمت پله ها رفتمی که طوالنزی عزسکوت
  . خورنی رابطه ها بهم نمنیمن اگه نباشم ا.  بودمی وسط اضافنیگفت من ا

  
 دیبا.  مرده متحرک شده بودمهیمثل . سمت اتاق رفتم.بستم . خونه رو باز کردمدر

  . رفتمیم
  

  .ستادمیکنار کمد لباسهام ا. دمی کشرونی تخت بری رو از زچمدونم
  

  . و بستمشختمی دستم اومد رو تو چمدون ری چهر
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 باز ی که صدادمی تخت گذاشتم و چمدون رو سمت در اتاق کشی رو رومی رنگچادر
  .شدن در اومد

  
  "آشوب"
  
قب نمونن خودم  شرکت عی کارانکهی ایمن برا .رهی چند روز که بابا شرکت نمنیا
:  گفتیدو قدم مونده به در شرکت کس.  شدمادهیاز آژانس که پ.  شرکترمیم

  .سایوا
  
 یکار سخت. صدا متعلق به حسامه نی انکهی اصیتشخ. دمی کشیقی و نفس عمستادمیا

  .نبود
  

  . بودستادهی روبروم اقای به نگهبان برج انداختم و برگشتم طرفش که حاال دقینگاه
  
  .دی باری میتگ صورتش خساز
  
  ..اون روز نشد. گمی متیتسل:  دونم اما گفتمینم
  

جواب . اومدم سوال بپرسم.  رو بشنومتتی تسلومدمین:  ادامه بدم و گفتنذاشت
  . و برمرمیبگ
  

  .دمی خودم رو عقب کشینفسش رو فوت کرد تو صورتم که کم.  نگاش کردممنتظر
  

  ؟ین پسره دار با اویچه صنم:  لبش کج شد و با حرص گفتگوشه
  

دوما . دمی نمحی در مورد روابطم توضیاوال من به کس:  باال انداختم و گفتمییابرو
  . ندارهی سوما به تو ربط؟ی خوای محی که ازم توضی هستیتو ک
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 ی سوال میوقت:  بود مشت کرد و گفتزونی راستش رو که کنار بدنش آودستش
  .پرسم مثل بچه آدم جواب بده

  
 منتظر یمدت طوالن. دوسال دوستم داشت قبول. دمیردک پررو خند منی دلم به اتو

 رو ازم یاالن جواب چ.  زد بشیغ.  رو بهش گفتم و پسم زدقتیحق. جوابم بود قبول
   خواد؟یم
  
فکر کنم خودت متوجه :  سوزونتش گفتمی که مطمئن بودم بدجور می لبخندبا

  ؟ی کنی سوال می پس واسه چ،ی شددینسبتم با آو
  

   از سابقه درخشانت خبر داره؟نطور،یکه ا: اما نگاهش خشم داشت.  زدلبخند
  
  . جا نکنهی فقط اونقدر مرد هست که قضاوت بدونهی رو مزیهمه چ.  تخت التیخ-
  

بعدش بدتر . امی با موضوع کنار بخواستمیمن فقط فرصت م:  برم که گفتبرگشتم
 ی کرد که وقتریرو درگ اومد اونقدر ذهنم شی که پی اتفاقیشدن حال بابا و کل

  . نکردمدایواسه فکر کردن پ
  

  . من قانع نشدمه،ی همه اش توجنایا:  زدم تو چشماشزل
  
من ...ال اله اال اهللا ...ی بگیای من وسط اروپا بزرگ شدم که بی فکر کردید لعنت-

  ..دی شایدادیاما وقت م. ستمی دارن نی روشنفکری که ادعایی پسرانیاز ا
  
 چون ؟ی هستنجای چرا االن ایدونیم.  جالبه؟یستیوزم مطمئن ن هنیعنی د؟یشا-
  .ستی وجه عوض بشو نچی و گرنه تو نظرت به هیدی دبیرق
  

 من تو خونواده ؟یدیچرا به من حق نم:  اش کنار زد و گفتیشونی رو از پموهاش
 که دوستش ی دختری دختر رو نگرفتم توقع دارهیتا حاال دست .  بزرگ شدمیمذهب

  ... بهم بگه قبالادیدارم ب
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  .دادی مدی گفتن اون کلمه جونش رو بایانگار برا.  کرد و رو ازم گرفتیپوف

  
 فقط واسه دونمیفرصت بده، من که م:  گفتمی مالنباری برگشت طرفم و ادوباره

  ...حرص دادنم
  

 محترم بهتره نسبت من و یآقا:  کنه و محکم گفتمی بافالی خنی از اشتری بنذاشتم
 یفکر نم. ی به بعد من رو به چشم زن برادرت نگاه کننی و از ایباور کن رو دیآو

 که به زن برادرشون ی باشیی از اون دسته آدماتی خونوادگتیکنم با توجه به ترب
  .نظر داشته باشن

  
  . که برادر اون باشمستمی نررضایمن پسر ام. ستیاون برادر من ن: دیغر
  

  . باال انداختمی اشونه
  
 به بعد نی از اگمی فقط مستی مهم نادی زدی من نسبت تو و آویبرابه هر حال -

  . که هرز نرهری نگاهت رو دستت بگاریاخت
  

  . و وارد برج شدمی بگه قدم تند کردم سمت نگهبانیزی چنکهی از اقبل
  

 انداخت که ی من رو به وسوسه میوجود حسام بدجور.  گذاشتمزی می روسرم
  . بگمدی رو به آوتیواقع

  
  . شرکت بود دی جدی منشیزمان.  در سرم رو بلند کردمی تقه یدا صبا
  

 بهشون گفتم حالتون نن،ی هستن اصرار دارن شما رو ببرونی بیی آقاهیخانم : یزمان
  ... اماستیخوش ن

  
  . شدداشی اش رو کامل نکرده بود که خودش تو چارچوب در پجمله
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  رم؟یبل وقت بگ از چند ماه قدنتی دی برادیبا:  زدم که گفتیلبخند

  
  .دییممنون ، شما بفرما:  گفتمی بلند شدم و رو به زمانی صندلی رواز
  

  . انداخت و از چارچوب در گذشت دی به آوینگاه
  
  . تو ایب-
  

  ؟ی شدسیرئ:  اتاق شد و در رو بست و با خنده گفتوارد
  
 می نخواای می ما بخوایزندگ.  تو خونهنمی ول کنم بشینجوری شد شرکت رو همینم-

  .می داره پس بهتره خودمون رو باهاش وفق بدانیجر
  

  .خوبه:  نشست و گفتروبروم
  

  . روش بودی به گونه اش افتاد که رد قرمزنگاهم
  
  د؟یآو-
  
  بله-
  
  ؟یدعوا کرد-
  
  .نیهم. فقط حواسم نبود خوردم به در.نه -
  

  ؟ی خوری میچ:  تکوت دادمدنی به نشونه فهمیسر
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 اون ی تونم وقتی نممارستان؟ی بادی نی به هومن بگشهیم:  شد و گفتنی غمگهوی
  . تحملش کنمتونمیاونجاست منم اونجا باشم، نم

  
 رو نفهمه چون ما خواه ناخواه هی حرفش مطمئن شدم همون بهتر که قضنی ابا

  .می کنیکی شد راهمون رو ی وقت نمچیراهمون از هم جدا شده و ه
  
  ...خب خواهرشه اونم-
  
 همه مدت دنبال خواهرش نگشت؟ اون که رفت ازدواج نیرا ا نداره، چی حقچیه-

 خودش رو شهیمادر من بود که هم.  وفق دادی تو خودش رو با زندگهیکرد و با نظر
.  تونم تحملش کنمینم.  اون بودنشونی گناهتری که بی در حالدونستیگناهکار م

  . اونجا نباشهیپس بهتره بهش بگ.  وقتچیه
  
  .ادی بهت منکیع:  به چشم زده بودم برداشتم که گفت رو که موقع کارنکمیع
  

  . به صحبتامون نداشت در هر صورت ممنونی ربطنکهیبا ا:  زدم و گفتملبخند
  
 خوام یبده م:  لبش جا داده بود گفتی که مشخص بود به زور روی لبخندبا

  خواهرم کمبود محبت نداشته باشه؟
  

 رفت که ی فقط سمت اون منظور منظور گفت اما من ذهنم فقط وی بیلی خدیشا
  . آوردیداشت گذشته ام رو به روم م

  
  . اخم من تعجب کرداز
  
   شد؟یزیچ-
  
  .زنمیتو برو ، من به بابا زنگ م-
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  .خداحافظ. آره به بابا زنگ بزن:  زد و گفتیشخندین
  

 که حضورش باعث ینفس.  اتاق که بسته شد نفس حبس شده ام رو آزاد کردم در
 رابطه داشت نگران نی که ایی اندهیفقط از آ.نه از ترس. حبس بشه شد تو گلومیم

   .رممکنهی موند؟ غیبا من م .ستمی خواهرش ندی فهمی اگه مدیآو. بودم
  

 خشک شده بود چپ و راس ی و قوس به بدنم داد و گردنم رو که از خستگکش
 من برم نی نداری خانم اگه کاردیببخش:  گفتی باز شد و زمانیکردم که در با تقه ا

  .گهید
  
  .دی بردی تونیم:  لبخند گفتبا
  
  . کرد و رفتی لبخند خداحافظبا
  

قبل از خارج شدن از شرکت .  رو برداشتمفمی رو مرتب کردم و کزی می رولیوسا
  . بفرستهنی ماشهی تلفن رو برداشتم و با آژانس تماس گرفتم که برام یگوش

  
 که ی پسر جووندنیبا د. کردم شرکت رو که قفل کردم سمت آسانسور حرکت در

 دادم سمت راه پله حی سوار شدن به آسانسور رو زدم و ترجدیق. قبل ازمن سوار شد
  .برم

  
 حی بسته ترجطی محهی مرد تو هی خسته بودم اما راه پله رو به بودن با نکهی ابا
 مرد تو هی به بودن با ی همه جا نا امن شده که حتنقدری روزها انیا. دادمیم

  . کنمنانی تونستم اطمیسور هم نمآسان
  
 اومدن از پله ها تی هم مزنیخب ا. دمی آژانس رو دنی ماشدمی که رسی نگهبانبه
  .منتظر بمونم.  حداقل الزم نبود گهید
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 که نیماش.  عقب نشستم ی صندلی روی رو باز کردم و با سالم کوتاهنی ماشدر
  .میدست بردم سمت گوش. حرکت کرد

  
 ی خود و بی چرا بدونمیکه نم.  دلشوره تو دلم بودهی. دیره آو شدم به شمارهیخ

  .دادمی ربطش مدیجهت به آو
  
   شده؟یجانم مامان چ:  و گفتمی گوشی رودی دستم لغزمی زنگ گوشی صدابا
  
  ؟ی کردری د؟ییسالم ، کجا-
  
  . خونهامیاالن دارم م.دی کارا طول کشکمی-
  
 انی متیی امشب خونه داری بگینیری و شوهی مقدار مهی سرراهت ی تونیاگه م-
  .سهراب برگشته. نجایا

  
  . بدن نه مای مهموندی خواستم بگم خب به ما چه اونا بایم
  

مثل . اوردنی هفته اس برگشته اما صداش رو درنهی نکهیمثل ا:  خود مامان گفتکه
  . شن اولری پسرشون سدنی خواستن خودشون از دی منکهیا

  
  ؟ی نداری کاررمی گی مینیریش و وهیباشه م:  حرص گفتمبا
  
  . نکنرینه قربونت فقط د-
  
  .خداحافظ-
  

  .عامل دلشوره هم کشف شد:  رو قطع کردم و با خودم گفتمیگوش
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 دای خری فروشینیری و شوهی سوپر مهی نیآقا لطفا بر:  به راننده کردم و گفتمرو
  .دارم

  
  چشم-
  
امروز چقدر . جش کردم خارفمی کردم و از کی پوفمی دوباره زنگ گوشی صدابا

  . خوردی زنگ ممیگوش
  
 معرفت چه عجب ی بقیسالم رف:  زدم و جواب دادمی شماره ستاره لبخنددنی دبا
  . افتاد منم هستمادتی

  
  ؟ییآشوب کجا. سالم:  پر لرزشش گفتیصدا

  
   شده؟یزیچ:  گفتمنگران

  
  ...دیآو.  گفت به تو بگمدی فر،ی کالنترایب-
  

  . بوددی مونده بودم که فاعلش آویوز تو جمله ا و من هنزدی حرف ماون
  
  . شده بودم که از دستم افتاده بودرهی خی بهت به گوشبا
  

  . مرده بودگفت
  

  ...ی کالنترنیآقا بر:  زدمداد
  

 ی که بدی تو نگاهم دی چدونمیاما نم.  بهم انداختی شوکه از دادم نگاهراننده
  . رو عوض کردرشیحرف راهنما زد و مس

  
  . بود برداشتمنی رو که کف ماشمیخم شدم و گوش. دندی لرزی مدستهام
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   رو هم داشت؟ی مگه کسدی بگم؟ آوی به کدیبا. رمی کمک بگی از کدی بادونستمینم
  
چشمهام پر آب شده بود و هر لحظه . دندی لرزی بغض لبام جمع شده بودند و ماز

  .زنیممکن بود اشکام بر
  

 یعنی مرده ی تونستم بفهمم معنینم.  بود رو از دست دادهلشی قدرت تحلذهنم
  ؟یچ
  
 ررضای تونست به امیاون م.  به حسام بگمدی چر اون لحظه فکر کردم بادونمینم

  .بگه
  

 کردم اسم حسام رو ی و رو مری شماره ها رو زستی لی بودم که هر چجی گاونقدر
ش  شماره ایدستم رو رو.  کردمداشی پقهیباالخره بعد از دو دق. دمی دینم

  . رو به گوشم چسبوندمیلغزوندم و گوش
  

  ..پنجم ....چهارم...سوم...دوم.... اولبوق
  

  .دادی نمجواب
  

  . شماره اش رو گرفتمدوباره
  

  ....چهارم...سوم...دوم... بوق اولدوباره
  

  .دادی هم جواب نمباز
  
  . دونست چکار کنهیاون حتما م.  گفتمی به بابا مدیبا
  
  ؟یی ساعته خونه ام تو کجاهیمن : گفت بوق جواب داد و نی اولبا
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  ...دیبابا آو-
  

  . شدندریهق زدم و اشکام سراز.  جمله رو کامل کنمنتونستم
  

  ؟ی چدی شده؟ آویچ:  گفتنگران
  
 رو کشته، بابا یکی یری تو درگدی آوگهی مدیستاره زنگ زد گفت فر:  گفتمهی گربا

  .کمکش کن
  
  ؟ییتو االن کجا:  گفتدی لرزی که میی صدابا
  
  ...ی کالنتررمیدارم م-
  
  .رمی خواد برگرد خونه من مینم-
  
اصال چرا پاش . مارستانی بابا، اون قرار بود بره بنمشی ببدیبا:  التماس افتادمبه

  ؟ی کالنتردیرس
  
 ی داخل منتظر بمون من االن خودم رو می اونجا نریدیباشه آروم باش، رس-

  .رسونم
  
  .باشه-
  

 دهنم ی پرت کردم و دستم رو جلوفمیدست لرزون تو ک رو با ی کردم و گوشقطع
  . ام بلند نشههی گریگذاشتم تا صدا

  
***  
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  "لدای "
  

  . رو اول به چمدون تودستم دوخت و بعد به صورتمنگاهش
  

   همون روز اول؟نیچرا نگفت:  و گفتدی اش کشیشونی به پیدست
  

 کف هال پشت به من  شدم به اون که حاالرهی رو از دسته چمدون برداشتم و خدستم
  . داده بودهیوارتکینشسته بود و به د

  
  چند وقته ؟:  گفتدی لرزی که میی جوابش رو ندادم با صدایوقت

  
 ی موضوعنیاما مگه صحبت کردن در مورد همچ.  سخت نبودادی منظورش زدنیفهم

   ساده بود؟یرعلیبا ام
  

 گفته ررضایرد نه؟ ام شد؟ میبچه من و تو چ:  کنار چمدون نشستم که گفتنی زمکف
  ...اما نگفت که. بود

  
  . که کرد سکوت

  
حس .  کنمهی صدا گری کردم بیپاهام رو تو شکمم جمع کردم و سع.  شکستبغضم

  . مرد عذاب آورهنی ای صدام هم برادنی کردم االن شنیم
  
.  خونه به خودم ربط بدمنی باشم که حضورت رو تو انی خواستم خوش بی میلیخ-

 کنم و تو ی که اشتباه مگرفتمی مهی روحدمی شنی نمیه گذشت و خبر کیهر روز
  .ی خونه انیبخاطر من هنوز تو ا

  
 میومدی خونه منی که با هم سمت ای رو موقعشی دزدکینگاهها...ررضای امینگران
 تونم همه ی می کردم اونجوریفکر م. زدمی مدنی و خودم رو به نددمی دیرو م

  .انکار کنم گفت رو ی که ذهنم مییزایچ
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  .کاش واقعا مرده بودم:  گفتی بار صداش پر بود از غم وقتنیا

  
 عذاب بودم هیمن ما.  ام رو پنهون کنمهی گرینتونستم صدا . دنی هاش که لرزشونه

  . دو مرد همخون بودندنی ایبرا
  

 رونی اون رو ویشتری که زلزله ده ریی اما مگه صدانباری کرد صداش نلرزه ایسع
   شد نلرزه؟یکرده بود م

  
  ؟یدوستش دار-
  
 صبح انتخاب کرده بودم که کنار نی گفتم من همی گفتم؟ می بهش مدی بایچ

  برادرت بمونم و اون نخواست ؟
  

  ؟ی دوستش دارگمیم:  زدداد
  

  . بودی که هنوز سرپا بود کلنیهم. حق داشت.  و تو خودم جمع شدمدمیلرز
  

 نگفت؟ چرا ی لعنتیررضایچرا ام: دوباره گفت.  گشت طرفمیبرنم.  کردی نمنگاهم
 از تو ی اش نباش؟ چرا وقتی پگهی ددهی پرلداتیهمون موقع که اومد دنبالم نگفت 

 ازش دمی مگه من نپرسن؟ی منو شکستینجوری گفت منتظرته؟ چرا ای مدمی پرسیم
  تظرته؟ نه؟ چرا گفت هنوزم منای هنوز منتظرمه لدای

  
 فته؟ی وقت بهتون نچی که چشمم هیی جانی چرا نرفتش؟ی زندگی نگفت رفته پچرا

 نیرفتی و راحت مدادمی من طالقت می بمونم؟ اونجوری خبری تو بنیچرا نذاشت
  ن؟ی ازم گرفتینجوری رو امی زندگیی کسانیزتریچرا دوتا از عز. تونیسرزندگ

  
.  خونی بود و چشماش پر از سرخسی خسیصورتش خ.  به طرفم برگشتنباریا

  .رده بود کهیانگار خون گر
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 امیفکر نکنه من مثل اونم که م.  گذرمی من ازت نمستهیاگه مردونه پات نا:  زدداد

 خواستت دهنش رو بست و ی میغلط کرد وقت. عشقم رو بخاطر برادرم ازدست بدم
 ای. رمیگی ممی بار منم که تصمنیا.  بچه اش تو شکمته الل شدیغلط کرد وقت. نگفت
. دمی وقت طالقت نمچی های فتهی نتونکه چشمم به یی جانیری و مستهی ایپات م

 و ستادی اگه جرات کرد و جلو همه ایگیبه خودش نگفتم تو هم نم. ی بمونیمجبور
 رو دشیق. شهی عرضه بمونه مثل همی اما اگه بخواد بیگفت بچه ات مال اونه، آزاد

  .یزنی مشهی همیبرا
  

  ؟یدیفهم:  از قبل داد زدبلندتر
  

 به سر یچ. دیکه سمت اتاق رفت و در رو بهم کوب. ون دادم رو از ترس تکسرم
   ؟می آورده بودیرعلیام
  
   رسوند؟ی امشب رو به صبح میعنی

  
 با گهی ددادمی محی اما من هم ترجستی جز بچه ام برام مهم نیزی چچی هگهی ددرسته

  . دو مرد نمونمنی از اچکدومیه
  

  .ستمی ای مرمی گی که میمی تصمی پامی بار تو زندگکی حداقل
  
 محکم شی ساعت پکی نی که همیپشت در اتاق. ستادمی با کدوم قدرت اما ادونمینم

  . شده بود دهیبهم کوب
  

  . صدام بلرزه حرف بزنمنکهی کردم بدونم ایسع
  
  ..نه با تو نه با.  تونم بمونمینم.  برمخوامیمن م-
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 عقب یرس قدماز ت.  جمله ام رو کامل نکرده بودم که در به شدت باز شدهنوز
  ؟ی بکنیخوایچکار م: گذاشتم که گفت

  
  . خوام برمیم:  دهنم رو قورت دادم و گفتمآب

  
  کجا؟: تکون داد و گفتی کرد و دست به کمر سرزی رو رچشماش

  
  ...زنی با محسن حرف مدونم،ینم:  عقب گذاشتم و گفتمگهی قدم دهی

  
  گفتم کجا؟:  زدداد

  
  .داد نزن:  و گفتمدنی لرزلبام

  
.  کنمی کارا رو منی من بخاطر خودت دارم ای بفهمی خوای میک. گهی دیچه اب-
 داداش من عاشق زنت بودم گفتی جلوم و مستادی ای فهمه و گرنه می نمررضایام
 نامه بده دست بابام که هی نکهینه ا. اما بخاطرت ازش گذشتم. اونم قبل ازدواجت.

