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بھ نام او
مانتوی اسپرت سیاه تا باالی زانو ھایم ، ھدبند سیاه ، شال سیاھی کھ یک گوشھ اش
بی قید روی شانھ ام مانده ، شلوار کتان سیاه و کتانی ھای سفید؛ سیاھپوشم و عزادار
زندگی ای کھ سر قبرش اشک ھم نریختھ بودم! دستانم را درون جیب ھای مانتویم
فرو می برم و بھ جدول زیر پایم خیره می شوم. پای چپم را جلو می گذارم و کتانی
سفیدم روی سیاھی بلوک جدول جلوه گر می شود. پای راستم را جلوتر می گذارم و
کتانی سفید در سفیدی بلوک جدول گم می شود. سرم را بھ طرف آسمان ابری می

گیرم. با گردن کج شده ابر ھای خاکستری را زل زل نگاه می کنم.
اخم کمرنگی روی پیشانیم می نشیند. باید گریھ کنیم؛ من و آسمان! سرم را پائین
می اندازم و بھ جدول زیر پایم خیره می شوم. چھ اھمیتی دارد کھ ممکن از نظر بقیھ
دیوانھ باشم؟! من امروز ھر طور شده باید گریھ کنم. بعد از ده سال باید حداقل یک
قطره اشک بریزم. صدای "بام" بلندی می آید! نگاھم را دوباره بھ ابر ھای خاکستری
می دوزم؛ آن ھا ھم برای گریھ کردن تالش می کنند! سرم را زیر می اندازم و در
گذشتھ غرق می شوم. روزی بلد بودم گریھ کنم. بلھ ، روزی التماس کردن ھم بلد

بودم!:
{ - آیین تو رو خدا... التماست میکنم بذار توی خونھ ت بمونم... قول میدم... قول
میدم کاری بھ کارت نداشتھ باشم... قول میدم زیاد جلوی چشمت نباشم کھ حالت بد

نشھ..}
"بـــــــام!" سر خوردن و رفتن پای چپم روی آسفالت با صدای رعد آسمان یکی
می شود. این تکھ سنگ ھم کمی می لرزد اما مثل ھمیشھ آرام می تپد. چیزی در گلویم
جمع می شود ولی راه نفسم را نمی بندد. گوشھ ی شالم رھا می شود. پایم را باال می
کشم و دوباره روی جدول می ایستم. گوشھ ی شالم را روی شانھ ام پرت می کنم و با

نیم نگاھی بھ ابر ھا، در گذشتھ غرق می شوم:
ً

"بـــــام!" این دفعھ پای راستم سر می خورد روی پیاده رو و صدای رعد آسمان
بلندتر می شود. این سنگ برای لحظھ ای نتپید. حجم جمع شده در گلویم بزرگتر شد.
ولی چشانم خیس نشدند. باد بھ پوست خشک صورتم می خورد و بھ سوزش می
اندازدش. صورت من ده سال است کھ خشک است و رنگ اشک بھ خودش ندیده! نیم
نگاھی بھ خاکستری باالی سرم می اندازم و یک قطره باران درون چشمم می چکد.

پلک ھایم خود بھ خود روی ھم می افتند و گذشتھ پشتشان بھ جریان می افتد:
{ - بدم میاد از خودم کھ عین الشخورا دارم... تو زن چند نفری مھری؟!..}
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{ - ایشون زن صیغھ ای من سوگل... البتھ فعال صیغھ ای..}
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 روند و ی ممی لرزانم بھ طرف گوش ھایدست ھا. ردی گیتنم لرز م!" بــــــــام    "
 گذارم و ی آسفالت می چپم را رویپا!  دھدی بھ خود می تکھ سنگ تکان محکمنیا

ُ تن گر گرفتھ ام ی سوزاند و باران رویِباد صورت خشکم را م.  کنمیسرم را خم م ِ
 ، رعد ، باد ، نیی شوند؛ آی می من وحشی برامھًاصال ھ.  باردی مانھیوحش.  باردیم

رار  قی بِبکیس.  شودی بزرگ می تا خفگمیحجم درون گلو!  بارانیآسمان و حت
.  رودی و بد مدی آینفسم بد م!  کوبدی حنجره ام مِی گوشتِواریخودش را بھ در و د

 ھم زبا.  گذارمی ھم می را رومی آسفالت گذاشتھ و پلک ھای راستم را ھم رویپا
 ..: بار ترسناکترنیا.. گذشتھ
 نیی آِی من، مھرِی مھرشھیبھم قول بده ھم! عاشقتم خانومم! یعاشقتم مھر -    {
 }!..یباش

 کنم و سرم را یدستانم را مشت م. نمی نشی جدول می تعادل رویب!" بـــــــــــــام    "
 ی ھاری کتک ھا و تھمت ھا و تحقی دردش از ھمھ یکی نیا. رمی گی ممی مشت ھانیب

 یُ را با چشمانم عق ممی درون گلویِحجم بزرگ شده .  بودشتری بی لعنتیآن گذشتھ 
 یبا محبت.. سنگ.. یمھر.. من.  شودی بلندتر مان باریو صدا زنم یھق م!! زنم

 ! شکستمیمی قدیلیخ
   

 ...ِزمان حال    
 

  رضا منشنییآ -  کل یدانا    
 

.  دھدی فشار مادی زِجانی را با ھی بازی دستھ ی زل زده و دکمھ ھاونیزیبھ تلو    
 از یروزیباز ھم تا پ.  زنندی کشد و چشمانش برق می لبش میزبانش را گوشھ ھا

ِھماھنگ با حرکت مرد مجاز.  نداردیادی زیپدرش فاصلھ   ی درون صفحھ ِیِ
 ی دندان مری لبش را زی گوشھ م ھی کند و گاھی بھ چپ و راست حرکت مونیزیتلو

َفشرد ُ  دستھ با نی خورند؛ آن قدر با ای دکمھ ھا تکان میانگشتانش بھ سرعت رو. ِ
 و گری دِری شمشی ضربھ کی!  دکمھ ھا را از حفظ استی جا کرده کھیپدرش باز
 . افتدی منی زمی گردانش بود، روی کھ پدرش بازی ایِمرد مجاز

 بازم من بردم:  دوزدی است را بھ پدرش میروزیِنگاھش کھ پر از برق پ    
 یباز تو برد! بلھ شازده:  خنددی منییآ    
.  شودی بلند مفونی زنگ آیکھ صدا" گھی بار دھی" دی کند تا بگوی دھن باز مریَسر    

َھمانطور کھ با شست و .  شودی کند و بلند می رھا منی زمی را روی بازی دستھ نییآ
 نی زمی را ھم روشی دھد، قدم ھای را ماساژ مشی پلک ھایانگشت چھارمش گوشھ 

 بھ فونی آی روشن شده یاز درون صفحھ .  رودیِ کشد و بھ طرف در خانھ میم
 . زندی مشخندی اندازد و نی می نگاھرونیب
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: دی گوی بزند، میِ کھ مرد پشت دروازه حرفنیِ دارد و قبل ای را برمیگوش    
 ! باالدیبفرمائ

 یبرو از تو! ریسر:  بردی را باال مشی دھد و صدای را فشار مفونی آیدکمھ     
 !اریُ پولم بفیِ اون شلوار کرم کِبیج

 کند و نگاھش یالمپ را روشن م.  دودی برخاستھ و بھ طرف اتاق پدرش مریسر    
.  رودی کنار دراور مِزی زند و بھ طرف آویتخت را دور م.  چرخاندیرا در اتاق م

ِ پدرش را کنار زده و بھ شلوار کرم رنگ می و شلوار ھاراھنیپ  پول را فیک.  رسدیِ
 یِ زده و کنار پدرش مرونیق ب از اتات کشد و بھ سرعی مرونی ببشیاز درون ج

 در نییآ.  شوندی مدهی شند،ی آی پلھ ھا باال می کھ از روی شخصی قدم ھایصدا. رود
 در دست مرد جوان، لبخند دندان یتزای پی جعبھ ھادنی با دری کند و سریرا باز م

 . زندی میینما
 !سالم: دی گوی لب مریمرد جوان ز    
 !چھ قدر شد؟! سالم:  اندازدی بھ او می نگاھمی با لبخند ننییآ    
.  رودی دھد و می ملی ھا را تحوتزایپول را گرفتھ و پ. دی گویمرد جوان مبلغ را م    

 ییرای کند و بھ طرف پذی رھا می جاکفشی پولش را روِفی بندد و کی در را منییآ
 . رودیم

 آن ھا را نیی کھ آردی از جعبھ ھا را بگیکی خواھد کھ ی و مدی آی جلو مریسر    
  خاموش کن، بعدُشنی استیاول اون پل: دی گوی برد و می دستش باال میرو
 ی کوبد و بی منی را بھ زمشی پاریسر.  رودی را گفتھ و بھ طرف آشپزخانھ منیا    

 گذاشتھ و از زی می جعبھ ھا را رونییآ.  داردی گام برمونیزیحوصلھ بھ طرف تلو
 ی رهی گی را از روری خودش و سروانیل.  کشدی مرونی نوشابھ را بخچالیدرون 

 کشد ی مرونی را بیصندل.  گذاردیز می می دارد و رویوصل شده بھ آب چکان برم
 ی مرهی خریُ اپن بھ سری کند و از روی چانھ اش ستون مریدستش را ز. ندی نشیو م

 زند؛ یلبخند م.  از درون دستگاه استی بازِسکی ددنی کشرونیشود کھ مشغول ب
 !نیی آِیِ تمام زندگیعنی ریَسر! یِ و تخت پادشاھکھی اریعنی ریَسر
    

ِ خوابد و سر صبح ھم کھ ھمھ اش ی میبا بدبخت!  کند؛ دوباره سر دردیچشم باز م    
 کھ دور پا یآروم برخاستھ و لحاف.  برودیِ ام آر آی برادیامروز با! سر درد دارد

 کند و ی مزانی را از تخت آوشیپا ھا.  زندیر م شده را بھ زحمت کنادهیچی پشیھا
 را شیآرنج ھا.  کندی گردنش قالب می را رونش و انگشتاردی گی منیسرش را پائ

سر دردش کم کم .  شودی مرهی خشی پاریِ ستون کرده و بھ موکت زشی زانو ھایرو
از ! ستِیِ گردان بدی بازیزندگ.  کندیبازدمش را فوت م. در حال شدت گرفتن است

 را ھا  اتفاقنی حاال ھم انتظار بدترنی ترسد و از ھمی کھ دکتر خواھد داد میجواب
 ! ھاستنیدارد چون حقش بدتر
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ِ شود و لخ لخ یبلند م. ستی مفھوم نادی البتھ زد؛ی آیاذان صبح م" هللا اکبر" یصدا     ِ
 ھمان  بھ روشن کردن المپ ندارد، پس دریعالقھ ا.  رودی مرونیکنان از اتاق ب

 یوضو گرفتھ و دوباره بھ اتاقش برم.  داردی قدم برمی بھ طرف دستشوئیکیتار
.  کندی را روشن می پاتختیِ و آباژور روبرداشتھ  دراوریسجاده اش را از رو. گردد

 بھ ی حداقل وقتیھنوز ھم سر درد دارد ول.  بنددی کند و قامت میسجاده را پھن م
 ! نور استیِ نور علشھی کند؛ سجده ھم کھ ھمی آرامش وجودش را پر مستدی اینماز م

 ی کند و نگاھش بھ کتابخونھ اش گره می را از ھم باز مشی آرام پلک ھاریسر    
 سی کند گونھ اش خی کشد کھ احساس می منتری بالشت پائی رویسرش را کم. خورد

!  کرده بودسیبالشت را خ ی باز مانده و آب دھنش رومھیشده است؛ باز ھم دھانش ن
 بکیحلقش خشک شده و س.  کندی کشد و صورتش را جمع میسرش را عقب م

 بالشتش را پشت و ی بلند شده و قبل از ھر کارلی میب.  شودی منی باال و پائشیگلو
 کشد و از اتاق ی اش را باال مینی مالد و بیِچشانش را با کف دستانش م!  کندیرو م

 یصدا.  گذاردی را دور زده و بھ آشپزخانھ قدم مییرای پذِیامبل ھ.  رودی مرونیب
 .دی آی پدرش از درون اتاقش مِادنسالم د

 را وانی کشد و لی نفس سر مکیآب را .  کندی را تا نصف از آب پر موانشیل    
ِقبل از رفتن بھ اتاق .  رودی مرونی گذار و از آشپزخانھ بی منکیھمانطور درون س

ِخودش، پشت در اتاق پدرش م  مھی کند و نگاھش را اتاق نی باز ممھیدر را ن.  رودیِ
 کنار تخت سجاده انداختھ و بھ سجده افتاده کھ ندی بیپدرش را م.  چرخاندی مکیتار

پدرش .  رسدی بھ گوش مفی ضعیلی اش خھی گری لرزند و صدای مشیشانھ ھا. است
 کنند و آن وقت خودش بعد از ی نمھی کھ مرد ھا گردی گوی بھ او مست؛یبد یدروغگو

 ! کندی مھی کھ کرده گری بدی مادرش و کار ھاادیھر نماز بھ 
 نی و ادهی وقت ندچیمادرش را ھ.  زندی چنبره مشی کشد و بغض در گلویآه م    

 یول!  او رفتھی ھای خودش گفت کھ مادرش بھ خاطر بدیعنی!  پدرش استِریتقص
 مادر بودنش از پدرش ی وقت بھ خاطر بچی ھامده؛ی وقت از پدرش بدش نچی ھریسر

کھ بعد از آن در چشمان پدرش النھ  ی غمدنی کرده اما با دتیگلھ و شکا! امدهیبدش ن
 ی مشتری بشی و شانھ ھادی گوی لب مری زیی ھازیپدرش چ.  شده استمانی کند، پشیم

 ی کند؛ دروغگوی مھیِ بعد از نماز ھاش گری زند ولیخند م لبشھیپدرش ھم. لرزند
 کاش.  داردی کند و بھ طرف اتاق خودش قدم برمی باز رھا ممھیدر را ھمانطور ن! بد
 ! بودیِ گردان بھتری بازایدن
    

 ابانی آن طرف خیِ کند و بھ ساختمان ده طبقھ یدستانش را دور فرمان حلقھ م    
 نیِ بغل ماشنھیاز درون آ!  در ھمن ساختمن ده طبقھ استیِدفتر مھر.  دوزدیچشم م

 حداقل پنج شھی ھمیمھر.  زندی می لبخندمچھین.  اندازدی می نگاھنشیِبھ پشت ماش
 یامروز کم.  شودی مرهی خابانی آن طرف خِاندوباره بھ ساختم!  داردری تأخقھیدق
 ھر روز از نیی داند اما آی را نمنی ایمھر!  کرده استری قبل دی از روز ھاشتریب
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 گری دنیی داند اما آی نمیمھر. ردی کند تا آرامش بگی فاصلھ آمدنش را تماشا منیھم
 !ستی ننییآن آ
     

 
 :یمھر    

 
 ِ دروغِقتی حقھیِ سپردن دل، یقصھ     {
 }..یمثھ قصھ     
 نمیپائ... اومدم! الو:  کنمی اندازم و تماس را وصل می می گوشی بھ صفحھ ینگاھ    
 دیھر روز با!  سالمکیعل: چدی پی می و کالفھ اش درون گوشقی نفس عمیصدا    

 ! تو؟یای برید
 دیببخش:  اندازمی بھ صفحھ اش می دھم و نگاه متعجبی را از گوشم فاصلھ میگوش    

 ً! حتماامی بھ بعد زود منیاز ا! یخانوم منش
  کھ باز تختھ گاز رفتمنی مثھ ادیبخشب:  شودیلحنش پر خنده م    
 ی صندلی را از روفمی دھم و کی را دست بھ دست می کشم و گوشی میھوف    

 ًفعال..  باالامی من دارم منیبب! بلھ خانوم:  دارمیشاگرد برم
 شوم و ی مادهی پنیاز ماش.  کنمی بمانم، تماس را قطع می کھ منتظر جوابنیِبدون ا    

.  رومی گذارم و بھ طرف ساختمان می شانھ ام می را روفیِبند ک.  زنمی را مموتیر
ِمثال قرار بود کف پارک َ فشرم ی آسانسور را میدکمھ .  شودری ظرف دو روز تعمنگُیً ُ ِ

 .دیای بنی تا اتاقکش پائم مانیو چند لحظھ معطل م
 ی نگاه م اشنھی خودم درون آِری چرخم و بھ تصوی رود و من میآسانسور باال م    
.  کنمی رنگم را مرتب میِ شال گلبھی کشم و گوشھ ھای بھ مقنعھ ام میدست. کنم

.  شومی شود و از آسانسور خارج می و در باز مچدی پی زن درون اتاقک میصدا
ِواحد سمت چپ دفتر کار من است  رنگِ کنار در ی طالئِکی کوچیتابلو  بھینگاھ! ِ

 . کندی نگاھم منھی بلند شده و دست بھ سغمای.  شومی اندازم و لبخند بھ لب داخل میم
 !سالم:  زندی می اندازد و لبخند کجی را باال مشیابرو ھا    
 !سالم:  رومی استوار بھ طرف دفترم میبا قدم    
ِسمت چپ در آو      رفتھ و زمیپشت م.  گذارمی مشی را روفمی قرار دارد؛ شال و کزیِ
ِ بھ در باز دفتر میتقھ ا.  دھمی بھ اوضاعش سامان میکم  ی وارد مغمای خورد و یِ

 یِفنجان چا! ِ در دفتر را ببندمستی نزدم نی مراجعھ کننده ایعادت ندارم تا وقت. شود
 . کنمی نگاھش مدهی باال پری کنم و با ابرو ھایسر بلند م ، گذاردی مزمی میرا کھ رو

 ستی کنم بد نجادی ای تنوعھیخب فکر کردم :  اندازدیشانھ باال م    
 یفوریک!  شده؟یزیچ:  کنمی دھم و چشم تنگ می مھی تکی صندلِیبھ پشت    
 !ُمرد:  زندی مشخندین    
 !؟یجد:  کنمی ستون مزی میبرخاستھ و دستانم را بھ لبھ     
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باالخره امروز ...  تصادف کرده بود، خبرششی ھفتھ پھی! آره:  دھدیسر تکان م    
 شرش کم شد

 !؟ی کار کنی چیخوایحاال م!  باباکیاوووو تبر:  کوبمیدستانم را بھ ھم م    
 بعدشم بھ کنم،یصد روز صبر م:  کندی اندازد و گردن کج می را باال مشیشانھ ھا    

 ی خواستگارادی بگمی بدبخت مِیدی مجنیا
چھ !  وا شھ؟تی مرد بھ زندگھی ی دوباره پایخوایًواقعا م:  دھمی ام مینی بھ بینیچ    

 !؟ی تحملش کنیتونی میطور
... دمی نگفتم کھ بھش جواب مثبت م،ی خواستگارادی بگمیگفتم م:  زندی مشخندین    

 تا ی کنی محلی فقط بھشون بِیکاف!  نداره کھی موجودات کارنیبعدشم تحمل کردن ا
 ..دورت بچرخن

 ی چنی عدیداون گور بھ گور شده چون : ردی گیلحن و نگاھش رنگ تنفر م    
 ! نبود کھنی محل بودم بھش االن وضم ایاگھ ب...  گرفتیعاشقشم سوار

ھر جور ! ھوم:  گذارمی مشی دستھ ھای و آرنج ھا را رونمی نشی می صندلیرو    
 یدونیخودت م

 ی چرخ ممی راه متوقف شده و ننی بی رود ولی دھد و بھ طرف در میسر تکان م    
از ... ی ببرم چشم پزشکُنیامی دیبا!  امروز دو ساعت زودتر برم؟شھی میراست: زند

 ِعفیطرف مھدش زنگ زدن و گفتن کھ انگار چشماش ض
 !آره برو:  کنمی قالب مزی می شوم و دستانم را رویبھ جلو خم م    
 دھم و ی مھی تکی صندلِیسرم را بھ پشت.  رودی مرونی زند و از دفتر بیلبخند م    

ً کھ مثال یباالخره از شر مرد! ستی خوشحالیجا.  گذارمی ھم می رو رامیپلک ھا
 زی می رومی کھ جلوی کنم و بھ پرونده ایچشم باز م! ھـــــھ. شوھرش بود خالص شد

ُارد ھمت! ھوم.  کنمی رفتھ بازش مال بایبا ابرو ھا.  شومی مرهیاست، خ  و یس.. یُ
 چارهیِزن ب.  بشوملشیِبھ اصرار مادرش قبول کردم کھ وک! روانشناس.. ھفت سالھ

 بود کھ قبل از آمدنم بھ تھران وکالتش را بر دهی خواھرش شنی مرا از نوه ِفیتعر
 ! کجا؟یکی نیالبتھ آن پرونده کجا و ا. عھده داشتم

 ، چشم یوفسور پرشی و پر پشت ، ردهی کشیابرو ھا.  شومی مرهیبھ عکسش خ    
ِ مانم؛ موقع ارتکاب جرم ھم لبخند ی مرهی لبخندش خیرو! ی استخوانِینی و بیھا بادام ِ

ُارد ھمت! بھ لب داشتھ؟  یلیبعدش ھم خ! ھـــــھ!  آشپزخانھیِ ، قاتل ھمسرش با چاقویُ
 .راحت بھ جرمش اعتراف کرده

 
    

از .  کنمیستم جمع م رای شانھ ی کشم و آن ھا را روی سشوار ممیبھ مو ھا    
بازدمم !  زنگِ در استی شنوم، صدای کھ میی صدانی روم و اولی مرونیرختکن ب

 بلوز جلوباز و کی تن پوش را با یًفورا حولھ !  محلی کنم؛ چھ بیرا فوت م
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 ِی پشتی گلدارم را از رودر کشم و چایشالم را سر م.  کنمی عوض ماهیساپورت س
 . زنمیمبل چنگ م

.  پرندی باال ممیابرو ھا.  اندازمی می نگاھرونی بھ بی و از چشمستمی ایِپشت در م    
در را باز .  کنمی بغلم جمع مری را زشی اندازم و گوشھ ھای ممی شانھ ھایچادر را رو

ِکرده و زن جوان ا  بھ لب ی تصنعیمن ھم لبخند.  زندیِ پشت آن بھ من لبخند مستادهیِ
 . کشانمی برآمده اش میِ شکم کمیتا رو  نشانم و نگاھم رایم

 !دیبفرمائ! سالم: ردی گی آورد و لبخندش عمق میِبشقاب درون دستش را جلوتر م    
! سالم:  پرندی باال ممی کنم و ابرو ھای نگاه می خانگِینیریِبھ بشقاب پر از ش    

 !م؟یشناسی رو مگھی ما ھمددیببخش... ممنونم
 کشد و بشقاب ی سرش می شانھ اش افتاده را روی دست چادرش کھ روکیزن با     

 ..نھ راستش! نوش جان... کنمیخواھش م:  دھدیرا بھ دستم م
ما :  کنمی دقت مدشی و سففیِ کند و من تازه بھ صورت ظری می کوتاھیخنده     

 ..می اثاث آوردشی ھفتھ پھی نیتازه ھم
 زند و من ھم نگاھم را بھ آن ی اشاره مییِ چرخاند و بھ واحد روبھ رویسر م    

  واحد ماستنیا:  کشانمیطرف م
 ی را بھ زوج جوانشی جای مصطفوی آقاشی پی را کھ ھفتھ نی آورم ای مادیبھ     

 .داده بود
 کنم ھمان لبخند ی می اما سعندی نشی ام میشانی پی رویناخودآگاه اخم کمرنگ    

 !ِ کھ بھ دل خوششاالیا! مبارکتون باشھ... می اھیپس ھمسا! آھان:  را حفظ کنمیتصنع
 ..ممنونم:  کنم لبخند و نگاھش رنگ حسرت گرفتھ استی دانم چرا حس مینم    
 رو امروز نایا:  شودی مقی زند و دوباره لبخندش عمیِبھ بشقاب در دستم اشاره م    

  بشھیی کھ شروع آشنادی ھام ببرم شاھیپختم و گفتم واسھ ھمسا
 ! متنفرمی بازھی خبر ندارد من چھ قدر از ھمساچارهیب! ھـــھ! ییشناآ    
! زمی عزنیدیزحمت کش:  را با نگاه و لحنم نشانش بدھمیتی نارضانی کنم ای میسع    

 نی کندای پی خوبی ھا دوستاھی ھمسانی بنی بتوننجای کھ اشاالیا
...  نبودیزحمت:  اما باز ھم لبخند داردنمی بی شدن نگاھشرا منیبھ وضوح غمگ    

 ..ممنونم
: دی گوی اندازد و بعد رو بھ من کرده و دستپاچھ میِ بھ در واحدشون مینگاھ    

 خداحافظ...  بسوزنترسمیِ فر، می گذاشتم توینیری شگھی خرده دھی...  من برمدیببخش
 یشانھ باال م. رود ی از من بماند بھ طرف واحدشان می کھ منتظر جوابنیبدون ا    

 کشم و ی منی پائمی شانھ ھای دست چادر را از روکیبا .  بندمیاندازم و در را م
 افتد کھ ی مادمی گذارم و تازه یُ اپن می را روینیریِبشقاب ش.  کنمی مبل پرتش میرو

 ی برادی کھ خودم بانی ایعنی نیا.  را پس بدھمبشقابش َ مجال ندادیزن حواس پرت حت
 کوتاھم نامرتب ی کشم و مو ھای حوصلھ شال را از سرم میب. ِپس دادن بشقاب بروم

.  اندازمی بھ ساعت می فرستمشان و نگاھیپشت گوشم م. زندی ری ام میشانی پیرو
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 نیدر ھمان اول  کردم وشیدای کھ بعد از ده سال پی فروزان است؛ دوستِیامشب عروس
 دھم بعد از نماز ی محیترج!! از خجالتم درآمد پس از ده سالمان، تا توانست ِدارید

 . کنمی از مبل ھا رھا میکی یخودم را رو. ًبروم پس فعال وقت دارم
از آن !!  عذاب وجدان دارمیعنی نی شود و ای مدهیفکرم مدام بھ طرف آن دختر کش    
 شده ام یی و سنگ خاراستی بھ نام وجدان در وجودم نیزی کھ مدت ھاست چییجا
 عذاب وجدان ی را پانی ادی شود بای مدهیخودم، پس اگر فکرم بھ طرف او کش یبرا

 ! او ھم زن بود و ھم حاملھی ندارم ولیشِ دل خوی بازھیدرست کھ از ھمسا. بگذارم
 پس دادن یفردا برا.  دھمی مھی مبل تکی کنم و بھ پشتی فوت مرونیبازدمم را بھ ب    

 ی روی بندم و اخم کمرنگیپلک م. اورمی کنم از دلش دربی می روم و سعیبشقابش م
 ، دو یکی و ستیًحدودا ب.  با آن زن فرق داشتیلی دختر خنیا. ندی نشی ام میشانیپ

ً سبزه و مثال ِی دختر کجا و آن لعنتنیا.  بوددی سفاهِ زد و صورتش ھم مثل میسالھ م
 !مھربان کجا؟

   
 :ھیآس    

 
 شوم و چادر و سجاده یبلند م.  کنمی گذارم و جانماز را تا میُ را دور مھر محیتسب    

 یاول از ھمھ نگاھ.  رومی مرونیاز اتاق ب.  گذارمی کنم و درون کشو میرا ھم تا م
 ی از مبل ه میکی ی دھم و روی شکمم فشار میدستم را رو.  اندازمیبھ ساعت م

 ی میقینفس عم.  اندازمی مبل می دستھ ی و روشم کی ام را از سر میروسر. نمینش
 . کنمیکشم و شکمم را نوازش م