  .بهم بده
  

 کرد؟ مگه من ی فداکار؟ی فهمیم. ل شد خواستت الی میغلط کرد وقت:  زدداد
  خواستم؟

  
  . کنه فقط بخاطر توئهی میاون هر کار-
  

 بچه اش؟ حداقل ای کنه، من مهمترم ی خود میب:  سرش رو فشار داد و گفتیعصب
  .ستهی بچه اش بایپا
  

 نکرد در یمرد.  کردمی راحت تر فراموشت میلی گفت خی اگه همون وقت ممن
 ی فهمیم.  کرد حرف نزدی تو رو دوست داشت نامردیتوق.  کردینامرد.حقم 
  .ینامرد
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 ؟یستیمگه دوستت نداشت؟ مگه االن حقش ن.  و دوست داشتن گذشت ندارهعشق

 قدم هی ذارمی خواتت و گرنه نمی و بگه مستهی بدست آوردن تو، تو روم بای برادیبا
  .ی بزنرونی خونه بنیاز ا

  
 دی بادیشا.  حق داشت دمیشا.  کنه هیرو تنب اما انگار دوست داشت خودش دونمینم
  .عالقه اش رو...دوست داشتنش رو .  کردی خودش رو ثابت مررضایام
  

 . دمی مادشی ازت بگذره؟ مگه زن و بچه آدم لباس تنشه که به من ببخشه؟ دی باچرا
  . نکنهای گذشت و فداکارنی از اشی تو زندگگهی وقت دچی هرهی بگادی دیبا
  
  .یاست تو خورد ش خویاون نم-
  

 ی بار بود که با تمسخر نگاه منیاول. زدی بار بود که پوزخند منیاول.  زدیپوزخند
  .کرد

  
 االن نکهی بفهمم برادرم قبل از ازدواجم با تو دوستت داشته؟ انکهیاالن نشدم؟ ا-

  ست؟ی خورد شدن ننای من ، ای اون تو شکمته نه بچه یبچه 
  
 تو ی وقت تو روچیاون ه. ررضاینه با تو نه با ام. ونم خوام بمیمن نم:  بغض گفتمبا
  . دونهیاون منو حق خودش نم .ستهی اینم
  

   نه؟ی دوستش داریلیخ:  از تاسف تکون داد و گفتیسر
  
 بهم بگه درسته که ادیباشه فردا برو باهاش حرف بزن بذار ب:  نگفت که گفتیزیچ
بذار . یستیاما ن . ی زن منگهیدرسته که االن قانون و شرع م. ی زنم بودی روزهی
 گهید. ومدی به حالت اگه نیاما وا.  بگه طالقت بدم تا اون با زن و بچه اش باشهادیب

  ؟ی فهمیم. ی از رفتن بزنی حرفیحق ندار
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 ندتریاما بزرگ کردن بچه ام کنار پدرش برام خوشا.  قصد کرده بودم برمنکهی ابا
  .زدمی حرف مررضای با امدیما رو نشناسه با کس چی که هیی جامی برمی تونستیم. بود

  
 ی ، چکار مهی چیرعلی بفهمه شرط امی وقتررضای امنکهی صبح فقط فکر کردم به اتا

  کنه؟
  

  .ی نخوردیزی که حتما چروزی بخور، دیزی چهیبلند شو :  از نماز صبح گفتبعد
  

رد و  کنیری رو شیی چاوانیل. دیخوش سفره رو وسط هال چ.  دم کردیی چاخودش
  . نگاهم کنهی حتنکهی ایب. گذاشت جلوم

  
  . بخوریزی چهیبلند شو بخاطر بچه :  تکون نخوردم گفتیوقت

  
 و نمی شد جلوش بشیمگر م.  نتونستم بخورمیزی چنیری شیی دو تا لقمه و چاجز

   نزد؟شیی لب به چای اون حتیراحت صبحونه بخورم وقت
  
   کجاست؟یدونیم-
  

  ؟ی هم دوستش دارتو:  تکون دادم که گفتیسر
  
  ... خوامیمن نم-
  

 با ی خوای گفتم م،ی چکار کنی خوای مدمیمن نپرس:  ادامه بدم و گفتنذاشت
  ؟ی بمونررضایام
  

اما . تونه اون بغض دفن شده تو گلوش رو حس کنه ی کس نمچی هکردی فکر مدیشا
   شد؟یمگه م

  
   سوال؟نی داشت اگهی حس دینه تنها بغض بلکه کل. حس کردم من
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   براش نوشته بود؟ی چریام. ازدواجنی بودن ای هم داشت به اجباردی هنوز امدیشا
  

  . خواستی میی چون پررودی سوال رو بپرسم ، شانی انتونشتم
  

شده بودم .  کنهی عوض مری آب و طوفان مسانی چوب شکسته که با جرهی بودم شده
 نکهی اینجاته ، ب ی برای جون شده و فقط دنبال دستی که بی آبیآدمک شناور رو

  ه؟یمهم باشه اون دست دست کدوم ناج
  

  .نگاهم کرد.  شد بلند
  
 یزیچ .ی چه نباشیتو چه باش.  بزنهادی بگو حرف دلش رو بیاگه دوستش دار-

 ررضای امی براهی تنبهیشرطمم .  پدر بزرگ نشهی بچه بنی پس بهتره اشهیعوض نم
اگه امروز . ن حقش رو بدم منیازم نخوا.  کردی در حق خودش کوتاهیلیکه خ

 تا یعنی ی اگه برگشتاما. کنمی مقدمات طالق رو آماده مرمی من فردا میبرنگشت
  .یآخرش هست

  
بدون جمع کردن سفره بدون برداشت .  خونه که بسته شد من هم بلند شدمدر

 خواست ی دلم نمگهی ددیشا.  مدارک برداشتمی سرهی و فیفقط ک. چمدون رفتم
  .نه و خاطراتش داشته باشم خونی از ایزیچ
  

 دادی می تازگی که بوهیی هنوز تو خونه اررضایمطمئن بودم ام.  رو سر کردمچادرم
  .دادندی رنگ می بووارشیو در و د

  
از .  برگشتررضای که امیشی برم و برگردم به هفت ماه پادهی خواستم پی منباریا

  . بودهدی سال طول کشکی که گفته بود کوتاه مدته اما یتیمامور
  
 نکهی کرد بدون ای می و احوالپرسکردی دو سه بارش تلفن می که فقط ماهی سالکی

  . بزنهمی از من و تصمیحرف خاص
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  . من دور شده بودی برایادی که انگار زیشی هفت ماه پنیهم
  
  "دیآو"
  

   کردم؟ی روز نحس رو مرور منی ادی بار بانی چندمیبرا
  

  . بودنییودند و سرم پا شده بری تو حصار دست بند اسدستام
  

  . خواستمیمن نم.  شد من آدم کشته باشمی باورم نمهنوز
  
  . کنفیخب؟ تعر-
  
  . زده بودمرونیمن تازه از شرکت ب-
  
  ؟یتو اون شرکت چکار داشت-
  

  . کردیبا اخم نگاهم م.  بودینگاهش جد.  رو باال اوردم و نگاهش کردمسرم
  
  . کار داشتممییبا دختر دا-
  
   بده؟خب ادامه-
  

 زدم رونی از شرکت بیوقت:  دست چپم رو با دست راست ماساژ دادم و گفتممچ
  .دوباره سرراهم سبز شد.
  
  ؟یک-
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 ری وارد شرکت شم هم جلوم روم گرفت و با هم درگنکهیهمون روز قبل از ا. حسام-
  .میشد

  
  ن؟ی شدری چرا باهم درگ؟یسر چ-
  
  . گفت آشوب حق اونهیم. رونی آشوب پام رو بکشم بیازم خواست که از زندگ-
  

  ه؟یآشوب ک:  تر از قبل گفتیجد
  
  .مییدختر دا-
  

  .زمی بررهی دای رو رومی نداشتم بگم خواهرم و پشت بندش زندگدوست
  

 ی رابطه اتیی با دختر دای هست؟ حسام چتیی تو و دختر دانی بیرابطه ا--
  داره؟

  
  . ندارنینه رابطه ا:  گفتمعیسر

  
  ؟یتو چ-
  
  .نامزدمه...نم...من -
  

  ه؟ی ناموسهی قضیعنی:  رو بهم قفل کرد و گفتدستاش
  
  . بگمی چدی اصال بادونستمینم
  
   مزاحم بود؟؟ی شد؟ چرا ساکت شدیچ-
  
  نه-
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  ؟ی شری باعث شد باهاش درگیپس چ-
  
  . شناسمشی مدت کوتاهه مهیمن اصال .  شدریاون باهام درگ-
  
 قتل هی و یشی مریونوقت باهاش درگ ا؟ی شناسیپسر عموت رو نم:  پوزخند گفتبا

  ؟یدیهم انجام م
  

 انداخت یاون اگه خودش رو وسط نم.  رو بکشمی خواستم کسیمن نم:  گفتمعیسر
  . نداشتمیمن اصال بهش کار

  
 من کل روز رو بهت ستیقرار ن.  حرف بزن یدرست و حساب:  و گفتدی کوزی میرو

 دوباره جلوت رو ی زدرونیکه ب از شرکت ی گفته؟خبی چهی قضیوقت بدم که تو بگ
  گرفت درسته؟

  
  . شدمریمنم باهاش درگ.باز همون خواسته نامعقولش رو عنوان کرد . آره-
  
   رو شروع کرد؟یری اول درگیک-
  
 که ینی نفر از ماشهی هوی مشت خوابوندم تو صورتش که هی ربط زد یحرف ب. من-

داخت تا ما رو از هم جدا خودش رو وسط ان.  سمتموندی پارک بود دوابونیگوشه خ
 چاقو بهم حمله کرد و باهم هی با هویکه اون ...من فقط هلش دادم عقب که. کنه
  .. کهدمی من نفهممی شدریدرگ

  
  . انداختم نیی رو پاسرم

  
  ؟یکه چ:  و سرد گفتیجد

  
  . دهنم رو قورت دادمآب
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  ! بهش خوردهوی-
  
 عقب دی که چاقو کشیان چاقو خطرناکه؟چرا زمیدونستیچاقو دستش بود و نم-

  ؟یدینکش
  
  . بودمیمن اون لحظه عصبان.  تونستم دروغ بگمی خودم نمبه
  

 اقرار به نی فکر کنم که انی تونستم به ای بود که اون لحظه نمری ذهنم درگاونقدر
  : نه اما من اهل دروغ نبودم پس راستش رو گفتم ایضررمه 

  
  ! بودمیعصبان

  
 یبعد مکث!  بود بی نگاهش برام عجیت که معنا بهم انداخیبی نگاه عجبازپرس

  :کوتاه ادامه داد
  
  ! قتل عمد؟یعنی نی ایدونیم
  
  دمی فهمی مشی حرفش تکون خوردم چون حاال منظورش رو از سوال قبلنی ابا
  

 یخدا! خودم اقرار کرده بودم اگاهانه مرتکب قتل شدم !  کار کرده بودم ؟ی چمن
 برام وجود نداشت درسته قصدم کشتن احسان ی راه برگشتگهید...من کمکم کن 

   !شهی رو کردم که معموال منجر به قتل مینبود اما در عمل اگاهانه کار
  

 هام رو فشار قهی دستم شقی با انگشت هادیکشی مریمغزم ت! کردی به شدت درد مسرم
   .دادمیم
  
  . اسم خدا رو صدا رو زمزمه کردمرلبیز
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  :والش رو مطرح کرد به سکوت گذشت که دوباره سیمدت
  

   نه؟ای یدونستی می ندادجواب
  

 انکار گهی که دخوندمی رو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم تو چشماش مسرم
 بود چشمام رو ی هر چدونمی توش بود نمی دلسوزکجوری دمی نداره و شای ادهیفا

  !!اره :  حرفش بستم و اروم زمزمه کردم دییبه نشونه تا
  

  !خودم اقرار به قتل کرده بودم ! تموم شد  یهمه چ!  شدتموم
  

  رفتی اعدام رو سرم رژه محکم
  

  اعدام...اعدام  ...اعدام
  
 و روز دادگاه استفاده شهی ثبت می گفتیزی که هر چیدونیم:  تر گفتمی مالنباریا
  .شهیم
  

  . ببرش بازداشتگاهیاحمد:  تکون دادم که داد زدیسر
  

اسم و  .رهی تونه دنبال کارت رو بگی که می رو داریاگه کس:  که شدم گفتبلند
  .میشماره اش رو بده بهش زنگ بزن

  
  . بودی روال قانوننی هم ادیشا.  دلش به حالم سوخته بوددی شادونمینم
  
  .ومدی کس به ذهنم نچیچون اسم ه.  رو ندارمی خواستم بگم کسیم
  

  .سیبنو:  جلوم گذاشت و گفتی و خودکارکاغذ
  

  .دوستمه:  رو نوشتم و گفتم و شماره اشدی فراسم
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  .ی چرا اسم و شماره دوستت رو داددینپرس

  
 ذهنم رو آشفته تر نی پاش به زمدنی کوبیصدا.  دادی سالم نظامی احمدسرباز

  .کرد
  

  .دست بند رو از دستم باز کرد و هلم داد داخل.  بازداشتگاه رو باز کرددر
  

  ؟انتظار داشتم با احترام بگه برم تو.  زدمیپوخند
  
 عمر کی!  بدبخت دیاو!  چقدر بازداشت بودم زمان رو گم کرده بودم دونمینم

 همه خفت نی مادرم ایضیبدون پدر و خانواده بزرگ شدم بعدشم که بخاطر مر
  ... اخرشم که پدر و مادرم شدنددمیکش

  
  !حاال هم که شدم قاتل !  بهش فکر کنمخوامینم ! اوف

  
   :دمی و به باال گرفتم و نالسرم

  
 قطره اشک از چشمام سر خورد کیو  ! ادی که سرم بستی نی اگهی دبتی مصخدا

  ! مرد کی یاز چشمها ! دی اویاز چشمها ! نییپا
  

  !؟ی چیعنی اشک نی ایدونی مخدا
  
 صدام کرد و منو با خودش ی روزهام بودم که مامورنی خودم و ای حال و هواتو

  !برد 
  

با خودم گفتم  ! شناختمشی که نمگهیمرد د کی همون بازپرس بود به همراه دوباره
که اون مرد اومد جلو و بهم دست داد و گفت  ! خوادی از جونم می چگهی دیکی نیا

   .اقی هومن اشتتونیی دالیمن اعتماد هستم وک
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  !هومن  ! هومن

  
  شمی نمداری و من از خواب بشهی کابوس تموم نمنیا!  نداره ی قصه تمومنی اظاهرا

  
 تا روز قهی با وثیمتاسفانه نشد حت:  خودم غرقم اومدجلو گفتیایدن تو دی دیوقت

  !نیدادگاه آزاد ش
  
 فقط امضا ی فکرچی کاغذ جلوم گذاشت تا امضاشون کنم و منم بدون هیکسری بعد و

  ! هم واسم مونده بود یمگه فکر! کردم 
  
  ...من که اعتراف کردم :  مرتبه گفتم کی

  
 تو ی کلنمی همی پرونده رو خوندم برای گفتای چونمدیم:  ادامه بدم که گفت نذاشت

هرچند با !  ؟زنهی حرف ملشی بدون حضور وکیاخه کدوم متهم ! یدردسرم انداخت
  شه؟ی می دادگاه چیی نهای رادونمی طرز حرف زدنات نمنیا

  
   مگه نه ؟کنندیاعدامم م:  فکر گفتم بدون

  
 گهی ممی اما عقل سلکنمیم رو م من تمام تالشی همتی اقانی رو گرفت و گفت ببدستم

   !می هم باشهای شاکتی به دنبال رضادیبا
  

 کار کرده بودم اون بد ی من چایخدا!  رضا افتادم ری خونواده حسام و امادی تازه
  ! بخوام؟تیاصال درست بود ازشون رضا! بختها هنوز عزا دار بودند 

  
برادر ...رادر زادش  رضا بخوام که منو ببخشه بابت کشتن بری از امی چطورمن

  ! ؟ی خدا چطوریوا! پسرش 
  

  : دوباره تو خودم فرو رفتم گفتیوقت
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!  شد کشونی نزددی اونا االن داغدارند و نباتی جلب رضای برای فعال زوده برالبته

   مشفق باشهلدای دم خانوم ی فکر کنم ولکنمی خودم اقدام مگهیچند روز د
  
  ....و
  
 ! کردندیفوقش اعدامم م!  برام مهم نبود یچی هگهید ! دمیفهمی حرفاش رو نمگهید

   !کردمی مدای نجات پی نکبتی زندگنیاز ا! به درک 
  
  "آشوب"
  
  .رهی برام بگی مالقات حضورهی هفته کی چطور اما تونست بعد از شی وکلدونمینم
  
  حالش خوبه؟-
  

  . بوددهی سوال رو پرسنی سمت مادرم که ادی چرخسرم
  

  .داغونه:  و گفتمدمیرو به دامنم کش دست عرق کرده ام کف
  

 یلی وکگهیبا اعتماد صحبت کردم م:  بابا گفتنباری بگه ایزی مامان چنکهی از اقبل
 ی گفت اصال پرونده ایم.  شکست نخوردهی اهی قضچیکه حسام گرفته تا حاال تو ه

  . کنهی بخواد قبولش نمی که شاکستی نیزیکه بدونه آخرش اون چ
  

  .دی از ترس لرزدلم
  

  . که خودش ادامه داد؟ی چیعنی باز کردم بگم دهن
  
 بلکه می با مادرش صحبت کنمی کنی سعدی دادگاه بالی قبل از تشکدی باگهیاعتماد م-

  .میری رو بگتشی رضامیبتون
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  .پر از حرف ، پر از فکر.  پر از دلشوره اسذهنم

  
 دی چرا نگفت آونمدوینم.  رو گفتهیمادرم به اونا قض. دهی رو فهمدی آوهی قضییدا

 ی نامزدهی که قضی مدتنی چطور ادونمی نمیفقط گفت که نامزدمه حت.پسر باباس 
 نیچون هم. اما مطمئنا قانع نشدن.  کردههی توجیاز اونا پنهون مونده رو چجور

  .خودش گفت. شماره ام رو از مامان گرفته بود.  سهراب بهم زنگ زدشی ساعت پکی
  
 محترمانه حرف زدنش باعث شد دیشا. مینی رو ببگریمد هیی جاهی خواست فردا یم

  .قبول کنم که باهاش قرار بذارم
  

 که ی با سهرابدمی دی که من می کرده بود، سهرابریی تغیلیخ.  نشسته بودروبروم
 وقت چی هدمشی دی می اگهی دی اگه جادیشا.  فرق کرده بودیلی شناختم خیم

  . شناختمشینم
  

  !یعوض شد:  زدلب
  

  ؟ی دختربچه ساده و پپه قرار گذاشتهی با ینکنه فکر کرد:  زدمپوزخند
  

  !ی شدباتری بود زنیمنظور من ا! دیببخش:  گرد شد و جنتلمن وار گفتچشمهاش
  
 زندان بود نشسته بودم و با عشق ی هالهی پشت مدی که آوی لحظه ، زماننی اتو
  . بودی مزخرفیواقعا چقدر زندگ! زدمی گپ ممیمیقد
  
  !ادیچادر بهت م: ادامه داد لبخند با
  
  ! هم بوددیشا! نیچه عجب غرب زده نشده ا:  دلم گفتمتو
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از من :  تر شد فنجون قهوه اش رو به لب برد و زمزمه کردی سکوتم طوالنیوقت
  !؟یمتنفر

  
  !یستی برام مهم نگهی باشم؟ البته ددینبا:  جواب دادمیعصب

  
 دمی شنی وقت،ی مونیدم منتظرم م کریفکر م:  داد و گفترونی رو مثل آه بنفسش

  ! شوکه شدمینامزد دار
  
 با ی رفته؟ انتظار داشتادتی آخرت رو یحرفها:  شدمرهی نفرت تو چشمهاش خبا

  اون حرفات منتظرت بمونم؟
  

 چقدر احمق بودم، جوون بودم و پر دونمیم:  انداخت و گفتنیی سرش رو پاشرمزده
 هم قد گهیخارج از کشور درس بخونم تو د کردم حاال که قرار برم یاز غرور فکر م
 جورواجور ی تو غربت و رفاقت با آدمای اما بعد چند سال زندگ،یستیو ارزش من ن

  !هی اگهی تر از هر دختر دی تو برام خواستنی سادگدمیفهم
  

 از یاالن انتظار دار:  بودند دوختممونی کنارزی که می رو به زوج جووننگاهم
  تو شم؟ زن امیشوهرم جدا شم ب

  
اون که : برگشتم طرفش که گفت. ندادی از رک بودنم تعجب کرد که جوابدیشا

  !شهیاعدام م
  
  !خفه شو:  شاپ بودند داد زدمی که تو کافیی توجه به آدمهای نفرت و ببا
  

  ! کنم آروم باشیخواهش م:  باال آورد و گفتعی رو سردستهاش
  

 کی زدم که به فاصله رونیپ ب شای توجه به نگاه ملتمسش از کافی شدم و ببلند
  !ایدنبالم ن:  برگشتمدمی قدمهاش رو پشت سرم شنی صداقهیدق
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  ... نداشتم، من فقطیآشوب آروم باش منظور-
  

 ی جلودی انگشت اشاره ام رو به نشون تهدستادم،ی ادامه بده، روبروش انذاشتم
 ید که بوی همون عوضنمی بی اما م،ی کردم آدم شدیفکر م: صورتش گرفتم

 قبل از من ذارمی اما نمرمی کشه، شده بمی شوهرم هنوز زنده اس ، نفس م،یهست
 حاضر یمتی قچی که دارمش و به ههی اون تنها کس؟ی فهمی نفسش قطع شه ، میصدا

 ی اونجا هر غلطیپس خوب تو گوشت فرو کن ، فکر نکن رفت!  از دستش بدمستمین
 ی روزهی مثل من که ی خرهی دنبال ی اومدی شدری االن که سی کردیخواست

 ی اس، من هر چدهی و حتما افتاب مهتاب ندهیعاشقت بوده و به قول خودت چادر
  !ی اون کله ات فرو کنی تونوی ابهترهباشم چه خوب چه بد شوهر دارم و 

  
 کردم یفقط چون فکر م.. فقط ! متاسفم:  ازش دور شم که گفتی که قدمبرگشتم

 که به ستمی نفی رو زدم وگرنه اونقدر کثی حرفنی همچی داشتی بهم حسی روزهی
  ! بدمشنهادی اس پگهی دیکی که دلش گرو یدختر

  
فقط لطف کن به مادر و پدر بفهمون که من به ! ستیمهم ن:  برگردم گفتمنکهی ابدون

  ! من بشنالی خی کشم و اونا بهتره بی دست نمدی وجه از آوچیه
  
 بود و دهی روز قلبم با وجودش تپکی فاصله گرفتم که ی سست از کسیی قدمهابا

 شهی اگه تلخ باشه همی کرده بود، مطمئن بودم حس اول حتستیامروز با حرفهاش ا
 نبود که به ی ، کسدیاما آو. و بعد هم سرد شهی مونه ، دفن می گوشه قلب مهی

 کرد، دوستش ی مثل من، درکم مود، زخم خورده بام،ی بتونم با نبودش کنار بیسادگ
 حق نن،ی خواستن باالش رو بچی حسم با اون پر گرفته بود و پرواز نکرده مداشتم،

  ! کردی می چقدر روزگار باهاش بد بازدیداشت آو
  

 بعد از دو هفته قدم تو شرکت دی اما بخاطر آونم،ی خواست حسام رو ببی نمدلم
  !دیپدرش گذاشتم، فقط بخاطر آو

  
  .و صادر کرد اجازه ورود به دفترش ری ساعت معطلکی از بعد
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 شد تو رهی کردم خی پرغرور نگاهش می روزکی نشسته بود و مثل من که زی مپشت

  .چشمام
  
  .ستادی ازی به مهی که کالفه بلند شد و پشت به من تکدی تو نگاهم دی دونم چینم
  

  ! بودمرهی پهنش خی وسط دفتر به شونه هاستادهی هم همونطور امن
  
  ! منتظرت بودمنایزودتر از ا-
  
  !ی خواستم آروم شیم-
  

  !؟یدیباهاش خواب:  نگاهم کردری و با تحقبرگشت
  

 چی وگرنه هیحی وقنقدری دونستم اینم:  سوال ممکن بودنی ربط تری شدم، بشوکه
  . ذاشتمی نمنجایوقت پام رو ا

  
  ...اون که سابقه اش مشخصه تو هم که:  جلو اومدنهی به سدست

  
  . شد تو چشمامرهیخورد و خ باال انداخت و عمدا حرفش رو ییابرو

  
  . کنهمی خواست عصبی عمدا مدی شاد،ی کردم آروم باشم، حداقل بخاطر آویسع
  
  .ستادی سانت ای و دوباره روبروم اما با فاصله حدود سدی دور کامل دورم چرخکی

  
 که همه در موردش یی داره، تو کارش هم مطمئنا وارده با اون حرفای خوبکلیه-
   درسته؟گن،یم
  

   بدم؟تی رضای خوایم:  که گفترمی رو بستم و خواستم ازش فاصله بگمامچش
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  ؟یدیم:  باز کردم و آروم گفتمچشم

  
 دهی وقت ازش ندچی که هی بود، نگاهفی رو از نظر گذروند، نگاهش کثسرتاپام

  ! ، چرا که نه؟یاگه تو بد: بودم
  
 یقفل شد، عصب دستش ی راه مچ دستم توونهی نفرت دستم رو باال آوردم که مبا

  ! جونت تو دستامهدی که جون آویحواست باشه غلط اضافه نکن: دیغر
  
 باهاش ستیبرام مهم ن:  شد، با نفرت صورتم رو برگردوندم که گفترهی لبام خبه

 ی شب رو سر مهی با من ی شنوی با من ، می خوای نه، اما اگه جونش رو مای یبود
  . خوام عطش داشتنت فرو کش کنهی م،یکن
  

 خوام یم:  رو بدتر کنم که ادامه داددی آوتی نزنم که وضعی رو فشردم که حرفلبم
 ،یحاال خود دان!  خوام فراموشت کنمی ، مایلی مثل خی هرزه اهیبهم ثابت شه تو هم 

 که تا ی منم بعد از اون شبی خوب فکرات رو بکن، اگه خواست،یبه هفته وقت دار
  ...صبح تو 

  
 تی نفر گفت که تربهی روز هی! خفه شو: تم تموم شد ادامه بده، طاقنذاشتم

 تتی شد؟ تربی ، چستی منو قبول کنه، روشن فکر ندهی بهش اجازه نمشیخونوادگ
  !؟ی شب بفروشهی ی که خون برادرت رو در ازای باشرتی غی بنقدری ادهیاجازه م

  
 گمشو: دی نگفت، دستم رو ول کرد و سمت در دفترش رفت، بازش کرد و غریزیچ
  !رونیب

  
 قبل نگاه و قهی که چند دقی باورم شه مردنکهی بزنم بدون ارونی نفرت از دفتر ببا

  . شناختمی بوده باشه که می شرمانه بود حسامیحرفش ب
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 اعتراف حای هم صردی بسته بود، آومیزدی می شده بود، به هر دری و روزم قاطشب
 گهیبابا هم د.دگاهش بود دانی داشت، فردا آخریکرده بود، انگار که قصد خودکش

 اجازه ورود بهش ی حتنهی شده بود، هر دفعه رفته بود حسام رو ببدیانگار ناام
 نبود پسرش رو ی حتگهی روزها دنیا تر شده بود می وخدینداده بود،حال مادر آو

  . به مرگ بود انگارکی خلسه نزدهیتو .  کردیحس نم
  

 تونستم، من اگه ی اما نمد،ی آویندگ عمر زهی شب و هی که دمی بار با دلم جنگچند
 سقوط کنم تو نقدری تونستم ای اشتباه کردم ناخواسته بود، اما خواسته نمیروز
  . که حسام برام ساخته بودیلجن

  
 نی بود که ای روزها فقط نگاهش به زننی ادمی نا امی خوند و بابای دعا ممامان

  . کردیروزها داشت برادرانه هاش رو خرجش م
  

هر :  بود، چند بار باهم تماس گرفت و گفتررضای داشت امدی که هنوز امیس کتنها
  !دهی انجام مدی آوی آزادی الزم باشه برایکار

  
  .ستی ندی آوی از آزادی چرا هنوز خبردونمی نماما

  
 ی تا برارهی گفت فردا مشی همون سالم و احوالپرسونی باز هم زنگ زد و مشبید

  !رو بکنه التماس حسام ی حتدی آویآزاد
  

 کهیمرد.  کردی وصل نمدی اون رو به آوی نسبت خونی مرد که حتنی عجبم از ادر
  .زدی حرف مدی آوی گرم بود که مطمئن از آزادییانگار دلش به جا

  
 ی گفت که براررضای امی اما وقتنمی وقت حسام رو ببچی خواست هی دلم نمنکهی ابا

 بعد دی شادونمی نمرم،ی منم باهاش م خواد بره سراغ حسام ناخودآگاه گفتمیفردا م
 بودم دواری شده بود، امالی خی و بهی بود که جوابم چدهیاز گذشت ده روز فهم

 رو تو شنهادشی از باورهاش فاصله نگرفته باشه که پنقدری شناختم ای که میحسام
  . تکرار کنهررضای امیرو
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  . پوزخند زددی دررضای من رو کنار امیوقت

  
  !؟یری بگتی رضای اومده؟یچ:  سر تا پام رو از نظر گذروند و گفت همون پوزخندبا
  
نه خوشم اومد انگار پسرت :  ، پدرش و گفتررضای سمت امدیچرخ. نگفتمیزیچ

  . التماسی که اومدزِیبرات عز
  
 که پسرش رو از دست داده یاما مسلما مادر. نمی دوست داشتم مادرش رو ببیلیخ

  .می باهاش حرف بزنتی از رضامی نداشت که بخوایحال درست.بود
  
 شده بود و با رهیگستاخانه به صورتم خ.  شده بود نگاه کردمرهی حسام که بهم خبه

  . کف سالن ضرب گرفته بودیپاش رو
  

  . لب باز کردررضای امباالخره
  
  ....ستی مقصر ندی آویدونیخودتم م-
  

  قصر بود؟نکنه احسان م:  بلند شدوگفتی حرفش عصبنی ادامه بده و بنذاشت
  

  . بودامرزتیچاقو مال داداش خداب:  گفتمررضای از امقبل
  

 میرسی روز بهت گفته بودم بهم مهی:  تکون داد و گفتدواری اشاره اش رو تهدانگشت
  نگفته بودم؟

  
  .ستادمیروبروش ا .نمی آروم بشنتونستم

  
  ؟یری گی مدیچرا از آو! یری انتقام بگی خوایم-
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  .ادیازت بدم م:  زل زد و گفتررضای امی با نفرت توچشمها جوابم رو بدهنکهی ابدون
  
 یاحتماال نم. نگفتیزی و نگاهش پر از غم شد اما چدندی لرزررضای امی دستهادمید

  . تر کنهیخواست اون رو جر
  

 تی رضانی خاک اومدریداداش من دو ماه نشده رفته ز! نیخجالت بکش:  زدداد
  !ی هر حاال همستم،ی بده نتی رضان؟منیریبگ
  

 ی موجود روهم نمنی بود اما کوتاه اومدن در برابر ازی برام عزدی بودکه آودرست
 یصداش روم. هم بلند شد ررضایسمت در سالن رفتم که ام.ارمیتونستم تاب ب

  . ندارهیری تقصچی که تو گذشته تو هیری گی انتقام می از کسیتو دار: دمیشن
  

  !یاما تو که مقصر:  داد زدحسام
  

  .ستادمیسالن ا در دم
  
 ینجوریمگه من پسرت نبودم؟ چرا واسه داشتن من ا:  بلندتر از قبل گفتیی صدابا

 ؟حاالی همون جور که منو نابود کردذارمی داغش رو به دلت م؟یجلز و ولز نکرد
  !یهم هر

  
 نیکنار ماش. خونه حرکت کردمی تند سمت در اصلی و با قدمهاستادمی ناگهید
 ده بار رفتم دی دو ماه شانی ایتو. ستادمی پارک شده بود ا خونهی که جلوررضایام

 اجازه بده ی حتنکهی اما هر دفعه بدون ارمی بگتی حسام تا ازش رضایشرکت پدر
  !فقط اعدام. کلمه حرف بزنم گفته بودهی

  
  !ادیاز من بدش م:  و گفتستادی با غم کنار من اررضایام
  
چون دوستتون ! نه :  چند ساله و گفتم مرد چهل ونی ای چرا دلم سوخت برادونمینم

  !زنهی حرف مینجوریداره ا
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 تونست کنار پدرش باشه رو ازش ی که مییمن روزها! حق داره:  پوزخند گفتبا

  .گرفتم
  

 کوتاه دی شای اون جورست؟ی پسرتون ندی که آونی گیچرا بهش نم:  گفتمآروم
  !ادیب

  
  ! اون بتونه منو ببخشهدیا حرف بزنم؛ شلدای با دیبا:  تکون داد و گفتیسر

  
 به یلی هم تمادی شاشه،ی نمدهی بوده که بخشی تونستم ازش بپرسم تو گذشته چینم
  . خودمی غصه داشتم برای نداشتم؛ من به اندازه کافدنیشن
  
 حرف حرکت کرد و ی کرد ، بادهی من رو کنار خونه امون پنکهی بعد از اررضایام

  .رفت
  

 خوند و ی نشسته بود و قرآن می مدت مادر گوشه انی خونه که شدم ، مثل اوارد
  .بابا هم نبود

  
  . عنوان پدر بودنش رو لغو کنمی تونستم به سادگی همه سال نمنی از ابعد

  
 و دشیبوس. قرآن رو بست .  دادمهی مامان نشستم و سرم رو به شونه اش تککنار

  ! بدهیلی حالش خدیمادر آو: کنار خودش قرارش داد و گفت
  

  . نسبت گم شده بودی سرهی ونِی مدی که مثل آویزن!  اون زن سوختی برادلم
  

  !شونهی پریلی روزا خنیبابات ا:  گفتدوباره
  

  ! دونمیم:  گفتمآروم
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  ؟ی بکنی کاردی آوی برایتونست-
  
  . دهی نمتیداداش مقتول رضا! نه-
  

  !خدا بزرگه:  طرفم و سرم رو تو آغوشش گرفت و گفتبرگشت
  

.  هق هق ام بلند شدی حرفش شکست و صدانیمدت تو گلوم بود با ا نی که ایبغض
 ، اما تو دعا کن می بدیمن بنده ! دعا کن!  خوام از دستش بدمینم:  گفتمهیبا گر

  !براش مامان
  

***  
  

  . بود به مرگیانگار خودش هم راض.  کردی نمی دفاعدیآو.  شدلی تشکدادگاه
  

  . اعالم کرد که خواستار قصاص هستندلشونیوک.  کردی با پوزخند نگاهم محسام
  
 ی و حرفنی فقط زل زده بود به زمدیاما آو.  کردی مهیبابا گر.  ساکت بودررضایام
  . زدینم
  

  .دمی کشغی قصاص که داده شد ناخودآگاه جحکم
  

  !ی عوضیعقده ا! ازت متنفرم: داد زدم.  برگشت طرفمحسام
  
 نگاه کردم؛ که با یدیبه آو بودند سی که از اشک خییبا چشما.  حرف رفتیب

  .ستادمیتو سالن روبروش ا. دمیدو.  گذشتی بسته همراه مامور از کنارم مییدستها
  
  .دمیهر طور شده نجاتت م! رنی ذارم تو رو ازم بگی نم-
  

  . لبخند محو بودهی دیشا.  از هم فاصله گرفتنلباش
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  !مواظب مامانم باش:  گفتدمی شنی که به زور میی صدابا
  
 خونواده اش ی به پارمیم: بابا گفت. خم شدم و کف سالن هق زدم. کنارم گذشت از
  .رنشی ذارم ازم بگی نمدم،ی خواستن بهشون می افتم، هر چیم
  

 بود که نی همه تالش ، مهم انی ای براهی بابا چلی لحظه برام مهم نبود که دلاون
  !رنی رو ازش بگدی ذاره آوینم: گفته بود

  
  .ستمیشت و کمکم کرد با بغلم گذاری زدست

  
  ؟یدیقول م-
  
  .دمیقول م! آره -
  
 هنوز کنار ررضایام. لحظه آخر برگشتم.  حرکت کردمی کمک بابا سمت خروجبه
  . داده بودهی تکوارید
  
  "یلدا"
  

  چطور ممکنه پسر من دیگه نباشه؟! باورم نمی شد.  تو شوک مرگ احسان بودمهنوز
  
حسام گفته بود امروز آخرین دادگاه . یختم قاب عکسش خیره بودم و اشک می ربه

  .گفته بود که همه کارها رو بسپرم به اون. قاتلشه
  

این پسر زیادی سربه هواست و می ترسم بالیی سر :  همیشه می گفتامیرعلی
  !خودش بیاره

  
  ! که ببینه پر پر شد پسرکمکجاست



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

675

  
ما از دیدن ا. قاب عکس رو روی میز گذاشتم و بلند شدم.  صدای زنگ آیفونبا

  .تصویر درون مانیتور خشکم زد
  

   چی اینجا بود؟برای
  

  . دستم و روی دکمه فشار دادم تا در باز شهمردد
  

قبل از اینکه تقه ای به در بزنه بازش .  رو پاک کردم و نزدیک در شدماشکهام
  .کردم

  
   پر بود، اما پر از چی رو نمی دونستم؟نگاهش

  
  . وارد شد و در رو بست. حرف از کنار در کنار رفتمبی

  
  !بفرمایید:  مبلهای گوشه سالن اشاره کردم و گفتمبه
  

  !می خوام بگذری:  ایستادروبروم
  

  از چی؟:  رو نفهمیدممنظورش
  

  !پسرم:  دهنش رو قورت داد و گفتآب
  

  ....نکنه یادت رفته. حسام خیلی وقته پسرت نیست:  گفتمعصبی
  

حسام خیلی وقته سهم من نیست و هیچ وقت :  بیشتر از این ادامه بدم و گفتنذاشت
  .هم سهمم نمیشه، آوید رو بهم پس بده، به حرمت گذشته اونو بهم ببخش

  
  . رو به دسته مبل گرفتم دستم
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  آوید؟-
  
  ...قتل احسان عمدی نبود، اون نمی خواست-
  

  یعنی پسر امیررضا احسان من رو کشته بود؟.  تازه منظورش رو می فهمیدمانگار
  

من ! یلدا :  خودم رو نگه دارم و روی مبل نشستم که جلوم زانو زد و گفتنستننتو
  .به مادرش قول دادم پسرش رو بهش برگردوندم