 طونی شیکم کم دار!  منیکوچولو:  لبم، ناخودآگاه استیِلبخند شکل گرفتھ رو    
 کھ ایبعد من تنت از اون سرھم... رونی بیای تو منیاز ا... یشیکم کم بزرگ م! ایشیم

!  قربونت بشمیالھ... کنمی مفیِ و من کیخوری مریبعد تو ش... پوشمی مدمیتازه خر
 کھ نیِ بعد ادیشا! ی ذره گنده اھی! ووروجک، نھ؟ االن اون تو دست و پات دراومده

از اونا کھ اول لپ بودن و بعد دست و پا ...  فقطی لپ باشی کوچولوھی یای بایدن
 !..درآوردنا

 و رمی گی مبل را میدستھ .  شودی درون قفل باعث سکوتم مدی کلِدنی چرخیصدا    
 درآورده و آن شیوارد شده و کفش ھا.  رومیسالنھ سالنھ بھ طرف در م. زمی خیبرم

از .  زندی نشانم و او ھم لبخند می بھ لب میلبخند.  کندی رھا می جاکفشیھا را رو
 ! شلوغ بودهرش سیصورتش معلوم است کھ امروز حساب

 یرد، از دستش م بی درونش پاتی شود بھ محتوی مشی کھ از بویاھی سِلونینا    
 !سالم: رمیگ

 !.. خانوم؟یخوب! سالم: ردی گی عمق میلبخندش کم    
 !ِووروجک چھ طوره؟:  زندیبا ابرو بھ شکمم اشاره م    
 !میما ھر دو خوب:  رومی اندازم و بھ طرف آشپزخانھ می ملونی بھ داخل ناینگاھ    
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ِ باز و بستھ شدن در اتاق گم می در صداقشیِ نفس عمیصدا      ی سھیک.  شودیِ
 کشم؛ معلوم است ی مرونی بلونی شده از درون نادهیچی ھا پیِ را کھ دور ماھیکیپالست

 حاال کودکم کمتر ی خورد ولی بھ ھم مشی حالم از بوشیِ ماه پنیتا ھم! کھ تازه ھستند
 اجاق را روشن یلھ  گذارم و شعی منکی سی را تویکی پالستی سھیک!  کندی متمیاذ
 روم و ظرف ی مخچالیبھ طرف . دی آی مسیِ بستھ شدن در سرویصدا.  کنمیم
ِظرف . نمی چی می ای دستشی ھا درون پینیری از شیکم.  کشمی مرونی را بینیریش
ِدر .  کنمی گردانم، حضورش را کنارم حس می برمخچالی ھا را کھ درون ینیریش
 باال شی آرنج ھای را تا باالشی ھانیآست. نمی بیِ بندم و کل قامتش را می را مالخچی

 ! ھستندسیزده و صورت و دستانش خ
 !ستایخب اون حولھ چغندر ن! َاه شھاب:  دھمی ام مینی بھ بینیچ    
 طنتی خورد کھ پر از شی نبض گردنم بھ گوشم مِکی از نزدشی خندد و صدایم    

 ! دوس دارمسیخ: است
 قھی شود و شقیتنم مور مور م. ستی خوب ننی خورند و ای بھ گردنم مشینفس ھا    

آن .. آن اسارت..  شوند و آن روزی پر آب مدهی نرسھیچشانم بھ ثان. ردی گیام نبض م
َ درون سم بھ دوران مینامرد  چیھ.  فھممینم.  زنمی فھمم چھ طور پسش مینم.  افتدیَ

 قلبم را بلندتر از ھر ِی ناآرامیصدا.  رودیباال م  فھمم و فقط طپش قلبمی نمیزیچ
.  لرزندی مکیستریدستانم ھ.  کشمی ام منھی سیدستم را بھ قفسھ .  شنومی مییصدا

.. نگاھش دلخور است.  کشمی صورتش باال می رود و نگاھم را تا روی مجیسرم گ
 ید ھم ھق می شاای زنم یھق م!  داردیشانیاخم بھ پ.. لبش را در دھانش جمع کرده

عقب عقب رفتنم دست .  کشانمیِنگاه ترسانم را دوباره تا صورتش م.  دانمینم! زدم
 ھنوز بیآن اجبار کھ عج.. ِمثل آن روز..  شودیاالن بھ من حملھ ور م. ستیخودم ن

 !ھم در ذھنم پررنگ است
 آروم:  کشدی نگاه وحشت زده ام، پس مدنی با دی ولردی گیدستش را بھ سمتم م    

 ..ھیگر! ھیباش آس
 تکان داده و نفس کالفھ اش نی دھد؛ سرش را بھ طرفی حرفش را ادامھ نمگید    

 و خودم رمی گی مزیدستم را بھ م.  رودی مرونیاز آشپزخانھ ب.  شودیسوھان روحم م
َ فشرم و اون روز لعنتی دھنم میدستم را رو.  کنمی رھا می صندلیرا رو ُ  دست از یِ

ھنوز ھم .  بودمری اسکیمن فقط .  خودش بودِریتقص.  او بودریتقص ! داردیسرم برنم
 شکمم حرکت ینوک انگشتانم رو! او نامرد است.  کشمیدستم را بھ شکمم م. ھستم

 .. من حاالیول.. من..  منیول.  کنندیم
 ی فرو ممیدستم را در مو ھا.  کشدی مرونی من را از آن روز بی سوت کتریصدا    
 سیً کشم و واقعا ھم خی ممیدستانم بھ گونھ ھا!  استسی کنم صورتم خیحس م. برم

 رمق برخاسھ و یب! چدی پی شو و در سرم می بلندتر می سوت کتریصدا! ھستند
از .  دھمی مھی تکنتی کابی لبھ ھ چرخم و کمرم را بیم.  کنمیشعلھ را خاموش م



 11 

 بستھ شیست و پلک ھا اشانی چھره اش کالفھ و پرنم؛ی بیُ اپن فقط سرش را میرو
 .رمی گیلبم را گاز م.  مبل گذاشتھِی پشتیاند؛ سرش را ھم رو

َاز خودم عقم ! ناراحتش کردم.  زندیُ در دلم قل میِحس بد.  شومیاز خودم متنفر م     ُ
ِنگاه ازش م! دی بااورم،ی از دلش دربدیبا!  کھ باز ناراحتش کردمردی گیم . رمی گیَ
 ی کنم از چایُ دارم؛ پرش می آب چکان برمی را از روی اشھیِ دستھ دار شِوانیل

 ینی گذارم و سی مینی درون س،ینیری پر از شِی دستشی را در کنار پوانیل! پررنگ
 . شومیبھ دست از آشپزخانھ خارج م

 را از ھم شیپلک ھا.  گذارمی مزی می را روینی و سنمی نشی مبل میکنارش رو    
 من از اولش ھم ی او بود ولریتقص! نشیِز نگاه غمگ لرزد ای کند؛ دلم میباز م

 و نگاه نمی چیلب برم!  بار اتفاق افتادکی فقط ی او بود ولِریتقص! دوستش داشتم
 .ندی نشی لبش می گوشھ ی کمرنگندکم کم لبخ.  اندازمی بھ او میشرمنده ا

 !دیببخش:  کنمی دھم و زمزمھ می مھیسرم را بھ شانھ اش تک    
 ..ِ خودمریتقص! ی نکردیکار:  چسباندی کند و من را بھ خودش میدستش را باز م    
 !؟ی پختیِ کینیریش:  شودی می پر انرژشی کشد و صدای میقینفس عم    
 امروز:  شومی حالمان، متعجب مِی ناگھانِی زنم و خودم از دگرگونیلبخند م    
 یمی دارد و نی برمی اینیریش! شیِ شود و تن من ھم خود بھ خود دنبالھ رویخم م    

با !  کشدی گذارد و من را در آغوش می را در دھانم مگرشی دِمین.  زندیاش را گاز م
 نھی لرزد و سرم را بھ سیدلم م.  بوسدی را ممی مو ھایرو.  جومی را مینیریلبخند ش

 مانیزندگ. ستی بد نگریاو د! شی ھای بدی با ھمھ دارم من دوستش.  دھمیاش فشار م
 ! من دوستش دارمیسخت ھست ول

   
 :یمھر    

 
 }!.. عاشقانھ؟ی داره ، قصھ ھادهیتو بگو چھ فا..    {
 زنگ ی و صدانمی بی پنجره را تار می بستھ یاول پرده .  کنمیکم کم پلک باز م    

 ، ی وایا!  پرم؛ صبح شده؟ی م کنم و از جایاخم م!  شودی در سرم پخش میگوش
 دھم و کف دستم یآب دھنم را فرو م.  شودی قطع میزنگ گوش! ی وای ، ای وایا

!  باشمدهی ھمھ خوابنی ندارد کھ اامکان!  منی خدایوا.  چسبانمی ام میشانیرا بھ پ
 توجھ ی زنم و بی چنگش می پاتختیاز رو.  شودی بلند می زنگ گوشیدوباره صدا

 . کنمی صفحھ نقش بستھ، تماس را وصل می کھ رویبھ اسم
 شود کھ صورتم ی باعث مغشی جغی جی را ھنوز بھ گوشم نچسباندم کھ صدایگوش    

 ! ..احمق!  شعوریب! یروان! وونھید: را جمع کنم
 ی کنم تا ھر چھ دلش می رھا می پاتختی را روی چرخانم و گوشیچشم در حدقھ م    

ِبرخاستھ و لخ لخ کنان بھ طرف کمد لباس ھا م!  شودی و خالدیخواھد بگو .  رومیِ
 را کنترل شخندمی شود نتوانم نی ھنوز ھم بلند است و باعث مشی ھاغی جغی جیصدا
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 گردم ی برمیکنار پاتخت!  دارم با حولھیبرم یی شلوار کامواھی و ی اسکقھی کی. کنم
 . کنمیو تماس را قطع م

ِخودم را بھ آب گرم جار      از ی آب ھم دردیگرما.  سپارمی شده از دوش میِ
 بھ ی ام، کمی و خواب طوالنشبی کند اما خب بعد از سر درد دی من دوا نمیسرما

 ی تخت می و بعد ھم دوباره رورمی گی میِدوش مختصر!  دھدی میمن حس تازگ
جز  ی از دست رفتھ، چاره ای ھااس ھا و تمامی پدنی دارم و با دی را برمیگوش. نمینش

ِکاله حولھ را از سرم پائ!!!  زدن ندارمشخندین  .رمی گی فرستم و با او تماس می منیِ
 کردن را غی جغی کھ دوباره جنیِ کند و من قبل ایبعد از دو بوق تماس را وصل م    

! یخوشبخت بش! مبارک باشھ! ؟یخوب! سالم:  زنمی را ممی حرف ھارد،یاز سر گ
 سرم در حد انفجار درد گرفتھ بود و منم قرص خرده بودم و تا شبید! ببخش فروز

  خواب بودمشمی پی قھی چند دقنیھم
 نامرد و یلیخ: چدی پی می فروزان در گوشِی شاکی کنم و صدایبازدمم را فوت م    

 و ینی بشدی من باِیدرست شب عروس! ؟ی کردالی باز فکر و خیمھر! ی ھستیعوض
 !ی شعوری بیلیخ! ؟یُ کش بخورلی فی اون قرصا و بعد ازی کنالیفکر و خ

بابا ! َاه! فروز کم غر بزن:  کشمی تخت دراز می چرخانم و رویچشم در حدقھ م    
 یتو چھ طور...  از جا پاشمتونستمیُ کھ اون غلط کردم اصن نمیِمن صب اون شب

 !؟ی و غر بزنی کنغی جغی ھمھ جنی ایتونیم
:  زنمی مشخندی کند و من نی حرفم فکر مِی دارد بھ معنیعنی کھ کرده یمکث    

 !منحرف! یمھــــــــــر
 اون بنده یدی کشغی بس کھ جشبمینکنھ د! واال: می گوی پروا می خندم و بیآرام م    

 ! و بھت دستم نزده، ھان؟دهیخدا ترس
َ فشرم تا خنده ام منفجر نی لبم را مچد،ی پی می کھ در گوشقشینفس عم     ُ  یمھر: شودِ
اصن خوب شد ! نمیبرو بب! برو! ؟یکردی و رو نمی ادب و منحرف بودی قدر بنیتو ا

 !خدافظ... کنمیاصنم خونھ م دعوتت نم... یای جا بچی ھخوامی م نمگھید... یومدین
 ی بھ آن می و نگاه متعجبرمی گی صورتم می را جلویگوش.  کندیتماس را قطع م    

 زنگ بلند یھنوز خنده ام ادامھ دارد کھ دوباره صدا! چارهی خندم؛ بی میکیشل. اندازم
 !غمای شود؛ یم

 !الو:  کنمیتماس را وصل م    
 یای بیخوایخب نم! دمیبھ بھ باالخره حداقل صدات رو شن! الو:  استی ھم شاکغمای    

  دفترامی نیبگو کھ منم الک
! غمای کردیسرم درد م: رم گذای ام میشانی پیِ غلتم و پشت دستم را رویبھ پشت م    

 ُ صب شدهدمیپاشدم د... دمی خوابیِ کدمیاصن نفھم
 !؟یایپس امروز نم!  خبیلیخ: گھی مکث میبعد از لحظھ ا    
قرار : می گوی کنم و می فکر می فھمد؛ کمی را مطمیخوب است کھ منظور و شرا    

 !مھم دارم؟
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ُ زندان با ارد ھمتی تویوقت مالقاتم دار... یِ و خانوم فالح قرار داریینایبا س -      یُ
 یپرونده !  و فالح رو واسھ فردا قرار مالقات بذاریینایس: می گوی حوصلھ میب    
 ! خونھارهی بگھی ساعت دمی تا نکی رو بده پیھمت
 !پس تا فردا! باشھ: دی گوی می لبریز    
 !خداحافظ: دمی رو از گوشم فاصلھ میگوش    
 ی سرم قالب مریدستانم را ز.  اندازمی را کنارم می کنم و گوشیا قطع متماس ر    

ُارد ھمت.  مانمی مرهیکنم و بھ سقف خ  !ھوم! یُ
     

 
 یصدا.  دوزمی روبھ رو چشم مِواری کنم و بھ دی مرتب ممی پا ھایچادرم را رو    

ِباز شدن در، نگاھم را بھ طرف آن م ُ کشاند؛ ارد ھمتیِ دستانش را بھ !  را آورده اندیُ
چھره اش .  چرخاندی تا دستبند را باز کند و سر بھ سمت من مردی گیطرف سرباز م

ِ خالف تمام مجرم ھابر ًکامال خونسرد و آرام است و  چی ام، ھدهی کھ تا بھ حال دییِ
ُ و ارد ستدی ایسرباز در کنار در م! ستی وحشت در نگاھش نای ی از افسردگیاثر ُ
 ی مرونی را بی کنم کھ صندلی مبشیبا نگاھم تعق.  داردی قدم برمزی بھ طرف میھمت

 .ندی نشی ممیکشد و روبھ رو
 !سالم:  شومی خم مزی بھ طرف می و کمرمی گی میقیدم عم    
 لیشما وک! سالم:  دھدی مھی تکی صندلِی بھ پشتنھی دھد و دست بھ سیسر تکان م    
 !د؟ی ھستدیجد
 ِلیِ مادرتون از کار وکایگو!  ھستمای ساالر کِیمن مھر! بلھ:  پرندی باال ممیابرو ھا    

 ِ نبودن کھ اومدن سراغ من و اصرار کردن بھ قبول وکالت شمای راضتونیریتسخ
 بھش گفتم دست یھر چ!  منی چارهیِمامان ب:  شوندی مکی بھ ھم نزدشیابرو ھا    

ُبردار باز کار خودش کرد ِ 
 قابل چشم ری داند کھ جرمش غی خودش میعنی حرفش نیا. شد کی میو پوف    
 اری ھم ھوشبی کھ عجیِ مرد آرام و خونسردنی کنم کھ چنی فکر منیبھ ا! ستیپوش

 !است، چھ طور مرتکب قتل شده؟
 ی صندلِی گردانم و بھ پشتی سرم برمیُچادرم را کھ در حال سر خوردن است، رو    
 کھ جرمتون چھ قدر نی از انی شما خودتون آگاھادیبھ نظر م! ِجالب:  دھمی مھیتک

 چی جا، ھچیشما ھ...  ارتکاب قتل رو بدونمِلی دلخوامیم... نیبزرگِ و باز مرتکبش شد
 ..نی کھ ھمسرتون رو کشتنیا و فقط اعتراف کردی گونی بھش نکردیقی دقیاشاره 

 !چرا؟:  کنمی نگاھش مقی شوم و عمی خم مزیبھ طرف م    
چرا من :  اندازدی را باال مشی کند و ابرو ھای چانھ اش ستون مریرا زدستش     
 !خودش خواست بکشمش...  اعترافاتم گفتمیتو

 ھر ،ی ھر کینی!  ھان؟ن،یپس شمام بھ حرفش گوش داد! آھان:  زنمی میتک خند    
 ! ھوم؟ن،یدی چون و چرا انجام می بھتون گفت شمام بیچ
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 !ینھ ھر ک: دی گویآرام م    
 ی نگاھش مقی تا بھ اعصابم مسلط باشم و دوباره عمرمی گی می اما آرامقیدم عم    
 ی کمکچی ھتونمی من نمن،ی نکنفیاگر درست برام ماجرا رو تعر! ی ھمتیآقا: کنم

 بھتون بکنم
 یمنم نخواستم شما بھم کمک: دی گوی مالی خی دھد و بی مھی تکی صندلیبھ پشت    
 ! خانومنیبکن
 ستیبھتر ن:  استفاده کنمیگری دی از حربھ دی باند؛ی نشی ام میشانی پیو ریاخم    
 !ن؟یِ بھ مادرتون کھ نگران شماست فکر کنیکم
... ِ نگرانشھیمادر ھم:  شودی رفتھ ملی تحلشی و صداردی گینگاھش رنگ غم م    
ِ اگھ پسرش قاتل ھمسر باردارش باشھیحت  آروم کردنش ی از دستم برایکار... ِ

 ادیبرنم
ھمسرتون !  بوده؟ی چًقای قتل دقلی دلدیبھم بگ... ادیچرا برم: می گوی مکث میب    

 ! کرده؟انتیبھتون خ
 یِ خورم و با چشمان درشت شده زل او می مکھی.  خنددی میناگھان بلند و عصب    

 ! ھستشیزی چکی مرد نیا!  است و چشمانش پر حرفکیستریخنده اش ھ. شوم
! بھ من؟: دی گوی مکشیستری ھی دھد و با ھمان خنده یان م تکنیسر بھ طرف    
 !..ھرگز!  بھ من؟انتیخ

 !ِدوسش داشتم:  زندی بھ من و با اخم، لب مرهیناگھان ساکت شده و خ    
 فھممینم:  زنمی و مات لب مجیگ    
من در کمال ... فھمھی نمچکسیھ:  کندی و سرفھ مردی گی دھانش میمشتش را جلو    

 ضربھ ھم درست ھیِ ضربھ بھ شکم باال اومده ش و ھی... ِسالمت عقل ھمسرم رو کشتم
 کھ در سالمت فھمنی مرنیاگھ االنم ازم تست سالمت عقل و روان بگ... ِوسط قلبش

جنون ... زنمی نملی دلی رو بیکس... بھ موقھ ھستن دنامیخند... َنیعیواکنشام طب! کاملم
 .. ندارمیآن

ِسالم سالمم :  دھدی تکان منی دارد و سرش را بھ طرفیدستانش را از ھم باز نگھ م    
 یمن ھمھ ... نی نکندنی فھمِری خودتون رو درگخودیب... ِ کھ قتل عمد بودهیعنی نیو ا

 ! بزنمیُ خودم بھ نفھمتونستمی کھ می بود در حالدنیدردم فھم
 ی اش می خالیِ مانم و نگاھم زل جایمات م. زدی خی را گفتھ و از جا برمنیا    

 .ِمتوجھم کھ سرباز در حال بستن دستبند بھ دستان اوست. شود
 نیِ درد منم از ای ھمھ یول: می گوی مواری دی رهی چرخانم و ھمانطور خیسر نم    

 !..زدمی میُ و خودم بھ نفھمدمیفھمیبود کھ م
 نی ای بھ ادامھ یاصرار:  چرخانم؛ او ھم بھ من زل زدهینگاھم را سمتش م    

 ِی پادی بافھمھی کھ می آدمیول... کنمی فسخش مد،ی نباشلیاگھ شما ھم ما... وکالت ندارم
 !ِ دار؟یً شما واقعا چوبھ ِدنیِآخر فھم! ی ھمتی آقاستھی تا آخر وادنشیفھم
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 زند و یِ کند و بخار و حرارت برنج باال می آبکش کج می برنج را روگِید        
ِ گذاشتھ و مشغول نتی کابی را رورهی و دستگگید.  شودیپوست صورتش گرم م

.  فکر کندزی چچی بھ ھدیًاصال نبا.  فکر کندزی چچی بھ ھدینبا.  شودی برنج مِیآبکش
 آر یِ ام آیًکاش اصال برا.  شدی میروز خال سھ/  دو نیِکاش حافظھ اش از اتفاقات ا

 . گذاردی اجاق می گرداند و آن را روی برمگی درون دبرنج ھا را دوباره!  رفتینم
.  گذاردی مزی می را روشیدست ھا. ندی نشی مشی کشد و روی مرونی بی ایصندل    

 ھا انتقام و ی حسی سوزن سوزن شدن ھا و بنیا.  شودی مرهی خشیبھ کف دست ھا
با !  حرمت شکن ھا بودند، نھ؟نی دست ھا بزرگترنیا!  نھ؟است،یِتقاص گرفتن دن

 بدھکار ای دنکی نفر، کی بھ ای دننی ارد.  ماندی مرهیِگردن کج شده بھ کف دستانش خ
 ! را پس بدھند، نھ؟شانی بدھدی دست ھا بانیا! است
 زل زده و شی او ھمچنان بھ دست ھای ولدی آی درون قفل مدی کلدنی چرخیصدا    
 ی را گرفتھ و او انگار دارد بھ مرز خفگشی گلوخی بیزیچ. ستی نای دننی در اییگو
ِ را دم فشی کریَسر.  کندی بھ خود حس مکتری رود و ھر لحظھ مرگ را نزدیم

 . زندی در فکر فرو رفتھ، زل مِنیی کند و با تعجب بھ آی آشپزخانھ رھا مِیورود
 !بابا؟: دی گوی شود و آرام می مکشینزد    
 !؟ی اومدیِک:  کشدی میقی خورد؛ نفس عمی مکھی نییآ    
 !گھیاالن د! سالم:  پرندی باال مریَ سریابرو ھا    
 !یخستھ نباش! سالم:  زندی می لبخند محونییآ    
بابا امروز زود :  کشدی مرونی را باال آورده و جورابش را بشی پاکی ریَسر    

  کھستیساعت دو ن... ایاومد
:  کشدی ھم بھ سرش می گذرد، دستیِ و ھمانطور کھ از کنار او مزدی خی برمنییآ    

 ..یخوب آمار دار
:  گذاردی مییرای پذی از مبل ھایکی ی برداشتھ و رونی زمی او را از روِفیک    

 تو یبری و لباساتم مفی ک،یشوریجوراباتو م! ریَسر... امروز مدرسھ نرفتم اصن
 .. ذره دراز بکشمھی رمیمن م! اتاقت

 یتو!  گازو خاموش کنری زگھی ربع دھیده دقھ، :  اندازدی بھ ساعت می نگاھمین    
 تابھ م کتلت ھست

 ی از درون آشپزخانھ بلند مریَ سری کشد کھ صدای منیِ در اتاق را پائی رهیدستگ    
 ! بابا؟یخوریتو ناھار نم: شود
 ستمیگشنھ ن: دی گوی از بستن در مشیِوارد اتاق شده و پ    
 ی کند و پلک می سرش قالب مریدستانش را ز.  کشدی تخت طاق باز دراز میرو    
 یکاش خاطراتش درد نم!  شدی حس می حافظھ اش بش،ی دست ھایکاش بھ جا. بندد

 کیاو .  ترسدیاز مرگ م. وحشت دارد!  است؟کی قدر نزدنی مرگ ایعنی. کردند
 چھ ریَسر. ردی خواھد بمینم او!  استیِ را گرفتھ و قتل عشق خودش بد مرگیزندگ

 نباشد، ایاگر عمرش بھ دن.  بردی مشی پی او را تا خفگشی در گلویحجم!  شود؟یم
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 اما اگر ستی درمان کھ نیِدرد ب! ُاو حق مردن ندارد.  شودی منی تنھاتر از اریَسر
 ..!اوردیاگر دوام ن..  بشودیزیچ

 !ُ حق مردن ھم نداردی او حتست،ی نی ھست و مھرریَ سریوقت    
 

 دی کششی چشم ھای ھول کرده و بھ سرعت دستش را پایمھر. وارد اتاقش شد    {{
 .دندی باال پرنیی آیابرو ھا. اوردی بھ لب بی کرد لبخندیو سع

 !یخستھ نباش! زمیسالم عز: دی بھ لباسش کشی برخاستھ و دستیمھر    
 چشمان او کھ پر از رگ ِیدیسف ی چشم در صورت او چرخاند و نگاھش رونییآ    
 !..سالم خانومم:  شده بودند، ثابت ماندی قرمز خونیھا

 !؟یمھر: ستادی اش ای قدمکی رفتھ و در شیپ    
 !جانم؟:  پاسخ دادی لبری گرفت و زی رنگ نگرانینگاه مھر    
 !؟ی کردھیگر: ِ صورت اوی سر خم کرد رونییآ    
 !نھ:  از دھانش خارج شدی نامفھومی انداخت و صداری سر بھ زیمھر    
 !..یگیدروغ م: دی کشیقی نفس عمنییآ    
ِ سر بلند کرد و نگاھش را بھ نگاه ی او را محکم در دست گرفت و مھریبازو ھا    
 ! گفتھ؟یزی چیباز کس:  دوختنیی آِی و بازجویجد
 . . . دانستی کھ منیی ترس خورده چانھ باال انداخت اما آیمھر    

 
  ***   
 

 شستھ شده را برعکس ِوانیل.  گرفت و چرخاندری شری شده از آب را زی خالوانیل    
 و ستادهی اواریفرزانھ خانوم کنار د. دی قدم چرخکیدرون آب چکان گذاشت و با 

 ! بھ صدا در آمدیشگی ھمی حرف ھاِدنیِزنگ خطر شن. نگاھش را بھ او دوختھ بود
 ! مادر؟یداریب: آمد شیفرزانھ خانوم چند قدم پ    
خواب :  شددهی کشییرای از آشپزخانھ و درون پذرونی بکی تارِی بھ فضانییِنگاه آ    

 اومدم آب بخورم... بودم
 !حرف دارم باھات! ؟ینی بششھیم! نوش جان مادر: فرزانھ خانوم سر تکان داد    
 !؟ی تکراریھمون حرفا:  نشستنیی آِیشانی پی رویاخم    
ِپسرم من فکر توأم !  جاننییآ:  شدندکیِ نازک فرزانھ خانوم بھ ھم نزدیابرو ھا    

ِدختر تا احساس خطر کرد، نشست ز... گمی رو منایکھ ا  پات و اغوات کرد و اومد ریِ
 ی ازدواج شوم ھمھ نی با اخوادیدلم نم! من تو رو بزرگ کردم پسرم! نمییآ... تو جات

ِ کس دخترھھم... ی رو خراب کنتیزندگ  نی ادی باینی... ِ کھ شومینی رهیمی می وقتِ
 دراومده ثیحاال کھ حرف و حد...  نشدهری دامن گشیرابطھ رو قطع کرد تا نحس

 رو بتونھ یی جاھی بده تا شتری بمَیزی چھیُ ش بده، ھی باال و مھرریُپشتتون، سرت بگ
 افسون و تونھیِ دختر نمنیا  کھی عاقلنقدیاجاره کنھ و طالقش بده بذار ھمھ بفھمن کھ ا
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ِتوأم بعد خورد خورد پسش ... ُ ش بدهھیِبابات حاضر تموم پول مھر... جادوت کنھ َ ُ ُ
 !ُ دندون لق بکن و بنداز دورنیِ الزم بکن و زودتر ایھر کار... گھی دیدیم

 ھی! ِدختر، ھان؟:  زدی عصبی گرفت و تک خندشی دستانش را بھ پھلو ھانییآ    
ِ کھ حاال شده دختر یاون!  ورش داشتم و آوردمشابونیر از تو خ انگایگی میجور

 یگفتی و میرفتی قربون صدقھ ش منیی داداش آگفتی تا مشیِھمون کھ تا چند سال پ
 کھ َنی و آجیخالھ و عمو و عمھ و باج ھمون... ستی نیشوم و نحسم مھر! ِعروس گلم

ِ کھ پشت سر مھرِیی حرفانیشوم ا! گنی مخوادی دلشون می و ھر چننیشیم ِ گناه ی بِیِ
 کھ عمھ خانوم ھر سال ھر سال بره مکھ، بھ ستی ننی بھ ایمسلمون!  ماماننیزنیمن م

ِ کھ پشت سر دختر بِنیا ِ رو کھ  ی و خواست خدا، تنھا کسریِ کھ دست تقدی گناھیِ
 دنی نشنِلی دلگمی نمیزیمن اگھ ساکتم و چ... داشتھ ازش گرفتھ، چرت و پرت نگھ

 اون َمی بدون جشن عروسگھیشرع م... ی قانون،ی عقد،یِ زنم، شرعیمھر.. .ستین
 داماد ای عروس یکای از نزدی اگھ کسی حتگھیشرع م... ِ زن من بشھ و شدهتونھیم

 کنن و کنار ھم بمونن و چار تا چرت و پرت واج ازدتوننیفوت شد باز دو تا جوون م
ِ کھ دو روز بعد عقد مامان رعنا فوت نیمن بھ ا...  بشھدی نباشونیی طالق و جداِلیدل

 ..دمیبھ دو تا حرف مفتم طالقش نم...  رو دوس دارمیمن مھر!  ندارمیشد کار
ِنگاه لرزان فرزانھ خانوم را د      من ی پاِری زیدر ضمن، کس:  گفتدی و با تأکدیِ

ھر وقت  بھ بعدم نیاز ا!  جام راه دادم، زنــمیمن زنم رو تو... ننشست و اغوام نکرد
 حرفا نیا... ُ اضافھ درآوردن ندارهِثیِ حق حرف و حدچکسمیھ... کنمیُ کار منیبخوام ا

دارم ... کنمی تموم می اگھیِ تمومش کنن وگرنھ من جور دنیگیم رو ھم مامان، بھ ھمھ
 ی برگھ گھیِ ماه دھی یشده حت... کنمی تمومش مای تمومش کن ای!  مامانگمی میجد

 تو کل کنمیُ بچھ دار شدنم پخش مِینیری دستت و شدمی رو می مھرِی باردارشیآزما
 نی تو اختنی رزمی کھ با ھھمھ بفزی عزیِ تا دھن ھمھ بستھ شھ و اون دختر خالھ لیفام
 !ِروشن حرفام؟! رهیگی من نمی رو برای مھری جاش،یآت

ِ نگاه ترس خورده و پر آب فرزانھ خانوم ماند و ی رهی خی لحظھ ایبرا     سپس بھ ِ
 . . .سرعت از آشپزخانھ خارج شد

 
***     

 
 تخت ی روِی خالی کھ بھ فضانیی آی گذاشت کھ صدای تشک میبالشت را باال    

 !نجای اایب:  زد، متوقفش کردیِکنار خودش اشاره م
ِ کھ دوباره اتفاق آن شب تکرار شود و وزن دی آب دھانش را فرو داد و ترسیمھر     ِ

 ! ھا کمر شکن ترثیحرف و حد
 ! جاننییآ: دیمستأصل نال    
 چشمانش برداشت و سر چرخانده و نگاھش را بھ او ی ساعدش را از رونییآ    

 !ی مھرنجایگفتم ا: دوخت
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 ..آخھ:  گردن کج کرد و نگاه و لحنش ملتمس شدیمھر    
 من ایخت،  تی رویای تو مای:  مقاومت کندای نگذاشت ادامھ بدھد نیی آِیِکالم جد    

  تشکی روامیم
 دست دست کرد و آخر سر ی کند، کمی می دانست او حرفش را عملی کھ میمھر    
جا .  گرفتی تخت جایِبرخاست و چراغ اتاق را خاموش کرد و کنار او رو.  شدمیتسل

 کی نی کھ در انیبا ا!  جا مھم نبودِی تنگگریِکم بود اما در آغوش او کھ فرو رفت د
 ثی از دست حرف و حدشھی گذشت، ھمیم ِعقدشان و فوت مادربزرگش کھ از یماھ
با !  زدیِ داشت اما در آغوش او فقط لبخند مھی گری ھوانیی آی و خانواده لی فامیھا
 تا از گزند حرف ھا و نگاه ھا دور بماند اما آغوش شی جا امن نبود براچی کھ ھنیا
 ! ضد زلزلھ ھم امن تر بودی از پناھگاه ھای حتنییآ

!  جان؟یمھر:  اشی مھربانی رفت برایِ پشت او را نوازش کرد و نفس مھرنییآ    
ِاز حرف مفت بق  ..یبھ خدا حق دار... دونمی م،ی ناراحتھیِ

شھر ...  رو دادمگھیِ شھر دھی بھ یمن درخواست انتقال: دی را بوسشی مو ھایرو    
اون ...  تو اون شھر مشاور امالک داره صحبت کردمشلی کھ فامقمیبا رف... ِیکیکوچ
حقوقمم ...  پس انداز خودم اجاره کنمنی رو با ھمی ھشتاد متری خونھ ھی تونمیجا م

ً اصال دمیتازه شا... می اگھ قانع باشِی خودمون کافج ھر ماه و خریواسھ دادن اجاره 
 کھ میانتقال! اری کم طاقت بھی... میً نباشھ و بھمون خونھ بدن تا موقتا ساکن شیازین

 تو رو ازم توننی کھ نمفھمنی و ھمھ ممیشی حرفا دور منی و از انجای از امیریقبول شد م
 ! منِی زندگاری کم طاقت بھی... مخوای کھ جز تو رو نمکنمیبھ ھمھ ثابت م... رنیبگ

ُ او فشی نھیسرش را بھ س! ُ قرار در تنگ شدی بی گلیِ مثل ماھیقلب مھر     رد و ِ
 }}. . . لبخند زدنییآ

    
 

 :یمھر    
 

:  پرندی باال ممی ابرو ھادنشی کنم و با دی خورد کھ سر بلند می بھ در میتقھ ا    
 !بلھ؟
 دی باری مشی از سر و روی کالفگد؛ی آی مزمی مِکی چالند و نزدیانگشتانش را م    

 !ِ صد روز عده نگھ دارم؟دیًحتما با! ی مھرنیبب... ی سؤالھی! اوووم: و حاال ھم
 !غما؟یواا :  شوندیچشمانم گرد م    
 ی چدونمی نمگھید:  کندی ھا رھا می از صندلیکی ی کشد و خودش را روی میپوف    

ِ رو بدونھ چون قرار بره کانادا لفشی زودتر تکخوادی مگھی میدی مجنیا... کار کنم
 خوبش بگذرم و نھ ِطی و شراتشی از موقعتونمی نھ میِمھر... دو سال/  یکی یبرا

ِ قبول کنم بھ خاطر عده تونمیم  تونھیحداقلش م... یدی مجنی اِیمرد خوب...  اونرگِ میِ
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 جی پاک گدونمینم...  بچھ منیِاالن بھ خدا فقط فکر ا...  بدهُنیامی خرج دی کھ بایاونجور
 شدم
 ِریتقص:  خارانمیم ام را یشانیَ دھم و با شست و اشاره پی مھی تکی صندلیبھ پشت    

... ی بکنیتونی نمشی و حاالم کاری اوهیِ بھ ھمھ کھ زن بیدروغ گفت!  منِزیِخودت عز
ِ تا آخر شھیًاگھ واقعا بخوادت حاضر م...  بدهحی ماجرا رو توضیدی مجنیبھ نظرم بھ ا

 ِعده ت صبر کنھ خب
ِبگم کھ بفھمھ عاشق چھ زن احمق:  خنددی می بھ من انداختھ و عصبیزینگاه ت      یِ

 !..شده؟
! یدی مجیبرم بگم آقا: دی گوی با حرص مشی بھ روبھ رورهی زند و خیپوزخند م    

 دوست پسرش بھش ی اونقدر خر و چشم و گوش بستھ بود کھ وقتینیبی کھ می زننیا
 قبول م،یش کھ بعد ازدواج بچھ دار نشمی و شوھرت متی خواستگارامی میگفت بھ شرط

ً حاملھ شدم و اون مثال شوھر رفت و میسبرم بگم از شانسم دو ماه بعد عرو! کرد؟
 !.. گرفت؟ی نھ برگشت خونھ ش و نھ خبرگھید

 سکتھ یی آبروی بنی بگم بابام از اای:  دوزدیِنگاه غم گرفتھ اش را بھ صورتم م    
 کھ توش ھستم، پول ی اجاره ای نھ چھ طوره اصن بھش بگم کھ اون خونھ ای! کرد؟

ِبھش بگم دو سال کھ از شھرم ! ِسھم االرثم کھ داداشم انداخت جلوم و گفت برو گم شو؟
 !.. نشم؟ری حقنی از اشتری م تا بوهیتھران و بھ ھمھ گفتم ب  بچھ اومدمھیآواره شدم و با 

مادرش امروز زنگ زد بھم و ! نا؟یگفتن داره ا:  دھدی بندم و او ادامھ میپلک م    
 !.. گفت؟ی چیدونیم

گفت پسرم :  لرزندی شوم کھ از حرص می مشی لب ھای رهی کنم و خیپلک باز م    
... رمیگی پسرمو ازت مِادگاریتنھا ... رمیگیکھ جوون مرگ شد، من بچھ شو ازت م

  ھم داشتھی افتاده کھ عروس و نوه اادشیحاال ! ھھ
 ی و پشت صندلزمی خیبرم!  گفتن ھم نمانده البتھی برایزی چم؛ی دانم چھ بگوینم    

 از تی حکاقشینفس عم. ِ فشارمی و مرمی گیشانھ اش را م.  رومی کھ نشستھ میا
 کرد یروی پھی بود کھ از بقنی ھمدیِگناه او شا.  بھ دل دردمندش داردشیِھجوم غصھ ھا

 فقط دیگناه او شا! دی مرد جماعت را برگزبا ی دوستشی ھمسن ھایِو مثل ھمھ 
 !ِ مرد نامردش باختیاحساسات دست نخورده اش بود کھ ھمھ اش را پا

 گھید! ی مھردونمی نمگھید: دی گوی دھم و او غمزده میشانھ اش را ماساژ م    
ِ و اون حماقت ی اون عوضیِ و کی چھ طوردونمی نمگھید...  بکنمی چھ غلطدونمینم

  خستھ شدم از تاوان دادنگھید... دارهیسرم برممحض دست از 
 زن تاوان کی شھیھم.  و سکوت استدنی شند،ی آی کھ از دستم برمیو من تنھا کار    

 و نیی برد؛ نمونھ اش آی مرد لذت مکی شھیو ھم! غمای دھد؛ نمونھ اش من و یپس م
 !فربد
     



 20 

 ملتمس ی کنم و صدای شوم و دستم را دورش حلقھ می مرهی درون فنجان خیبھ چا    
ِ کھ شما پرونده ھات نصف گفتی ممھیفھ! ایخانوم ساالر ک:  شنومی را میِخانوم طالئ ُ

 یکنیرھا نم
 خانوم دینیبب: رمی گی میقی کشم و دم عمینگاھم را تا صورت نگرانش باال م    

 بشم، ھم لشونیخواستن کھ وک جان مھی بودم و فھرازی شیمن اون موقع کھ تو! یطالئ
 نی کمتر بود و ھم اسکشونی کھ رکردمی رو انتخاب مییِاول کارم بود و ھم پرونده ھا

 کھ بھ عھده یی پرونده ھای تمام تالشم رو برازمھنو... کردمی تالشم رو متیکھ نھا
 .. باشملشونی کھ من وکخوانیِ پسر شما خودشون نمیول... کنمی مرم،یگیم

 بھ ی کمکچیِپسر شما ھ: نمی نشی او می برخاستھ و روبھ رویصندل یاز رو    
 دنشونی کھ بھ دنی قبل از اشونی اِیری تسخلیمن با وک! ی خانوم طالئکننیخودشون نم

 و دنی بھ سؤاالت نمی پاسخ درستچی ھی ھمتی گفتن کھ آقاشونمیا... برم، صحبت کردم
 نکردم ی اصرارادیالبتھ ز... دمی رسجھی نتنی ھمھ زندان مالقاتشون کردم بیمنم کھ تو

ِ آدم عاقل و بالغ مثل اھی ی وقتی صحبت کردن ولیبرا  خودشون نخوان کھ شون،یِ
 ادی برنمچکسی از دست ھی کارگھی کمکشون کنھ خب دیکس
 ی کھ شما برای کارِتینھا! ن؟یھم: نمی بی کند؛ در نگاھش اعتراض را مینگاھم م    

 وکالت فسخ نی ادی نزده پس بای مالقاتش و حرفنی بار رفتھی! ِن؟ی ھمیکنیموکلت م
 !شھ؟
! ی خانوم طالئدینیبب: می گوی آرام می و با لحنشتری تمرکز بی بندم برایپلک م    
 بھ یوقت...  بکنمی بھش کمک بشھ کارخوادی کھ نمی آدمی براتونمیمن نم... گفتم

ِعقل مرتکب قتل ھمسرشون ِ رفتم، بھم گفتن کھ در صحت و سالمت شونیِمالقات ا
 ی وقتادیحرف زدن ز!  چھ کار کنم؟ن خب مگنی مینجوری اشونی ایوقت... شدن

 !یِ س خانوم طالئدهی فایً بگھ کامال بیزیطرفت نخواد چ
 پر بغض شده و چشمانش بھ شی دھد و صدای تکان منی قرار سرش را بھ طرفیب    

 نمی و بعدم بشمی وکالت رو فسخ کننیا!  کار کنم؟ی من چنیگیپس م: نندی نشیاشک م
ُ دار رفتن پسرم تماشا کنم؟یو باال ِ! 

. رمی گی صورتش می دارم و جلوی را برمی دستمال کاغذیبرخاستھ و جعبھ     
 ی مزی میجعبھ را رو.  کشدی تر شده اش می پلک ھاری و زدهی کشرونی بیدستمال

مادر .  دھمی مھیمرم را بھ آن تکک.  رومی کارم مِزی بھ کنار منھیگذارم و دست بھ س
من ..  دانمی نمچی ھشی و حس ھایمادر از..  دانمینم!  سخت باشدیلی خدیبودن با

ِ توانم درد دل بی وقت نمچیِفرزند دو ماھھ ام را رھا کردم پس ھ  یِ قرار خانوم طالئیِ
 .را بفھمم

 آروم دی بکندی کھ بای کارنیشما اآلن، اول:  کنمیِانگشتانم را دور آرنجم حلقھ م    
 .. بھ حرف زدندی کنشی و راضدی با پسرتون صحبت کندی کنیو بعدم سع... ِبودن

ُ و زبون پسرتون نیبھ ھر حال شما مادر:  اندازمی کنم و ابرو باال میگردن کج م    
 نیفھمیبھتر م
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ُ انگشتانش فشرده منی کھ بھ شدت بی دستمالینگاھم رو       ماند؛ی شود، ثابت میِ
 ی ھم حرف زدم ولیلیخ... باھاش حرف زدم:  لرزندی مشیِدستانش ھم مثل لب ھا

 .. نکنمی قدر ناراحتنی کھ اِنی اگھی کھ میزیتنھا چ
آخھ مگھ :  دوزدی تابش را بھ من میِ کشد و نگاه بی می و لرزانقینفس عم    

 !ُ دار تماشا کنھ؟یِ و رفتن پسرش باالنھی نکنھ و بشی ناراحتتونھیمگھ مادر م! شھ؟یم
 فھمم ی وقت است کھ نمیلیًاصال من خ!  دانمیجواب سؤاالتش را نم.  بندمیپلک م    

 ! ھا رازی چنیا
من ! یخانوم طالئ: رمی گی می جاشی کشم و دوباره روبھ روی میقینفس عم    
 اون و نی بدونمینم...  بدهحی قتل رو توضی اصلِلی دلخوادی چرا پسرتون نمدونمینم
 .. گذشتھیمسرش چھ

 خوانی نمشونی ایوقت: می گوی دوزم و آرام و مستأصل مینگاھم را بھ نگاھش م    
 !.. بھشون بکنم؟تونمی میخب من چھ کمک

 دیبفرمائ... نی شما بگیًاصال ھر چ:  کنمی کشم و گردن کج می لب میزبان رو    
 ! کار کنم؟ی چدن،ی نمحیِ ارتکاب قتل رو درست توضِلیِمن با پسر شما کھ دل

 ادی ھم بھ یاز وقت..  فھممی نمیمن مادر.  کندی اندازد و سکوت می مریسر بھ ز    
ُ کھ ارد ھمتستی رحمی بنی دانم کھ ای را منیاما ا.. دارم مادر نداشتھ ام  سکوت کند یُ

 ! فھممی مرد را نمنی جوره اچیمن ھ.  کشدی داند مادرش چھ می کھ میدر حال
بازم ... نیشما بازم تالش کن... شما:  دوزدی کشد و بھ صورتم میال منگاھش را با    

 کھ خودش دونمیم...  ش ھستنھی مدارک بر علی ھمھ دونمیم... نیباھاش حرف بزن
 ..ُ پسرم داده تا قصاصش کننی ھی پرستش نصف دی کھ بابادونمیم... اعتراف کرده 

ِ دھد و من پاره شدن دستمال درون دستش از ی تکان منی قرار سرش را بھ طرفیب     ِ
 ھی دیشا...  حرف زددیشا... نی کنی شما بازم سعیول... یول: نمی بی را مادیِفشار ز

 ..ـی نمیچیھ... دونمینم... حداقل حکم دادگاه اعدام نشھ...  گفت کھ حداقلیزیچ
 دو دستش را کف!  شنودی کھ خودش ھم نمدی گوی کلمھ اش را آن قدر آرام میباق    

برخاستھ و .  شوندی می جارشی گذارد و اشک ھای اش مینی بیبھ ھم چسبانده و رو
.  استپی در حال تاغمای کنم؛ ی ملی تنھ ام را بھ چپ مامین.  رومیبھ طرف در دفتر م

 یشانی چرخاند و نگاه کالفھ اش، اخم بھ پی ممتم کنم کھ سر بھ سی می کوتاھیسرفھ 
 . آوردیام م
 !اری آب بوانی لھی: رمی گی میقیدم عم    
 یخانوم طالئ.  گردمیبھ درون دفتر برم. زدی خی دھد و برمیتنھا سر تکان م    

 کند تا آرامشش را بھ دست ی می کشد و سعی اش مینی بریِدستمال مچالھ شده را ز
ِست  باشد کھ من ھم دی انصافی اوضاع، بنی در ادیشا. نمی نشی مشیروبھ رو. آورد

 . اش بزنمنھیرد بھ س
من بھ خاطر شما کارم !  خباریبس: می گوی نشانم و با آرامش می بھ لب میلبخند    

 دمیرو ادامھ م
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. دی آی لبش می روی و محوسی زنند و لبخند خی کند؛ چشمانش برق مینگاھم م    
َ فشرمی میدستش را گرفتھ و بھ آرام. نمی نشی و کنارش مزمی خیبرم ُ  وارد شده غمای. ِ
او ھم تشکر کنان جرعھ . ردی گی می بھ سمت خانوم طالئی دستشی آب را با پوانیو ل

من ھم .  کنمی ام فکر می حسیو او، بھ خودم و ب غمای ی رهی نوشد و من خی آب میا
 .. دو مادر ھستم، امانیِمثل ا

    
ُ فشرمی اندازم و زنگ را می می درون ظرف نگاھی ھاینیریبھ ش     از بس کھ در . ِ

.  بھ او بزنم و بشقابش را پس دھمی چند روز سرم شلوغ بود، وقت نکردم تا سرنیا
ِ رو صورت مینگاھم مستق. دی گشای مانم کھ باالخره در می معطل میچند لحظھ ا

 .ندی نشیگرفتھ و چشمان رگ زده اش م
 !سالم:  نشانمی بھ لب می کند کھ لبخندیمبھوت نگاھم م    
 کند لبخند ی کشد و تالش می اش می بھ روسریانگار تازه بھ خود آمده کھ دست    

 !سالم: بزند
:  ندارمی بمانم؛ خودم ھم حال خوشادی خواھم کھ زی ندارد، نمیِحاال کھ حال خوش    

 .. بد موقع مزاحمت شدمایگو! زمی عزدیببخش
 ینیری کم شھیگفتم با ... یرُ رفت بشقابت ببادتیاون روز :  برمی مشیبشقاب را پ    

 دی کھ چند روز طول کشدیببخش... بھت برش گردونم
...  ندارهیبیع:  کشدی منی درونش پائِی مارماالدی ھانیرینگاھش را تا بشقاب و ش    

 ! بھ زحمت نبودیازین! ًممنونم واقعا
ً پرد؛ از لحن حرف زدنش معلوم است کھ واقعا حال ی باال ماری اختی بمیتک ابرو    

 !..کنمیخواھش م:  نداردیخوش
 از دستم یکمک:  پرسمی می کنم و جدی کھ چشم تنگ مردی گیبشقاب را از دستم م    
 !اد؟یبرم
 !بلھ؟:  کندیگنگ نگاھم م    
 ! بکنم؟ی کمکتونمیم... ی نداری حال خوبایگو: ردی گی عمق میلبخندم کم    

 ھی... نھ خوبم! نھ:  زندی می زورکی دھد و لبخندی تکان منیسرش را بھ طرف    
 !ممنونم... ِیعیطب...  کم درد داشتم فقطھی... کم

استراحت کن :  کنمی نمی اما اصراردی گویًکامال معلوم است کھ دارد دروغ م    
 !ًفعال! پس
 !انگھدارخد... کنمیاستراحت م! چشم!  ھاینیریممنونم بابت ش -    
 ام پر ی زندگی روز ھانیا.  چرخمی دھم و بھ طرف واحد خودم می تکان میسر    

!  کنندی ھست و انکار مشانیزی کھ معلوم است چی پر رمز و رازیشده از آدم ھا
" خوبم" دانم کھ ی انکار را در انسان ھا قرار داده، اما می دانم چرا خدا قوه ینم
 ! برندی حال بدشان بھ کار می آدم ھا برای کھ ھمھ ستی انکارنیکتریش
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 از ی بخشی مانده است اما حواسش پرهیِ چانھ زده و بھ کلمات کتاب خریدست ز    

 . شودی تکرار می واروانھی کھ مدام درون مغزش بھ شکل دستیآھنگ
ِتو نگاه آخر تو، آسمون خونھ نش    {{    بودنیِ

 }} بودنی قصھ ھمیُدلت شکستھ بودم، ھمھ     
 آھنگ درون ذھنش از او گرفتھ است، ی وقفھ ی کھ تکرار بیخستھ از تمرکز    
 گذارد و ی می صندلِی پشتیسرش را رو.  بنددی کشد و کتاب را محکم می میپوف

 ی ھاھیِ کھ بھ خاطر ھجوم سادیِ سقف سفی رهیخ.  کندی مزانیدستانش را دو طرف آو
 آن قطعھ آھنگ ی فکرش را از رود کنی می سعد،ی آی بھ نظر میدم غروب، خاکستر

 . بنددیپلک م.  کندی مقی را عمشیدم ھا و بازدم ھا. منحرف کند
 اسکن مشخص کرده کھ تومور در قسمت مننژ یتیس!  رضا منشی آقادینیبب -     {{ 

 عمل و ی تومورنی چنی درمان برانی اولدینیبب...  محافظش واقع شدهی پرده ایمغز 
 کھ نی و بعد از ارهیگی بگم کھ اول عمل انجام مدیدر واقع با... ستبرداشتنش ھ

 }}..شنی آغاز مھی ثانوی درمان ھام،ی بد خای ھست میمشخص شد کھ تومور خوش خ
 خوب است کھ بخواھد ی آن کسی برایگریِ ھر درمان دایعمل .  کندیپلک باز م    

او مجبور !  نھای خواھد ی را می داند کھ زندگی نمنییآ..  داندی کند اما او نمیزندگ
دوباره آن قطعھ آھنگ در !  ھست و مادرش نھریَ کردن چون سریاست بھ زندگ

 ھی جلوه گر شده، تکی کھ توسط آھنگقتشِخستھ از تکرار حما.  شودیمغزش تکرار م
 از یی رھای برادیبا.  بکندی کاردیبا.  داردی برمی صندلِی پشتی سرش را از روی

 . بکندی کرده، کارری ماندن و رفتن در آن گنی کھ بیبرزخ
 را یمھر.  سرد بودندبی آخر عجی کھ روز ھاشی را الزم دارد و دست ھایمھر    

 را الزم یمھر.  گذاشت نوازششان کندی آخر نمی کھ روز ھاشیالزم دارد و مو ھا
 ھمھ ندانستن انی منییآ! دی بھ او بگودی نفس بانی کھ تا آخرییدارد و غلط کردم ھا

ِ کھ خمار داشتن ستیکھ مانند معتاد نی داند و آن ای را خوب مزی چکی شیھا ِ
 بود و او شی ھمراه تمام روز و شب ھایمھر..  کشد امای مقی عمینفس ھا! ستیمھر

ِده سال است کھ ھوس آن روز و شب ھا با طعم عشق را دارد ِامان از خاطرات زخم .. ِ
  خواھد بھ گوری کھ نمییامان از آرزو.. ِآغوش آشنا کیِامان از ھوس .. خورده

 . خواھدی را میمھر! برود
   

ُارد ھمت -زندان  -  کل یدانا      یُ
 

 ِدنیِآخر فھم! ی ھمتی آقاستھی تا آخر وادنشی فھمِی پادی بافھمھی کھ میآدم... -    {{
 }}!ِ دار؟یًشما واقعا چوبھ 

ِقف بلند باالِ دارد و زل سیشانی بھ پیاخم کمرنگ      ریدستانش را ز.  سرش استیِ
بھ ..  کندی فکر مزیبھ ھمھ چ..  کندی و فکر مدهیسرش قالب کرده و طاق باز خواب
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ِ واقعا آخر فھمای کھ آنیا و بھ پرستش ..  کندی نھ، فکر مای دار است ی چوبھ شی ھادنیً
 ..دی فھمی ھم نحس نبود وقتدی داند؛ شای نمکھ ِ کند و آن روز نحسیفکر م
 چیتو ھ!  دلت خواست بکنیھر غلط:  زد و گفتیبا حرص و نفرت زھرخند    {{

 ! دکتری آقاادی از دستت برنمیکار
 . شدنھیدست بھ س.  زدیلبخند محو. پلک بست    
 !؟یمطمئن: لب زد    
 ً!کامال:  کھ در سر داشتیمیِ کردن تصمی جدی بود برای محرکِیپوزخندش صدا    
 !عاشقش بود، نھ؟.  او شدِیاغیِ نگاه ی رهیخ. قدم بھ قدم جلو رفت. پلک باز کرد    
 !مطمئن نباش: سر خم کرد و در صورتش لب زد    
ُارد.. ترسناک شده بود      را ندارد، ی غلطچی ھیُ کرد عرضھ ی کھ پرستش فکر میُ