  
هرگز رضایت ! هیچ وقت:  صدایی که نمی دونم از کجا قدرت گرفته بود داد زدمبا

  !نمی دم
  

  !تو رو به روح امیرعلی رضایت بده! یلدا :  کردالتماس
  

پسرت، احسانِ من رو کشته، برادر زاده ات رو کشته، چطور ! سمم ندهق:  زدمداد
  ازش بگذرم؟

  
. گرد ِ گذشت این همه سال روی چهره اش مشخص بود.  کردم، خسته بودنگاهش

  !فکر می کردم هنوز یه ارزشی داشته باشم : وقتی نگاه خیره ام رو دید گفت
  
ز دست دادی، همون روز که ارزشت رو خیلی سال پیش ا:  پوزخندی عصبی گفتمبا

  ....قید حسام رو زدی، همون روز که قید من رو زدی، همون روز
  

  ...چکار می کردم؟ من احمق نتونستم از برادرم بگذرم :  زدداد
  

اما از من و بچه ات گذشتی؟ حاال هم از بچه ات بگذر، بخاطر برادرزاده :  زدمداد
  !ات
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  .د بوداون روزا تو چشمات تردی:  گفتدرمونده
  
  !نبود، خیاالتی شده بودی، من التماست کردم، تو چکار کردی؟ رفتی-
  

  !بگذر:  گفتملتمس
  

مادر نبود تا بفهمه وقتی بچه اش رو جلوی چشماش خاک می . نمی فهمید.  زدمهق
  کنن یعنی چی؟

  
  پسرمو جلو چشمم خاک کردن، اونوقت میگی بگذرم؟-
  
  .ظر بودم بیایی، تو نیومدیمن برات نامه گذاشته بودم، تا شب منت-
  

تو اون نامه مزخرف که گفته بودی باید بری؟ توی احمق انتظار داشتی :  گفتمگیج
بعد از اینکه گفتی نمی تونی از برادرت بگذری و باید بری ، من کل شهر رو دنبالت 

  بگردم؟
  

  !من خواستم خودت تصمیم بگیری:  گفتشوکه
  
   گرفته بودی؟تصمیم؟ تصمیم رو که خودت با رفتنت-
  

اما من بهت فرصت داده بودم :  بلند شد و قدمی تو سالن زد و برگشت طرفمعصبی
که خودت هم تصمیم بگیری، مگه تو نامه آدرس جایی که رفته بودم رو ننوشته 

بودم؟ مگه نگفتم تا عصر منتظرت می مونم ، مگه ننوشته بودم اگه خودت می خوای 
 خودت نخواستی پس تقصیرا رو ؟ز امیر می گیرمباهام باشی من خودم طالقت رو ا

  .گردن من ننداز
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نامه ای که نصفه خوندم و .  زده از حرفاش به اون روز و اون نامه فکر کردمشوکه
. نامه ای که با من نمی تونم از داداشم بگذرم شروع شده بود. پاره اش کرده بودم

  پس کجای نامه نوشته بود تصمیم با من؟
  

  مگه نامه رو نخوندی؟: نگاهم چی برداشت کرد که عصبی گفت دونم از نمی
  

  .نصفه پاره اش کردم:  گفتمشوکه
  
  ارزشم فقط قد خوندن نصف نامه بود؟:  پوزخند کف سالن نشست و گفتبا
  

  .چیزی از گذشته عوض نشد:  حال گفتمبی
  
  .حداقلش آینده رو عوض کن، نذار آوید تو آتیش کینه حسام بسوزه-
  

با دیدن امیررضا داد . بهش که درسالن باز شد و حسام عصبی وارد شد شدم خیره
  تو اینجا چه غلطی می کنی؟: زد
  
  !درست حرف بزن: گفتم.  روی مبل بلند شدم که امیررضا هم ایستاداز
  

  چرا؟ نکنه قصد تجدید فراش کردی؟:  روبروم ایستاد و گفتحسام
  
که پر از .م تو صورتش کوبیدم  این حرفش نتونستم خودم رو کنترل کنم و محکبا

تا پسرت رو باالی دار نبرم دلم خنک : خشم و تحقیر به امیررضا نگاه کرد و گفت
  .یکی باید تقاص پس بده. نمیشه

  
  .من رضایت میدم:  دونم چرا اما داد زدمنمی

  
 خورد شدن امیررضا رو نمی خواستم، گذشته مهم نبود اما امیررضا همیشه برام شاید

  .رام بودهقابل احت
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به والی علی بخوای رضایت بدی ، تا آخر عمرت دیگه :  بلند تر از من داد زدحسام

  !حاال دیگه خود دانی اگه برات مهمم بهم ثابت کن. منو نمی بینی
  

  !حسام پسرم:  که تا اون لحظه ساکت بود گفتامیررضا
  

ه عمو صدات من پسرت هستم؟ پس چرا تا جایی که یادم! پسرم:  پر تحقیر گفتحسام
  می کردم؟

  
  !حسام:  گفتمآروم

  
چیه؟ مگه تو مامان من نیستی؟ مگه پسر این ، داداش من رو :  رو گرفت و گفتدستم

  نکشته؟ چرا باید رضایت بدیم؟
  

  ...حسام خودتم میدونی چاقو مال خود احسان بود، آوید اشتباهی: امیررضا
  

، پسرت برادر من رو کشته باید من اشتباه و غیرعمد و این حرفا حالیم نیست: حسام
  !خالص. تقاص پس بده، تقاصشم مرگه 

  
  از مرگ آوید چی عایدت میشه؟: امیررضا

  
فقط زل زده بود به امیررضا و لبهاش . به حسام خیره شدم.  سکوت کردنددوتاشون

  پس تو هم چشمت دنبال زن داداشته؟: رو می جویید که امیررضا گفت
  

  !س و بی غیرت نیستممن بی نامو:  داد زدحسام
  

  در مورد چی حرف میزدن؟.  بهشون نگاه کردممتعجب
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پس نگاهات به آشوب رو پای چی بذارم؟ نگو می خوای آوید رو از صفحه : امیررضا
  زندگی حذف کنی که بری سراغ زنش؟

  
  .آشوب زنش نیست! خفه شو:  داد زدحسام

  
مثل اینکه عاشق زن :  گفت با قدرت بیشتری سینه به سینه حسام ایستاد وامییرضا

  داداش شدن تو خونمونه ، نه؟
  

 با دست محکم تخت سینه امیررضا کوبیدکه باعث شد یه قدم عقب بره و عصبی حسام
  !من و با خودت مقایسه نکن : غرید

  
خب آره، ما یه سری تشابهات داره عشقمون :  هم به تبع اون با پوزخند گفتامیررضا

اینکه هردومون اول عاشق شدیم، اما خب به عشقمون مثال . ، یه سری هم تفاوت
نرسیدیم، تو می خوای برادرت رو بکشی که به زنش برسی، اما من برادرم مرد و 

  !خواستم بشم پناه زن و بچه اش
  

تو همه روزایی که امیرعلی و یلدا با هم بودند چشمت ! مزخرفه:  داد زدحسام
  .دنبالش بوده

  
حرف دهنت رو بفهم، : ام و یقه اش رو چسید و غرید خیز برداشت سمت حسامیررضا

هیچ وقت سرم رو باال نیاوردم نگاش کنم ، که نکنه . عشق من به مادرت پاک بود
نگاهم پاک نباشه، هیچ وقت غیر از زن داداش صداش نکردم که همیشه یادم باشه 

که  مرده؟ من چکار کنم داداشماون کیه؟ فهمیدی؟ من چکار کنم که خبر آوردن 
جنازه ای رو دفن کردیم که همه تایید کردن داداشمه؟ من چکار کنم که دلم بعد 

مرگ داداشم دوباره برای یلدا لرزید؟ من که می خواستم برم، می خواستم برم تا 
هیچ وقت بینشون نباشم ، با اینکه هیچ وقت هم بینشون نبودم، اما تو االن بین آوید 

آوید اعدام بشه آشوب نگاهت می کنه؟ هیچ  ایستادی، فکر میکنی اگه بو آشو
  !وقت 
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  مونده بودم چکار باید بکنم؟.  رو هل داد عقبحسام
  

  می خوای رضایت بدم؟:  چند لحظه زل زد تو چشماهای امیررضا و گفتحسام
  

که بعد آوید با آشوب ازدواج کنه و انگار نه :  چیزی نگفت که باز ادامه دادامیررضا
  شته؟ بدون هیچ تاوان و تقاصی؟انگار داداش من رو ک

  
من هم چشم دوخته بودم به دهن . با چشمهایی ریز شده خیره شد به حسامامیررضا

  قبول من رضایت میدم، اما به یه شرط؟: حسام که گفت 
  

تو همین هفته تو و :  با لبخند نگاهم کرد و بعد چرخید طرف امیررضا و گفتحسام
  .آشوب ازدواج می کنید

  
امیررضا دهن باز کرد تا چیزی بگه که حسام دستش رو . سام خیره شدم به حمتعجب

صیغه عقدتون که جلوم خونده شد و اسماتون تو شناسنامه هم رفت : باال آورد و گفت
  .من هم من رضایت میدم

  
  !دیوونه شدی؟ آشوب مثل دخترمه: امیررضا

  
  . الکی نیستتاوان باید بده آوید، زنده موندنش:  خنده عصبی کرد و گفتحسام

  
  چطور دلت میاد اون دختر با من ازدواج کنه، تو که دوستش داری؟: امیررضا

  
خب اگه تو زیادی براش پیری می تونه به من هم فکر :  با خنده عصبی گفتحسام

کنه، باالخره زنده موندن آوید تاوان داره دیگه؟اگه قرار به زنده موندنشه پس 
  .اگه تو رو نخواد نهایتش من حاضرم بگیرمشباید آشوب رو از دست بده، آشوبم 

  
فکر کنم مامان خوشحال شه ببینه تو سروسامون می گیری، :  بهم زد و گفتچشمکی

  .باالخره مادر آوید که رفتنیه
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  این پسر چی رو می خواست ثابت کنه؟.  اتاقش رفت و در رو محکم بهم کوبیدسمت

  
م رو فوت کردم بیرون و به قاب نفس. سمت امیررضا که دیدم اون هم رفتهبرگشتم

  .عکس احسان خیره شدم شده بود وسیله انتقام حسام
  

**  
  
  "آشوب"
  

  شما که گفتین می تونید رضایت بگیرید؟ پس چی شد؟:  روبروش ایستادممتعجب
  

  .نمیشه، بذار یه مدت بگذره شاید تونستیم کاری کنیم:  گفتعصبی
  

دم واسه کسی که نسبتی باهاش نداره  نمی تونه کاری بکنه، اصال مگه آمیدونستم
  مگه کاری هم می کنه؟

  
میدونستم همه حرفهاتون در حد حرف می مونن، من خودم همین :  پوزخند گفتمبا

  !امروز میرم خونشون ، خودم با مادرش حرف میزنم، حتما دلش به رحم میاد
  

  تو کاری نمی کنی تا من ببینم چی میشه، فهمیدی؟:  داد زدیهو
  

 سنش رو نگه داشتم که جواب دادش رو ندادم اما با این حال کوتاه نیومدم، احترام
آقای محترم ، ممنون که تا اینجاش : فعال برای من مهمتر از هر چیز جون آوید بود

  !همراهمون بودید اما از اینجا به بعد خودم میرم واسه نامزدم رضایت می گیرم
  
  !حسام حاضره رضایت بده:  چشام زل زد تو
  

  ! ته دلم لرزیدیهو
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  !اما به یه شرط:  دادادامه

  
 شدم، یعنی اون شرط وقیحانه اش رو به این مرد هم گفته بود؟ یعنی من رو سرد

  جلوی این مرد تا حد یک همخواب پایین آورده بود؟
  

  . بودم ادامه بده اما سکوت کرده بودمنتظر
  
  ی؟حاضری با من ازدواج کن:  روی نیمکت بلند شدم که گفتاز
  

  ! لبم کج شد، دیوانه شده بود این مرد گوشه
  

میگه اگه قراره آوید زنده بمونه باید یه چیزی رو در :  به ته ریشش کشیددستی
  !عوض زندگیش از دست بده، می خواد تو رو ازش بگیره

  
  . از چشمم افتاده بود اما باز هم جون آوید مهم تر بودحسام

  
  !چی میگی؟-
  

بود، نه نفس درست و حسابی می تونستم بکشم و نه اینکه حرف  راه گلوم بسته انگار
  .می تونستم بزنم

  
  !حالت خوبه؟:  جلوم ایستادنگران

  
  یعنی هیچ جور دیگه ای حاضر نیست رضایت بده؟:  جمع شد تو چشماماشک

  
  ..حسام می خواد تو رو از آوید بگیره ، پس :  رو پایین انداختسرش

  
  ! حسام حرف میزنمخودم با:  رو کنار زدمبغضم
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  !نه:  گفتکالفه

  
  ! از آب گل آلود ماهی می گرفت ، این هم یکی بود عین حسامداشت

  
چیه؟ بوی کباب به دماغت خورده؟ گفتی :  تحقیرکننده ای روی لبم نشستپوزخند

  ..منم
  

 رو به معنی سکوت باال آورد اما ساکت نشدم، این مرد هم از چشمم افتاده دستش
  !بود

  
  ..زم نیست دنبال کار آوید باشین، اون اگه بفهمه شما داریندیگه ال-
  
  ...بذار بهت بگم!بس کن دختر-
  

فکر می کردم وقتی قضیه حسام و خواستگاریش و :  ادامه بده ،صدام لرزیدنذاشتم
  ....بهتون بگم پدرانه من و آوید رو حمایت می کنید نه اینکه

  
  !ببینمتوندیگه نمی خوام :  نفرت یه قدم عقب رفتمبا
  

من قول میدم همه چی رو درست :  از اینکه قدم دوم رو بردارم دلخور گفتقبل
  !کنم

  
نمی خوام چیزی بشنوم، چرا بهش نگفتی پسرت نیست که نخواد تاوان :  زدمداد

  .اون گذشته ای که معلوم نیست چیه رو از آوید بگیره
  

وم ، دیگه هم نمی هیچی نمی خوام بشن:  چیزی بگه که بلندتر داد زدمخواست
  !خوام ببینمتون
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فردا با هم حرف میزنیم، بهتره امشب رو به :  تند کردم که با صدای بلندی گفتقدم
  !بهت قول میدم کاری کنم که به آوید برسی!هیچی فکر نکنی

  
 زدم چی می گفت این مرد، من همین امشب ، همین االن به حسام می گفتم پوزخند

یست، می گفتم که آوید پسر امیررضا نیست، می گفتم که که تو این قبر مرده ای ن
  !انتقام بی خودی از آوید نگیره

  
دست تو کیفم کردم و . که نفهمیده بودم که جاری شدند رو پاک کردماشکهایی

  .گوشی بدست خیره شدم به شماره حسام
  
باالخره ششمین تماسم رو . اولین بوق رد تماس زد، دوباره و دوباره زنگ زدمبا

  !بنال: جواب داد ، عصبی گفت
  
  !حسام باید باهات حرف بزنم-
  
  !می شنوم:  مکث گفتبا
  

  !حضوری:  گفتمخفه
  

  !یا همین االن بگو یا خداحافظ:  حوصله گفتبی
  

 می خواست از آوید انتقام بگیره چون فکر می کردم پسر ِ امیررضاست حسام
  !مطمئنم اگه بفهمه پسرش نیست نرمتر میشه

  
  !آوید پسر امیررضا نیست:  دریا زدم و گفتم رو بهدلم

  
  !حسام؟:  خط سکوت شد، سکوتش طوالنی شد، شاید به دو دقیقه کشید پشت
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اینجوری می خوای کاری کنی بی خیال شرطم شم؟ :  صدای قهقه اش بلند شدیهو
نه عزیزم کور وندی، فکر کردی می تونی منو دور بزنی و دروغ بگی، برفرض هم 

  .بازم مهم نیست و شرطم سرجاشهپسرش نباشه 
  
فقط یه بند به شرطم اضافه شد، هر وقت امیررضا :  لحنی مشمئز کننده ادامه دادبا

یه بچه تو شکمت کاشت و شش ماهه شد ، همراه سونو و جواب آزمایشت بیا منم 
  !میرم رضایت میدم

  
  ! زد، سردم شد، چی می گفت؟خشکم

  
  !البته یه راه دیگه هم هست-
  

  .میدی که می خواست تو دلم بشینه با یادآوری شرط قبلی حسام خاموش شد انور
  

البته اگه حس می کنی ! می تونی با من ازدواج کنی:  خودش گفتنپرسیده
  !امیررضا نمی تونه راضیت کنه، باالخره سنی ازش گذشته

  
  !زیادی عوضی شده بود! آدم واقعا حسام بود؟این

  
  . حرف گوشی رو قطع کردمبی

  
یاد حرفهای امیررضا افتادم، گفته بود حسام می خواد . دیوار خونه ای نشستم هگوش

  .من رو از آوید بگیره، راست می گفت
  

اون گفت همه چیز رو درست می کنه، باورش نکردم، گفت من !  کرده بودم خریت
  !رو به آوید می رسونه و من احمقانه فکر می کردم قصد ماهیگیری داره

  
  . زنگ خورد می نگذشته بود که گوشی اقهی ده دقهنوز
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  ه؟یچ:  به شماره که مطمئن بودم شماره حسامه بندازم جواب دادمی نگاهنکهی ایب
  

  . از گوشم جدا کنمی رو کمی دادش باعث شد گوشیصدا
  
 ی هان؟احمق فکر کردست؟ی پسرم نی بهت گفت بهش بگی احمق کیآخه دختره -

 یزی چغهی؟ با خودش گفته که اگه واقعا ص اون شرط رو گذاشته بودیحسام واسه چ
 ی به اون بله بگی تونم باهات ازدواج کنم و مجبوری هست خب من نمدی تو و آونیب

 دی محرم آوشهی کنه که واسه همی کارش ، کارنی خواست با ایاگه هم نباشه م
   آخه؟ستی پسرم نی گفتی و نتونه باهات ازدواج کنه ، چرا رفتیباش

  
 بدون نی خواستم بهش بگم فقط نامزدیمن م:  رمق شدی صداش ب نگفتم کهیزیچ
 ی کرد ، بعدش می پسرمه باور مدی واقعا آونکهی االی اونم به خیتی محرمچیه

  ؟ی اما االن چ،ی برسدتی به آوی تونستی تو هم ممی رو آزاد کندی آومیتونست
  
   با حسام؟ای ؟ی برسدی به اوی خوای بچه مهیبا :  داد زدهوی

  
  ! هق هق ام رو خفه کردم حق داشت، خراب کرده بودمیصدا

  
  !خانم حالتون خوبه؟:  از کنارم رد شد و متعجب نگاهم کرد، آروم گفتیپسر

  
 تکون داد و رفت یسر. دست از سرم برداره سر تکون دادم و بلند شدم نکهی ایبرا

 دوارمیم ا؟ی با حسام آماده کنی زندگیبهتره خودت رو برا:  گفتررضایدوباره ام
  !خداحافظ! یخوشبخت ش

  
  !من حاضرم باهات ازدواج کنم :  گفتمهی گرونی قطع کنه منکهی از اقبل

  
 ی برای بهتره بذاریگی می چی دونی نمستیاالن حالت خوب ن:  گفتری تاخبا

  !فردا
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 ی شد حاضر می نمی عوضنقدری اگه ادی حسام به هدفش برسه، شاذارمیمن نم! نه-
 ی از اون زندگری غی کنم اما االن حاضرم با هر کسیاهاش زندگ بدیشدم بخاطر آو

  !دهیکنم، مهم آو
  

  !ی رو بزندی آودی قشهی همی برادی باشه بایاگه قراره بچه ا:  کردزمزمه
  

  !قبول:  حال گفتمنی قلبم از فکر فراموش کردنش هم کند شد با اضربان
  
  ! وقتچی ، هدمیطالقت نم-
  

  ! ام بلند نشههی گری تا صدا دهنم گذاشتمی رو جلودستم
  

  !ی فراموش کنشهی واسه همدی بادمیآو:  گفتدوباره
  

  !باشه: دمی لبهام کنار کشی رو از رودستم
  
   اما اون زنده باشه؟ی با من تباه شیحاضر-
  

  !هی که بدونم هست برام کافنی خوام نفس بکشه، همیفقط م:  کردمزمزمه
  
  !یخودت خراب کرد-
  

 خوابوندم تو ی میلی کاش چند تا س،ی شدیاش احمق نمک:  شدی عصبدوباره
 ده؟ی مگه من بهت نگفتم قصدش جدا کردن تو از آو،ی احمق نشنقدریگوشت تا ا

  ! ! خواست خودش به تو برسهی شرط منیاون با ا...حسام دوستت داره
  
   خواست بگه به حسام فکر کنم؟ی م؟ی که چیعنی
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 نگاهم ریپر از تحق. سام هم حضور داشتح. کنارش نشسته بودمیفاتی تشرچی هیب
 گفت اگه ی وار مری گفت دوستم داره فقط تحقی سوخت که نمیدلم م.  کردیم

  . امتحانت کنمادی ، منم بدم نمی من رو انتخاب کنی تونی خواد میدلت م
  
 خواست من رو بشکنه و خاکسترم ی دلم خواستم بهش فرصت بدم اما نخواست، مته

  !رهی خواست از من هم انتقام غرورش رو بگی مدی، شارو به اسارت ببره
  

  ! روشی و خوشی که خوب بود و من خراب کرده بودم خوبیی هم انتقام روزهادیشا
  

 اش غهی صشی چند مدت پنی که همی هم خبر نداشت، الزم نبود بدونه زنش، زندیآو
 یا مرد نجات جونش داره بی که االن برای و زنشه، زنستیتموم شد ، خواهرش ن

 ی کنه خواهرش براالیبذار خ! ستیمهم ن!  کنهیکه همسن پدرش ازدواج م
  ! از خودش گذشتشیآزاد

  
 ررضای که امی اعصابم بود، اصال همون روزی روی روزها هم که بدجورنی احسام

 ی که حتیی حرف بارم کرد، حرفهایجوابم رو بهش گفته بود اومد شرکت بابا و کل
  !شهیرم مفکر کردن بهشون باعث ش

  
  !ری و تحقنی خواست من رو منصرف کنه اما با توهی کرده بود و مداغ

  
  ! پسرش بوددی باشه آوی هم راضدی بود، بای نگاه بابا، راضی رودی چرخنگاهم

  
  ! کردم، اما ، حق نداشتم؟ی می انصافیب

  
  ! سهراب هم بودنکهی که پر از اشک بود، جالبتر ای هم بود اما با نگاهمامان

  
   چرا؟دی نپرسیحت!  کرد ی حرف فقط نگاهم مچی هیب

  
  ! تونستم ی داشت منصرفم کنه اما نمی چند هفته مامان سعنی اتو
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 دیپس با!  کرده بودمی بازنی رو وارد ادی که آویمن!  اتفاق افتاد مقصر منمنی ااگه

  !دادمیتاوان م
  
  ؟ی تو بگی گفت هر چی هم سکوت کرده بود، مررضایام
  

  ! دونست آخرش به نفع خودشهیم معلومه خب
  

  . کنارش زدم و بله دادمعی شد، سرری ناخواسته از گوشه چشمم سرازیاشک
  

 عقد بود غهیمنتظر خوندن ص. بودستادهیحسام هنوز هم ا. اون آرومتر از من بود بله
  !حتما

  
  ! شده ری رو داشتم که اسی زده شدند، حس کبوترامضاها

  
خودم ! رمی کردم جلوش رو بگی می اما سع لحظه ممکن بود بغضم بشکنههر

  !خواسته بودم
  

  . ازم جدا شدهی رو تو انگشت اسارتم انداخت و با گریانگشتر. بغلم کردمامان
  

  !ونتمیتا آخر عمر مد:  و زمزمه کرددی ام رو بوسیشونی پبابا
  

  ! رو سمت در چرخوندم، حسام رفته بودسرم
  
  ! امروز اون کنارم بوددادینرمش نشون م ی خودم که روراست بودم اگه حسام کمبا
  

  !ی خوشبخت شدوارمیام!  دخترعمهگمی مکیتبر:  شدکی نزدخندی لهی با سهراب
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 خواستم که ی رو می مردی خواستم من فقط زندگی نمی نداشت من خوشبختخبر
  ! طناب و پاره اش کردنی زد به اشهی من رو به اون گره زد و ناغافل تبی عجیزندگ

  
  !فت، مامان و بابا هم رفتند و من موندم و اون رسهراب

  
  . کردی بود و با دفتردار صحبت مستادهی عاقد اکنار

  
 اهمی که به اجبار مامان سرم کرده بودم رو با چادر سیدی توجه به اون چادر سفیب

  . انداختم از دفتر خارج شدمفمیچادر رو گلوله کردم و ته ک.عوض کردم 
  

  !صبر کن: دمی شنی راه پله می تندشو روی قدمهایصدا
  
  ! رفتمی نمی اجازه اش قدمی بدی مگه زنش نبودم پس باستادم،یا

  
  !؟یخوب:  رو تو صورتم چرخوندنگاهش

  
  ! تو بگوایخدا

  
  ! داشت؟دنی من پرسی روزهانی احال

  
  !میبر:  نگاه ازش گرفتم که گفتی تلخند مسخره ابا
  

 رو نداره نی کس ارزش اچی گفت هیم!  دوستم نبود چون مخالف بودنی تریمیصم
  !ی رو به پاش ببازتیکه زندگ

  
 که ازش نسبت ی اون عالقه ادی هنوز عاشق نشده بود، شادی شادمی کشیقی عمنفس
  .دی فهمیوگرنه من رو م!  دروغ بودزدی دم مدیبه فر

  
  ! شروع شده بودی بودم کدهی عاشق شدم، خودم نفهمبی عجچقدر
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  آشوب؟-
  
  !مسخره بود امشب شب ازدواج من بود. و قبل از اون حرکت کردم خودم اومدم به
  
 حضور داشت، چرا ی مهمونی به پا شد و نه حتی و نه هلهله ادی کل کشی کسنه

  !سهراب و حسام رو فراموش نکن
  

  . ساختمون شدنگی وارد پارکقهی دقستی شدم، حرکت کرد، بعد از بنشی ماشسوار
  
  ! سوار شوایب:  خواستم سمت راه پله برم که گفتسوار آسانسور شد ،. می شدادهیپ

  
  . نداشتمیحوصله لجباز. کردی و با اخم نگاهم میجد

  
 کم داره، زای چیلیخونه هنوز خ:  رو فشار داد و گفت3 وارد شدم که دکمه دنبالش

  . نشدنی مدت کم بهتر از انیتو ا
  

 نجای شده بود ا که حاضرنی کرد اصال، همی نمی زندگنجای حق داشت اون که اخب
  ! بودی کنه خودش کلیخونه بخره و زندگ

  
  . شدمشی متر75 سرش وارد آپارتمان پشت

  
 خونه اس نی تو ادونستمی که می به خونه و فضاش توجه کنم سمت تنها اتاقنکهی ایب

  !دمی چمدونت رو باز کردم لباسات رو تو کمد چروزید: قدم برداشتم که گفت
  

 ، چون از امروز به بعد دهی محرمم نبود لباسام رو چوزری که دی نبود که مردمهم
  !شوهرم بود

  
  . رو کف اتاق پرت کردمفمی و کدمی از سر کشچادرم
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  . اتاق نشستم و دستهام رو دور زانوهام حلقه کردمکف

  
  " کنمی پر میی را با تو که تنهامی هایی تنهاای خدا" لب زمزمه کردمریز
  

 وار تو خودم نی شدم و جنالی خی همان قهر بیتالفنماز امشب رو به !  کردم قهر
  .جمع شدم

  
  . شب گذشته بود که در زدمهی از نی اندکدیشا!  ساعت گذشت؟ خبر نداشتمچند

  
  !؟یداریآشوب ، ب-
  

  ! نبودبهی غرگهی بود بلند شم؟ اون که دالزم
  

  !بلند شو شام بخور:  باز شد و وارد شددر
  

  !رمی من س: ازش گرفتم و سرجام نشستمنگاه
  

 ی چنیبلند شو املت رو بزن تو رگ بب! بلند شو :  لبش نشستی روی محولبخند
  ! سرت کاله نرفتهینیبخور تا بب! شده؟

  
 ادآوری که ی حضورش عذاب آوره ، وقتدی فهمی واقعا نمیعنی کرد؟ ی میشوخ
  ده؟ی به آودنینرس

  
  . موردش بلند شدمی خالص شدن از اصرار بی برادیشا
  
:  گفتمی که سرم بود خواستم از کنارش بگذرم که مالین مانتو و شلوار و شال هموبا

  ؟ی کنیلباس عوض نم
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 گذاشتم تا از اتاق خارج شه، منظورم رو رهی دستگی حرف برگشتم و دست رویب
 هر چه دیتازه با! گهی تنم کردم، محرم بود دی در رو بستم و بلوز و شلوارد،یفهم

  !گهید شد یزودتر پدر بچه ام م
  

دست و صورتم رو . گلوم رو قورت دادم و از اتاق خارج شدمی خفه شده توبغض
  .شستم و پا تو آشپزخونه گذاشتم

  
  ! هم کنارشی بود و سبد نون و سبززی تابه وسط میماه

  
 لبخند دنمیبا د. کردکی املت اشتهام رو تحری روز بود لب به غذا نزده بودم، بودو

  !د نشده تا سرنی بشایب: زد و گفت
  

دست داز کردم و .سبد نون رو سمتم هل دادم .  چهار نفره نشستمزی پشت مروبروش
  . جلوم قرار گرفتی برداشتم که لقمه ای نونکهیت

  
  . حرف لقمه رو از دستش گرفتم یب

  
  ! شد که اون لقمه گرفت و من خوردمی چدمینفهم

  
  ! نخورده لقمه همهی ی اون حتدمی شد تازه فهمی تابه خالی ماهیوقت

  
  !دیببخش:  دهن باز کردمشرمنده

  
 ی تو برام املت درست کننباریفقط اگه ا! نوش جونت: دی با صدا خندد،یخند

  !شمیممنونت م
  

 من، اما یفراموش نکن که امشب شب عزاست برا! نخند !  گفتم عمرای بود محقش
  .لب فرو بستم و بلند شدم
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  ! کنمیرو بخواب ، خودم درست م بیاگه خسته ا:  رو باز کردم که گفتخچالی
  

  ! کنمینه ، خودم درست م:  دوستانه اش باعث شد بگمیادی لحن زدیشا
  

 حضورش نکهی با ادمی کشی گفت و از آشپزخونه خارج شد، نفس راحتی اباشه
  !معذبم نکرده بود

  
  "یلدا"
  

 به ساعت دیواری خیره شدم، سابقه نداشت بعد از مرگ احسان تا دیروقت نگران
  .یرون از خونه باشه، ساعت از دو نصفه شب گذشته بود و دلم بدجور شور میزدب

  
  ! بار با گوشیش تماس گرفتم اما هر بار صدایی تو گوشم نالید خاموشهچند

  
  ! رعد و برق بلند بود و بارون تند می بارید، ترسیدم نکنه اتفاقی افتاده باشهصدای

  
ز کسی کمک بگیرم گوشه مبل نشستم و  از اینکه این وقت شب نمی تونستم اکالفه

  .دست سمت گوشی تلفن بردم که در سالن باز شد
  
بی حس بود، انگار که روح از !  دیدنش نتونستم نفس راحتی بکشم، چون ترسیدمبا

  !بدنش رفته باشه
  

 لرزدند و تنش خسته بود، صدای ماشین ی رنگش می بی خیس بودند لهالباسهاش
  !ومده بودرو نشنیدم، یعنی پیاده ا

  
  !ازدواج کرد:  بهت بودم که جلوی پام نشست و سرش گذاشت روی پاهام و نالیدتو
  

 حس نداشت، منظورش رو نفهمیدم ، خواستم بپرسم کی؟ که خودش ادامه صداش
  !من غلط کردم مامان، من دوستش دارم: داد
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 حسام  بردم الی موهای خیس و خیره شدم به تن لرزانش که زار زد، پسر من ،دست

من تا حاال یک بار جلوی من گریه نکرده بود، کودکی هاش رو هم سعی کرده بود 
  محکم باشه چی شده بود که اینجوری پریشون و زارش کرده بود؟

  
  . مامان تو رو خدا بگو خوابم، با امیررضا ازدواج کرد، خودم شرط گذاشتم-
  

  .نتونستم حرفی بزنم.  داشتم منظورش رو می فهمیدمتازه
  

  . گریه اش دلم رو به آشوب انداخته بودصدای
  
به خدا دوستش داشتم، من غلط کردم هر چی گفتم، اصال مگه اون منو نمی -

  !شناخت، به خدا فقط حرف زدم ، دلم سوخته بود، منو نخواست مامان
  

 رو به دامنم چسبونده بود که نتونم اشکهاش رو ببینم ، اما لرزش شونه هاش صورتش
  !چی؟

  
  !عشقم شد زن بابام! مامان شد زن بابای من:  گریه کردم وقتی گفتهمپاش

  
   عاشق شدن به مردای این خونواده نیومده بود، کدومشون خوشبخت شدند؟انگار

  
تا لحظه آخر بودم، منتظر بودم پشیمون شه، خب چرا درک نمی کرد سخت بود -

د آرومم کنه، چرا هر من قرار بود از خون برادرم بگذرم ، خب چرا اون نیوم! برام 
  !بار اومد خواستش آزادی اون پسره بود؟ ازشون متنفرم

  
با خشم و نفرت بهم خیره شد، دستم که تو موهاش بود تو .  خودش رو عقب کشیدبهو

  .هوا خشک شد
  
  !االن قراره باز بابا بشه! از تو هم بدم میاد، متنفرم-
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  . نفرت خندید، ترسیدممیون

  
ه اش رو می بخشه من مطمئنم، عرضه نداره از حقش دفاع اما باز هم زن و بچ-

  !کنه، اون یه احمقه
  

   می فهمید من باعث شدم اون یک عمر پدرش رو عمو صدا کنه ، چکار می کرد؟اگه
  
  !هیچ وقت نباید بفهمه، نمی خوام تنها کسی که برام باقی مونده رو از دست بدم! نه
  

فکر می کردم همه : مظلوم نگاهم کرد خنده اش قطع شد، مثل پسربچه های صدای
  .اش بازیه، اما جلو چشمام بهش بله داد

  
 پرید سمت گلدون وسط میز و محکم پرتش کرد، به ستون وسط سالن خورد و یهو

  .تیکه تیکه شد
  
نیا جلو، اون االن :  ترس چشمام رو بسته بودم، بلند شدم تا ارومش کنم که داد زداز

  !، یعنی اونم االن جایگاهش مثل توئهزن بابامه، تو هم مامانمی
  

من غلط کردم، برو بهش بگو رضایت میدی فقط زن اون :  میون بغض خندیددوباره
 دیمامان نبا!نه بهش بگو هیچ وقت ازدواج نکنه...اصال بره زن آوید شه، نه! نباشه

  ! باشه اون فقط مال منهیمال کس
  

ه دیوار پشت سرم خیره شدو  انگار پاهاش سست شدند که کف سالن نشست، بیهو
همه روزا زنشه، یعنی دیگه هیچ وقت مال من ...امشب زنشه، فردا: زمزمه کرد

  !نمیشه
  

  !اصال همه اش تقصیر توئه:  خروشیددوباره
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نه اصال تقصیر امیرعلیه، :  رو کشیدم عقب که دوباره سرجاش نشست و نالیدخودم
  !اون گفت برم سراغ اون پسره

  
دلت سوخت امیررضا ازدواج کرد؟ خودم دومادش : ید و گفت وار خنددیوونه

  !پدرم رو من دوماد کردم، عشقمو بهش دادم! کردم
  

یه قدم خودم رو عقب کشیدم، باید با محسن !  نبودم امشب رو دیوانه نشهمطمئن
  .حرف میزدم

  
به اون دست بزنی همین امشب خودمو از :  بردم سمت گوشی تلفن که نعره زددست

  ! و این دنیا خالص می کنمدست تو
  

  !باشه آروم باش:  دهنم رو قورت دادمآب
  
  !تو و شوهرات زندگیم رو به گُه کشیدین-
  

  !بامزه اس نه! تو و شوهرات:  و گفتخندید
  

سمت تلفن خیز برداشت و محکم به .  محکمی به میز کوبید که شیشه اش شکستلگد
شقش رو به آغوش پدرش هل زمین کوبیدش، فقط نگاش می کردم ، پسرم خودش ع

  !داده بود، دیوانه شده بود امشب
  

کاش این بار :  توجه به خورده شیشه ها کف سالن نشست و اینبار با اشک نالیدبی
  !بابای خوبی بشه

  
  . حرف و داد زد که دم دمای اذان صبح خسته و زار تو سالن خوابش برداونقدر

  
ش کشیدم، مطمئن بودم صبح با حال  رو آروم زیر سرش گذاشتم و پتو رو تنبالشت

  .خراب و مریض بیدار میشه
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 جمع کردن خورده شیشه ها شدم و فکرم رفت سمت امیررضا، ازدواج کرده مشغول

  !بود
  

  ! کشیدم و زیر لب دعا کردم اینبار خوشبخت بشهآهی
  

 از جمع کردن سالن موبایلم رو که روی کانتر آشپزخونه جا گذاشته بودمش بعد
اما قبل از اینکه دستم روی شماره اش قفل شه .  تا با محسن زنگ بزنمبرداشتم

تصمیم گرفتم محمد حسین حرف بزنم، باالخره اون جوون بود و شاید می تونست .
  .حسام رو آروم کنه

  
  !سالم عمه..الو :  دومین بوق خواب آلود جواب دادبا
  
  !سالم عزیزم، ببخشید این وقت صبح بیدارت کردم-
  
  ! چه حرفیه ، دیگه باید کم کم بیدار می شدمنه این-
  

  چیزی شده عمه ؟:  چطوری باید بهش بگم که خودش گفتنمیدونستم
  

  !می تونی بیایی اینجا:  گفتمآروم
  

! اتفاقی افتاده عمه؟:  خواب از سرش پرید که با صدایی بلندتر از قبل گفتانگار
  حسام خوبه؟

  
  ! کنارش، شاید بتونی آرومش کنیمیشه بیایی! حسام حالش بده:  شکستبغضم

  
  .باشه عمه تا نیم ساعت دیگه اونجام-
  

  .نماز خوندم و اینبار برای آرامش پسرم دعا کردم. رو قطع کردمگوشی
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 حال آماده کردن صبحونه بودم که زنگ به صدا دراومد، سریع دکمه رو فشار در

 باز شدن در سالن دادم قبل از اینکه حسام بیدار شه، اما عجیب بود که به محض
  .چشماش باز شد و سعی کرد بلند شه

  
حسام مامان بلند شو برو ، لباس عوض کن بعد هم بیا بهت قرص :  سمتش رفتمبه

  !بدم ، می ترسم سرما بخوری
  

  . ترسیدم حتی تی شرت خیسش رو از تنش خارج کنمدیشب
  

  !نه  به گردنش داد و خیره شد به پشت سرم، برگشتم دیدم محمدحسیفشاری
  
  !سالم-
  

 سالمش رو آروم دادم، اما حسام خصمانه نگاهم کرد و با صدای گرفته ای جواب
تا من یه دوش می گیرم شما لطف کن صبحونه رو آماده کن که امروز زود : گفت

  .باید برم شرکت
  

   بگم اینقدر زود؟نتونستم
  

: حسین اتاقش حرکت کرد اما نرسیده به اتاق برگشت و خیره شد به محمد سمت
بهتره برگردی خونه اتون و به ادامه خوابت برسی که عمه ات ! چطوری پسر دایی؟

  .بی خودی زابرات کرده
  

 نه انگار که دیشب داشت زار میزد و ناله می کرد، سرد شده بود ، خیلی زود انگار
  .سرد شده بود و این زود سرد شدنش ترس داشت