ُارد .  عقب رفت و نگاھش کم کم رنگ عوض کردیپرستش قدم! ترسناک شده بود ُ
 . را گرفت و بھ طرف اتاق خواب قدم برداشتشیبازو
 !ولم کن:  زدادی و فردی را کششی بود؛ بازودهیً واقعا ترسگریپرستش د    
ُارد اما د     ِدر اتاق را !  خواست بکندی مھم نبود؛ خودش گفت کھ ھر غلطشی براگریُ

برگشت و در را بستھ و قفل .  تخت نشاندیدنبال خود کشاند و روباز کرده و او را بھ 
.  وقفھ اش شدی و بعیِ او و حرکات سری رهیخ. پرستش آب دھانش را فرو داد. کرد

ُارد در کشو ًمخصوصا اگر با خون قرمز !  بودی رنگِ خوبدی سفشود؛ لباس ھا را گیُ
 . شدیم

 . تخت پرت کردیھمھ را رو !دی سفیشلوار.. دی سفیشال.. دی سفیراھنیپ    
 ی وقتادی بھ ھر دومون مدیسف! بپوش:  زد و با تحکم گفتشیدستانش را بھ پھلو ھا    

 .. ھمگھی دیکی و رهی بمیکی
 !رهیبم: اخم کرده و لب زد    
 }}!..رند؟ی قرار بود ھر دو بمد؛ی فھمیپرستش منظور او را نم    
 ی ھایادگاری کھ یواری دوزد؛ دی چشم مواری چرخد و بھ دی چپ میبھ پھلو    

 ی روانی زندانی ھایی شدن دمپادهی کشیصدا!  داردنیشی پانی از زندانیادیز
 بندد و فکر یپلک م!  احمد رضایِ خواندن ھای لبری زی و صدادی آی ھا مکیسرام

 .. کندی کند و فکر می کند و فکر میم
 ِواری خورد؛ دواری بھ دمی و مستقِ اش راه دلش را رفتیِ بار در تمام زندگکی    
 ی آمد وقتی مشانی بھ ھر دودیسف! ِ کھ آن روز از خون پرستش قرمز شده بودیدیسف

 ..ُمرد..  ھمیگریُ مرد و دیکی
 کھ یی ھاادی از شدت فرشیگلو!  نھایدر را رھا کرد و مھم نبود کھ بستھ شود     {{

!  سوختی احساس و روحش، می مانده ی باقی ھی تخلیِدر بام تھران زده بود برا
َسرش دوران داشت ول  !سنگ شده بود..  داشتیبیِحال عج..  رفتی نمجی گیَ
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ً باز اتاق را ھل داد و کامال باز شدمھیِدر ن      واریِھنوز ھم غرق بھ خون کنار د. ِ
 بود ی اتاق خصوصنیدر را پشت سرش بست؛ ا. پا بھ درون اتاق گذاشت. افتاده بود

 ! نامردیامان از اگر ھا.. اگر یحت
ِ قرمز بود از خون او و البتھ قطرات خونش رووارید      دهی ھم پاشلی از وسای بعضیِ

 او ھم ِراھنی و آن را از تن درآورد؛ پدی کشنی را پائاھشیِ کاپشن سِپیز. شده بودند
ِ کرد و کنار جنازه نیِدستش را ستون زم! ندی ببی گذاشت تا کسیقرمز بود و کاپشن نم

 ی روحش شد و سپس نگاھش را تا روی و بدی سفِت صوری رهیخ.  او نشستی
در باورش .  پاره شده ھم معلوم بودند، کشاندِراھنی کھ از پس پیقی عمی ھایدگیبر
 . رسانده بودتی را بھ نھای رحمی رحم بودن اما او بی بدی گنجینم

.  جلوتر رفتی گذاشت و کمشی بازویروسرش را . دی دراز کشنی زمیکم کم رو    
دست دور تنش حلقھ .  رفتشیپ. دیِ بلند و نرم او کشی مو ھایِنوک انگشتانش را رو

 .کرد
 خودت بود کھ ِریتقص! ِمن دوست داشتم پرستش...  خودت بودریتقص: پلک بست    

 }}..یخودت خواست... یری بمیخواست
ِ بندد؛ واقعا آخر فھمیپلک م      ! دار است؟ی او چوبھ ی ھادنیً
    

 کند و نگاھش را تا یسر بلند م!  سر درد دارد و تھوع ھمستند؛ی استوار نشیقدم ھا    
ُ فشردی اش را مقھی رود کھ شقی مجیسرش گ.  کشدی ساختمان باال می طبقھ نیآخر ِ .

 ی شده اند کھ نمنی زمِخی انگار مشیپا ھا.  مانندی ثابت مشی کفش ھاینگاھش رو
 ترک مشی تصمواری انگار ددهی راه کھ رسینجایا بھ.  بھ جلو برداردیاند قدمتو

 بھ جلو ی کند و گامی فکر مریَبھ سر. ِ رفتن دارد و نھ دل نرفتنینھ پا! برداشتھ است
 ! رودی کند و ھمان گام را عقب می فکر میو بھ مھر..  داردیبرم
 زند و کل ی چرخ ممین! دتری شود و سر دردش ھم شدی مشتریحالت تھوعش ب    
! واری خواھد سرش را بکوبد بھ دیدلش م.  گذراندی رو را از نظر مادهی و پابانیخ

 شلوارش فرو ی ھابی کشد و دستانش را در جی مشی دندان ھاری اش را زینیلب پائ
!! دی پوشی کاپشن مای پالتو کی لھی ژی کاش جای کند و ایاحساس سرما م.  بردیم

ِ سوز سرد اواخر پائایِ لباس تنش و ِیاما سرما از کم  ی از درون مشی سرماست؛ی نزیِِ
 شوند و عالئمش ھم یدستانش سوزن سوزن م!  و انگار کھ فشارش افتاده باشددیآ

 !دیتشد
 داند کدام طرف ی نمنیی شده مانند االکلنگ و آیزندگ.  کشدی اش میشانی بھ پیدست    

ِ در واحد خودشان و کنار ای ساختمان نیِ چھارم ای االکلنگ جا دارد؛ در طبقھ نیا
 پارک ابانی خِگریِ خودش کھ در طرف دِنی ماشی روی لحظھ اینگاھش برا! ریَسر

 دی ھمھ ضعف و تشدنیا!  رفتنی شود برای دل مکی ماند؛ دلش یاست، ثابت م
َ در مورد سریعالئم، حرف زدن با مھر  . تابدی را برنمریِ
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 قھی کھ شقاندازدی چرخد تا نگاه آخرش را بھ آن بیرف ساختمان م گام بھ طمیبا ن    
ِھر دو زل نگاه ھم م! شی آن ھم درست روبھ روستی مھررد؛ی گیاش نبض م  شوند یِ

 ی را از ھر دوشان گرفتھ باشند؛ مات می احساسایو انگار قدرت ھر عکس العمل 
 زند و ی رو مادهی در پستادهی اِنیی حواس بھ آیب ی کھ عابریتنھ ا!  ھمی رهیمانند و خ

 ی رونییِنگاه آ.  آوردی شود، ھر دو را بھ خود میً فورا رد می عذر خواھکیبا 
 کند بھ ی می ھم سعیِ ماند و نگاه مھری ثابت می سبز رنگ درون دست مھریپوشھ 

 ! فرار کندشیِ از مرد روبھ رویطور کل
 ی بھ سراغش آمده، اما بیتنگ نفس ی کند کمی کھ حس منی اخم کرده و با ایمھر    

 یادی کھ زستی مردی حواسش پی کھ ھمھ نیبا ا.  دھدیِتوجھ بھ راه خود ادامھ م
 کند از ی میشتری بی گذرد؛ او ھم احساس سرمای تفاوت از کنارش میآشناست، اما ب

 ! زده اشخیِدرون 
 !ا؟یخانوم ساالر ک: دی گوی آرام میی بندد و با صدای پلک منییآ    
: ی و بھ سختدی گوی بلندتر منیی گرفتن بھتر است؛ آدهی نشنی اما گاھدهی شنیمھر    

 !ا؟یخانوم ساالر ک
 !؟یمھر:  بنددی پلک منیی بار آنی گرفتن و ادهیباز ھم نشن    
 ی می و کالفھ پوفستدی ای بھ او دستور توقف داده باشد، مسی ھم انگار کھ پلیمھر    

ُ فشرد و نی را در دست مفشیِبند ک. کشد  سنگ کی را شیراه گلو.  زندی چرخ ممیِ
با .  اندازدی مری زده، سر بھ زخی ِنییآ!  تفاوتی کند؛ سرد و بیبستھ کھ فقط نگاھش م

 سر دردش قابل تحمل شود؛ درون ی دارد تا بلکھ کمیبرم ِپلک بستھ چند قدم بھ جلو
 ! اش انگار کم شدهیاری کند و ھوشی مدادیحالت تھوع ب!  کوبند انگاریسرش طبل م

 آمده، بھ او برخورد نکند و شی پیادی کھ زینیی دارد تا آی بھ عقب برمی قدمیمھر    
 !کجا آقا؟: دی گویبا اخم و معترض م

ِ کند؛ چشمانش تنگ ھستند اما صورت ی و پلک باز مستدی ای خورده و مکھی نییآ    
 ..دیبا: نندی بی را خوب میِ حس مھری روح و بیب

 ..می حرف بزندیبا: دی گوی کند و زمزمھ وار میلب تر م    
خانوم :  تاب و تحمل کرده استی را سر دردش بنیی کند و آی تنھا نگاھش میمھر    

 !ا؟یساالر ک
 !در چھ مورد؟! حرف؟: دی گوی میً با اخم و کامال جدیمھر    
َدر مورد پسرمون، سر:  زندی گذارد و لب می سرش می کف دستش را رونییآ      ریِ
!  آقادینیبب: ردی گی کشد و دم می لب می پرند؛ زبان روی باال می مھریابرو ھا    

 بگم کھ دی بای ولنمیبی دارم شما رو می ناگھاننقدری کھ چرا و بھ چھ علت ادونمیمن نم
 می با ھم حرف زدشی ما سال ھا پریَ سریدرباره 

 حاال دیما با:  زندی مادیھ خودش متوجھ رفتارش باشد، فر آن کی طاقت و بی بنییآ    
 ! حــالــــــــــــــــــام،یدر موردش حرف بزن
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 دهینگاه عابر ھا بھ طرف آن دو کش.  داردی بھ عقب برمی خورده و گامکھی یمھر    
 ِلی داند تومور دلی کھ نمیمھر..  جوش آورده باشد امای ناگھاندیشا.  شودیم

 تومور در سرش کی ن،یی آنی داند کھ ایً اصال نمیمھر!  شودی ھم میپرخاشگر
 !دارد

   
پلک .  گذاردی اش میشانی پی ستون کرده و کف دستش را روزی میآرنجش را رو    

 درست روبھ ی مھریوقت.  شودی باشد اما نمارتری ھوشی کند کمی می بندد و سعیم
 شود حس ی کالفھ بودنش را م وی تمام نشستھ و از نگاھش عصبِی با سردشیرو

 آورد؛ ی اش فشار میشانی بھ پشبا نوک انگشتان!  بوداری ھوشادی شود زیکرد، نم
کاش دلش ھم سر ! ِ طبل درد بکوبدنیکاش آن کھ درون مغزش است، کمتر بر ا

 نی ای مھرِدنیًاصال کاش د!  کردی قرار می آرامتر بی گذاشت و کمی نمیناسازگار
 ! انداختیِقدر آتش بھ خرمن حال بدش نم

 ی ھمھ دیشا.  ضرب گرفتھ استزی می پا انداختھ و با انگشتانش روی پا رویمھر    
 فقط یِ ھمسر سابقشان پر از نفرت شوند و او را برانند اما مھرای عشق ِدنیزن ھا از د

ِدچار حس ب  و نیی آِادی از فرستیفقط عصب! نھ منتفر است و نھ عاشق! ستی حسیِ
.. ستی ترحم ھم بلد نی ندارد اما حتیِ حال خوبو کند کھ ایحس م! حاال ھم سکوتش

 و ھر وقت ستندی ھم عاشق نشھیزن ھا ھم! ِ حال بدنی اِلی دلستی مھم نشی برایحت
از .. ییاز تنھا.. ی حسی کھ از بیِمانند مھر..  ھا خستھ اندزی چیلیعاشق نباشند، از خ

 !چی ھِچی ھِچیھ خستھ است اما یسرد
 ی شود؛ با اخم و بی درون فنجان می قھوه ی رهی کشد و خی لب میزبان رو    

 !ِحالتون بد؟:  پرسدیتفاوت م
ِو طبل درون سر آ     ِ ..  بلندیاون صدا...  دارمیِتومور مغز! :  کوبدی محکمتر منییِ

 ِاون دست خودم نبود
 او، ابرو باال انداختن و ی و صادقانھ حی صریادیِ بھ اعتراف زیِتنھا واکنش مھر    
 خبر تا سر نی اِدنی بود، از شنشی اگر ده سال پدیِ صورت او شدن است؛ شای رهیخ

 !ن؟یدی انجام منی داریخب درمان:  رفتیحد مرگ م
 ! رحمیچھ ب:  گذاردی می صندلِی پشتی خندد و سرش را روی آرام منییآ    
 کھ ِی کارتی نھانیا:  کندیندازد و گردن کج م ای چپش را باال می شانھ یمھر    

 ستمی ھم بلد نی ھمدردیحت... دنیپرس...  بکنمتونمیم
 یًقبال برا:  کندیِ سقف بھ صورت سرد او منتقل می نگاھش را از رونییآ    

 یکردی مھی گررفتمی منی چرخ ماشریً کھ اشتباھا زیگنجشک
 ی االن ده سالیول:  کندی کشد و انگشتانش را در ھم قالب می میقی نفس عمیمھر    

... کنھی بدجور با آدم تا می زندگیخستھ م ول... کنمی رو حس نمیزی چچیھست کھ ھ
 مجسمھ ھی زن بھ ھی کھ من رو از نی شما نبودنیمگھ ھم!  رضا منش؟یمگھ نھ آقا

 !ن؟ی کردلیتبد
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! ِ حرف اوِریو ت..  دستانشِی حسیب.. سر درد.. حالت تھوع..  بنددی پلک منییآ    
 مرد کیمگر .  چسباندی اش را بھ ساعدش میشانی گذارد و پی مزی میدستانش را رو

 کی زن بھ کیاز !  ھم تلخیادیز.. ِحرف او تلخ بود!  چھ قدر طاقت دارد؟ماریب
ِ زن تمام کی! نگِ خاراستِل شدن طال بھ سی درست مانند تبدافتن،ی رییمجسمھ تغ

 داند ی منییآ!  عشق را تا کجا ھا کشاندهنی داند کھ ای منییِخود عشق است و آ.. عشق
 ! حرف، حق است، حقنیکھ ا
 !ن؟ی کارم داری چنی بگنیخواینم -    
:  را نداردیِ و سرد مھریِ نگاه کردن بھ نگاه عصبی کند؛ روی سر بلند نمنییآ    

 پرتو ای کنم ی درمانیمی شدی کھ باشھیبعد مشخص م... ِ درمان عملنیدکتر گفتھ اول
 یدرمان

 !خب؟:  پرسدی ضرب گرفتھ و مشی با پای کند کھ مھریچند لحظھ سکوت م    
ِ تق تق کفش او کھ بلند میصدا      کند؛ ی مکی قدم بھ جنون نزدکی را نیی شود، آیِ
...  ھست خبیزیاحتمال ھر چ : دھدی اش نبض گرفتھ و آب دھانش را فرو مقھیشق

 نیواسھ ھم!  من ھستِی نباشھ با وضع روحیِاگرم در حالت عاد...  مرگی حتایکما 
َ مادر سری بشخوامیم  ..ی بشکی بھش نزدی کنی زنده م سعھ کیتا وقت... ریِ

ِنگاھش زل نگاه او م.  کندیسر بلند م      ی ببکیس.. جان کندن است، اما.  شودیِ
 .. دارد، امای دھد کھ حرفی نشان مشیِقرار گلو

 !خب؟: دی گوی کند و کالفھ می می نوچیمھر    
...  مدتھی! :  داشت حداقلی بندد و کاش از ضرب گرفتن دست برمی پلک منییآ    

 ..غھی مدت صھی
 ی کاره ممھی کوبد، نی مزی بھ می کھ مھری محکمی حرفش را ضربھ یادامھ     

 ! شما؟نیکشیخجالت نم: گذارد
حرفم ! بانو:  و چھ قدر تحمل کردن سخت استردی گی دستانش منی سرش را بنییآ    
!  بخواهُریَ شدن بھ سرکینزد...  حداقلیول... یول... باشھ... یخواینم...  سگھی دزیچ

... خوامیمن نم... شھیداغون م... شھیتنھا م... ادی بشیبرام پ...  برامیاگھ مشکل... اون
  باشھیکیِبعد من ... ِکھ بعد من... گمیم رمیَ سریمن فقط برا

 نیریًاوال از کجا معلوم شما بم:  دھدی مھی تکی صندلی بھ پشتنھی دست بھ سیمھر    
 بشھ مادر و خواھر و برادرتون کھ ھستن، تونمیزی اگر چیًدوما حت!  کما؟ی تونی برای
 !ستن؟ین

 خواھد و ی مادی دوزد؛ دلش فری م از حد خمار شده اش را بھ اوشیِ نگاه بنییآ    
... من... ونمیمد... بھ پسرم... من... شنی مادر نمچکدومیاونا ھ! : زی ھمھ چِدنیکوب

 ..نھ بھ من... ریَبھ سر!  بانوی برگردخوامیم... خوامیم... مادرشو ازش گرفتم
 کنمیخواھش م:  نالدیعاجزانھ م    
 از نیبھ نظرم دار:  دوزدی تفاوت بھ او چشم می و سرد و بزدی خی برمیمھر    
 مادر تونمی نم،ی من، مھریول... نیکنیِ برگردوندن من سوء استفاده می براریَسر
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 بار بغلش کردم مات نی اولی ھست کھ وقتادتونیشما ... تونمینھ کھ نخوام، نم... باشم
 کنمی بھ پسرم میرشتیبھ نظرم اگھ نباشم لطف ب! ؟ رضا منشی آقاادی مادتونی! بودم؟

ِدر ضمن، کال ھدف اصل...  کنمی نتونم مادری کھ باشم ولنیتا ا  دهی شما رو ھم نادِیً
 !خدانگھدار! نی زنده بموننی کنیسع...  قدر محترمانھ سنی کھ جوابم ارمیگیم

ُ سر صد تننیی رود و آیم..  رودیم      ی گذارد و پلک می مزی می دردناکش را روِیِ
ًحتما .. ی زندگی برادیشا..  خواھدشی منییاما آ!  رحم شده استیًاو واقعا ب. بندد
 !استیِ پدر دننیاو ظالمتر! ریَ سریبرا
   
 

 :یمھر    
 

 کند، یاتاقک کھ شروع بھ باال رفتن م.  کنمی خودم را درون آسانسور پرت مًبایتقر    
 بھ قرص سر درد ازین.  برسم ھستم کھ کم کم قرار است بھ آبی کنم آتشیاحساس م

انگار کھ بھ زور .. انگار کھ صاعقھ زده باشدم!  ھمی بھ خواب و فراموشازیدارم؛ ن
ھمھ .. حرف زدن با او.. ھمراه شدن با او..  اوِدنی داشک.  فھممینم! مستم کرده باشند

ِ امروز بھ خاطر حضور او خواب کھ نھ، کابوس می ھمھ ی  ی مداریکاش ب!  بودیِ
 یھمھ و حت.  کشمی دردناکم میشانیدستم را بھ پ!  امروزم نبودی و او در خاطره شدم

 ی ام را نشان میاتوان نتی سر درد نھانی ھستم اما ایِ کنم انسان محکمیخودم فکر م
ِ بھ سراغم آمده و من دچارم؛ دچار درد یادیحالت تھوع ھم از سر درد ز. دھد ِ

 !خاطرات و آدم ھا
 بھ طرف در یشانیدست بھ پ.  رومی مرونی رمق بیب.  شودیِدر آسانسور باز م    

.  کنمی نمدای پفمی را درون کدیکل.  کردنی گفت و مادرریَاو از سر.  دارمیگام برم
 را فیک!  تا انفجار زمان داردقھی دقکی ھستم کھ فقط ی ساعتی کنم بمبیاحساس م

 پخش و پال ی کارت ھاانی را مدیکل. کاوم ی آورم و درونش را می صورتم میجلو
 شوم و یِبا تمام توان مانده در جانم وارد م.  کشمشی مرونی و بابمی ی مفمیدرون ک

قرص را با کج کردن .  رومیبھ آشپزخانھ م.  کنمی در پرت می را ھمان جا جلوفمیک
 . دھمی منی دھانم پائی آب روِیبطر
َ فشرم و راه اتاق خواب را با چشمان بستھ در پی سرم میدستم را رو     ُ  ی مشیِ

!  گذاشتھ باشمنی را زمیُ چند ده تنی شوم، انگار کھ باری تخت کھ رھا میرو. رمیگ
 ی احساس ھا راحتتر میب.  بستھ اندمیپلک ھا.  کنمیدستانم را دو طرف تنم باز م

 می نشستم، فقط راه گلوشی روبھ رویوقت..  بودکم  فقط ھوادم،ی او را دیوقت. شکنند
!  ام حاالستیِاما حال واقع..  شدمی فقط طوفاندم،ی را شنشی حرف ھایوقت.. بستھ بود

 با دهیِحاال کھ از خاطرات دوباره رس!  کنمی پلک ھم باز نمیحاال کھ از سر درد حت
 !او، حالت تھوع دارم
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 ھستم کھ ییانسان ھامن مانند .  گذارمی آرنجم می غلتم و سرم را رویبھ راست م    
 زخم کی کنند فقط ی و فکر مستی اما تا چند ساعت حواسشان نندی بیسرشان ضربھ م

 زخم نی با ای بود کھ بھ سرم خورد و من چھ عادی او ضربھ اِدنی دست؛یسطح
 .. خاطره ھایکما.. برخورد کردم اما حاال بھ کما رفتھ ام

 
 نیی و رو بھ آدی کشرونی بزرگ و کوچک را از درون کارتن بیقاب عکس ھا    {{ 

 !وار؟ی بھ دمی رو بزننایا: ِ لول فرش بود، گفتییکھ مشغول جا بھ جا
: ِ بھ اوضاع خانھ انداختیِ کف موکت شده رھا کرد و نگاھیِ لول فرش را رونییآ    
 ! نھوارید! نھ

 !باشھ:  گذاشتونیزیِکمد تلو ی ابرو باال انداختھ و قاب عکس ھا را رویمھر    
 مبل ِی پشتیسرش را رو.  دو نفره رھا کردی از مبل ھایکی ی خودش را رونییآ    

باالخره .  خستھ بودیلیخ. دستانش را دو طرف باز کرد. دی کشیقیگذاشت و نفس عم
 واحد نی اش را از تھران بھ ھمی و زندگردی بگیبعد از چند ماه تالش توانست انتقال

 را زی او خودش ھمھ چای تمامش کنند دی باای گفتھ بود کھ!  کندی منتقلیشصت متر
 ی را می کھ مھرییآن ھا.  را انتخاب کردندی رحمانھ دومیدرست کند و آن ھا چھ ب

 را دوست یاو فقط مھر.  کردندیِ را وادار بھ انتخاب دورنیی رحمانھ آیشناختند چھ ب
 نییآ! ین را انتخاب کیکی تی دوست داشتن ھاانی میداشت و چھ بد کھ مجبور شو

 ! دوست داشتی را از ھمان چھارده سالگیمھر
 ! جان؟نیی آیخوریآب خنک م -    
 ی بھ مھردهی باال پری مبل برداشت و با ابرو ھای پشتی سرش را از روی ھیتک    

 !؟یاری بیخوایُآب خنک از کجا م...  ھنوزستی کھ وصل نخچالی: چشم دوخت
 واسھ یتو کھ رفتھ بود:  گرفتی مبل جایِ زده و کنار او رویقی لبخند عمیمھر    

 باھام دوست یزود... ِیِزن خوب...  اومدینی پائھیِ خانوم ھمسانی ا،یریناھار غذا بگ
 مادرش نکھیخودش مثھ ا... ارهی دخترم براتون بنی بگنی خواستیزیگفت اگھ چ... شد
 ستانارمی بره بخواستی بود، مضیمر
 !ی کرددایچھ زود دوست پ: دندی باال پرنیی آیابرو ھا    
بھ قول مامانت، ... گھیبلھ د:  باال انداختیی زد و تک ابرویی لبخند دندان نمایمھر    

 ! مار دارمیُمھره 
.  شد؛ خودش خواستھ بودرهیِ بھ لب نشاند و بھ نبض گردن او خی لبخند مرموزنییآ    
!. . 