  
  "سایه"
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بیداد و دعوا ،آروم نشسته بودم و با بغض به  اون هیاهو و سر صدا و داد و توی
مردی نگاه می کردم که عاشقش بودم،به مردی که بعد از سه سال زندگی راحت 

  .کنارم زد
  

 رو دو تا دور سالن چرخوندم،نگاهم به مرد مسنی افتاد که دستبند به دست نگاهم
 بود و به کنار سربازی ایستاده بود که خمیازه کشان پرونده ای رو دستش گرفته

  .دیوار روبروش خیره شده بود
  

 داد و بیداد از اتاق روبرو باعث شد نگاهم بچرخه روی در سبز رنگ صدادی
صدای داد و بیداد مردی که می گفت ،طالقشو میدم ....101به اتاق شماره .روبروم

اما مهرشو نمیدم و صدای ضجه های زنی که می گفت اینه جواب بیست سال سوختن 
  .و ساختنم

  
 حالم داشت بهم می خورد،فضای خفقان آوری که تا حاال چند بار توش قدم دوباره

  ...تنهای تنها.گذاشته بودم و هر بار تنها بودم
  

 به مرد زندگیم خیره شدم،به مردی که به کفشهای براق و واکس خورده اش دوباره
دی که به مر...به مردی که مثل همیشه خوشتیپ بود،جذاب و شیک.خیره شده بود

  .بخاطرش پشت پا زدم به خونواده ام و همه کسم
  

 بهش خیره شدم و زمان و مکان رو فراموش کردم که سنگینی نگاهم باعث اونقدر
  .شد سرش رو باال بیاره و نگاهم کن ِ

  
سعی کردم پلک نزنم،نمی خواستم اشکی که پشت . هیچ حسی،تهی ،خیره شد بهمبی

  .شقانه این مرد رو می پرستیدمپلکم لونه کرده بریزه،من هنوز عا
  

 اسممون رو صدا زدن یا نه،من که توی حال و هوای دیگه ای بودم،بلند نمیدونم
  .بلند شو نوبت ما شد:شد،کیفش رو برداشت و جلوم ایستاد و آروم گفت
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بذار همه : جلوی ریزش اشکام رو بگیرم،عصبی نگاهش رو ازم گرفت و گفتنتونستم
اگه بعد از یه سال نتونی عاشقم کنی همه چی رو تموم چی تموم شه،قرار بود 

کنیم،سه سال گذشته و من هنوز هیچ حسی بهت ندارم،حتی دیگه حس ترحمم هم ته 
 دوستم داری،رک و پوست یکشیده،کاش روزی که غرورت رو زیر پا گذاشتی و گفت

ز کاش اون رو.کنده بهت می گفتم که من نمی تونم عاشقت شم،عشق که زوری نیست
تو به عنوان منشی قابل احترام بودی .گریه هات دلم رو به رحم نمی آوردن

  .برام،اما من هیچ وقت به عنوان شریک و عشقم بهت نگاه نکردم
  

 برنگشت که دیگه نگاهم کن ِ،در اتاق رو باز کرد و منتظر شد من قبل از اون حتی
بدون .ت کردمبی حال و بی رمق وارد شدم و خودم رو روی صندلی پر.وارد شم

  .فاصله کنارم نشست
  

 حرف میزد و من توی گذشته ای سیر می کردم که فکر می کردم عشق رئیس قاضی
و منشی شدینیه،اون جواب میداد و من به روزهایی فکر می کردم که مادرم منو از 

دوباره قاضی حرف میزد و من به روزهایی فکر می ....این عشق حذر می کرد
حتی .... منم همینطورفتعالقه کردم و اون هیچ وقت حتی نگکردم که بهش ابراز 

  ....نگفت منم
  
 دستی که روی دستم قرار گرفت دوباره به حال برگشتم،دستش رو برداشت و با

  حرفی داری بزنی؟:گفت
  
 بغض بلند شدم و به مرد کت و شلوار پوشی که روبروم نشسته بود و زل زده بود با

  .م و اون حکم بده نگاه کردمبهم تا هر چه زودتر حرف بزن
  

 خشک شده بود،بغضی که تو گلوم نشسته بود رو با قورت دادن آب گلوم پایین دهنم
قبل از اینکه وارد این اتاق شم ،خیلی حرفا داشتم بزنم،به این فکر :فرستادم و گفتم

کردم که چرا وقتی یه مرد میگه من زنم رو نمی خوام و می خوام طالق بدم حتی 
 طالق نخواد آخرش حکم طالق رو میدن ،اما اگه یه زن شوهرش رو نخواد اگه زن

  .اما مرد بگه حاضر نیست طالق بده کسی حکم طالقی واسه زن صادر نمی کنه
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نه،نمی خوام التماستون کنم که باز نوشتن : متاثر خواست چیزی بگه که گفتمقاضی

کوچیک کنم،چقدر حکم رو عقب بندازین،چقدر باید خودم رو بخاطر خواستنش 
غرورم رو بشکنم،خب منو نمی خواد،نتونستم طبق قرارمون عاشقش کنم،آقای 

 از فکر از دست بارقاضی شش ماهه که دارم شب و روز فکر می کنم،روزی هزار 
دادنش می میرم،با ترس لحظه به لحظه می شمارم که نکنه این جلسه حکم طالق 

م،التماس می کنم خالصم کنید،می خوام رو بنویسن،اما امروز ازتون خواهش می کن
به جای اینکه روزی هزار بار از ترس از دست دادنش بمیرم ،یه بار بمیرم برای از 

  دست دادنش
  

 خم شدن و رو روی صندلی افتادم ،با هق هق گفتم خواهش می کنم تمومش پاهام
  .کنید

  
  .شما چی آقا هنوز سر حرفتون هستید: قاضی آروم بلند شدصدای

  
پس یه : چی گفت ،شاید سرش رو به نشونه آره تکون داد که قاضی گفتنیدمنش

آزمایش بگیرین که خانمتون باردار نباشن ،نتیجه اش رو بیارین تا حکم رو صادر 
  .کنم

  
بدون اینکه .بلند شدم... شد،حس کردم نفسم بریده شد،خالی شدم ،تهیتموم

ا و هیاهو صدای قدمهاش توی اون سرو وصد.نگاهش کنم بی روح قدم برمیداشتم
  .رو هنوز هم می تونستم تشخیص بدم،پشت سرم راه میرفت 

  
برو : محوطه خارج شدیم،به خیابون پر رفت و آمد خیره شدم،جلوم ایستاد و گفتاز

  .خونه ،من باید برم شرکت،فردا می ریم آزمایشگاه 
  

چرا بابات : به همین سادگی و من با تلخ خندی دست روی شکمم کشیدم و گفتمرفت
که شش ماه تقاضای طالق داده هنوز هم موقع خواب هم سرم ِ؟چرا سرش رو روی 
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همون بالشتی میذاره که من میذارم؟مانتوم رو چنگ زدم و با بغض ادامه 
  . دارمومامان تو میدونستی من ویار دارم؟هوس آغوش پدرت ر:دادم

  
التوم کردم و سمت پیاده دستام رو تو جیبای پ.  پشت دستام اشکام رو پاک کردم با

  .رو قدم برداشتم
  
  ".گفت فردا میریم آزمایشگاه"
  

 رو چشیدم و دست کشیدم روی شکمم که کمی برآمده شده بود، باالخره بچه غذا
  !ام حدود دو ماهیش بود

  
اگه ! یعنی فکر می کنی بابات بفهمه مجبورم می کنه بکشمت؟! خوبی مامان؟-

  !مهاینجوری باشه ترجیح میدم نفه
  
 صدای چرخیدن قفل توی در دستم رو سریع از روی شکمم برداشتم و با دلهره با

  .برگشتم طرف در که وارد شد
  

 همه این سه سال کفشش رو از پاش درآورد و بعد هم پالتو و کیفش رو کنار مثل
  .جاکفشی گذاشت و در جواب سالمم فقط سر تکون داد

  
وز فقط چند کلمه است و موقع نیازش یه  سهم من از زندگی با این مرد در رهمین

  !آغوشِ سرده
  

   داشته هایم از توتمام
  

   نگاه سرد است ویک
  

  ! گرمش نمی کندی انهی که هیچ شومآغوشی
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  . از ده دقیقه دست و رو شسته پشت میز نشست و منتظر شد شام رو بکشمبعد
  

  ! سکوت کرده بود وقت نپرسید شام چی داریم، یا اصال آماده اس یا نه ؟ همیشههیچ
  

   نداشت من یک عمر استخبر
  

   هایش را که هیچنگاه
  

  ! سکوتش را ترجمه می کنمحتی
  

   کاش گاهی اضافه کاریم را میدادفقط
  

  ! خبر نداشت ترجمه سکوت سخت تر استشاید
  

 کتلت رو وسط میز گذاشتم و خیارشور و گوجه و سبزی رو هم کنارش، در آخر دیس
  .غ و دو لیوان هم سبد نون و پارچ دو

  
 حرف شروع کردن به خوردن، میلی به خوردن نداشتم اما ناچارا برای جنینم بی

چند لقمه به زور خوردم اما هنوز لقمه سوم رو دهنم نذاشته بودم که یهو حس کردم 
  .تموم معده ام زیر و رو شد

  
  . روی دهانم گذاشتم و دویدم سمت دستشوییدستمو

  
ده بودم رو باال آوردم و بی حال شدم چند مشت آب  هر چی خورده و نخوروقتی

  .پاشیدم روی صورتم
  
  ! در دستشویی خیره شدم، حتی نیومد بپرسه چمه؟ خوش خیال بودم دیگهبه
  

  ! حال سمت آشپرخونه رفتم، بی خیال هنوز در حال خوردن بودبی
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  . نداشت هیچ وقت براش مهم نبودمتعجب

  
 یه روزی گفته بود قبل از من از میز غذا بلند نشو  به خواسته اش احترام گذاشتم،اما

!  
  

  . نگفت، اما من اطاعت امر کردم و نشستمدلیلی
  

برای :  اینکه حتی نگاهم کنه ، لیوان دوغ رو به دهانش نزدیک کرد و گفتبدون
  آزمایش بارداری باید ناشتا باشی؟

  
  !باردارممن :  جرعه از دوغش رو خورد که دلم رو زدم به دریا و گفتمیه
  

  . لیوان از دستش و صدای شکستنش باعث شد چشمام ناخودآگاه بسته شنافتادن
  
  "دیآو"
  

 باشه، قرار نیدی که انجام میصدبار گفتم حواستون به محاسبات:  داد زدمیعصب
  !نی رو به گند بکشنجای اعتبار استین

  
 نایتم ا کردم و نگاه ازش گرفتم، خودم اعصاب نداشی گفت که پوفی ترس چشمبا

  .رنی اعصابم می بدتر روشونی بازجیهم با گ
  

 رهی به صدا در اومد، رو به افشار که هنوز بهم خمی گوشی رو برداشتم که صداپالتوم
  !رونی بدییبفرما: بود گفتم

  
 پسر هی دنی که با دیی وقت از دختراچی زد، هرونی گفت و از اتاق بی چشمعیسر

 هم ی که دست پاچلفتنی خصوصا اومد،ینم کردند خوشم یدست و پاشون رو گم م
  .بود
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  !بله:  جواب دادمیشگی شماره همدنی دبا
  
  !؟ی هستی عصب،ی برخورد داشتیسالم، باز با ک-
  
  !زنیری خورن، اعصاب آدم رو بهم میکارمندات به درد کار نم-
  

 نجای رو بهت بسپارم ، از ای کار اون شرکت فکستندونستمیاگه م:  و آروم گفتمیمال
  ! کردمی کار رو نمنی وقت اچی همتینی بی بار هم نمهی ی و سالیشی میفرار

  
  ! ، من کار دارم ررضایام-
  
 آشوب تموم شده رو ندارم، ی زندگی که به ازاشی حوصله مهربون بازیعنی نمیا

:  و گفتمدمی از سر حرص کشیپوف... که خواهرم با ادی از خودم بدم می حتیگاه
  ! زدم سرهی آخر هفته دیشا
  

 نی کمکم کرد اما همه ایلی خواستم از سرم بازش کنم ، درست بود که خی مفقط
 ی مکی به سالگرد ازدواجشون نزدی وقتشهی آشوب بود و من همیکارهاش در ازا

  . شدی داغون می خودیشد اعصابم ب
  

  !باشه ، مواظب خودت باش، خداحافظ:  که گفتدی دردم رو فهمدیشا
  

  کسرا خوبه؟: دمیپرس
  
  !دلش برات تنگ شده! آره -
  
  !خداحافظ:  حوصله گفتمیب
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 تو چشم افشار نگاه کنم از نکهی بار بدون انی رو هم برداشتم و افمی که کردم ، کقطع
  . زدمرونیشرکت ب

  
 کنار خاک نی که گذشتن ، بعد از دو ساعت روندن ماشیی شنبه هاکی همه مثل
  .کنم نشستم که نتونسته بودم باهاش وداع یزیعز
  

  ! نداشتمزی چچی داشتم و هزای چیلی عوض شده باشه، خزای چیلی االن خدیشا
  

  ! رو باخته بودممیی همه دارامن
  

 کنم آشوب کاش خواهرم نبود، ی بده که هنوز شبها آرزو میلیخ:  کردم زمزمه
  ! چون هنوز نتونستم قبول کنم خواهرمهدنش؟ی وقت نتونستم برم دچی چرا هیدونیم
  
  . بودم رو پرپر کردمدهی که سرراه خریی سنگ قبر مادرم رو شستم و گلها گالببا
  

  ! اسمشی رودمی کشدست
  
 خودش شی سالها هومن زنگ زد، اصرار داشت برم پنی مثل همه اشیدو روز پ-

 داره سهم آشوبه نه ی داره سهم منه، هنوزم احمقه، هر چی گفت هر چیکارکنم، م
 تولدش باشه، مسخره اس گهیکر کنم چند روز د پسر داره، فهی آشوب یراست! من

 روز فاصله داره، پسر بامزه چنداما روز تولدش با سالگرد ازدواج مامان باباش فقط 
  ! باباشهی کپدمش،ی دی دو سه باره،یا

  
  . هم راحت نبودمنجای کالفه سر تکون دادم، امی گوشی صدابا
  
  الو؟-
  
  !سالم...س:  من و من گفتبا
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  ؟یداشت یسالم، کار-
  
  ن؟ییای بنی خوایواقعا امشب م:  گفتری تاخبا
  

  !ی ساده و خجالتدخترک
  
 مامانش ازم خواست ی وقتی دخترهی شی ماه پهیواهللا تا اونجا که خبر دارم ، -

 خواد ی و نمرهیباهاش حرف بزنم تا به خواستگارش جواب مثبت بده گفت دلش گ
  !گهی دشیازدواج کنه، منم مجبورم برم خواستگار

  
  !ستی که نی زورد،یای خواد بیاصال نم:  انگار خجالت رو کنار گذاشت که گفتهوی

  
 صورتش گل انداخته و تی خنده به لبم آورد، مطمئن بودم از شرم و عصبانلحنش

  !چشمهاش بغض کردن، درست مثل حرفاش
  

  !ستی نیزور:  حرص دادنش گفتمیبرا
  

  ...دیخودتون گفت: دی لرزصداش
  
 ی مرد چهی مگه ،ی هستی تو دختر خوبه،ی نبود که زورنیا منظورم اآره گفتم، ام-
  !نی خوام همی خواد ، فقط آرامش میم
  
  د؟ی دوستم نداریعنی:  گفتری تاخبا
  

  . سوال رو بپرسهنی کرده بود که تونسته اشرفتیپ ! خوبه
  
 در ضمن ست،ی نی واسه زندگی دوست داشتن شرط کافست،یدوست داشتن مهم ن-
   دارم؟مانی هام ایی گفت من به توانای مشیاه پ مهی یک
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 که زده ی روزارم،ی اون روزش رو به روش می باور نداشت که دارم حرفهاانگار
  ! گفته بود هنوز هم منتظر منههی آخر و با گرمیبود به س

  
  . وقت بهش وعده نداده بودچی که ههی کسمنتظر

  
 آروم رو تجربه ی زندگهیستم  تونی مبی همه فراز و نشنی من هم بعد از ادیشا

  !کنم
  

  . زنگ زدمررضای از جدا شدن از خاک مادرم به امبعد
  

  !جانم، سالم:  بوق جواب دادنی از دومبعد
  
 البته کسرا مینی رو ببگری همدی گفتم اگه وقت دارنجامی اهی ساعتهیراستش ! سالم-

  . تولدش رو بدمهی خوام هدیهم باشه م
  
   خونه؟ییایه وقته ناهاره، نماالن ک:  گفتی خوشحالبا
  

  !باشه:  گفت نه و زبونم ناخودآگاه گفتی ممغزم
  

 تعجب کردم چطور بعد از چند سال باالخره حاضر شدم پا بذارم تو خونه خودمم
  .اشون

  
  ! ، خداحافظمیپس منتظرت:  شم گفتمونی پشنکهی قبل از ای خوشحالبا
  

  . نموندشی منتظر جواب خداحافظیحت
  
 نکرده یدی برام خری وقت کسچی چون هدی بودم، شای بچه ها ناشیرا بدی خرتو

  .بود
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 فعال دم،ی سه چرخه براش خرهی شدم و ی فروشی مغازه اسباب بازهی وارد سرراه
  .دی بود که به ذهنم رسیزی تنها چنیهم
  
 بار یباالخره برا. نرفته باشم خونه اشونی هم گرفتم که دست خالینیری جعبه شهی

  .نمیواستم خونه خواهرم رو بب خیاول م
  
 بهم داد اما شی سال پهیآدرسشون رو .  کردندی می طبقه زندگ5 آپارتمان هی تو
  . خونه سرک بکشمنی به ای منتهابونی وقت جرات نکردم به خچیه
  
 باز شد و ی روزهام زنگ رو دوبار پشت سر هم فشار دادم و در با تقنی عادت ابه

  باز شد؟: دی که پرسررضای امیبعد صدا
  

 ادهیبا توقف آسانسور پ. رو فشار دادم 3تو آسانسور دکمه .  گفتم و وارد شدی ابله
  .ستادمی طبقه انی واحد انیشدم و پشت در آخر

  
 جلوم ظاهر ررضای دست ببرم سمت زنگ در باز شد و چهره خندون امنکهی از اقبل
  .شد

  
 شوکه شد، دنمیاما با د.ادستی سالم کنم آشوب با لبخندهم کنارش انکهی از اقبل

  . بودیگریانگار منتظر کس د
  

همونطور که انتظار داشتم . عوض شده بود. صورتش قفل شدی نگاهم روناخودآگاه
  . مادر تو صورتش بودهی یپختگ

  
  !یسالم، خوش اومد:  بود که سکوت رو شکستاون

  
  .دی دست پشت کمرم گذاشت و منو سمت داخل خونه کشررضایام
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اخم .  دادم اما نگاهم به آشوب بودررضای رو دست امینیریجعبه ش.م  کردسالم
 که بخاطرش خودش ی کسدنی از ددیشا. بودی از بودن من ناراضدیکرده بود، شا

  .رو تباه کرده بود ناراحت بود
  

  . پسرتون گرفتمی برانویا:  چرخه رو هم گوشه سالن گذاشتم و آروم گفتمسه
  
  .احت باش رنی بشد،یزحمت کش: ررضایام
  
 پشت سر آشوب که به هی کنارم نشست و به فاصله چند ثانی اقهی دقهی ررضایام

  . کوتاه بلند شدی عذرخواههیآشپزخونه رفته بود با 
  
 زی می حوصله نگاه چرخوندم تو سالن که نگاهم به عکس سه نفرشون رویب

  . افتادونیزیتلو
  

  . رسندی به نظر میختخونواده خوشب.  بودندررضای و پسرش تو بغل امآشوب
  
  !ستمی خوشحال باشم، اما ندیبا
  

  ده؟ی مهمونت آویچرا نگفت:  کنمزی آروم آشوب باعث شد گوش تیصدا
  

 ی خوای رو میمشخصه به زور اومده، چ:  گفت که جواب دادی چررضای امدمینفهم
  ؟یثابت کن