***     
 ! خانومدهیسالم فر:  او، لبخند زدی صورت سبزه ِدنیدر را گشود و با د    
 !اجازه ھست؟!  جانیسالم مھر:  ھم ابرو باال انداختھ و لبخند زددهیفر    
! بلھ بلھ:  در کنار رفت و بھ درون خانھ اشاره زدی سر تکان داده و از جلویمھر    

 !بفرما تو
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 نازکش را بھ ی کرد؛ ابرو ھاتی او را بھ طرف مبل ھا ھدای داخل شد و مھردهیفر    
نگو خانوم ما ...  کمکت کنمامیُمن باش گفتم ب... نیدیھمھ جا رو کھ چ:  کردکیھم نزد

 روز ھی رمیبابا گفتم کھ م...  خرده از کارا رو برامون نگھ دارهھیرو قابل ندونستھ 
 !؟یکرد کارا رو تموم یزود... انمارستی مامانم تو بشیپ

 گھید:  گرفتی مبل جای او روی بھ لب نشاند و روبھ روی لبخند محجوبیمھر    
َ و ھمھ جا رو جم می موندشبید... می نشی مزاحم کسمیگفت...  نبود کھلھی مسلھی وسیلیخ

  کمھی آشپزخونھ و اتاق خواب مونده یالبتھ ھنوز کارا... میو جور کرد
 ! شمانی چھ قدم کھ مزاحمیوا:  پشت چشم نازک کرددهیفر    
 یراست:  و برخاست تا بھ آشپزخانھ برود و در ھمان حال ھم گفتدی آرام خندیمھر    

 ! دارن؟ی نشد بپرسم، مادرتون چھ مشکلروزید
 بھ یُ اش را شل کرد و او ھم پشت بند مھری و گره روسردهی کشیقی نفس عمدهیفر    

 شھی مرخص مگھیو فردا دامروز ... ُچشمش عمل کرده: آشپزخانھ رفت
 !خب خدا رو شکر:  رو بھ سمت او چرخاندیمھر    
 یخب چ! ممنونم: ستادی ھا انتی گذاشت و کنار کابشی پی لبخند بھ لب قدمدهیفر    

 !م؟ی بکندیکار با
ِ ذره ظرف و ظروف کھ خودم جابھ جا ھی! نیشما برو بش:  ابرو باال انداختیمھر    

 شمیمزاحم نم... کنمیم
 را شکار کرده بود، پشت چشم خچالی شده کنار دهی چی کھ نگاھش کارتن ھادهیفر    

 ذره ھیھم !  ذره کار مونده اونم کمک نکنم؟ھی!  تو؟یکنیچھ قدر تعارف م: نازک کرد
 گھی دمیکنی و ھم کارا رو تموم ممیشی و آشناتر ممیزنیحرف م

 ! تو رو خدا ھادیببخش:  زدیزی لبخند تشکر آمیمھر    
 گمیم!  رو ببخشم؟یچ:  از کارتن ھا را برداشتیکی چشم درشت کرد و دهیفر    

 !زیانقد تعارف نکن عز...  منستمی نیتعارف
 دی رفتھ خرنییآ! ُ ندارم ببخشییرای پذی برالھی کھ وسنیا! نھ:  کردی خنده ایمھر    
ما حاال حاالھا با ...  ندارهبیع:  شوخ گفتی در کارتن را باز کرد و با لحندهیفر    

...  از دستمی و بخور بخور کھ خستھ شی خونھ ت مھمونامیانقد م!  بابامیھم کار دار
 میشناسیُ ھم ممیتازه دار

 اش را ی گذاشت و روسرزی می برداشت و رونی زمی از روی ھم کارتنیمھر    
اصن ... ِمیِ باعث خوشحالمَیلیخ! بلھ:  دانستیَ شانھ اش انداخت؛ او را محرم میرو

 ! کجا بود؟یخستگ... نجای انیایھر روز ب
 و روزنامھ دهی کشرونی بشقاب ھا را از درون کارتن بیکی یکی ھمانطور کھ دهیفر    

 راحت المیخب پس خ:  باال انداخت و گفتیی داشت، تک ابرویھا را از دورشان برم
 ..شتمیھر روز پ... شد
! ؟یاز کجا اومد... نمی کم اطالعات بده ببھیحاال : گفت دهی و فردی خندیمھر    

 ی بوددهیً رو انگار قبال چنای ای ولی تازه عروسکردمیفکر م!  کاره س؟یشوھرت چ
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ِشوھرمم معلم، معلم ...  ام، ھم من و ھم شوھرمیتھران: دی کشیقی نفس عمیمھر    
 ..تازه عروس کھ... یسیانگل
مادربزرگم، ... می نگرفتیما اصن عروس: دی کشیقی شده و نفس عمنیلحنش غمگ    

 میای بمیما ھم مجبور شد...  کھ داشتم فوت شد و بعد ھمھ بھم گفتن شومی تنھا کسینی
 می تا از ھمھ دور باشنجایا

بھت ! زمیعز:  و متأثر گفتدی او کشی کار را رھا کرده و دستش را بھ شانھ دهیفر    
 !..گمی متیتسل
! ی الھرمیبم!  شوم؟گنیِ مثل تو میچھ طور بھ دختر:  شدیلحن کالمش حرص    

 حرف پشتم ی اومدن دخترم، کلایمنم تا قبل دن...  چھ قدر برات سخت بودهفھممیم
 چھ فھممیم...  کھ ازدواج کرده بودم و خدا بھم بچھ نداده بودشدی میآخھ ده سال... بود

 ِقدر سخت کھ ھمھ پشتت بد بگن
 نبود ی خانومایِمگھ دختر شما ھمون سون:  ابرو باال انداخت و متعجب گفتیمھر    

 زدیشونزده سالھ م/ اون کھ پونزده !  کنارتون بود؟روزیکھ د
 االن چھارده ایسون... من زود ازدواج کردم، پونزده سالھ بودم ھمش: دی خنددهیفر    

 سالھ س
 !خدا حفظش کنھ! آھـــان -    
ً قبال ُلی وسانیا... ایحاال نگفت... ممنونم: ده و دوباره بھ کار مشغول شد لبخند زدهیفر    
 !؟ی بوددهی چییجا

 دمی درشون آوردم و چیِقبل اثاث کش... ھمھ جھازمن! نھ:  گرفتیقی دم عمیمھر    
 ی اونجورشدی و درشت مزیِ کارتن ریآخھ کل... َ کم جم و جورتر بشنھیتو کارتن تا 

 !آھــــــان: ال انداخت ابرو بادهیفر    
 }}. . . برگشتھ بودنیی در قفل آمد؛ آدی کلدنی چرخیصدا    

   
 :ھیآس    

 
 یروسر.  کنمی بھ خودم نگاه منھیدرون آ.  کشمی بھ لبم مگری دور دکیرژ را     {{

 ی دوشم می کنم و آن را روی پرت مفیرژ را درون ک.  دھمی عقب میام را کم
 بندم؛ او یپلک م.  ماندی عشقم ثابت میقبل از خارج شدن از اتاق نگاھم رو. گذارم

ِزن◌ چادر در را .  رومی مرونیکشم و از اتاق ب ی میقینفس عم!!  دوست نداردیُ
 . نشانمی بھ لب می بندم و لبخندیم

 ِ گاه آن گذاشتھ،ھی تکی مبل نشستھ و پلک بستھ سرش را روی او کھ رویروبھ رو    
 !م؟یبر: ستمی ایم

 ی باال میی زنم و تک ابرویلبخند م.  پرندی باال مشیابرو ھا.  کندیپلک باز م    
بدون چادرم .  را انتخاب کردممی مانتونیبلندتر.  کندی را برانداز ممیسر تا پا. اندازم

 یقدم. اخم دارد. زدی خیبرم.  دوست نداردیِ کنم اما او زن چادری میاحساس ناامن
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ِ ماند؛ تنھا بخش صورتم کھ یِ لب رژ خورده ام ثابت مینگاھش رو.  گذارمیعقب م
 ! داردشیآرا
 !ھ؟ی چنیا:  زندیپر اخم و خشک بھ لبم اشاره م    
من گفتم ... من... یخب تو چادر دوس ندار... خب:  دھمیآب دھانم را فرو م    

 ..ی کھ دوس داریاونجور
 و برخورد کمرم بھ نی زمیر لبم و پرت شدنم رو حرفم را سوزش کنایادامھ     

ِخودش گفتھ بود کھ زن ..  امای دانم بھ چھ جرمینم.  کندی قطع مز،ی میگوشھ 
 ... دوست نداردیچادر

. رمی گی درون دستم میِ صورتم نشستھ را با دستمال مچالھ شده ی کھ رویعرق    
 لبم را نتوانستم یما گوشھ  دھد ای را نشان نمی کھ بھ چشم دارم کبودی بزرگنکیع

 رو ادهی پی سنگفرش ھای بھ دنبالم روفمیک.  دوزمی ممینگاھم را بھ قدم ھا.  کنمیکار
َ فشرمی دست مرگوشھ چادرم را د.  شودی مدهیکش ُ سرم .  دارمی رمق گام برمیب. ِ
 . کندی مینی گردنم سنگیرو
دستانش را بھ .  کنمیسرم را آرام آرام بلند م.  کندی متوقفم ممی دو پا روبھ روِدنید    

 دهی روم و ترسی عقب میقدم.  کوبدیقلبم محکم م. کمرش گرفتھ و اخم کرده است
 عقب گری دی دوزم و قدمینگاھم را بھ فک منقبضش م. دی آی مشیپ.  کنمینگاھش م

 یخود ممرا بھ دنبال . ردی گی مچ دستم را مو  آوردی مورشیبھ سمتم .  رومیم
 ...کشد
 !شھـــاب:  نالمیملتمس م    
التماس .  کنمی مھیگر. می آی تخت فرود میرو.  دھدی چرخد و ھلم میبھ سمتم م    

 ی سرم نگھ داشتھ و نمی دستش باالکی را با میمچ دست ھا.  کشمی مغیج.  کنمیم
 ی کنم و او میالتماسش م.  خورندی ممی بھ گردن و گلوشینفس ھا. گذارد تکان بخورم

 ی مغیج..  گوشمیاللھ .  گوشم استکیش نزدی خنده ھایصدا.  خنددیبلند م. خندد
 .. دھم امایسرم را بھ چپ و راست تکان م..  کنمیالتماس م.. دستش.. کشم
َ برد؛ سرفھ میبا نفرت نفسم را م      ..شوھر کرده: دی گوی کنم و او با نفرت میُ
 توجھ بھ ی شود و او بیجملھ اش در مغزم تکرار م . کشمی نفس ھم نمی حتگرید    

 توجھ بھ مات بودنم یاو ب.. می ھاغی توجھ بھ ساکت شدن جیب..  منیالتماس نکردن ھا
 }}... کندیکار خودش را م

 
 !ھی شو آسداریب!  پاشوــــــــــــــــــھیآس! ـــــھیآس! ھیآس -    
ھوا . نمی نشی ممیدر جا.  استسیتمام تنم خ.  زنمینفس نفس م.  کنمیپلک باز م    

 ی از گوشھ یاشک. رمی گیدم م.  کشمی ممیدستم را بھ گلو.  ام تنگ استنھیس. ستین
انگشتانش .  شوندی مریمچ دستانم اس.  استسی کرده اما خخیپشتم .  چکدیچشمم م

ستھ و مدام  را بمی سنگ راه گلوِی بھ سختیزیچ.  حلقھ شده اندمیمحکم دور مچ ھا
 . رودی و باال منیپائ
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... ستی نیزیچ!  آروم باشھیآس! آروم باش:  شنومی گوشم مکی را نزدشیصدا    
 ! آروم باشھیآس... یدیخواب د

مرا در آغوش . ستی دست خودم نختنمیاشک ر.  دھمی تکان منیسرم را بھ طرف    
 کھ آرام دی گوی کند و ھمچنان کنار گوشم میدستش را محکم دور تنم حلقھ م.  کشدیم

 ی جملھ زنگ منیدرون گوشم ا.. شوھر کرد.. او.. او مرا زد.. خودش.. او بود! باشم
 .. دوست نداشتیاو زن چادر.. زند
 !یبھ من دست نـــــزن لعنت! بھ من دست نزن:  دھمیبا تمام توان بھ عقب ھلش م    
 ی از چشمم میقطره اشک.  کنمیمات نگاھش م . کندی پر غم نگاھم می اھیثان    

بھ .  زنمی گذارم و ھق می دھانم میدستم را رو.  زندی چنگ مشیبھ مو ھا. چکد
!  خستھ شدهمی ھایوانگیاو ھم از د.  خوردیکودکم تکان م.  زنمی چنگ میروتخت
 .د کنی دستانش را دور تنم حلقھ مارهدوب.  زندی بھ قلبم چنگ میزی رود و چینفسم م

.. و! ولم کن:  زنمی رمق لب می کشد؛ بی دھم اما عقب نمیاو را بھ عقب ھل م    
 ..و.. م.. َلـ

خواب ! ھیتموم شد آس:  بوسدی کشد و سرم را میدستش را نوازش گونھ بھ پشتم م    
! دیببخش!  نکنھیگر!  ندارمتی کارنیبب... زنمتیمن نم! ھیفقط خواب بود آس... بود
 ! نکنھیگر
 !زی چچیھ..  تمام نشدهزی چچیھ..  اماد،ی گویاو م    
    
 

ِ در باز اتاق ثابت مینگاھم رو.  کنمیپلک باز م      دانم یسر درد دارم و م.  ماندیِ
ِاز خواب بد چند ساعت پ  ی ساعت می تکان دادن سرم، نگاھم را رویب.  استشیِ

طعم دھانم .  آورمی منتریپائسرم را .  بھ طلوع آفتاب نمانده استیادی ززیکشانم؛ چ
 ام یشانی پی روی مانم و اخمی حلقھ شده، مشکمم ِ دستش کھ دوری رهیخ. تلخ است

ِرفتن راه دلم خر. ندی نشیم  !شبیِ ام بود؛ سندش ھم کابوس دیِ محض زندگِتیِ
 منظمش از پشت سر در ینفس ھا.  زنمی کنم و پس می دستش را بلند میبھ آرام    

 جی اول سرم گیدر لحظھ . زمی خی تخت برمیبا گرفتن لبھ .  شوندی پخش ممیمو ھا
 ی ام بھتر مجھی کھ سر گیکم. رمی گی مواری حفظ تعادل دستم را بھ دی رود کھ برایم

 نگاه نھیِبھ صورت افسرده ام درون آ. روم ی میشود، دست بھ کمر بھ طرف دستشوئ
.  دادیِ خبر مرگِ او را نمنی اگر شھرانی وِی زندگنی گرفت ایداشت پا م.  کنمیم

 ی در گذشتھ دنشی شد بھ ندی کھ داشت عادتم میھمان!  کھ شوھر کرده بودیھمان
 !شھاب

 ی شود، احساس بھتری می دستم جاری آن کھ روِیسرد.  کنمی آب را باز مریش    
 یصورتم را م! ِ شده بھ جسم رو بھ موتمدهی پاشی زندگی کنم کمی حس مدی کنم؛ شایم

 ی از مرگش می گفت کھ مدتیم.  گفت کھ شوھرش او را کشتھ استی منیشھ. میشو



 35 

.  رحمش او را با چاقو کشتھ استی بِ گفت موقع مرگ حاملھ بوده و شوھریم. گذرد
 ! کندی کھ شھاب رنگ عوض مدمی دی گفت و من می منیشھ
 تخت ی بھ او کھ روینگاھ.  شومی خارج می کشم و از دستشوئی مسح ممیبھ پا ھا    

 کشم و رو بھ قبلھ ی مرونیسجاده را از درون کشو ب.  کنمی اندازم و اخم می مدهیخواب
 گفت کھ شھاب را ی ھجده سالھ می ھی شد و بھ آسی مدای پیکی اگر دیشا.  کنمیپھنش م

 ی کنم و قامت میرم را سر مچاد!!  بھتر بودیلی خعدوست نداشتھ باشد، حاال وض
 ! گرفتھیادی کھ زیبندم با قلب

ِ او کھ لب تخت نشستھ و ی سالم دادن، نگاھم روی چرخانم برایسر کھ بھ راست م    
 کنم و یاخم م.  ماندی من مانده، ثابت می رهی ھستند و خشی زانو ھای روشیآرنج ھا

 یُ را از دور مھر برمحیتسب!  شود حسن ختام نمازمی صلوات می ھیآ. رمی گیرو م
 شوم تا نگاھم بھ او ی مرهی درون دستم خحی تسبیھا بھ دانھ. ندی نشیدارم کھ کنارم م

 کنم و فشار انگشتانم بھ دانھ ی آمدنش را حس مکترینزد. می گوی و در دل ذکر موفتدین
 . شودی مشتری بحی تسبیھا

 یخوب:  زندی مادی را فری کنم؛ زمزمھ اش نگرانی و اخم مردی گیدستم را م    
 !ھ؟یآس

انگار زبانم .  دانمینم. می گوی شمرم و در دل ذکر میدانھ ھا را م.  دھمی نمیجواب    
دستم را بلند !  کنمی ذکر ھم لب باز نمی برای بھ آن قفل زده اند کھ حتای شده نیسنگ

 ِدیِ روبھ رو کھ نور سفِوارینگاھم را بھ د.  گذاردی ممی پای کند و سرش را رویم
َبا انگشت شستش .  اعتراض ھم ندارمی حوصلھ یحت. دوزم ی افتاده، مشی رویمات

 دلم م،ی نامزد بودی داند کھ وقتیِشھاب خان فرزان نم.  کندیپشت دستم را نوازش م
 خواھد دور ی م کرد و حاال دلمی می قراری بردی لحظھ دستم را بگکی کھ نی ایبرا

 ی در بطنم نمیبندی پای کاش کودکم را برایو ا.. از خودم و او.. زیاز ھمھ چ.. شوم
 !کاشت

 ی گونھ ام می را روگرشیِدست د.  لغزدی انگشتم مری ھم زحی تسبی دانھ نیآخر    
 است نی کھ غمگی شوم بھ چشم دوختن بھ نگاھش؛ نگاھی وادار مشھیگذارد و مثل ھم

 ! ندارمدنیِ حال شنگریو حرف دارد اما من د
 !؟یکنیچرا باورم نم:  زندیلب م    
 یچ: می گشای دارم و قفل می نگاھش ثابت نگھ می زنم؛ نگاھم را رویپوزخند م    

ُسرخ شدن صورتت وقت! تو باور کنم آقا شھاب؟ ِ بغل ای شوھرش کشتتش یدی شنیِ
فکت چفت بود، درست مثل ھمون ... گفتیم نی شھیدستت مشت بود وقت! ُشبت؟ید

 ..دمیکشی مغی تنت جریز  کھی و ھمون روزکردمی مھی لگدات گرری کھ زیشب
ِ کھ داره خبر عشق قبل نی کھ از ادی خواھرتم فھمیحت:  زنمیباز ھم پوزخند م     ِ

 کھ فکر یاون...  کھ من چھ قدر بدبختمدی اونم فھمیحت...  حالت بد شدهدهیُازدواجت م
 ..ِ فکرت اونشھی تو ھمدی ھم فھمیکنی بھ پرستش فکر نمگھیِ تو بعد ازدواج دکردیم

 ! تو باور کنم؟یحاال من چ:  زنمیپر بغض لب م    
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ِ بھ آن دخترک ھجده سالھ کھ راحت ایدن.  بندمیمن ھم پلک م.  بنددیبا درد پلک م    
 می پایسرش را از رو! است بدھکار یلی کند، خی مھی و حاال راحت گردی خندیم

نفسم ھم .. نگاھم گرفتھ..  گرفتھمیگلو.. دلم گرفتھ. می گشای دارد و من پلک میبرم
قبل . دی آی مشی کند و پیسر خم م!  دارمری و گفت گریادی روز ھا زنیگرفتھ و من ا

 دیبا.  دھدی می بوسد و من را در آغوشش جای قلبم را می بکنم رویاز آن کھ حرکت
 چرا مقاومت گری کند، دی است و او کار خودش را مدهی فای بیپسش بزنم اما وقت

 !کنم؟
خواھش ! ھی رو باور کن آسیَ کھ ھنوز دوسم دارنیا:  کندیکنار گوشم زمزمھ م    

 !کنمیم
 یادآوری کھ باور کردن و تیخر:  کنمی نمزیزھر دارد حرفم اما از گفتنش پرھ    
... ی خرابش کردی دوست داشتنت ولی برازدمی پس مزویھ چمن داشتم ھم... خوادینم
  خرابیلیخ

ُ در آغوشش فشرده مشتریب     بھ ھمون ! ھیآس:  کنمی اش را حس منھی سِی شوم؛ داغیِ
 خوامیمن نم! از دوس داشتنم نگذر... کنمی دارم تالشمو میکنی کھ بھش سجده مییخدا
بھ جون بچھ مون قول ...  کس تر بشمی کھ ھستم بدبخت تر و بینی از اخوامینم... یبر
تو !  ازتکنمیخواھش م! بازم دوسم داشتھ باش! بده بھم فرصت! ھی عوض شم آسدمیم

 ھیفقط !  کم تحمل کنھی! ھی آسی و داری من خبر داشتیایتو کھ از بدبخت... یدونیکھ م
 !ھی آسی از دستم برخوامینم... کم

 توانم ینم! ستیدنی آدم نفھمنی کنم کھ چھ قدر اید و من فکر م بوسیسرم را م    
بھ !!  کندی ناخواستھ اش تالش مِی حفظ زندگیبھ قول خودش دارد برا. درکش کنم

 کھ نیھم!  خواھد مرا ھم از دست ندھد اما من از دست رفتھ امیِقول خودش م
 ! رفتھ امست از دیعنی ام یدوستش دارم و از آغوشش فرار

        
 
 

 شھاب فرزان - کیبوت -  کل یدانا    
 

 اش را از ی و گوشدهی کشیقی شوند، نفس عمی خارج مکی ھا کھ از بوتیمشتر    
 یب.  کندیو ارسال را لمس م" ؟ی خوبھیآس: " کندی مپیتا.  کشدی مرونی ببشیج

 اندازد و بھ طرف ی چشم می گوشی صفحھ یِ بھ ساعت نقش بستھ رویحوصلھ نگاھ
 ی شده مزی خمی آن نیرو.  داردیرم لباس است، قدم بی قفسھ ھاِی کھ جلوی اھیچھارپا

 ی را درون دستش میگوش.  گذاردی مشی زانو ھای را روشی و آرنج ھاندینش
 . شودی بھ آن در فکر غرق مرهیچرخاند و خ

ِ تواند بفھمد کھ تمام اتفاقات بد زندگی کند نمیھر چھ جستوجو م     ِ  در چھ شھی اش ریِ
 نانی کھ از آن اطمیزیتنھا چ!  پرستش؟ِیی وفای بای پدر و مادرش ِیدارد؛ دختر دوست



 37 

 گناھتر و وفادارتر بوده و ی اطرافش بی آدم ھای از ھمھ ھی است کھ آسنیدارد ا
از خودش !  چسبدی اش مھنی آورد کھ چانھ اش بھ سین میسرش را آن قدر پائ. ھست

 در یزی و آزار چی محلی کند کھ بھ جز بی فکر منی بھ ای شود وقتیمتنفر م
 ! اش ثبت نکرده استیِ شخص زندگنیِخاطرات مظلومتر

ِ را رنگ سرخ صورتش نی بود و ایعصب. دیِکف دو دستش را بھ صورتش کش    {{
 ی خواست بعضیم داد و دلش ی پدرش گوش مِیبھ سخنان عصب.  زدی مادیفر

 ! آمدی کار از دستش برنمکی نیحرمت ھا را بشکند اما ھر چھ کھ بود، ا
ِحاالم وقت زن ... ی کھ رفتُتیسرباز... ی کھ گرفتُسانستیل! گوش کن شھاب -    

 یذاری مردم می دخترای روبی عی ھای یندازیفکر نکن چون پشت گوش م... ِگرفتنت
 یکنی رو انتخاب میکی خودت ای... گمی اتمام حجت بھت می براُنیا... شمی مالتیخیب
 ذارمی میِقرار خواستگار ی صمدی پنجشنبھ شب با آقای من براای

:  و گفتدهی کشیقی است اما نفس عمدهی فایً دانست کامال بی کھ منیشھاب با ا    
ِ بھ ازدواج من، منم چھار ماه دارم بھت میدی مری گیِچھار ماه دار ! ِ کھ پدر منگمیِ

 بدبخت یُ دختر الکھی دی ندارم چرا باُطی من اون شرایوقت...  دارهیطی شراھیازدواج 
 !َ با خودم چند چندم، بعدش چشمنمیبب... َ جم و جور کنمُ کم خودمھی نیبذار! کنم؟
اول کھ بھونھ ت درس و ! ؟ی کھ چینی:  آقا فرھاد نشستِیشانی پی رویظیاخم غل    

 ی داری چگھیحاال د... برات مغازه گرفتم...  کار ندارمیبعد کھ گفت. .. بودیسرباز
 !..ط؟ی شراط،ی شرایگی کھ می نکرددایبھونھ پ! ط؟یکدوم شرا! ؟یبگ

ِ صورت او ی و انگشت اشاره اش را جلوستادهی پسرش ایبرخاست و روبھ رو    
 و مثھ اون دوستات ھر شب ی ول بگردذارمی میاگھ فکر کرد!  شھابنیبب: تکان داد

 خودت ایحاالم ... ی بگم کھ کور خونددی با،ی راه بندازی و ھر روز دختر بازیپارت
 !الموالس... رمیگی من برات زن مایانتخاب کن 

 شدن دهی کوبیچند لحظھ بعد صدا.  خانھ رفتیِ را گفتھ و بھ طرف در ورودنیا    
 یپدرش نم. دی اش کوبیشانیتش را بھ پ کرد و کف دسیپوف. در بھ چھارچوب بلند شد

 قائل است، او را بھ نی او و شھِنی کھ بی فاحشِضی فشار ھا و تبعنیدانست کھ ھم
ِ ھم خودش را در برابر شھی کھ او ھمدانست یپدرش نم..  ھا کشاندهزی چیلیسمت خ
 }}!.. کندی کنترل نمزیھمھ چ

 !آقـــــا! آقا -    
ِ چراغ سبز ینگاھش رو.  آوردی مرونیز افکارش ب او را ای زنِفی ظریصدا    

 زدی خیبرم.  ماندی زند، ثابت می کھ چشمک می گوشی صفحھ یِرنگِ کوچک باال
ِعطر تند زن مشتر.  رودی مشخوانیو بھ پشت   ی روی زند و اخمی اش مینی بری زیِ

آن، ھر چھ زودتر کارش را راه   توجھ بھی کند بی می اما سعندی نشی اش میشانیپ
 !ندازدیب

 !دیبفرمائ:  نشاندی بھ لب میلبخند کمرنگ    
 ! داره؟فمی تخفنیا:  گذاردی مشخوانی پی رنگ را روی سرمھ ایکیزن تون    
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 پنج درصد:  دھدی انداختھ و سر تکان مکی تونِمتی بھ قیشھاب نگاھ    
 !..پنج درصد؟:  کندی با خود زمزمھ می لبریزن چشمانش را خمار کرده و ز    
 ی دھد کھ زن می را ماساژ مشی پلک ھایَشھاب با انگشت شست و اشاره گوشھ     
 !ن؟ی بدفی تخفشتری بشھینم: دیگو
 را ندارد، لبخندش را حفظ کرده و ی چانھ زدن با مشتریًشھاب کھ اصال حوصلھ     

 ِتشی کھ نھافید تخف با پنج درصِنی ھممتشیق! ریخ:  کندیگردن کج م
 اش را از یِ کرده و کارت بانکیـ"ھوم" بارد، ی از چھره اش میتیزن کھ نارضا    

 ازش خوشم اومده...  برمی مُنیھم! ممنون:  کشدی مرونی بفشیدرون ک
 گذارد و ی می رنگدی سفِدی خری سھی را درون ککی دھد؛ تونی نمیشھاب جواب    

 !رمز؟:  کندیزمزمھ م
  ھفتاد و دوزده،یس -    
 و دیرس.  کندی کشد و مبلغ و رمز را وارد میشھاب سر تکان داده و کارت را م    

 مغازه دار نیِاو ھم کھ معلوم است از رفتار ا.  دھدی را بھ دست زن میِکارت بانک
 کند و ی می لب تشکرری زد،ی آی طرف ھا نمنی ادی خری براگری و دستیناراض

 یقیِبا رفتن او، شھاب نفس عم!  شودی مج خارکیھ و از بوت را برداشتدی خری سھیک
 . کندی اش را روشن می گوشی و صفحھ دهیکش
 "خوبم: " استدهی رسھی از آسیامیپ    
 داند کھ خوب ی شھاب میول! ی چھ کوتاه و کلند؛ی نشی اش میشانی پی رویاخم    

ِ حال بد اوستِلی داند کھ دلی را ھم منیو ا! ستین  ی رویِدوباره بھ ھمان حالت قبل! ِ
ِو مثل ھر ! ست؟ی چھی کھ حسش بھ آسنیِ رود سمت ایفکرش م. ندی نشی مھیچھارپا

 دوست یِ وقت زن چادرچیاو ھ.  بنددی مش دانم بزرگ در ذھنش نقی نمکیبار 
ز نماز  وقت اچیاو ھ. ِ را بدون چادر تصور ھم بکندھی تواند آسینداشت اما حاال نم

 قامت ھی گرفت اما حاال ھر وقت کھ آسی خواند آرامش نمیِ کھ بھ اجبار پدرش مییھا
 ھیآس  قشنگِی لبخند ھایاو دلش برا. ردی گی کند و آرامش می بندد، نگاھش میم

ً کھ قبال اصال رغبتی شود در حالیتنگ م  یشھاب نم!  بھ او و حضورش نداشتیً
 احساسش را اما ِتی داند ماھینم! ازی نای دوست داشتن ای عادت کردن است نیداند کھ ا

 . را ھم از دست بدھدھی خواھد آسی داند کھ نمیم
 گھیبابا د! یپر:  آن انداختی کرد و وزنش را رونیِدست راستش را ستون زم    {{

 خودش انتخاب ای خودم انتخاب کنم ایگفتھ ...  داده بھ ازدواجری گی جدی دفھ جدنیا
 ..کنھیم
 خوامی بھش بگم کھ تو رو مخوامیمنم م:  بھ لب نشاندیلبخند جذاب    

 !ًاصال فکرشم نکن شھاب! م؟یازدواج کن! ؟ی چینی: پرستش اخم کرد    
 !چرا؟: شھاب چشم تنگ کرد    



 39 

 کھ نیچون من از ا:  زدیطنتیِ کرد و لبخند پر شکتریپرستش خودش را بھ او نزد    
 تا شکم بزام بدم شیو واسھ شوھرم غذا درست کنم و ش مامانم بمونم تو خونھ نیع
 !..م؟ی ازدواج کنمی مگھ چشھ کھ بخواینجوریھم! ادیم

ِ دستش را دور گردن او حلقھ کرد و گونھ اش را بوسکی     ! نیبب: دی و پر ناز خنددیِ
 بھش شھی باشھ بدون ازدواجم میھر چ!  داره جز دردسر؟ی چیمگھ زن و شوھر

 دیرس
 آمده بود اما خودش نیری دلش آن بوسھ شیبرا. شھاب لبش را از داخل گاز گرفت    

 }}!! نبودنیِ شناخت؛ مرد پا گذاشتن بھ ممنوعھ تر از ایرا خوب م
 بوسھ ی کھ جای کشد؛ ھمان گونھ ای گونھ اش با فشار مینوک انگشتانش را رو    
 راحت یلی نشد و خیراض کھ یپرستش!  افتاده بودشی رنگِ پرستش روی نارنجی

 اش را با ھر دو ی کشد و گوشی میقینفس عم.  سھ سالھ شان را قطع کردِیدوست
 شتری بیاگر پدر و مادرش کم دیشا.  شودی مرهی خاھشی سیدست گرفتھ و بھ صفحھ 

 او و ِنی اگر بدیشا..  کردندی اگر مجبورش نمدیشا..  او ارزش قائل بودندیبرا
ِآن وقت حداقلش بھ دنبال .  بھتر بودیلیِ گذاشتند، وضع او خی نمضیخواھرش تبع

 با چشم دیو آن وقت شا..  شدیعاشقش نم..  گشتیِمحبت مادرش در وجود پرستش نم
 ! کردی عاشق شدن انتخاب می را براھیآس ِو گوش باز

اخم کرده و !  شدی ھا منیً افتاد، قطعا وضع بھتر از ایھر چھ ھم کھ اتفاق م    
 را کھ ھی از آسی رود و عکسی آن مِیبھ گالر.  کندی را روشن می گوشی صفحھ

ِبھ لبخند قشنگش درون عکس دست .  کندی است، باز مشیسھ سال پ/ مربوط بھ دو 
او .  شودی مقتری و لبخندش عمکند یبھ کودکشان فکر م.  زندی کشد و لبخند میم

 ادی یگاھ..  بودی اجبارھیازدواجش با آس.. زخم خورده است.. شکست خورده است
 ی آرام می زندگکی ھا درست اما شھاب دلش نی ایھمھ ..  افتدیِعشق مرحومش م

ِ و لمس پوست شکمش کھ کودکشان زھی آسیِدلش آرامش نماز ھا! خواھد و بس  آن ِریِ
 !! خواھدیرا م  کندیرشد م

 چسباند؛ ی را بھ گوشش می کند و گوشی را لمس منشی در مخاطبھی اسم آسیرو    
 ! آرامش گرفتنیِ سرد او را بشنود برای ھمان صدای دھد حتی محیترج

    
ُارد ھمت -زندان  -  کل یدانا      یُ

 
دستانش را دو .  اندازدی ھم می را دراز کرده و روشی و پا ھاندی نشی مواریِکنج د    

 نشستھ اند روایِ مثل او کنج دانی از زندانیعده ا.  کندی ستون منی زمیِطرف تنش رو
ِ ورزش ِلی و استفاده از وسابالیِ ھم مشغول والیچند نفر.  زنندیو با ھم حرف م

 ی ابر ھا مانی را در مدی خورشرد؛ی گیِ سمت آسمان مھسر ب.  محوطھ ھستندیگوشھ 
 نی از امروز بود و ازتریِچند روز گذشتھ ھوا پائ!  انداختھشانی کھ روی اھی و ساندیب

 !! رودی کھ رو بھ زمستان می فصلی است برابی امروز، عجِی گرمایکم
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 ! داداشییاون باال ھا -    
 ! حاالنیاومدم پائ:  زندی اندازد و لبخند می مری سر بھ زدهی باال پریبا ابرو ھا    
 را جمع کرده و شی پا ھاند؛ی نشیِ و کنار او مدهی باال کشی کاپشنش را کمِپیمرد ز    

 !؟یتو چ... من رضام:  کندی مزانی آوشی زانو ھایدستانش را از رو
ُارد دست بھ س     ُارد:  شودی منھیُ ُ 
ُ پرند و نگاھش را از روبھ رو گرفتھ و بھ ارد می رضا باال میابرو ھا     :  دوزدیُ

ُ ارد؟نی ای چینی! اوھوع ُ! 
ُارد شانھ باال م       پادشاه بودهھیِاسم ... ِیرانی اِیمی قدیلیاسم خ... دونمیچھ م:  اندازدیُ
ُ کھ اسمت از اسم ییالبد از اون باال باال ھا!  ھا؟،یَپـ پادشاھ:  زندی مشخندیرضا ن    

 !پادشا مادشا گرفتن
ُارد بلند م       بودخیفقط بابام معلم تار... نھ بابا:  خنددیُ
 ..ِ از نظر ماییخو بازم باال باال ھا! آھـــــــان:  اندازدیرضا ابرو و چانھ باال م    
 کنند، چشم ی با ھم بحث مازی امتکیِ کھ بر سر یانی زند و بھ زندانی میِلبخند کج    

 !َسر بنگ...  بودیکیکنی من پیآخھ بابا:  دوزدیم
ُ زند و ارد با تک ابرویپوزخند م      !؟یتو چ:  شودی مرهی بھ او خدهی باال پریُ
ُ و بھ ارد مردیگ یِرضا نگاه متعجبش را از روبھ رو م     َ دوزد؛ با انگشت شست یُ ِ

 !مــــــن؟:  زندیبھ خود اشاره م
ُارد سر تکان م      و زشت ایصورت س! نــــــع:  اندازدی دھد و رضا چانھ باال میُ

 ..ِ داد کھ طرف مواد نرمادمی یَشده ش ا ھمون پونزده شونزده سالگ
 !امیآخھ خودم س:  زندی مشخندین    
ُارد خ.  خندندیھر دو بلند م      اهی شود؛ آن قدر ھا ھم کھ گفت سیِ صورت او می رهیُ

 ِدنیاز کاو!  اش ھمی فرفری و مو ھااھندیِاما چشمانش ھمچون پر کالغ س! ستین
 . دوزدی دارد و نگاه بھ روبھ رو می رضا دست برمیچھره 

 ! رضا؟ھیجرمت چ! ؟یینجایتو چرا ا:  کندیگردن کج م    
رفتھ ... یبدھکار:  کشدی میقی اندازد و نفس عمی چپش را باال میرضا شانھ     
ُ کھ مثھ دختر خالھ ھاش سر یبیبچھ م ناغافل رف رو سراش...  جا گردشھی میبود

 ..شیِبخوره، دور ورداش و قل خورد و رف تو آت
ُ شده و نگاه ارد ھم بھ ھمان سمت مرهیِبھ کف دو دستش خ     ُ ت دستش  رود؛ پوسیِ

تو بغلش کھ ...  درش آوردمشیَخودم ا آت: ً ھم کامال واضح استیخشک و اثر سوختگ
 ..ُ گر گرفھوی خودمم ی نھیگرفتم س

 !.. سوختھنھی سمیشد:  زندی میتک خند    
خالصھ کھ گفتن دختر بچھ :  دھدی خندند و سپس رضا ادامھ میھر دو مرد آرام م    

ُگفتن با عمل درس م... شھی متی بمونھ رو تن و صورتش اذیس و سوختگ مام ... شھیُ
ُخرج عمل از صابخونھ   نی و تھشم شد امی خدانشناسمون قرض کردیِ

ُارد نفس عم      ! شدن؟یزن و بچھ ت چ:  کشدی میقیُ
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جا ...  خان داداش کھ نھینی! ُ بده خان داداشمریخدا خ:  زندی میرضا لبخند کمرنگ    
َ سر بنگمون بود ا اولیباباھمون  زنم ...  خودشیُزن و بچھ م برد پلو زن و بچھ ... َ

ُ داره خورد خورد پول صابخونھ رو مگھی مالقاتم مادیکھ م  ..دهیُ
ِشکر خدا زنم، زن خوب: ردی گیسر و دست بھ سمت آسمان م      ی ھتلھیتو ! ِیِ

ُا و مامان و خواھر دانشجوم  زن و بچھ ھِی خرجدی خو داداشم چون بایول... ِخدمتکار
 ..ِبچھ مم بعد عمل خوب شد... کردی کمک کنھ وگرنھ تا حاال آزادم متونھی نمادیبده، ز

بچھ م ! دشیِ برا صورت سفرمیبم: دی گوی شود و پر غصھ می منی بھ زمرهیخ    
 ..دی درد و عذاب کشیلیخ

ُسر بھ سمت ارد م     ُ  ! پادشاه؟یتو بابا شد:  چرخاندیِ
ُارد چانھ باال م      ی گرفتاریبا ھمھ ! ِخوش بھ حال رضا.  دھدی نمی اندازد و جوابیُ
ِارد تحص!  ھم او مرد است و ھم زنش، زنشیھا ُ ِ بھ قول رضا، باال باال، ی کرده لیُ

 ! خوردی سوختھ را منھی سی رضاِی زندگیغبطھ 
 !ھ؟یتو جرمت چ -    
ُارد از فکر ب      قتل:  دھدیرا بھ رضا م آمده و نگاھش رونیُ
 !قتل؟:  کندی پرند؛ مبھوت زمزمھ می باال مشی خورده و ابرو ھاکھیرضا     
ُارد سر تکان م     ُزن حاملھ م کشتم:  دھدیُ ِ 
َ شرف باشی بکردمیفک نم: ندی نشی رضا مِیشانی پی رویظیکم کم اخم غل     َمرد ! یَ

 !کشھ؟یُمگھ زن و بچھ ش م
ِارد نگاه پر دردش را بھ رضا م     ُ  یآخھ اونا زن و بچھ : دی گوی می لبری دھد و زیُ

 !من نبودن
ُارد نفس عم.  شودی پرند و نگاھش مبھوت می رضا باال میابرو ھا      کشد ی میقیُ

 ی ثابت کند کھ بدیچھ طور با! د؟ی دردش را بھ او بگودی کند کھ چھ طور بایو فکر م
َشرف ن  ای دارد؛ آی سؤال دست از سرش برنمکی خستھ است و ی کمدیشا! ست؟یَ
 !است؟  داری چوبھ شی ھادنی فھمِانیًواقعا پا

    
 :ھیآس    

 
انگشتانم را .  زنمی می مانم و لبخند کمرنگی مرهی بچھ ھا خِی بازیبھ محوطھ     
دوست .  خواھد کردی محوطھ بازنیِ کودک من ھم در ایروز.  کشمی شکمم میرو

دوست دارم کھ مھربان باشد و بھ .  کندطنتیدارم کھ فرزندم پر سر و صدا باشد و ش
 بشود و اگر دختر ی مرد واقعکی بود ردوست دارم فرزندم اگر پس. ھمھ محبت کند

 نیبب.  دوزمی شود و نگاھم را بھ شکمم می مقیلبخندم عم! ِ مادر خوبکیبود 
 !ی منی ندهی و آدیتو تمام ام! ییای بای دننیھ اتو قرار است ب! ووروجکم

.  کنمی را در سرتاسر وجودم حس میگرما و حس خوب.  شودیطپش قلبم محکم م    
کودکم .  کنمی او را بھتر حس می کشم، تکان ھای شکمم مینوک انگشتانم را کھ رو
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ر آغوش  آمدن و دای بھ دنیبرا!  و من از نوازش کردندی آیاز نوازش شدن خوشش م
 کنم؛ ی کوچکش را تصور میلب ھا  بندم ویپلک م.  کنمی می لحظھ شماردنشیکش

 بازوانم نی کھ بینوزاد!  انگشت من ھستندکی ی کھ بھ اندازه ی کوچکیو دست ھا
 ی میقی کنم و نفس عمیپلک باز م.  بوسمی سرخش را مِیشانی و من پردی گیآرام م

 .کشم
 آمده و بھ نی سرسره پائی دوزم کھ از روی چشم میچھار سالھ ا/ ِبھ پسرک سھ     

 یمادرش بھ او در نشستن رو.  دودی آن نشستھ، می کھ مادرش رویمکتیِطرف ن
 دھد ی برد و بھ پسرش می کاکائو فرومری را درون پاکت شین.  کندی کمک ممکتین

 یاد م را بشی کودکانھ لپ ھای ادا ھااو پسرک انگشتانش را دور پاکت حلقھ کرده و ب
 و قد اهیِ پسرک مو سنی ھمِیدوست دارم فرزند من ھم بھ با نمک!  زندیکند و مک م

 .کوتاه باشد
 ی کنم و سر بھ سمتش میچادرم را مرتب م. ندی نشی ممکتی نی در کنارم رویزن    

 اش مانده ام کھ نگاه از روبھ رهی خیادیانگار ز.  پرندی باال ممیابرو ھا! او؟. چرخانم
 . دوزدی و بھ من چشم مردی گی مشیرو
 ..شما ھمون! سالم:  پرسدی پرند و با چشم تنگ شده می او ھم باال میابرو ھا    
 واحد روبھ ی ھیھمون ھمسا!  مھیآس! سالم: می گوی کند و من با لبخند میمکث م    
 ییرو
 میدیُ ھم دنجایچھ جالب کھ ا...  ھستمیمن مھر:  زندی میلبخند محو    
 نجایدلم گرفتھ بود و چون ا:  شومی مرهی کشم و بھ روبھ رو خی میقی عمنفس    
 نجای اامی خونھ س گفتم بکینزد

 !؟یبچھ ھا رو دوست دار: دی گوی میـ"اھوم    "
 !ادی زیلی خیلی خ،یلیخ: می گوی شود و پر ذوق می مقیلبخندم عم    
 ی کھ مامان شدِنیپس واسھ ھم:  خنددیآرام م    
 ..مامان شدنم اجبار بود:  مانمی مرهی کشم و بھ دستانم خیآه م    
 دوست داشتم مامان بشم و شھی ھمیول:  دوزمی زنم و بھ او چشم میباز ھم لبخند م    

 حاالم عاشق بچھ مم
 شود؛ بھت را در صورتش ی مرهی اندازد و سپس بھ صورتم خی بھ شکمم مینگاھ    

 !دنت اجبار بود؟ بپرسم چرا مامان شتونمیم:  خوانمیم
چھ طور .  زندی بھ قلبم چنگ میزیچ.  دھمی نمی اندازم و جوابی مریسر بھ ز    
ِچھ طور از عاشق بودن پدر کودکم !  شدنم در بطنم کاشتھ شد؟ندی پای کودکم برامیبگو ِ
 . دوزمینگاھم را بھ او م.  شودی حلقھ ممیدستش دور بازو! م؟یبگو
 !.. نگویاگھ دوست ندار:  کندی زند و پلکش را باز و بستھ می میلبخند محو    
...  چون منمدمیپرس:  کندی کشد و اخم می میقی شود؛ نفس عمی مرهیبھ روبھ رو خ    

 ..ی ولخواستمیًاصال نم... منم مجبور شدم بھ مادر شدن
 !پس چرا تنھاست؟.. ھمسرش.. پس بچھ اش!  کنم؛ او مادر است؟یمات نگاھش م    
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 .. شمایول:  کنمیزمزمھ م    
ِتنھام چون ده سال طالق گرفتم از :  زدهخی چرخاند؛ نگاھش یسر بھ سمتم م    

 ھمسرم
 یده سال:  شنومی زمزمھ وارش را می گزم؛ صدای اندازم و لب می مریسر بھ ز    

 دمیُھست کھ بچھ م ند
 ذاشتیسابقتون نم شوھر ینی:  شومی ملی بھ طرفش مادهی باال پریبا ابرو ھا    

 !نش؟ینیبب
 ماند و سپس ی ام مرهی خدهی باال پری مبھوت و با ابرو ھای اھی ثانیاز واکنشم برا    

 !..نھ:  اندازدی خندد؛ چانھ باال میآرام م
اونقدر داغون ...  شدکونی کن فمی چند ماه کل زندگیمن تو:  کندیدوباره اخم م    

 گذشتھ م یبعد خودم از کل زندگ... ُ پسرم دادن بغلم مات نگاش کردمیبودم کھ وقت
  بچھ م نرفتمدنی سراغ دگھیفاصلھ گرفتم و د

 سراغ بچھ اش ی شود کھ مادریمگر م. ندی نشی ام میشانی رو پیاخم کمرنگ    
 ! کنمیدرکش نم!  فھممشینم! نرود؟

البد تو دلت :  دوزدی زند و بھ من چشم می می لبخند کجند،ی بیسکوتم را کھ م    
 ! نھ؟،ِی چھ طور مادرگھی دنی ایگی میدار
 !نـــھ: می گوی دھم؛ دستپاچھ می تکان منی کنم و سرم را بھ طرفیچشم درشت م    
 بار اول ی کھ برایاون روز:  شودی مرهی خشی خندد و بھ روبھ رویآرام م    

 خب تو با ی زخم خوردم ولیلی م خھیمن از ھمسا...  اتفاق بد گذشتھ افتادمادی دمت،ید
 مثھ ی ولارمی ذره باھات آشنا شم و از دلت دربھیاون روز اومدم ... یاون فرق دار

  حالت خوش نبودنکھیا
: می گوی می کنم اما با لحن شرمنده ای آمده بود، اخم منی آن روز کھ شھِیادآوریبا     

  نداشتمیاون روز حال چندان مناسب! خوامیذرت مًواقعا مع
روز اولم ... گھی دمی حساب شدیب!  ندارهیبیع:  زندی کنم کھ لبخند مینگاھش م    

  نداشتمیمن حال مناسب
 یلیشما خ:  پرسمی کشم و کنجکاوانھ می میقی خندد؛ نفس عمی خندم و او ھم میم    

 !ن؟یایپارک م
 !..ھن:  اندازدیچانھ باال م    
 ھمش سر درد داشتم و تو خونھ ی اتفاقھیسھ روز بھ خاطر /  دو نیتو ا:  کشدیآه م    

 بچھ ھا ی سر و صدانجامیا...  پارک تا حال و ھوام عوض شھامی سر بھیگفتم ... بودم
 .. طرف محوطھامیباعث شد ب

 دمی تو رو ھم دیکھ اتفاق:  زدی میقی کند و لبخند عمینگاھم م    
 ! بوده باشھی براتون اتفاق خوبدوارمیام! اوھوم:  شودی مقیلبخند من ھم عم    
 ھی خونھ دورم و دارم با یی کھ از سر درد و تنھانیھم... خوب بوده:  خنددیآرام م    

 ..ِ خوبی خودش کلزنم،یمامان خانوم حرف م
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! ؟یسالھ اچند ! نمیبگو بب:  اندازدی باال میی زنم و او تک ابرویلبخند م    
  ذره اطالعات بده از خودت تا منم بگمھی! ھ؟ی چالتتیتحص

خب ... ِ سالمکی و ستیمن ب:  اندازمی را باال ممی و ابرو ھارمی گی میقیدم عم    
 ً خب نشده فعالی بعد از ازدواج ادامھ بدم ولخواستمیم...  دارمی تجربِپلمید

 نیِ معلوم عی ولیکتری سال کوچزدهیس/ از من دوازده ! ھوم:  دھدیسر تکان م    
 لمیمن وک... یخودم زود ازدواج کرد

 !؟یجد: می گویبا بھت م    
 !..اوھوم:  دھدیبا خنده سر تکان م    
 !ھ؟ی چتشیجنس!  کوچولو؟نیچند ماھھ س ا:  شودی مرهیبھ شکمم خ    
راستش .. .پنج ماھھ س/ چھار :  زنمی کشم و لبخند می شکمم میانگشتانم را رو    

 آخر سر مامانم دونمیم!  نذاشتی تنبلی قصد کردم برما ولی ھینی... ھنوز سونو نرفتم
 برتمی مادیم

باباش دوست نداره !  تنبلیا:  دھدی تکان منی خندد و سرش را بھ طرفیآرام م    
 !ُتش؟یبدونھ جنس

 ! فقط دعا کن سالم باشھگھیم...  ندارهیبراش فرق:  اندازمیچانھ باال م    
 ! داره؟یمامان بودن چھ حس: دی گوی می آھستھ ای کرده و با صدایـ"ھوم    "
... ِی حس خوبیلیخ: رمی گی میقی اندازم و دم عمی مری زنم؛ سر بھ زی میلبخند    
 شتری رگام بی خون توکنمی حس مخورهی تو تکون منی ایوقت...  بدمشحی توضتونمینم

 باشھ رو بھ خاطرش تحمل یھر چ...  دوسش دارمیلیخ! دونمینم ... دارهانیجر
دوست دارم روزا زودتر بگذرن تا ...  عاشقشمن می ھا ولومدهی نایھنوز بھ دن... کنمیم

 ..ِ از جون خودم دوست دارمششتریمن ب...  و بغلش کنمادی بایبھ دن
 کوچولو تنھا نیا: می گوی حس خوبم می کنم و با ھمھ ینگاھم را در نگاھش قفل م    
 ستمیمی واامی دنی ھمھ ی کھ برا خاطرش جلوِیزیچ
   

 :یمھر    
 

 کنم تا ی کشم و تعارفش میکنار م.  کنمی چرخانم و در را باز می را در قفل مدیکل    
 ی حسی بی کھ دلم را لرزاند و من را از کمای سالھ اکی و ستیدخترک ب. داخل شود

 را در یزی چشی دانم کھ چھ بود اما او و گفتھ ھایم کشاند؛ نیفیام بھ لرزش خف
ھمانطور کھ کفش .  شودی من داخل مِشیشاپی پارف تعیبعد از کم! وجودم تکان داد

 ی را ھمان جا باالفمی زنم و کی برق را ھم مدی کشم، کلی مرونی را از پا بمیھا
 . گذارمی میجاکفش

 ! بذارمیی چاھی تا نیبش:  رومی مییرای کنم و ھمقدم با او بھ درون پذیتعارفش م    
... نیزحمت نکش:  آوردی دارد و ژاکتش را ھم درمیچادرش را از سرش برم    
 خوادینم
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 ی و سر بھ سمتش چرخانده و از باالرمی گی آشپزخانھ مِی ورودِواریدستم را بھ د    
 ستم،ی نشتری نفر بھیمنم ! انقدر تعارف نکن!  بابا؟یچھ زحمت:  کنمیشانھ نگاھش م

 !..جمع نبندم
 ی منکی کنار سِنتی بھ طرف کابی برداشتن کتری شوم و برایوارد آشپزخانھ م    

ِ من کال آدم ی سرد نبود ولادی زروزیِدر ضمن، درست کھ ھوا امروز و د: روم ً
 کنھی اومدن از پارک تا خونھ، گرمم مادهی بعد از پیی چاھی ھستم و ی اییسرما

 !بھ ھر حال ممنونم:  شنومی آرامش را می خنده ی کنم و صدای آب را باز مِریش    
 گذارم و ی اجاق می را رویکتر. ردی گی لبم شکل می گوشھ یخود بھ خود لبخند    

 خراب ستی کھ چند وقتیسازی شود سمت چای مدهی کنم و نگاھم کشیشعلھ را روشن م
 کشم ی میقینفس عم. داشتھ و ندارم را نضشی تعوای ری تعمیاست اما حال و حوصلھ 

از آشپزخانھ کھ .  کنمی باز میکی یکیم را ی کوتاه و سپس مانتوی پالتویو دکمھ ھا
 گرفتھ و بھ ی تک نفره جای از مبل ھایکی ی کھ رونمی بی روم، او را می مرونیب

 . داده استھی آن تکِیپشت
ُ مانتوت یخوایم: ستمی ای اندازم و کنار مبل ھا می منی را پائمی مانتویشانھ ھا    
 !.. ھوم؟ار،یدرب
 ی دو ساعتھی یتونیاگھ م! اد؟یًشوھرت کھ فعال نم:  اندازمی بھ ساعت می نگاھمین    

 یدونیُالبتھ اگھ من محرم م!  و راحت باشاریُ مانتوت درب،یمھمونم باش
 ی ولادیشھاب حاال حاال ھا نم! ؟ِی چھ حرفنیا:  اندازدی بھ ساعت میاو ھم نگاھ    

 ارمیُ گرمم شد، مانتوم درمیلیاگھ خ...  راحتمینجوریمن ا
من برم :  نشانمی بھ لب می لبخند کمرنگم؛ی گوی میـ"ھوم" دھم و یسر تکان م    

 امی االن مدیببخش...  رو بذارم تو اتاقنایا
 را با میلباس ھا.  رومی شنوم، بھ درون اتاق میآرامش را کھ م"  کنمیخواھش م    "

 بھ خودم نھی ھم درون آینگاھ.  کنمی عوض میی شلوار کامواکی بنفش و ِکی تونکی
 در من ی کنم کھ اتفاقی حس مشتری شوم و بی مقی دقمی چشم ھاریبھ تصو.  اندازمیم

 و یکی بعد از مدت ھا دلم نزددی کردم و شامراهاو را با خود ھ. در حال وقوع است
 دارد اما با ھمان چند یادی کھ با من تفاوت زی نفر را خواست؛ کسکی با یھمصحبت

 .ستی دانم چی کرد کھ خودم ھم نمداری را درونم بیزی چی ھمکالمقھیدق
 کند، ی وادارم مھی شدن بھ آسکتری دانستن و نزدشتریِبا ھمان حس گنگم کھ بھ ب    

 .نمی نشی او میِ مبل روبھ رویرو.  شومی و از اتاق خارج مرمی گی منھینگاه از آ
 نقدریتا حاال ا! ھی آسیُراستش بخوا:  کنمی دھم و گردن کج می مھی مبل تکیبھ پشت    

 باھاش گپ نمی رو بھ خونھ م دعوت کنم و بشی نگرفتم کسمی تصمی و اتفاقییھوی
 و کنمی اعتماد مری دیلی خب حاال خی نبودما، ولینجوری اشیالبتھ ده سال پ... بزنم

 !ِ با تو تعجب آوری و عالقھ م بھ ھمصحبتمی ھمھ وراجنی خودمم ایاالن برا
 خوشحال یلی خدیپس من با:  کندی مدای پی خاصِی خندد کھ نگاھش مھربانیآرام م    

 !ُباشم کھ زود اعتمادت جلب کردم، نھ؟
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 !..اوھوم:  دھمیسر تکان م    
 از خودت و شتری ذره بھیحاال :  زنمی میقی شوم و لبخند عمی منھیدست بھ س    

 ! بھ ھم گفت؟ای چدی موقھ ھا بانجوریا... دونمینم!  بگو بھمتیزندگ
 کند، ثابت ی دستش کھ شکمش را نوازش میِ خندد و نگاه من رویباز ھم آرام م    

ِ وقت کودک در چی کھ من ھنی اِیادآوری خورد از ی درونم تکان میزی ماند؛ چیم
 شی و بعد خود بھ خود حرف پگنی مییزای چھیًخب معموال !:  نکردمبطنم را نوازش

 ..گھی دادیم
...  رو کھ گفتمنای و اخوندمیِ چند سالم و درس منکھیخب ا:  کشدی میقینفس عم    
 کردم و شوھرمم یِخب من دو سال کھ عروس! اوووم...  بگم کھشترمی بِیی آشنایبرا
  دارهکیبوت
 سوت ی بزنم کھ صدای کنم تا حرفی اندازم و دھان باز می را باال ممیابرو ھا    
.  رومی و بھ درون آشپزخانھ مزمی خی برمیدیِبا گفتن ببخش.  شودی بلند میکتر