  
هر رو  زن و شونیحوصله گوش دادن به جروبحث ا.  داشت به زور اومده بودمحق

  .نداشتم
  

  !امیباشه االن زود م:  گفتمزدمی حرف ممی که ظاهرا با گوشی شدم و در حالبلند
  

  ! برمدیصابخونه شرمنده من با:  به دست گفتمی هم گوشبعد
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  . و بعد آشوب از آشپزخونه خارج شدررضای اماول

  
  !میچرا؟ قرار بود ناهار کنار هم باش: ررضایام
  

 کار هیشرمنده ، :  به آشوب نگاه کنم گفتمی حتنکهی رو فشردم و بدون ادستش
  . برمدی از دوستام بایکی ی اومد براشی پیفور

  
  . زدمرونی بهش اجازه اعتراض بدم از خونه بنکهی بدون او
  

**  
  
  "آشوب"
  
  
  
  !ی کردم خوشحال بشیفکر م:  محض بسته شدند در گفتبه
  
  چرا اونوقت؟-
  

 ی من فقط فکر مشه،ی مداریم باش، کسرا بآرو:  شد و دستام رو گرفتکی نزدبهم
  ! اوضاعش خوبهینی ببیکردم خوشحال بش

  
  ه؟ی دردت چدونمیمن م! نه آقا:  و داد زدمدمی رو پس کشدستام

  
  ه؟یدردم چ-
  

  !یدونیخودت بهتر م:  زدمپوزخند
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  . نداشتمیمن منظور خاص ! زمی نکن عزتیاذ:  زدلبخند
  

نگاه .  نبودررضای کار املشی که دلدونستمیو م اعصابم نداشتم ی روی کنترلواقعا
 ستم،ی خواهرش ندی وقت نفهمچی هنکهیا.  کردی ممی بود که عصبدی آوی و خالیته
  . از هر حس داشتی نگاه خالهی.  هم تو نگاهش نبودی برادرانه ای حتنکهیا

  
 تونم ی وقت نمچی من هدی فهمی اون نمیعنی. کردی کار رو نمنی اررضای امکاش

   رو فراموش کنم؟دیآو
  
 می آروم شد بخاطر تسلمونی اومدن کسرا زندگای اگه بعد از به دندی فهمی نمیعنی

 ی نمیعنی نه فراموش کردن حسم؟رمهی و قبول کردن تقدی زندگنیشدن من به ا
 یلی خنکهی خواست ثابت کنه، ای رو می نباشه من آرومم؟ چدی آوی تا وقتدیفهم

   کنه؟ی میردونگ که دوستش دارم میرد داره در حق منکهیمرده؟ ا
  

 نکهی ا؟ی خوشبختی نشونش بدی خواستی م؟ی دعوتش کنیتو حق نداشت:  زدمداد
  ...یزنش رو گرفت

  
  !بس کن-
  

 از بابتش التی ، من فقط خواستم خی فهمیچرا نم:  بار سرم داد زدنی اولیبرا
 عکس هی کسرا و به  تو اتاقینی بار دور از چشمم نشکیراحت باشه که هر چند وقت 

  .ی کنهی و گری شرهیسه درچهار خ
  

 گفت که از همون ی رو میهمون عکس. بوددهی فهمی از کدونست؟یم. زدخشکم
  . الزم بود کش رفته بودملشی به وکلی تحوی مدارکش که برانی تلخ از بیروزها

  
 فهمم ی ندارم؟ نمرتی غی کنیفکر م:  بزنم که از ته دلش داد زدی حرفخواستم

 ی گفتم با من تباه شد، می گفتم حق داره، می می ناموسم؟ نه فقط هی به؟ی چرتیغ
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 ؟ی کردی کار می عکس، اما تو چهی بذار دلش خوش باشه به نهی بیگفتم اونو که نم
  !ی کردی عزا مام سالگرد ازدواج خونه رو بریهر سال به جا

  
  ! کردمی نمیمن که کار: دمینال
  

 حس غاصب بودن بهم دست شهی نکردنت باعث میرهمون سکوت و کا:  گفتتلخ
 تونم بهت ی نمادی چرا زیدونی که کسرا باشه، می خندی مییتو فقط وقتها! بده
 ی با اون رو مرور متی هم آغوشی تو بغلمی کنم وقتی بشم؟ چون حس مکینزد

  !یکن
  
 نیرا اچ! دادی نسبت مدی با آومی کردم، دختر نبودنم رو به هم آغوشهی دلم تلخ گرتو

   گفت؟ی و از فکرهاش نمزدی بود؟ چرا حرف نمدهیهمه مدت نپرس
  

  ! بهش فکر نکردمی تو حضور داشتی وقت وقتچیمن ه:  تهمت رو نداشتمنی اطاقت
  
  ! از لحظه هات رو اون تو فکرت بودهیلی خیپس خودت قبول دار: دی از درد نالپر
  

  چرا من؟! ایخدا:  آرومتر زمزمه کردبعد
  

ممکنه :  کنار در برداشت و گفتی و کتش رو از جالباسچییب بدم و سو جوانذاشت
  ! نگران نشو، البته اگه مهمهام،ی برید
  

  ررضا؟یام: دمینال
  

  . و در رو محکم بسترفت
  

 هم دادمونی داد و بی با صدای شدم و به کسرا سر زدم، از بس خسته بود حتبلند
  . نشده بودداریب
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 ررضای شدم به عکس کسرا که تو بغل امرهی دادم و خهی تخت تکی هالهی به مکنارش
 که ی اولی کردم تو گذشته، تو روزهاریس. بودندرهی خنیبود و با خنده به دورب

 ام ی نشد و روز سکمی و نه روز نزدستی که تا بییزنش شده بودم، تو اون روزها
رمون قرا:  و با حرص گفتمستادمیا جلوش تو آشپزخونه یوقت.  شدمشقدمیخودم پ

 هی با ی تو، که هر روز بخوای بازکی بود نه رمانتدی آوی آزادی شرط برایاجرا
  !می شام بخوررونی بی منو ببری بار بخواهی ی خونه و هفته اییایشاخه گل ب

  
  ه؟یمنظورت چ:  نگاهم کردقیدق
  

آشوب تو هنوز منو به عنوان :  گفتمی کرد اما مالشی صدا دارم حرصپوزخند
 داشته ی رابطه ای قبولم نداری خواد تا وقتی منم دلم نم،یردشوهرت قبول نک

  .میباش
  

 واقعا قصدش دمی خواد من رو بشکنه اما بعدها فهمی کردم می روزها فکر ماون
 ی دلش نمدیشا. خواست من تو رابطه عذاب بکشمی نمدی من بود، شایفقط راحت

 بود یده اما هر چ من حس تجاوز بهم دست بنکهی اایخواست حس کنه متجاوزگره 
 ساعت بعدش من گوشه حموم نشستم و زار کی کردم که شیاون شب اونقدر عصب

 خودت ریآشوب تقص!  خوامیآشوب، معذرت م:  گفتی میزدم و اون پشت در ه
  !ی کردمیبود عصب

  
دست گذاشتم رو نقطع ضعف هر .  کردمشی گفت، خودم عمدا عصبی مراست

  .دست گذاشتم رو مرد بودنش.یمرد
  

 و ی شدری نکنه پگمی م،ی کنمی راضی تونی و نمگهینکنه حسام راست م:  گفتمیوقت
  ..گهید
  

  . حرفم رو خوردم که سکوت کردعمدا
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 بچه هی ی که حتی از کار افتادی نکنه اصال اونقدرگمیم:  نکرد باز گفتمی کاریوقت
  ...یهم نتون

  
  !آشوب بس کن-
  

 اشتباه کردم، اگه با نمی بی کنم میمن االن که درست فکر م:  به کمر گفتمدست
 که احتماال رمردی پهی کردم خوشبخت تر بودم تا ازدواج با یحسام ازدواج م

  .دهی ته کششیمرد
  

 که اون ی سمت اتاقدی بودم که دستم رو محکم کشدهی به نقطه ته جمله نرسهنوز
  .شب اشتراکمون رو به چشم خودش شاهد بود

  
 و نی همراه بود که اولییررضای دلخور امیا و نگاه ها که با اشکها و چشمهیاشتراک

  . رابطه خشنش همون شب بودنیآخر
  

  . ضعف بذارمی رو پامتشی خواست مالی نکرد ؛ چون نممتی اون شب مالدیشا
  

 ی بمی که درست کردم و خوردیبعد از شام ساده ا.  نه روز بعد بودی بعدی رابطه
فکر :  که وارد شد و گفتدمیدراز کش تخت ی گذشته روی روزهایحرف مثل همه 

 دی پس با،ی شرط رو اجرا کنی بار بتونهی که با یکنم اونقدر خوش شانس نباش
  !یتحمل کن

  
 دیی حرف تای پس بشه،ی می چجهی نتنمی تونم منتظر بمونم ببی گفت نمی مراست
  .کردم

  
  . بودیر از من فرای رفتار کرد اما نگاهش در طول تمام هم آغوشمتری مالنباریا

  
 ام تموم یشونی پی بوسه روهی امون با چند بوسه نه عاشقانه شروع شد و با رابطه

  .شد
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 وقت چی بود که هنی نکنم اغی وقت خودم رو ازش درچی که باعث شد هیزی چدیشا

 که یازیبه ن...به نازم. هم بودتهامیتنها به فکر خودش نبود، حواسش به من زن و زن
  . داشتم بهشاجی اما احتزدمیسش م که پیبه محبت...داشتم

  
 خواستم ی کردنش گذشته بود ، می که از سن جوونیمرد.دمیدی کمبودهام رو ممن

 دی و دلم ناخودآگاه با آوی شدم از عقده گاهیپر م.  شدی کنم و نمیباهاش جوون
  . تونستم باهاش خوشبخت بشمی که میبا کس.  کردی اش مسهیمقا

  
 دوست داشتن از جنس عادت، چون هی داشتم، اما  رو دوستررضای که امدرسته

  . بود که دوستش داشتمی مردی بود که ضامن زندگیناچار بودم، اون پدر بچه ا
  

  . کرده بودم به گذران روزمره هام کنارشعادت
  

 که فکر خوشبخت بودن رهی رو بگیدی آوی کرد اما نتونست تو قلبم جای سعاون
  .باهاش حسرت به دلم کاشته بود

  
 نی شدم اما همی خوشبخت نمدی وقت با آوچی بود و من هالی همه اش خدیشا

  ! سوزونهی آدم رو میبدجور...حسرت 
  

 از یبهونه پدرش رو گرفت اما خبر... کردیباز...شامش رو خورد.  شدداری بکسرا
  . نشدررضایام
  

  !مامان ، بابا:  نق زدکسرا
  
  !بس کن تو هم: دی حوصله سرش داد کشیب

  
  .و برداشتم و زنگ زدم، باز هم دستگاه مشترک مورد نظر خاموش بود ریگوش
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  !بلند شو بخواب که از وقت خوابت گذشت:  دست بغلش کردمهی با
  

  ! خوامینم:  و پا زددست
  
  ! بخوابریبگ:  تخت گذاشتمش ی حوصله رویب

  
 بالشت گذاشت، ی و لحنم تند بود که بغض کرد و سر رودی اونقدر اخمم شددیشا
  ! اون مقصرهدم،ی کشی وقت سرش داد نمچی بود هررضایه اماگ
  

 کردم اما یبغلش کردم و عذرخواه . ی قراری و بهی گری بعد از کلدی خوابکسرا
  ! خوادیمنو نم: پسرکم پسم زد و گفت

  
  ؟ینداشت؟ پس من چ!  داشت حق

  
  . شب گذشته بود که برگشتمهی برگشت، از نررضایام
  

 کسرا که دستم بود رو پرت یمکعب خونه ساز.  در باز شد سالن نشسته بودم کهوسط
  .ستادیفقط ا. نگاهم نکردستادم،ی و جلوش انیکردم زم

  
  ..؟منیخوب:  گفتمشرمنده

  
  !ادیخوابم م:  بگمیزی چنذاشت

  
  ! خوامیمعذرت م:  من و من گفتمبا
  
  ... نابود شد اماتی زندگدونمیم:  بودرهی کف سالن خبه
  

 اش نهیو دست دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به س رو قطع کردم حرفش
  .چسبوندم
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  !گهی ددیببخش-
  
  !ستیمهم ن:  دستهاش دور شونه هام حلقه شدندری تاخبا
  

  !ریشبت بخ:  از خودش جدا کرد و گفتمنو
  

  .دی تخت دراز کشیلباس عوض کرد و رو.  وارد اتاق شدمدنبالش
  
 ی و اونجوردادمی محیبهش فرصت توض دی بادی تند رفته بودم، شایادی زدونستمیم

  .دمی کوبی رحمانه تو صورتش نمیحرفهام رو ب
  

  .دی خودش رو عقب کشی که کمدمی بهش دراز کشدهیچسب
  
 غرورش رو ی حق داره، مطمئنا با حرفهام بدجوردونستمی بهم برخورد اما منکهی ابا

  . نکردلی از من زای سالها حقنی وقت تو اچیخرد کرده بودم، اون ه
  
 چشمهاش کرده لی بود و مچ دستش رو حادهی پهلو رو به اون که طاق باز خواببه

  ؟ی دوستم ندارگهید: بود زمزمه کردم
  
 کردم ی می باهاش زندگدی اون شوهرم بود و من با؟ی که باالخره که چدونستمیم

 خاطره خوبه هی شهی همی برادی آوم،ی رو به خودمون تلخ نکنیپس بهتر بود زندگ
  . مونهی میه نشده اس که گوشه دلم باقتجرب

  
 رهی دادم و خهی اش تکنهی شدم و آرنجم رو به سزی خمیسمتش ن.  رو که ندادجوابم

  .شدم به صورتش
  

با دست چپش موهام رو پشت گوشم زد و .  دستش رو برداشت و نگاهم کردساعد
م نبود که  حقدیاما شا... بار عشق رو تجربه کردم، خوب بودهی منم یدونیم: گفت
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 گذشته، باهات می ، چون از سن عاشقستمیاما تو ، عاشقت ن. زود تموم شدیلیخ
 تحملم ی زنده ام مجبوری وقتا از دستت بدم، تستمی حاضر نیمتی قچیآرومم ، به ه

  ...ی تونی بعدش م،یکن
  

 رو دارم، ی توکری مگه من غگه،ی نکن دتیاذ:  لبش گذاشتم و با اخم گفتمی رودست
 رو حس یی تنهای وقت نذارچی هی چهلم مادرم بهم قول دادشیره دو سال پ نادتی

  .کنم
  

 از بابتش راحت شه و التی خواستم خیمن فقط م:  دور شونه ام حلقه کرددست
  !نیعذاب وجدانم کم شه هم

  
 من ررضای امی خوبیلیتو خ:  که سرم روش بودیی همونجادمی اش رو بوسنهی سیرو

تو ر خدا .  شدمی عصبنی همی روزا برانی شدند انییاال پا ذره هورمونام بهیفقط 
  . ترسمی می هستی جورهی شه،ی کن مثل همیبخند، شوخ

  
  !بخواب دختر خوب:  حرف محکم به خودش فشارم دادیب

  
  ؟یدوستم دار: دمی رو لوس کردم، چونه اش رو بوسخودم

  
! آره:  لبخند زد دل خوش منی ، فقط براشیشگی همی زد، نه از اون لبخندهالبخند

  ! دوستت دارمیلیخ
  

  ؟ی کنیآشوب حاللم م:  با موهام شدیمشغول نوازش و باز.  رو بازوش گذاشتمسر
  
  !گهی نکن دتیاذ:  شدزی خمین

  
  ؟یراستش رو بگو، حاللم کرد:  بازوش گذاشتی سرمو رودوباره

  
  .می حاال بذار بخوابدم،یآره بخش:  به شکمش زدمی حرص مشت آرومبا
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  !زمی عزریشبت بخ:  و گفتدیموهام رو بوس یرو
  
 از خواب یی موهام کم کم چشمهام گرم شدند، با صداونی نوازش دستهاش مبا
  .دمیپر
  

 بودم، حتما کار خودش دهی خوابررضای با فاصله از امی بالشت بود و کمی روسرم
  .بود

  
د و دهن  در حال خفه شدند نگاهم به صورت کبوی تکرار شدند صدا که انگار کسبا

  . افتادررضای شدند امدی رو به سفیکف کرده و چشمها
  
 ازم ی اگهیعکس العمل د.دمی کشی مغیفقط ج. آروم شدهوی.دمی کشغیج

  .ومدیبرنم
  

  !مامان:  گفتهی اتاق باز شد و کسرا با گردر
  
 دندی لرزیدستهام م. کسرا به خودم اومدمغیبا ج.دی کشغی من اون هم جیغهای جبا
 چند بار از دستم یگوش. بودی گرفتم، اون شب ذهنم خالی کمک میکی از دیبا

  .رمیافتاد تا تونستم شماره حسام رو بگ
  
  ه؟یچ:  جواب دادری تاخبا
  
  .نجای اایتو رو خدا ب...ررضایحسام، ام:  داد زدمهی گرونیم
  

انگارکه .  کردی نمی حرکتچی که هی شدم به تنرهی و خنی رو پرت کردم زمیگوش
 داشت باباش ی سعهی کسرا هنوز هم بلند بود و با گرغی جیصدا.دی کشینفس هم نم

  . دمی لرزی حرکت وسط اتاق فقط می کنه، اما من بداریرو ب
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 دلیل این گریه ها و جیغهای من این بود که میدونستم مقصر مرگ امیررضا من شاید
ر محبت هستم، اما جرات ابراز نداشتم، می ترسیدم، ترسیدم چون برای اولین با

متاسفم آقا ایشون : وقتی تو بیمارستان دکتر گفت. حسام رو نسبت به پدرش دیدم
  . بودندردهقبل از اینکه برسونیدشون بیمارستان فوت ک

  
من دیدم که کسرای . کنار دیوار و من دیدم که اشک تو چشماش جمع شدسرخورد

  .من رو بغل کرد و برای یتیم شدنشون گریه کرد
  

گفت . کسرا رو هم زن حسام برد. سردش گذاشتم ، همه رفته بودند روی خاک سرمو
  !وقتی همه رفتند به زور و التماس از حسام خواستم که من باشم، بمونم.مواظبشه

  
 حرف از کنارم دور شد و من خواستم از شوهرم، مردیکه االن می فهمیدم چقدر بی

 آخری که من ساخته برای شب تلخ.به حضور و بودنش احتیاج دارم حاللیت بطلبم
  .بودم

  
به خدا من چرت و :  کشیدم رو گل های پرپر شده روی خاک سرد و نمناکدست

  !پرت گفتم، من دوستت دارم
  

  .. ببخش، حاللم کن، زن بدی بودم برات، امیررضا حالل کنامیررضا
  

  . رو به خاک چسبوندم و زار زدمصورتم
  
  !بلند شو:  صدیا گرفته و خش داری که گفتبا
  

همون زنی که امیررضا ..همسر اول امیررضا. مادر حسام بود. رو باال آوردمسرم
همون زنی که همین یک سال پیش امیررضا ازش . شب آخر از عشقش دم زده بود

  .حرف زده بود
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: دست کشید روی خاک و پر از گریه گفت.چشمهاش قرمز شده بودند . نشستکنارم
  ...خوشبختش کردی؟ من که نتونستم

  
  ...نمیدونم چرا خدا نخواست : زد و نالید هق

  
همیشه برام قابل احترام بود، هیچ وقت نتونستم : خیره شد تو صورتم.  کردسکوت

  .فراموشش کنم
  

اونم :  برای کم کردن بار عذاب وجدانم نسبت به مرگ امیررضا بود که گفتمشاید
  .فرامشتون نکرد! همینطور

  
  . مشت شددستش

  
کاش بخاطر هم خودخواه می .یکم خودخواه می شدیمحقش این نبود، کاش -

  .اون همیشه از خودش گذشت.شد
  

حسام داغونه ، :  اشک های که برای ریختن از هم سبقت می گرفتن گفتمیون
  !ببخشش!داغونه!امیر

  
  ! می فهمیدم نگاهش به منه اما حواسش جای دیگه ایهتازه

  
وز باالی سر این خاک دردو و این زن شاید بیشتر از من حق داشت امر.  شدمبلند

  .دل و شاید هم گله کنه
  

. فقط اون مونده بود. با قدمهای کند به ماشین حسام رسیدم. تنهاش می ذاشتمباید
  .به ماشین تکیه داده بود و به دور دستهایی خیره بود که مطمئنا تلخ بودند