ِ مشترک ما و ی کھ گذشتھ ی اجبارنی اِتی از او بدانم و بفھمم حکاشتریدوست دارم ب
 نیحتش کنم اما ا خواھم ناراینم. ستی چت، ماسانیِ حال تفاوت بزرگِ منیدر ع

ِ بھ کشف حس گنگِ درونم کمک بکندی بتواند کمدی شادنیفھم ِ. 
 کردنش، ی پر و خالی و بعد از دو بار کمزمی ری می را درون قوریدو قاشق چا    

 در ی مبلی بار رونیا.  شومی گذارم و از آشپزخانھ خارج می میِ در کتریآن را رو
 سر ی جورکی گذشتھ ام، ِیادیِ کنم بدون ھم زدن زی می و سعنمی نشیکنارش م

 . او بکشانمیصحبت را بھ گذشتھ 
خب تو :  گذارمی مبل می دستھ ی و آرنجم را رونمی نشی شده بھ سمتش ملیما    
 مشترک و ِیِ با وجود زندگمیِمن قبل از خراب شدن زندگ...  بگمدی حاال من با،یگفت

 ی و اونجا ادامھ رازیطالق از ھمسرمم رفتم شبعد از ... خوندمیدردسراش، درس م
َ نداشتم اما کم کم خودم جم و جور یزونی محال لشیخب البتھ اون اوا...  دادملیتحص ُ

 م و ھی کھ از مادربزرگم مونده بود و پول مھری ذره ارثھیبھ لطف ... گھیکردم د
 .. خبی خرج و مخارج نداشتم ولی توی مشکلکردم،ی کھ می پاره وقتیکارا
 ..تنھا بودم:  کنمی زمزمھ می رفتھ الی تحلیبا صدا    
 شیپنج سال پ/ چھار ... می شد زندگنمیاما عادت کردم و ا:  کشمی میقینفس عم    

 ُجواز وکالتم گرفتم
ِ کنم و منتظر عکس العمل او میسکوت م      ھست و دیدر نگاھش شک و ترد.  مانمیِ

 تا خودش می گوی نمیزیو طالقم را بداند اما چ یی تنھالی دانم دوست دارد دلیم
 .بپرسد

:  کندی کشد و دل دل زدن را رھا می میقی سکوت، نفس عمھیبعد از چند ثان    
... فقط... نی جواب ندنیتونی منی اگھ دوست نداشتینی...  ھاِی فوضولدونمیم! اوووم

 !د؟یچرا طالق گرفت! د؟یی چرا تنھاینی... فقط شما چرا
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... یًاوال، قرار شد جمع نبند:  کنمی اندازم و گردنم را کج می را باال ممیو ھاابر    
ُ مادر و پدرم ی بچگیًسوما، تنھام چون تو...  جواب ندمنکھی ای برانمیبی نمیلیًدوما، دل

ِ ھمسن تو بودم فوت ی ھم کھ داشتم، وقتی تصادف از دست دادم و تنھا مادربزرگیتو
 ..شد
 ی بھ لب می و من لبخند محودی گویم!" امرزدشونیخدا ب" لب و ناباور ریز    

خب ...  طالقمملیًو اما چھارما، دل... امرزهیخدا رفتگان تو رو ھم ب! ممنونم: نشانم
 بھ می توافق کردیِ شوھرم و زن دومش بود ولی کتک زدنا و تھمتالشیالبتھ دل

  بدهتی رضایق توافق من مجبورش کردم کھ بھ طالینی... ییجدا
 بشود قی خواھد عمی کھ می لبخندی اندازم و جلوی می مبھوتش نگاھیبھ چھره     

 و بھ درون آشپزخانھ زمی خیبرم!  زدمی کھ حدسش را می ھمان واکنشرم؛ی گیرا م
دو استکان !  چند لحظھ تنھا بماند و تعجبش را جمع و جور کندی روم تا او برایم

 ی برمییرای گذارم و دوباره بھ پذی مینی ھم تنگشان درون ستیسکوئی بی و کمیچا
 .نمی نشی می ھمان مبل قبلی گذارم و روی و در دسترسش مزی می را روینیس. گردم

 از آن را مزه مزه ی را برداشتھ و در سکوت کمشی زنم و او استکان چایتعارف م    
استکان را بھ لبم . دیای نزنم تا خودش بھ حرف بی کنم حرفی میمن ھم سع.  کندیم

 . چشمی می از چای کممان،ی پاری زِی چھی بھ قالرهی کنم و خی مکینزد
 مجبور ی گفتنکھیپس ا:  چرخانمی شنوم و سر بھ سمتش می را مفشی ضعیصدا    
 .. بھ مادر شدنمیشد
خب اون دست من و شوھرم : رمی گی میقی دھد و من دم عمیاو با شک ادامھ نم    

 ِ خراب خراب بودمی اتفاق افتاد کھ زندگیی ھمون روزای توینبود ول
 نروم؛ حداقل شی پنی از اشتری دھم بی محی ترجی دانم کھ کنجاوش کرده ام ولیم    

 !حاال نھ
 ھم غم ی کھ کمفی ضعی نوشم کھ دوباره با ھمان صدای را ممی از چاگری دیکم    

 بھ ی کھ زدیی حرفانی با ای گذشتھ ولی چتونی تو زندگدونمینم: دی گویگرفتھ است، م
 ..می ھمھیبھ نظرم ما شب... نظرم

 ! ھم؟ِھیشب: می گوی پرند و متعجب می باال ممیابرو ھا    
 ھم ی زود بھم اعتماد کردنقدری انکھی الی دلدیشا:  کشدی دھد و آه میسر تکان م    
... ِبھ نظرم شوھر تو ھم...  نھ اما خبایً واقعا فکرم درست ھست دونمینم...  باشھنیھم

 ..ِشوھر تو ھم دوستت نداشت
ً عاشق من بود اما فعال الزم ننییآ! دوستم نداشت؟      ! بگمیچ:  را بداندنی او استیِ
 رو دوست ی اگھیِ کھ اون کس ددونستمیاولش نم:  کند؛ نگاھش غم داردینگاھم م    

 ..ِ کھ عاشقدمی فھماشیمھر ی و بای محلی بی بعد از رویول... داره
 ِعاشق پرستش فالح:  کندی اندازد و زمزمھ می مریسر بھ ز    
 ! ھم آشنایلی آشناست؛ خمی اسم برانیا.  شوندی مکی بھ ھم نزدمیابرو ھا    
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َ فشرم؛ نمی کند و من دستش را میسکوت م     ُ :  پرسمی نھ اما مای دانم درست است یِ
 !؟یچرا طالق نگرفت

: نمی بی چرخاند و من در کمال تعجب، ترس را در نگاھش میًفورا سر بھ سمتم م    
 .. شھابیاقدام کردم ول... نذاشت

 . کنمیِ کشد و من تند شدن ضربان قلبش را حس می میقینفس عم    
    

 یم.  مانمی مرهی انگشتانم خی کھ ثابت مانده الی خط دار و خودکاریبھ صفحھ     
 کھ دارم کم شود اما ذھنم ی حسی از گنگی با نوشتن کمدی تا شاسمیبنو یزیخواھم چ

 ی میقی کنم و نفس عمی پرت مدی سررسیخودکار را رو. کلمھ ھا را گم کرده است
 . دھمی مھی تکی صندلیپشت  کشم و بھیبھ شدت خود را عقب م. کشم
کشف .. ستیخندادنش سخت ن.. ستیشناختنش سخت ن. ستی نی زن سختھیآس    

 در وجودش یزی چکیاما .. ستیاعتماد کردن بھ او سخت ن.. ستیکردنش سخت ن
 ی بندم و نگاھش را وقتیپلک م!  من سخت است؛ مادر بودنشیھست کھ درکش برا

 کارت نی اش فکر کرد ایدگدخترک با تمام سا.  آورمی مادیکھ کارتم را بھ او دادم بھ 
 دیای طالق اقدام کند بھ سراغم بید داشت تا برا دھم کھ اگر قصی بھ او منی ایرا برا

 . اش خوانددهی ترسی و کمی شد در نگاه ناراضی فکر را منیو ا
 یِ کھ ھست، حدس من میزی قدر از طالق وحشت دارد اما چنینگفت کھ چرا ا    
اما باز تعجب .  کرده اند کھ از طالق و مطلقھ بودن بترسدتشی تربی جوردیگو

 رندی گی زن مطلقھ ارتباط نمکی با یً معموال بھ راحتی افرادنین چن است چوزیبرانگ
 زی چکی را فقط بھ یتی نارضانی اانم تویپس م! ندی گوی نمشی براشانیو از زندگ

 ! فھممشی کھ نمیھمان حس! ربط بدھم؛ مادربودن
 شنھادیپ.  دانمینم.  چسبانمی ام را بھ آن میشانی گذارم و پی مزی میساعدم را رو    

 ی نمیزی دانم چرا دلم کھ مدت ھا بود چی دھد و من نمی در مغزم جوالن منییآ
 بمالد کھ رهی خواھد سر عقلم را ھم شی حاال مد،ی مالی نمرهیِخواست و سر خود ش

 ی مرهیِ ھم عقلم دارد سر خودش شدیشا.  دانمینم!  استریَ سری ندهی فقط آنییقصد آ
 ای دانم اما دوست دارم دروغ ینم.  بود کھ گفتیً واقعا ھماننییِ ھم قصد آدیشا. مالد

 را زی چچی کھ مدت ھا بود ھیمن.  داردازی بھ من نریَ را باور کنم کھ سرنیراست ا
 .کنم  را باورنیی کنم کھ دوست دارم آیدوست نداشتم حاال فکر م

 یِانوم طالئ و خغمای و ھی چون آسیی مادر ھای کشم از روی خجالت مدیشا! گنگم    
 است کھ نیحداقلش ا.  شودی ھم قلبم دارد زنده مدیشا.  طور کرده ام با کودکمنیکھ ا

 ی مثل سھ روز گذشتھ بھ بگریِ خاطرات نحسم درآمده ام و دی سھ روزه یاز کما
 قھیِ کنم و کف دو دستم را بھ شقیسر بلند م.  کنمی فکر نمنیی آشنھادیشرمانھ بودن پ

ِ قلب نی بمی عظی کنم و آن ھم نبردی حس مًقای را در درونم عمیزیچ.  چسبانمی ممیھا
ِمرده ام با مغز فرمانروا  خواھد زنده شود اما ی را کھ قلبم منی کنم ایحس م.  استمیُ

 . گذارندی نممیفکر ھا
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.  شودی مدهی ام کھ در حال خاموش و روشن شدن است کشینگاھم بھ طرف گوش    
" غمای"نام .  زنمی کنم و آن را چنگ می دھم و دست دراز میو مآب دھانم را فر

 شود کھ سھ روز است کھ بھ ی مادآوری را نیً صفحھ نقش بستھ و مغزم فورا ایرو
 ھا و تماس امی ام و جواب پگذاشتھ  خبری فرستادم، او را بشی کھ براامی پکیجز 

 . را نداده امشیھا
 قشی نفس عمی چسبانم، صدای را بھ گوشم می گوشی کنم و وقتیتماس را وصل م    

 !الو:  شنومیرا م
 !؟یخوب! ؟یالو مھر:  مشکوک و نگرانی آرام است و لحنش کمشیصدا    
... آره خوبم!  جانغمایسالم :  نگرانش کرده امرم؛ی گی لبم را بھ دندان میگوشھ     

 ! چھ طوره؟نیامی! ؟یتو خوب
قبل از .  کندی ملی را تحلتیگذارم کھ دارد موقع ی منی ایچند لحظھ سکوتش را پا    

 . کندی دانم کھ درک می دھم و می مبتمی غلی از دلی کوتاھحی بزند توضی کھ حرفنیا
 !گھ؟ی دیاالن بھتر-    
 شنھادشیسر دردم خوب شده و دارم بھ پ... االن خوبم!  جانغمایآره :  زنمیلبخند م    

 کنمیفکر م
 !؟ی ش شغھی صیخوای مینی:  شنومی را مقشی نفس عمیدوباره صدا    
 ی مادرریَ سریِدرست کھ برا... ً فعالدونمینم:  چسبانمی ام میشانیِکف دستم را بھ پ    

 یزی چھی مادر باعث شده کھ ھی حرف زدن با ی ولدونمیًجدا نم... دونمینم... نکردم اما
 ھی چدونمیرو حس کنم کھ نم

منم ! یمھر: چدی پی می آرامش در گوشی و بعد صدادی گوی میآرام" ھوم    "
... زی بھ ھمھ چیکنی فکر می داریادیتو فقط ز... ستیمادر بودن سخت ن... مادرم

 ی بھ خاطر پسرت کاریخوایاگھ م...  و فقط فکر بھ بچھ تخوادیمادر بودن عشق م
 ی ھمھ نیامیمن ... یمن، مھر! یش  کن عاشقی قدر فکر نکن بلکھ سعنیً لطفا ایبکن

 تالش کردنم، دنم،ی خنددنم،ی نفس کشِلیدل... می زندگیھمھ ...  عشقمیھمھ ... ِوجودم
 ..از پا ننشستنم

  مردھی ی شکستن غرورم جلولی دلیو حت:  شودی مفتری ضعشیصدا    
 !غما؟ی یزنی حرف می داریاز چ:  شوندی مکی بھ ھم نزدمیابرو ھا    
:  شودی می پر انرژی و بعد ھم لحنش کمچدی پی می در گوشقشی نفس عمیصدا    
 ..اما اون...  امایلی خ،ی سخت بود مھریلیخ...  گفتمُزی ھمھ چیدی بھ مجروزیپر

ِاون واقعا مرد مھر:  کندی خندد و زمزمھ میآرام م      !یً
 بده حیدرست توض: می گوی می کنجکاوتی و با نھارمی گی مزی میدستم را بھ لبھ     

 ! شده؟یچ... نمیبب
 قبل از ازدواج با اون باھاش تا چھ دیازم پرس... بھش گفتم:  کندی میتک سرفھ ا    

 بکنھ و ی خب حق دادم کھ درباره م فکر بدیاولش بھم برخورد ول... حد رابطھ داشتم
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 رو حاتمیتوض... بھ ھر حال...  بدمحی و توضستمی قھر کردن وای دادم بھ جاحیترج
 ماس گرفت و امروز باھام تدیشن
 !خــب؟: می گوی مجانی کند کھ پر ھیسکوت م    
ً کردم تاوانشم دادم و گفت کھ معموال یبھم گفت کھ ھر اشتباھ... گھی دنیخب ھم-    
 مرد چھل سالھ س کھ ھیگفت کھ ... َنی و احساسبندنی کھ زود دل مِنی دخترا اِعتیطب

ِ و فقط مھم براش کھ از ستی براش مھم نمی ازدواج قبلادی ھمراه داره و زھی بھ ازین
 اشتباھم درس گرفتھ باشم

 
! گھ؟ی دیگی میجد! غمای! غمای! غمای یوا: می گوی و پر ذوق مدی آیلبخندم کش م    
 ِ عاقلیدی مجی آقانی ادونستمیم! ؟یدی دیوا

 اون از اولم با ی کاش بھ جاگمی با خودم مکنمیحاال کھ فکر م! اوھوم:  خنددیم    
ُ واقعا مرد کھ برعکس ھمھ گذشتھ م ندایارش... شدمی آشنا مایارش ِ ِ   گرفتھدیً
 ! ھوم؟ا،ی شده ارشگھیحاال د! بھ بھ: می گوی مطنتی زنم و با شی مشخندین    
 ای و رهی نمایگفت کھ ! بــــلھ:  بھ لب داردیقی فھمم کھ او ھم لبخند عمیاز لحنش م    

ِاگھ ھم رفت بعد از تموم شدن عده   .. با خودشبرهی منمیامی و من و میکنی من عقد میِ
 شده ی عصبانی از اول بھش نگفتم حسابنکھیاز ا:  دھدی ادامھ میبا لحن آرامتر    

ً رو واقعا دوست داشتھ ای ارشخوامیمن م! یمھر... خب کوتاه اومد...  خبیبودا ول
  دوستش داشتشھیباشم چون م

 فکر بھ ی رسد کھ بی بھ ذھنم میزی کشم؛ چی میقی و نفس عممی گوی میـ"اوھوم    "
 ! تماس نگرفت؟گھیِمادر اون د:  آورمیزبان م

َ فشرم؛ دھان باز می ھم می را محکم رومی گزم و پلک ھایلب م     ُ  ی کنم تا حرفیِ
 یجور... ُتماس گرفت اما من جوابش دادم:  بنددی سرد او دھانم را میبزنم کھ صدا

ً ھم بکنھ باز قطعا یتیاگھ شکا... رهی باھام تماس بگکنھی جرأت نمگھیُجوابش دادم کھ د
 مھم ی ولوفتھی مری ازدواجم تأخی ذره توھی کھ ِنی اقشفو... برهی نمییراه بھ جا

 رهیگُ دستش کھ بتونھ بچھ م ازم بدمی آتو نمی جورچیمن ھ... ستین
 منم کھ تا تھش ھستم باھات!:  است، نھ؟نی ھمی زنم؛ مادریلبخند م    
 یشی مبی غھوی... ستی نیبھ تو کھ اعتبار:  شودی میلحنش دوباره پر انرژ    
 !!!ِا؟:  پرندی باال ممیابرو ھا    
 !ُ فردا دفتر باز کنم؟یمھر! آره:  خنددیم    
ُ مالقات با ارد ھمتھی دیبا! اوھوم:  دھمیسر تکان م     آره ... ی بدم راستبی ھم ترتیُ

  کنمی نظمی ھمھ بنی ادی نباگھید! ُفردا دفتر باز کن
 ی می خوشبختی آرزوشیبرا. می کنی می و خداحافظمی زنی نمیادیِ حرف زگرید    

ِ ھم مثل ھمسر سابق او تو زرد از آب درنیدی کھ مجدوارمیکنم و ام ِ  را یگوش!! دیایِ
ُ آوردن ارد ھمتادی کنم و با بھ ی پرت مزی میرو  شود؛ ی در ذھنم پررنگ می اسمیُ

 ! افتمی شھاب مادیً و فورا ندی نشیم  امیشانی پی رویاخم! پرستش فالح
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ُارد ھمت -اتاق مالقات  -  کل یدانا      یُ

 
 ھم شیکف دو دستش را بھ ھم چسبانده و وسط صورتش گرفتھ است و پلک ھا    

 بار چھ طور سر نی کھ انی کند بھ ای کشد و فکر می میقی نفس عمیمھر. بستھ اند
ُ داند کھ ارد قصد حرف زدن داردیاو نم. صحبت را با او باز کند  یقصد دارد حت. ُ

 تا دیقصد دارد فقط بگو!  بماندی ھا باقھِ ھمان مرد خوب قصای دننی نفر در اکی یبرا
 چھ ی گناھی بنی در عیعدام را انتخاب کن کھ خودت انیِ نفر بداند درد اکیحداقل 

 کشد کھ ی مشی چادرش را پی کند و کمی می تک سرفھ ایمھر!  استنیقدر سنگ
ُارد پلک م  .دی گشایُ

:  ماندی می صورت مھری رهی در ژستش، خریی تنگ شده و بدون تغیبا چشمان    
 !..زنھی کھ سرم شوره نمدمی دنھیی آیماجرا از اون جا شروع شد کھ تو

ُ برد کھ ارد عقلش را از ی گمان می اھی ثانی پرند و برای باال می مھریابرو ھا     ُ
 !.. بالشم پر از شوره بودی رویول:  دھدی زده و ادامھ مشخندیدست داده اما او ن

:  دھدی مھی تکی صندلی کج شده بھ پشتی و با گردننھی و دست بھ سدی گوی را منیا    
...  گذاشت جلومُشی باردارِشی آزمای برگھ یذشتھ بود کھ پر گمونی ماه از عروسھی

ِ ماه اول ھی یفقط دو بار تو... می رابطھ داشتھ باشذاشتیآخھ نم! تعجب کردم
 !مونیزندگ
 حاملھ شھی رابطھ ھم مھیبا ... ستیتعداد دفعات رابطھ کھ مھم ن:  کندی اخم میمھر    

 !ِن؟ی از اریشد، غ
ُو ارد دوباره ن      اول و قبل ی کھ ھمون دفھ ی بھ شرطیول... شھیم:  زندی مشخندیُ

 ! از تھوعی باشھ تو دستشوئدهیاز رفتن بھ اوج، زنت ندوئ
 ی رهی کند و خی او، تنھا سکوت مِی شده از اعترافات ناگھانجی گًدای کھ شدیمھر    

ُ ارد دارد اتھامدی کند کھ شایفکر م.  ماندیِنگاه او م  کند تا یارد م را بھ ھمسرش ویُ
ِ اگر چشمان ستی ندی چون او بعیخودش را نجات دھد؛ از مرد خونسرد و متفکر

 .ردی گی نگاه از او میمھر!  ھم نزنندر معادالت را بی ھمھ شیراستگو
  نکردهانتی ھمسرتون بھ شما خدی گفتیول:  کندیانگشتانش را در ھم قالب م    
ُارد سرش را رو     دروغ :  شودی مرهی گذارد و بھ سقف خی می صندلی پشتیُ

 .. کنمی رو تصاحب می اگھیِ مرد دی دارم زن و بچھ دونستمیمن نم... نگفتم
:  زندی رسد؛ لب می می آورد و نگاھش کم کم از سقف بھ مھری منیسرش را پائ    

 ! زنم حاملھ سدونستمیِشب زفاف، نم
 داند چرا ذھنش بھ سمت ینم .رندی گی نبض مشی ھاقھی بندد و شقی پلک میمھر    

 : شودی در گوشش منعکس مشی کند و صدای مدای سوق پنییآ
 }!..چرا؟! ؟ی مھری شدیچ! یشب اول کھ باکره بود! ار؟ی اغای یِزن من -    {
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ُ را پس بزند؛ ارد متعجب و خنیی دھد تا فکر آی تکان منیسرش را بھ طرف      بھ رهیُ
 !ن؟ی افتادیزی چادی:  پرسدیاو م
ادامھ :  زندی رمق لب می کند؛ بی مسی اندازد و لبش را خی چانھ باال میمھر    
 !نیبد

ُارد دم عم      بخواد باور کنھ ُت،ی آدم بخواد باور نکنھ واقعیوقت: ردی گی میقیُ
 بھ خواستمیم... زننی و بھش پوزخند مشنی پررنگ متای تازه واقعُزاش،ی عزِیدروغا

 دهیُ تو ھمون شب اول ندی تھوع پرخواستمیم...  س فکر نکنم بالشم پر از شورهنکھیا
 !ِ ھم بدترخوره  ازتی واقعیول... ی ولرمیبگ

 ھمسرتون از دیکنیادعا م:  کشد تا بھ اعصابش مسلط شودی میقی نفس عمیمھر    
 یی جا ادعاچی شما ھنکھیاول ا...  باور کنمتونمی نملی من بھ دو دلیول... اول باردار بود

 رابطھ یِ زن حاملھ با کنکھیو دوم ا...  کھ ھمسرتون از اول باکره نبودهنینکرد
 ادی با عقل جور درنمی شوره بوده ولاز بالشتون پر! کنھ؟یبرقرار م

ُارد آرام و ھ      اعتماد کنم بھ دلم و خواستمیاز اول م... دیگفتم شا:  خنددی مکیستریُ
 از اون استثنا ھاش ی پردیذشتم چون گفتم شاساده گ...  کنمھی رو توجیعشقم و ھمھ چ

 !.. کھ؟دیمتوجھ... باشھ
ُ دھد و ارد آب دھانش را برای اخم کرده و سر تکان میمھر      فرو بردن بغض یُ
 یول...  نھای منم رابطھ داشتن ی کھ تو خونھ دونمینم:  دھدی فرو مشی گلوِیلعنت

 دیشا...  کھ مال من نبودیعطر... دادی عطر مردونھ می بویی شباھی گلوش ری زدونمیم
َ کھ نتونھ پسم کردمی خواب بود بغلش می کھ وقتنمثھ م! کردنی رو بغل مگھیفقط ھمد

 !بزنھ
ُ شوند و ارد ی ھر دو با درد بستھ میپلک ھا      .. درد راِتی نھادی آی مادشیُ

 
 شیا پرستش توجھش را جلب کرد؛ صدی تلفنی مکالمھ یدر کھ گشود، صدا    { 

 و زی چھ چندیدر را آرام بست و بھ طرف اتاق خواب رفت تا بب.  بودادی فرھی شبًبایتقر
 . آشفتھ کرده استنیِ ھمسر حاملھ اش را چنی چھ کسای

 .. اگھ بفھمھیلعنت! تو فقط گوش کن! گوش کن -    
ِ داد کھ شخص پشت خط حرفش را بری منیسکوت پرستش نشان از ا     .  استدهیِ

ُقلب ارد لرز  شان دهی خواست نادی کھ میی ھاتی پنھان شد و واقعواریپشت د. دیُ
 . چشمانش آمدندی جلورد،یبگ

 می تا آخر حاملگگھی گفتم کھ دَمی کھ اومدروزید!  خفھ شو و فقط گوش بدهقھی دقھی -    
 یدونیاگھ بفھمھ م! ؟ی کھ چیاونوقت حاال زنگ زد....  شھداتینھ زنگ بزن و نھ پ

 !..شھ؟ی میچ
ُ قرارتر شدن قلب اردیو دوباره ب.. ِو دوباره سکوت پرستش     ُ  ی ھا چھ بتیو واقع.. ِ

 ! کردندی میکوبیرحمانھ پا
 !!!؟یچ -    
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ُارد پلک بست و بعد از چند لحظھ صدا      ی تمام دروغ ھای لرزان پرستش رویُ
ًمثال ! کنھ؟ی می چھ فرقیشاصن پدرش تو با!  ھان؟کنھ،ی میچھ فرق: دیخوب، خط کش

ِاالن برا من خوب ! گوش کن! نیبب! ھھ! ؟ی و بعد برنیُ بچھ م بدی بگیای بیخوایم
 بھ بچھ م نگاه بد کنھ و بھش بگھ ی کسارمًمن عمرا بذ!  قشنگ نکنینشو و ادعا ھا

ًتو ھم بھتر فعال گم و گور ش... حروم ُ تا ارد شک نکردهیِ  یی بو ھاھی کنمیفک م... ُ
 و ینی زمبیھمھ تون س...  ندهتی احمق ھست کھ اھمی مردک اونقدریبرده باشھ ول

 !دیاحمق
ُارد ب      ای خودش است ی کھ شک کرده بود خانھ ی حرف از خانھ ای صدا و بیُ
 }.. بزندی شد باز ھم خودش را بھ نفھمیکاش م!  زدرونی بار،یاغ
 

ُارد سکوت م      ی با صداز،ی میِ لرزان او روی بھ مشت ھارهی خی کند و مھریُ
 ! حرفا؟نی از صحت ادیمطمئ:  پرسدی میآرام
ُارد نفس عم     ِ ان اید: دی گوی می دورگھ ای کشد و با صدای میقیُ  بچھ بھ من ِیِ
 طناب نیقصد داشتم بھ آخر...  سر و صدا انجام بشھی تا بدمی دوئیکل... خوردینم

 ی ولرمی بگدیُ مادرش ندیِ خودم، غلطای چنگ بزنم و اگھ بچھ، بچھ دی امی دهیپوس
 د نابودم کرتمی واقعنیآخر... نشد
 !ن؟ی رو نگفتنایچرا تا االن ا:  کندی بندد و زمزمھ می پلک میمھر    
ُارد بھ پشت      تبرئھ خواستمیچون نم:  کشدی میقی دھد و نفس عمی مھی تکی صندلیُ
 ! بوددنی نفر بدونھ گناھم فھمھیفقط گفتم تا حداقل ... خوامیاالنم نم... بشم
 .. بزند، امای کند تا حرفی دھان باز میمھر    
ُارد ھنوز ھم ناگفتھ ھا      . داردیادی زیُ

   
ً فشرد قطعا زندگیدستش در ھوا خشک مانده بود؛ اگر زنگ را م    {  ُ  ی اش تمام میِ

 آمد و سپس ی گشوده شدن در واحد بغلیصدا!  مردی مشتری ھم بنیًقطعا از ا! شد
ُآب دھان فرو داد و باالخره زنگ را فشرد تا .  ثابت ماندشیِنگاه صاحب آن واحد رو ِ

 . برداردرهیاو دست از نگاه خ
 اش ارضا شده بود، بھ طرف آسانسور ی حس کنجکاویی کھ گویصاحب واحد بغل    

ُ ارد از کار گذشتھ بودی کھ کار برافیرفت و ح  بھ آن رهی و خستادهیپشت در واحد ا !ُ
باز ھم ھمان شخص با پرستش .  خود بودیِمنتظر گشوده شدنش و تمام شدن زندگ

ُتماس گرفتھ بود و باز ھم ارد ب  سپرده بود بھ مکالماتشان و سپس پرستش وش صدا گیُ
 ای زد آخر دنی بود کھ حدس مدهی رسیینجای کرده بود و بھ ابی را تعقانی و گریعصب
 !باشد
ُارد پلک بست.  گشتداری پدیدر گشوده شد و قامت مرد      از شی آن مرد برابتیھ. ُ

مرد . ِپلک گشود و نگاه دو مرد در ھم گره خورد!  ھم بدتر و ترسناکتر بودلیعزرائ
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ُ بزند کھ ارد دستش را بھ سیدھان باز کرد تا حرف  شده ریمرد غافلگ. دی او کوبی نھیُ
ًکھ ارد فورا وارد خانھ شده و در را بھ ھم کوفت  عقب رفتی تعادل چند قدمیب ُُ. 