  
  مامان کو؟:  که رسیدم تکیه اش رو از ماشین گرفتبهش
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:  از گریه و جیغهایی که کشیده بودم خش برداشته بود جواب دادم صدایی کهبا
  .بهتره بذاری یکم آروم شه، احتیاج داره باهاش حرف بزنه

  
  خوبی؟:  ایستادمقابلم

  
   زدم، کمی دیر نبود؟پوزخند

  
  کسرا کجاست؟-
  
  .عمه و بقیه هم هستن! همراه سایه اس، با بقیه رفتن خونه-
  

باور کن من همیشه دوستش : دن تکون دادم که گفت سرم رو به نشونه فهمیفقط
داشتم، اون عموی مهربون من بود، اما وقتی یهو فهمیدم کسی که فکر می کردم 

. عمومهدرم و برعکس کسی که یه عمر بهش می گفتم بابا ، عمومه فوران کردم
 بیشتر نمی دیدیش وباراینکه یه عمر حسرت بخوری عموی مهربونت که سالی یکی د

خیلی بازیا رو نمی ...چون بابات خیلی کارا رو نمی تونست بکنه ...ات می بود باب
  نداشت؟...خب درد داشت ...تونست باهات بکنه

  
فکر نمی کردم هیچ وقت حاضر شی با یه مرد که :  جواب من نموند چون گفتمنتظر

  !همسن باباته زندگی کنی
  

  ! پرید داغون بود که هی از این شاخه به اون شاخه میچقدر
  
ازت ممنونم بابت شرطی که گذاشتی چون من تونستم . اون مرد خیلی خوبی بود-

برای مدت هر چند کوتاه اما طعم خیلی چیزا رو حس کنم، هم پدرانه هایی که کم 
  ...داشتم و هم همسری که یار بودو

  
  !آوید اومد!بسه:  براش سخت بود که گفتانگار
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  !من خبرش کردم: دم که گفت برگشتم و به پشت سرم نگاه کریهو
  

  . با فاصله خیلی دور از ما ایستاده بود و با اخم نگاهمون میکردآوید
  

  چرا خبرش کردی؟: از دیدنش عصبی شدم.  انگار اون مقصر بودنمیدونم
  

  .شاید انتظار داشت ازش تشکر کنم.  نگاهم کردمتعجب
  
  ... مدیریت می کنه وباالخره اون شرکت امیررضا رو!فکر می کردم الزمه بدونه-
  

  . رو خورد حرفش
  

  !دارم بابا میشم:  به آوید نگاه کرد و ادامه داددوباره
  

  ! رو پر از حسرت گفت، یک جور خاصبابا
  

  . احتیاجی به تبریک من تو این اوضاع نداشتمطمئنا
  
  . قدمهای سنگینی که بهمون نزدیک شدند برگشتم، یلدا بودبا
  

  میایی؟ما میریم، باهامون : حسام
  

  .من میرسونمش:  بگم آره که صدایی گفتخواستم
  

 می کردم حسام غیرت به خرج بده و بگه نه، اما انگار سایه راست می گفت که فکر
  .چون فقط سر تکون داد و سوار شد. این مرد حتی از یخ هم سرتر شده بود

  
  . که حرکت کرد و رفتن آوید بهم نزدیک شدماشین
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  !گمی متیتسل:  زمزمه کرد شد،کی نزدی ناراحتبا
  
 دمی دستم رو عقب کشعیسر.  حرف خواستم از کنارش رد شم که دستم رو گرفتیب

  !بهم دست نزن:  کردمیو تموم حرصم رو سرش خال
  

 ی تونه به شونه های مواقع منجوری خواهر تو اهی کردم یفکر م:  گفتمبهوت
  ! کنههیبرادرش تک

  
 ی که برادر داشته باشه میاما خواهر! ر خواههی خواهر؟ آره خب هی: دمینال

  ؟یفهم
  

 جبران دمی کم گذاشتم اما قول مدونمیم:  کرد از نبودنش دلخورم که گفتی مفکر
  !کنم

  
  !؟ی فهمی منمتی خوام ببی نمگهی خوام، فقط دی من جبران نمدیآو-
  

  ...ی که مجبور شدی ازم دلخورنیبخاطر ا:  گفتدلخور
  

 هنوز دونهیرم که شوهرم شب مرگش به روم آورد که م دلخونیاز ا! نه:  زدمداد
 نیاز ا.. ناراحتم که بخاطر تو دلش رو شکستمنی از ا؟ی فهمیدوستت دارم م

 جرعه نفس و هی یتالش برا...ی فهمیم...ستهیناراحتم که من باعث شدم قلبش با
 یم دلم نگهی وقن دچیه ...روب! متنفرم...دی ازت متنفرم آو؟ی چیعنیگرفته صدا 

 که باهاش یوقت... من به شوهرمهانتی خادآوری دنتیچون د ..نمتیخواد بب
  . خوردمی کردم و حسرت با تو نبودن رو می میزندگ

  
من اون !  آشوبیگی میچ : دی فهمی و زبونش قفل کرده بود و منظورم رو نممغز

  ...خب من برادرتم ...یشب فقط چون صدا
  
  ! بروشهیواسه هم... االنم برو،یباش ی تونی وقت هم نمچی و هیستین! نه-
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  ...ستیتو حالت خوب ن:  وگفتستادی که خواستم رد شم جلوم انباریا

  
 چقدر مرد بود که ررضای امی کنه، وایخوبم فقط عذاب وجدان داره خفه ام م-

  ...دونستی منکهیاونقدر کمکت کرد با ا
  

 ی که ختم مییم به جا دهانم گذاشتم و نگاه دوختی ادامه بدم دستمو جلونتونستم
  .ررضایشد به خاک ام

  
  ؟ی چیعنی-
  
 فکر کنه ستم؟بذاری داشت که بدونه من خواهرش ندهی خودم گفتم گفتنش چه فابا

  .برادرمه
  

  ؟ی رسونی ذره اعصابم داغونه، منو مهیفقط  ! یچیه:  طرفشبرگشتم
  

  !میبر:  رو پارک کرده بود اشاره کرد و گفتنی که ماشیی با دست به جاعیسر
  

 که هیبار آخر. نمشی بی که مهی بار آخرنی شدم و مطمئن بودم انی ماشسوار
  ! نبودیزیعذاب وجدان کم چ. زنمیباهاش حرف م

  
***  

  
  "دیآو"
  

 نی آشوب از من شد ، همیی که خودش باعث جدای بود که حسام، حسامجالب
 که یونه ا اومد خونه ام، همون خررضایامروز صبح بعد از چهار ماه از فوت ام

 ینیمقابلم نشست و سرد و عبوس و بدون مقدمه چ. خاطره مادرم هنوز توش بود
  !ستیآشوب خواهرم ن: گفت
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  ! خواست عشق اولش رو خوشبخت کنم، مسخره نبود؟ بودی از من مجالبتر

  
  . که گفته بودم هم مسخره بودی حرفباور

  
  !خوشبختش کن:  نشون نداد و گفتی به بقه شدم باهاش اما عکس العملدست

  
 رو ی روزنی اگه همچررضای امنکه؟مطمئنای کو؟ زن باباته مثل ارتتیغ: دمیخروش

  . شدی ممونی به پدر تو بودن اعتراف کرده پشنکهی از ادیدیم
  

 دمیشا... شهرستان دورهی خواد بره ی بره، منجای خواد از ایم: دی کشیقی عمنفس
 نگهش ی تو بتوندی ماها دور باشه، شا جا باشه که از همههی خواد یم... روستاهی

  !یدار
  

 جمعه یظهر زهرا مثل همه روزها. ختیمعادالت ذهنم بهم ر... شدم جی و من گرفت
 شب بله برون و ،ی که همون شب خواستگاریدختر. ناهار آورد و کنارم نشست

  . با من بودتشیمحرم
  

 هی تکی شب بارون توشی که چند سال پی تونست مثل آشوبیاون هم م.  کردم نگاش
   تونستم دلش رو بشکنم و بگم برو؟یکردن به شونه اش آرومم کرد، آرومم کنه؟ م

  
  ؟یچرا گرفته ا:  لب باز کرددی رو که دسکوتم

  
  !دونمینم-
  
   شد دو تا زن رو با هم داشت؟یم
  
  ! شد؟سردی خورینم:  سفره غذا اشاره کردبه
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  !تو بخور-
  

 م،ی محرم بمونادی زستیخوب ن...گهیم....گهی ممامان:  کردم بلند شم که گفتقصد
  .می رو شروع کنمونی و زندگمی بهتر عقد کنگهیم
  
  !باشه-
  

  ؟ی هوو داشته باشهی یحاضر:  برداشتم اما مکث کردم، برگشتمیقدم
  

  ! بودی مزه ای بیشوخ:  کرد و بعد لبخند زداخم
  

  ؟یحاضر!  گفتمیجد:  کردماخم
  

 گارد رنی خواستن عروسکش رو بگی که میچه ا هم اخم کرد، مثل دختر باون
  ؟ی چیعنی: گرفت

  
 حال با تو نی ، اما با ادهی محی رو ترجی اگهی خودم، دلم زن دی اگه بفهمیعنی-

  ؟ی نداری کنم ، مشکلیازدواج م
  

 بگم اونقدر دوستت دارم که خاطرش نهیخب درستش ا:  شدزونی و لوچه اش آولب
!  تونمی نه من نمی که تا خودت نخوانهی اتشیما واقعرو از ذهن و دلت پاک کنم ، ا

   ؟یتو چ
  
 خاطره ی با کلگهی که چند وقت دنهی بهتر از ایلی االن دلت رو بشکنم خگمیمن م-

 با من ی زندگی تو برانمی بی کنم می هر جور که حساب میعنی!ی شزاریازم ب
  !ی ساده ایادیز
  
  . ساخته بودینجوری رو ا منی رحمم اما زندگی رک و بیادی زدونستمیم
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  ؟ی خواستگاریپس چرا اومد: دی کرد، دلخور شو و پرسبغض
  
 دختر رو که به من سپرده هی رو ندارم ، بهتره دل ی کسی کردم وقتیچون فکر م-

 کنم ی که فکر می داشتن کسی تونم برای منم مدمیاما امروز فهم! نینشکنم هم
 اقتی و واقعا داشتنت لیو که تالش کرد مکمله تالش کنم، مثل تمی من و زندگیبرا

  . خوادیم
  

:  شناختمی لبخندها رو خوب منی خودم جنس ادونستم،ی زد، اما تلخ بود ملبخند
   اگه قبول نکرد؟؟یاگه نشد چ

  
 م،ی درد هم هم درد باشی برامی تونیاونوقت من و تو م: دمی به موهام کشیدست

 خوام بهم فرصت ی فقط مم،یش کن بدست آوردن دل هم تالی برامی تونیاونوقت م
  ... تالشم رو بکنم اگه نشدیبد
  

 مونم، مثل ی من منتظر میاز امروز تا هر وقت که خواست! باشه:  تکون دادسر
  !شهیهم
  

 تونستم ی بود که می بوسه انی و آخرنی اولنی ادی شاستادم،ی رفتم روبروش اجلو
  . بذارمشی ایشونی پی تشکر رویبرا

  
  . چشماش پر از اشک شدنددمی که کشعقب

  
 اگه خواستگار ی خوده، در ضمن حق نداری که بفهمم تالشم بیاز امروز تا وقت-

  ؟ی اومد رد کنیخوب
  
  ! به خودم مربوطهگهی دنیا! نه: دی اشک خندونیم
  

 گاه هی دختر هم تکنیا.  کردهی بهش تکشهی کردم نمی محکم بود و من فکر مچقدر
  ! مردهی ی بود برایخوب
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  "آشوب"
  
  
  

 سنگ قبر سرد ی رودمی گذاشتم و دست کشنی خورد زمی رو که تو بغلم وول مکسرا
  . که با گالب شسته بودمیسیو خ

  
 سنگ قبر نقش ی شدم به عکسش که رورهی نثار روحش کردم و خی لب فاتحه اریز

  .انداخته بود
  

  ! سختهیلیخ! ررضای سخته امیلی خییتنها:  کردمزمزمه
  

 ی جایذاری نمی گفت،ی باششهی همی رفت تو قول دادشیوسال پ که دمامانم
  ... رو حس کنم، اماشونیخال

  
 ی نمی مردچی هگهی ددی کردم بعد از آویفکر م:  رو فروخوردم و ادامه دادمبغضم

 ی جهنم، اما اشتباه میعنی با تو ی کردم زندگی بده، فکر میتونه بهم حس خوب
 کردم اما تتی اذ،ی خوب بودیادی من زی های بدی برا،ی خوب بودیلیکردم، تو خ
  ! بد بودمیلی حاللم کن، خررضای ام،ی گرفتتیتو ازم حالل

  
 من بد حرف زدم و تو فقط لبخند ،ی اخم کردم و تو در عوضش نوازش کردمن
  !یزد
  

 بد یلیمنو ببخش خ:  سال دوباره تو سالگردش بغضم شکست و هق زدمکی از بعد
 خودت ،یستی دونستم مقصر نی منکهیرو مقصر دونستم با ا تو شهیهم! ببخش! بودم

  ! شب آخری تو چکار کنم؟حاللم کن برای من بررضای که دلم سوخته بود، امیدونیم
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 کردم، صبح اول وقت ی سنگ قبر گذاشتم و هق زدم و خودم رو خالی روسرمو

 آوردن  بدستی چند ماه برانی که ایاومدم که بتونم باهاش تنها باشم، که مردم
که بتونم باهاش حرف بزنم ، شرمنده اش .نمیآرامش ازشون فرار کرده بودم رو نب

  ! مردنی شرمنده ام کرده بود ااشیبودم، با خوب
  
 ده نی همدم،ی که گذشت آرومتر شدم، سرم رو بلند کردم اما کسرا رو ندی ساعتمین

  !سرکم نبود زد، پرونی بنهی چشمام بود، حس کردم قلبم از سی جلوشی پقهیدق
  

 که چند سال بود دمشی دی که نگاه چرخوندم تو بغل مردنی شدم اما همبلند
.  عوض شده بودیلیخ.  به دلم مونده بود، عوض شده بوددنشی دری دل سهی یآرزو

 ی نمزدی موهاش جا خوش کرده بود رو به چشم می که روینکی اگه اون عدیشا
 دور کسرا شی مشکیلتو پادم؟یرو ند ریی همه تغنی اشی سال پکیشناختمش، چطور 

  . کسرا تو دستشیبود و کاپشن گل
  

   بود بهم، اخم کرده بود چرا؟رهی خیجد
  

 شکالت هی هم اخم کردم، جلو رفتم و دست دراز کردم تا پسرک تخسم رو که با من
  ! سالمکیعل:  که گفترمی رفته بود از بغلش بگی ابهیبغل غر

  
 ها حرف نزن و از دستشون بهی کسرا مگه نگفتم با غر: گفتمنشی توجه به نگاه سنگیب

  ر؟ی نگیزیچ
  

 من ست،ی نبهی که غردیاما عمو آو:  رو به لبخند باز کرد و گفتشی شکالتی لبهاکسرا
  !می کنی می با هم بازیو اون کل

  
   شناخت؟ی رو مدی زد، اون آوخشکم
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 بودمش و با دهی دررضایچند بار با ام:  لب گشود و من سردرگمو روشن کرددیآو
  !میهم گپ زده بود

  
 دی برد ، با آوی مرونی ،کسرا رو به بهونه پارک بررضای که امی آخری ماههاپس
  چرا؟! بود

  
ازم خواسته بود مواظب زن و بچه اش :  حرف نگاهم رو خوند که گفتانگار
  ... خودش حس کرده بوددیشا!باشم

  
  . رها کردمهی رو نحرفش

  
  !مامان:  رو نشونم داد و گفتشی شکالتیده بود دستها که شکالتش تموم شکسرا

  
 بگم برو به همون که بهت شکالت داده بگو بشوره اما لب فرو بستم و با خواستم

  !آروم باش:  که گفتدمشی کشرونی بدیخشونت از بغل آو
  

 زی کسرا رو تمی و دستهادمی کشرونی بفمی از کی رو سمتش گرفتم و دستمالپالتو
 محکم و ی قدمهای حرکت کردم که صدایسمت خروج. ه بغلش کردم دوبار. کردم 

  .دمیآرومش رو دنبالم شن
  

  . لبخند زدمناخواسته
  
  . اونجاستنمی سمت راست ، ماشمیبر:  گفتمیدی که رسی خروجبه
  
 کردم بخاطر ی فکر مشهیهم!  وقت تنهاش نگذاشته بودچی هررضای دونستم امیم

 خوب شهی همررضای امنمی بی کنم می فکر معذاب وجدانش اما امروز که درست
 خواست ی میادیپاک بود اما ز.بوده و همه کارهاش هم بخاطر ذات پاکش بود

 خودش ی زندگی برای الزم بود گاهلدایبه قول ... گذشتیقهرمان باشه و ساده م
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 خودش و همسرش ی شد که نشد و ساده به نفع برادرش از زندگیخودخواه م
  .گذشت

  
  !سوار شو:  رنگش اشاره کرد و گفتدی سفیای پرشبه

 نی دست دراز کرد و کسرا رو از بغلم گرفت و در ماشستادم،ی و روبروش ابرگشتم
  .ستادی عقب نشوندش و دوباره روبروم ای صندلیرو باز کرد، رو

  
 آرامش کمی! خسته ام:  داد و گفتهی در عقب که هنوز باز بود تکی رو باالدستش

  !نی خوام، همیم
  
  !من خسته ترم:  زدمبل

  
 اخم کرده شهی زد، بعد از چند سال لبخند زده بود به روم، تو کابوسهام هملبخند

  . روندیبود و منو از خودش م
  

  ! باشمی پناه خوبدمیقول م:  کردزمزمه
  

  ! بخشهی بار رو مهی نیخدا هم:  که زدم گفتلبخند
  !دوستت دارم: مزمه کردز! دی منو تو آغوش کشه؟ی بفهمم منظورش چنکهی از اقبل

  
  !شتریمن ب:  کردمزمزمه

  
   ها رفت؟بهی بغل غردی نبایمامان مگه نگفت:  کسرا بلند شدغی جهوی

  
  .می شدرهی خطاکار به کسرا خی و مثل بچه هامی هر دو از هم فاصله گرفتهوی

  .دی باال انداخت و پر صدا خندیی ابروطونمی شپسرک
  

 طعم خوش ی با هم بودن، برای هم وقت بود برا شده بود، اما هنوزری دی کمدیشا
 کنار هم بودن، ی براستی نری وقت دچیه... رو تجربه کردنیدوست داشتن و عاشق
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 و از اشتباهاتمون درس میکمتر اشتباه کن...می حواسمون رو جمع کنی کمدیفقط با
 ی خودمون می با دستهادمون رو خوی زندگمیری بگادیکاش !نیهم...میریبگ

 که خشت به می ما هستنیا...ستی ساخته شده نشی از پی صحنه یزندگ....میساز
 که درست از میری بگادی دی هم اگه هست بایم،امتحانی سازی صحنه رو منیخشت ا

 داشته مانی امونی عوض کردن زندگی برامونیی به قدرت و توانام،یایپسش برب
 که با میی مانی ادهیم رو هم نشون شیروزی کنه راه پیم خدا اگه امتحان م،یباش

  !میریجهلمون جاده رو اشتباه م
  

  !می که کمتر اشتباه کنی روزدی امبه
  

    )*انیپا*(  
  

26/09/93  
  

  96 کتاب تابستان ساخت

FARID . S 

  
  

 

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  روتی و کمپلی موبای های انواع گوشی برا

 

 

 



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

737

 

 

 

 

 

  کانال کتاب

 
goldjar/me.telegram 

 

****** 

 

   کانالری تلگرام  مدصفحه

 
faridsoghrati/me.telegram 

 

   :تی ساآدرس

ir.blog.goldjar 

com.blogfa.2goldjar 

 

 موفق باشید

  
 