 نشانی افتاده بیُ بود، براق شده فاصلھ یمرد کھ ھم مبھوت مانده بود و ھم عصبان    
ُ کرد و خواست صدا بلند کند کھ ارد یرا ط  شرت او را در ی مردانھ و تراھنی پی قھیُ

 و در ھمان لحظھ از تمام دی بوئ مرد رای گلوریسرش را خم کرد و ز. مشت گرفت
 آتش فشانش بھ ی اھی ثانیپلک بست و برا. متنفر شد ای دنِی لعنتی مردانھ یعطر ھا

َفوران رس ِ سبز مرد مقابلش انداخت و در نظرش سبز ی بھ چشم ھایزینگاه ت. دیَ
 و خواست از کنارش دی مرد مقابلش کوبی نھیدوباره بھ س!  شدیکمرنگ ھم لعنت

 را ش کھ مرد مچ دستابدی پرستش بافتنی یِاتاق خواب خانھ اش را برابگذرد و 
ُ او ھم ارد را شناختھ بودد؛یچسب ُ..{ 

 
ُارد پلک بستھ و نفس نفس زنان ادامھ م     اونجا بود با ... بود... رفتم تو اتاق:  دھدیُ

ِ عطر یبو... ُگلوش بو کردم... گلوش... دیپوشی من می کھ جلوییھمون لباسا... ھمون
 دادیُاون م

چشمان سرخ و رگ .  دھدی بغضش فرو میآب دھانش را بھ زحمت از ال بھ ال    
 ادی مرد مقابلش ی رهی خیمھر!  دارندختنی اشک نریزده اش نشان از تالشش برا

 داد و آخر سر ھم تالش ی نکردن جان مھی گری افتد کھ خودش برای مییروز ھا
ُ اردیآرزو ھا!  ثمر دادندشیھا  !!بودند ی مھری، خاطره ھاُ

 کار یبعدش چ: دی گوی می آرامی کشد و با لحن و صدای میقی نفس عمیمھر    
 !ن؟یکرد
ُارد ھم نفس عم      ی کشد و کف دو دستش را بھ ھم چسبانده و جلوی می و لرزانقیُ

...  حرف کشوندمش خونھیاز اونجا ب:  دھدی آب دھانش را فرو مرد؛ی گیصورتش م
ِ ان ای دشی گرفتم بھ آزمامیتصم... رونی کردم و زدم بشیزندون  متوسل بشم و اگھ یِ

 من بود، بھ خاطرش ی بچھ نی بودن و اون جناه درصد تمام عالئم اشتبھیبھ احتمال 
 ..ُپرستش نگھ دارم اما

 !دیُ پتک کوبنی ھمونطور کھ گفتم آخرشمیآزما:  زندیپوزخند م    
 شیآزما:  گذاردی مزی می و قالب انگشتانش را رودنی نشی شده مزی خمی نیمھر    

ِ ان اید   بدونمخوامی مُشی و چگونگلیدل... نی انجام دادیی قضایریگی و پتی شکای بُیِ
ُارد لب تر م      ی دنگ و فنگ ازش خواستم بیبا کل...  دارهشگاهیدوستم آزما:  کندیُ

...  بازگشت بمونھی کوره راه براھی باز خواستمیم...  رد کنھیلی سبریسر و صدا و ز
 !گفتم کھ

ُجواب آزماش ! ھوم:  دھدی مھی تکی صندلِی و بھ پشتدهی خودش را عقب کشیمھر    
 ُشی نبش قبر و تکرار ازمای تقاضادی باای بھش استناد کرد شھی منمی ببدیبا! گھ؟ی ددیدار
 میبد

ُارد با اخم م      !؟ی چیرا بشی اصن جواب آزمااینبش قبر : دی گویُ
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 ی جرمیِ درست کھ از لحاظ قانوننکھی ایبرا:  پرندی باال می مھریابرو ھا    
  بھ دادگاه ثابت بشھدی اما بانیمرتکب نشد

ُارد تک خند     ُ من یشما حرفا: ردی گی مزی می زند و دستانش را بھ لبھ ی میُ
 ! اصن؟نیدرست گوش داد

 نکھیا! بلھ:  دھدی مھی تکی صندلی بھ پشتنھی کند و دست بھ سی گردن کج میمھر    
ِ دفاع از منافع موکلشلی وکی فھی وظی ولدمی رو فھمنی تبرئھ بشنیخوای نمنیگفت ِ 
ِو منفعت من باال رفتن با طناب دار:  دھدیُارد سر تکان م     ِمرد مرده منفعتش قبر! ِ ُ ِ 
ُ مرده ھاشونم یحت. ..ابنیمرد ھا کم! ریخ:  دھدی تکان منی سرش را بھ طرفیمھر    

 !نیری شرف بمی و بوونیِ با صفت حنکھی ای برادیفیشما ح!  زنده بمونندیبا
ُارد نگاه عم      ِ!خوب:  زندی مشخندی اندازد و نی می بھ مھریقیُ
 !؟یچ:  کندی چشم تنگ میمھر    
ُارد سر پ      نمیبیُ نفرت نمگھید:  زندی برد و لب می مشیُ
 !شمیمتوجھ نم: دی گوی کشد و مبھوت می خورده عقب مکھی یمھر    
... ستی نفرت نگھیتو نگاھتون د:  شودی منھی و دست بھ سردی گی میقیُارد دم عم    

 نیدی پرسِادتونی... ستی نگھی نفر کھ از مردا متنفر بود دھیحداقل ... ِمیباعث خوشحال
 !..ِ دار؟یً من واقعا چوبھ ِدنیِآخر فھم

ُ کند و ارد پلک می چشم تنگ میمھر     ُ من مردن یدنایِآخر فھم... ھست:  بنددیُ
ُمرد مرده اگھ زنده بمونھ آت... بود  ُ مردهشی چون مردونگکنھی بھ پا مشیِ
ِاتفاقا فکر خوب:  زندی مشخندی نیمھر     ِمن داشتم بھ قتل ضلع دوم فکر ... ِیً ِ

 !دیشما کارتون رو کامل انجام نداد... کردمیم
ُ ارد باال پریابرو ھا     ... شما چھ جور... شما:  خنددی بلند مھی و بعد از چند ثاندهیُ

 !ن؟یکنی مقی تشوگھی دِتی جناھی بھ ُتیُ مرده از جناھی نیدار! ن؟ی ھستیلیوک
ُ بھ ارد میقی نگاه عمیمھر      یقی دھد و دم عمی مھی تکی صندلی اندازد؛ بھ پشتیُ

اما بھ ھمون اندازه ھم از ...  مردا متنفرم، درستیمن از ھمھ ! ی ھمتیآقا: ردی گیم
 تی جناتکار،ی جناھیِقتل ...  بودی بزرگتکاریِپرستش فالح جنا...  ھا متنفرمیجان

گرچھ مملکت ...  اگر اثبات بشھستی نتی مرد ھم جنااون  قتلیاز لحاظ قانون! ستین
 وارد عمل ی انتظامیرویرستش، نخودش قانون داره و بعد از اثبات گناھکار بودن پ

 ..شھیم
 کھ از ییشما... ِ برام جالبیول:  کندی اندازد و گردن کج می باال مییتک ابرو    
 کھ دیدی نگاه ھمسرتون نفھمی از مردا متنفرم، چھ طور از رودیدی نگاھم فھمیرو

 !زنھ؟یداره گند م
ُارد سر بلند م      دوزد؛ سپس نگاھش ی بھ سقف می اھی ثانی کند و نگاھش را برایُ

 روانشناس بشم چون خواستمیاز ھمون اول م:  زندی مشخندی و ندهی کشنیرا پائ
 ..ی اول شناختم ولیپرستشم از ھمون نگاھا... شناختن آدما رو دوست داشتم
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 اگھ یحت!  عاشق باشگھی کھ میامان از دل:  کندی کشد و اخم می میقینفس عم    
ِعشقت لجن و دوست   کھ ِیِعشق، توھم احمقانھ ا! کور بمون و کر بشو! نینداره، تو نبِ

 ! خالصم کردیاز چشم پوش...  اونقدر زد تا از توھم دراومدمایو دن... من دچارش شدم
 یادیِتوھم عشق، اعتماد ز! قبول دارم:  کندی دھد و زمزمھ می سر تکان میمھر    

 ..ارهیم
و چھ !  مامی ھمھی شببیچھ عج: دی گوی میرد شود و با لحن پر دیبھ جلو خم م    
 !..می با ھم فرق داربیعج
ُارد چ      از یزیچ:  کندی سکوت لب تر مھی پس از چند ثانی کھ مھردی گوی نمیزیُ

 !ن؟یدونیاون نر م
 ھی بھ نکھیا... ستیخوب ن:  کندی زمزمھ میشانی پاسخ دادن، اخم بھ پیُارد بھ جا    

ُ شدن فتری کثی زهی بھم انگنکھیا... ستی خوب ننیدیُ مردن مشتری بی برازهیُمرده انگ
 ستیً اصال خوب ننیدیم

 از اون یزی چدمیپرس: دی گوی میشتری بِدی او با تأکی توجھ بھ زمزمھ ھای بیمھر    
 !ن؟یدونیمرد م

ُارد خ      مارک عطرشم یحت... دونمیم: دی گوی کند و تلخ می نگاھش مقی و عمرهیُ
 رهی نمرونی از ذھنم بچوقتیھ!  تلخِیلعنت... دونمیم

ِ اسم مثل خوره بھ جانش افتاده است؛ کی داند چرا ی کند و نمی اخم میمھر    
ُ رود و ارد ساکت است و مھری مانیوقت مالقات رو بھ پا! شھاب  شتری ھر لحظھ بیُ

 !ست؟ی شود؛ ضلع دوم کی مری مرد و آن اسم درگنی قبل با ایاز لحظھ 
    

 :یمھر    
 

سوزش ..!  را ترک کرده ام اما حاالدنی شود کھ ناخون جوی میمطمئنم ھشت سال    
ِ ناخونم نشان از زخم شدنش دارد؛ کالفھ انگشت سوزانم را درون دھانم فرو یگوشھ 

ُارد! شھاب! شھاب! شھاب.  بندمی برم و پلک میم  ھا نیا! شھاب! پرستش! ھیآس! ُ
 ! داشتھ باشند؟م توانند با ھی میِچھ ارتباط وحشتناک

 ی را قدم رو مییرای دستم را بھ کمرم زده و طول پذکی و زمی خی برمیعصب    
ُ نگاه کنم؛ ارد گفت کھ چشم ھاشی بھ چشم ھادیبا. روم  دیبا!  ضلع دوم سبز بودندیُ

 ی ام میشانی بندم و کف دستم را بھ پیپلک م!  تلخِی گفتھ بود لعنتم؛یعطرش را ببو
 .انمچسب
 کی توانم بھ یراز موکلم را کھ نم!  کوبمی ام میشانیمحکم بھ پ! از خودش بپرسم؟    
 یقدم رو م! بھ؟ی غرکی! ست؟یشھاب چ! بھیغر! بھیغر! بھیغر! بھ؟یغر.. بھیغر

 .ندی آی ممی پشت پلک ھاھینگاه معصوم و مھربان آس.  بندمیروم و پلک م
 یقدم رو م! چارهیدخترک ب!  شود؟ی چھ مھیاگر کار شھاب باشد، آس! پووووف    

کف دو دستم !  منیخدا! ھیآس!  کندیاگر کار شھاب باشد کھ خودش اعتراف نم. روم
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 آرام دیبا.  کشمی مقیچند نفس عم. رمی گی صورتم می چسبانم و جلویرا بھ ھم م
 .شوم
 نی الیدل! چرا؟.  آشفتھ نشده بودمنی چننی امی کدام از پرونده ھاچی ھیتا بھ حال برا    

ُبھ مرد مرده..  رسمی مھی کنم بھ نگاه آسی را کھ جستوجو میآشفتگ  یو بھ اشتراکات.. ِ
 می روز ھانیا! ستی نیِ درد کمنی و امی ادهیما ھر دو از عشق بھ نفرت رس! میکھ دار

 ری حس ھا و اتفاقات ده سال اخِیکنواختی با یبی دارند و بھ طرز عجزه اتفاقات تایبو
 . ام در تضادندیزندگ
 ی را برای شخصِدنی دوی روم کھ صدای در مکی بھ نزدمی قدم رو ھاریدر مس    

 روم و خم شده و از درون یناخودآگاه بھ طرف در م.  شنومیباال آمدن از پلھ ھا م
 یی در واحد روبھ روی کھ جلوی مرددنیبا د.  اندازمی می نگاھرونی بھ بیچشم

 .می گشایم  است، درشی ھابیج یمتوقف شده و مشغول وارس
 !آقا شھاب؟: می گوی ھوا میب    
بلھ :  رودی مشی نگاھم بھ سمت چشم و ابرو ھانی چرخاند و اولیسر بھ سمتم م    

 !دیبفرمائ
 سبز شی فرستم؛ چشم ھای مرونی و نامحسوس بی را از سر آسودگقمینفس عم    

 را عوض می رسم؛ لباس ھای بھ خودم مرمی گیرد نگاه متعجبش را کھ م! ستندین
!  باز ھستند و شالم ھم در حال رھا شدن از سرممی مانتوینکرده بودم اما دکمھ ھا

 .م کشی مشتری گزم و شالم را پی لبم را میگوشھ 
 !ن؟ی داشتیکار:  کندی میاو تک سرفھ ا    
 !..مممِا:  کشمی مشی را گرفتھ و پمی مانتوی و دو گوشھ می آیبھ خود م    
 خورده و کھی. ستمی ای اش می قدمکی روم و در ی مشتریچند قدم پ! عطرش    

! ستی کشم؛ تلخ نیبا تمام توانا عطرش را بھ مشام م.  رودی قدم عقب ممیمتعجب ن
 کھ بشود از ستی نیزیًخب قطعا عطر چ!  نھای اش است یشگی دانم عطر ھمینم

 لبم ی ناخودآگاه روی لبخندب کرد اما خنیقی شخص کی بودن تکاری آن بھ جنایرو
 .ندی نشیم

 !د؟ی داریخانوم کار:  آوردی مرونی کالفھ اش مرا از افکارم بیصدا    
 پرستش خائن بود:  زنمی روم و لب می او قدم بھ قدم عقب می رهیخ    
 !؟یچ: دی گوی کند و شوک زده میچشم تنگ م    
 !خائن... رستش فالح خائن بودپ! :  دانم چرای و نممی گویمحکم م    
 !ن؟ی ھستیشما ک! ِدروغ:  زندی شود و ناباور لب میِزل من م    
  سند دارهانتشیخ...  ھمسرشِلیوک:  زنمی میلبخند کج    
 ھی بندم و بھ آن تکیدر را م.  شومی چرخم و وارد خانھ می بھ او میگریِ نگاه دیب    

 یِاما حس بد! بلھ! اشتباه کردم؟.  گذارمی صورت میکف دو دستم را رو.  دھمیم
 !ندارم
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 قبرستان -  کل یدانا    
 

ِ بھ آسمان دم غروب و بھ شدت ابری کند و نگاھیِ بلند رعد، سر بلند مِیبا صدا      یِ
قبرستان خلوت .  کندی قبر ھا حرکت منی کشد و دوباره بی میقینفس عم.  اندازدیم

 اندازد و ی اطراف می بھ قبر ھای نگاھیگاھ. د روی میکیاست و ھوا رو بھ تار
 ی خواھد گرفت و وای ھا جانی از ایکی در یوز خودش ھم رنکھی از اردی گیُعقش م

 !ی روزنیِبھ حال او در چن
ِبھ عادت تمام ا.  زندی قبر زانو میروبھ رو      ی مشی تماشاری چند روز، اول سنیِ

 قبر ی غروب روروزی کھ دییگل ھا. ندی نشیًکامال م. ردی گیُکند و دوباره عقش م
 ِاهی گذارد و روبان سی قبر می دستھ گل رز را روالیخی بند؛ی بیگذاشتھ بود را نم
ش را درون شکمش جمع کرده و دستانش را دور آن یزانو ھا.  کندیدورش را پاره م

ِبھ عادت تمام آن چند وقت، گردن کج کرده و بھ قبر خ.  کندیھا حلقھ م  ماند و یم رهیِ
 . کندیِلب بستھ نبش خاطرات م

ِمرد چشم سبز قصھ ! بھ دستانش.. شیبھ لب ھا..  فرستدیدر دلش بھ دلش لعنت م     ِ
 !ی پر از زھرماری ھای آن بطرِریِ روز ھا تمام مدت مست است اما نھ از تأثنیا

 
 ننداز ُ پس ھمھ شیخواستیخودتم م! یری تند میادی زیدار! ی پریِ ھیِ ھیِھ -    {
 !.. منِی دستا و لباِریتقص
 ! خاطره دارمشتری تو، من بیاز لبا: ِخم شد و در صورت او لب زد    
 پر از د؛ی فرو کرد و آن ھا را محکم کششیپرستش ھر دو دستش را در مو ھا    

ِ من خرِریتقص! آرررررررره:  دورگھ گفتیی زده و با صدایغیحرص ج  کھ یمن... ِ
 و لمس دست و دنیدر حد بوس...  قشنگی فقط در حد ادعا ھایبا ھزار نفر بودم ول

 .. نھیبغل اما بغل خواب
ِ من کھ بھ خاطر ِریتقص: دستانش دو طرف تنش افتادند و زمزمھ وار ادامھ داد    

ُ بچھ م مرده و تو ی و گفتیِ بعد دو سال برگشتیکھ وقت... ِعشق تو با تو تا تھش اومدم
 !.. و آرامشم باش، با وجود عقد کرده بودنم باز اومدم و تا تھشایب

 یِ بھ باال بھ مرد دست بھ کمر زده نی از پائی رمق نگاھی نشست و بنی زمیرو    
 کھ یِ آخر و عاقبت پرستشکردیُ فکرش میک! ِ منِریتقص:  انداختشی روبھ روستادهیا

 ! باشھ، ھوم؟نی ا،یکیکوه ادعا بود و ماه بھ ماه و سال با سال با 
 پا نشست و ی داد؛ رورونی اش بینیمرد پلک بست و نفسش را محکم از ب    

 ست،ی نیچی ھگھید! ی پرنیبب! نیبب:  داد، گفتیھمانطور کھ دستانش را تکان م
ِدرست کھ دو روز د! خب؟  چی ھگھیمنم د... ی بھ ھمش بزنیتونی می ولِتی عروسگھیِ

 یُ نامزدت دوست نداریگیمگھ نم... ر اونومی و برمی عقد کنمیتونیم...  ندارمیسر خر
پس !  ھوم؟،ی و گذشتھ ت باھاش عقد کردی تموم شدن عشق و عاشقیو فقط برا
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 م،ی بھ ھم برسمی و تمومش کن تا بتونایب! ی پرمیمن و تو عاشق ھم! تمومش کن
 !باشھ؟

 رو یچ: ر دست گرفت مرد را دی قھی و ستادی زانو ای روختھ،یپرستش افسار گس    
ِ مدت حال خوشھی گمی میفھمیم! تمومش کنم، ھان؟ ِ حال ناخوشم نی اترسمیم!  ندارم؟یِ

 از قبل لجن گرفتھ، شتریُسر تا پام ب! یلعنت! ؟یفھمی مم،ی باشھ کھ زدیاز گند
ِ و ککتونم نمنیکنی منی خواستی ھر غلطدا مملکت کھ شما مرنیتو ا! ؟یفھمیم  گزه،یَ

 !ِمن زن، ھمون غلطا رو اگھ رو بشھ کھ کردم حکمم مرِگ
ِ او را در دست گرفت و صورتش را بھ صورت او ی قھی شده و یمرد ھم عصبان    
ِحکم منم مرگِ کھ با زن عقد : دی چفت شده اش غری دندان ھای کرد؛ از الکینزد ِ

 کھ تمومش کن و گمیدارم بھت م! ُپس صدات واسھ من بلند نکن... کرده رابطھ داشتم
... ی و توھم زده باشیً اصال حاملھ نباشِن ممکگمیدارم م... تی خواستگارامیخودم م

 !؟یفھمــــــــیم
 و وفتدی کرد تا ننیپرستش دستش را ستون زم.  را گفت و او را بھ عقب ھل دادنیا    

 . بھ مرد زل زدیبا نگاه عصبان
 ..ُ عشقش دارهِی دل کھ ھنوزم ھوانی ارهیبم:  لبش نشست و گفتی رویپوزخند    
ِ سر یی گم شو تا بالی ولیعشقم! گم شو:  شد و پر بغض ادامھ دادنینگاھش غمگ    

 بھ ُجاتیِ اصرار بنی بگم بھت پس تمومش کن اُنیاومدم فقط ھم! ادی نچکدوممونیھ
  نخواه کھگھید!  بھم زنگ نزنگھی و تو دشمیمن دارم عروس م! میِتموم کردن نامزد

اما اگھ ...  اماستمیمطمئن ن!  رو درست کنمیھمھ چ ًخواھشا نباش تا خودم! مینیُھم بب
 ..کنھی رو خراب میِحاملھ باشم بودن تو ھمھ چ

.  اش بھ صدا درآمدیھنوز دھانش باز بود و قصد ادامھ دادن داشت کھ زنگ گوش    
ش را در مو  پرستش برخاست و دستانی ھایکدندگی رمق از مخالفت ھا و یمرد ب

 چند ی تماس بشود و نگاه مرد برایپرستش ھم برخاست تا پاسخگو.  فرو بردشیھا
ُ لبخند دار ارد روِسنام و عک.  شددهیلحظھ بھ طرف تخت دو نفره کش ُ  صفحھ یِ

 ی زندگِی شد؛ حالش داشت از پوچی بھ آن پر از نفرت مرهی زد و مرد خیچشمک م
 }..ً خورد اما قطعا از نامزد عشقش متنفر بودیاش بھ ھم م

 
 ی توجھ بھ سرمایمرد ب.  شودی مدتری گرفتھ و کم کم ھم تند و شددنیباران بار    

 از شتری قبر است و بی نام پرستش روی رهی اش ھنوز ھم خِینفوذ کرده در رگ و پ
ُقعا عق م دھد و وایِآب دھان بد مزه اش را بھ زحمت فرو م. ردی گیُقبل عقش م  یً

 ! کرده بودی روادهیزند؛ امروز ز
    
 

 ِشھاب فرزان -  ابانیخ -  کل یدانا    
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باران و .  فرستدی اش را با کف دست باال میشانی بھ پدهی چسبسی خیمو ھا    
 اطرافش تنھا ی رود و نور المپ ھای بھ ھوا مشی کھ از نفس ھای و بخاریکیتار
جمالت !  کندیِ ذھن خستھ اش درکشان نمی ولندی بی ھستند کھ نگاه تارش میی ھازیچ

 وانھی شوند و مرد دی و تکرار موند شی شوند و تکرار می در ذھنش تکرار میمھر
 ! کنندی تر موانھیرا د
َ فشردی بھ شدن سرش را مشی کند و با آرنج ھایدستانش را پشت گردنش قالب م     ُ ِ .
 کھ راه گلو و نفسش را بستھ یبغض.  شودی کند آب دھانش را فرو دھد اما نمی میسع

.  خوردیحالش از خودش و پرستش و عشقش بھ ھم م!  نداشتھ استریتا بھ حال نظ
 خود ِاتی و اخالقیِ کالم و نگاه مھرنانی اطمِود خورد کھ با وجی بھ ھم منیحالش از ا

 بھ نیاِاصل اصلش حالش از .  خواھد باور کند او خائن بوده استیپرستش، باز ھم نم
 گرفت و محبتش را از او دهی را نادھی آسشھی خورد کھ بھ خاطر پرستش، ھمیھم م

 ! کردغیدر
 ی راه مشی گونھ ھای روشی شوند و اشک ھای مدهی کشھیافکارش بھ سمت آس    

ِ عشق خائنش ی برا،یِ شب باراننی از حد شکست خورده در اشیِ مرد بنیا. رندیگ
 ی صورتش میکف دو دستش را رو!  کندی مھی ھمسرش گری کند بلکھ برای نمھیگر

 . افتدی کند و آتش بھ جانش می تجسم مشی را پشت پلک ھاھیگذارد و نگاه مظلوم آس
 ازدواج ی ھوس شود و بری نبوده کھ اسوانی کھ آن قدر حنی کرد ھمی فکر مشھیھم    

ِ کھ دخترک محجوب آقانی ای است برایپرستش را داشتھ باشد کاف  را بھ ی صمدیِ
 کند کھ یحاال فکر م! حاال از وجود خودش متنفر است..!  اما حاالردیعنوان ھمسر بپذ

ِ خائن کی آن ھم بھ خاطر عشق بھ ھی آسی ھابخندجز گند زدن بھ دوست داشتن ھا و ل
 ! نکرده استی کارچیھرزه، ھ

ودش در نظر خ!  شده استرانی مرد امشب ونی دارد و ای گام برمدیِدر باران شد    
 کھ ی توجھ بھ عابرانیب! ِ سوزد از دست خودشیخودش نابود شده است و دارد م

 دارد و ی مقصدش گام برمی بی دوند، بھ جلوی سرپناه مافتنی نشدن و سی خیبرا
 ی در نظر خودش نابودتر مدش شوند و خوی میکی با قطرات باران شیاشک ھا

 بی دستش را درون جلی می شنود و بی ھمراھش را می زنگ گوشیصدا. شود
 !ردی گیُ گر مھ،ی نام آسِدنی کشد و با دی مرونی اش را بیگوش.  بردیشلوارش فرو م

 در ھی نگران آسی کند، صدای کشد و تماس را کھ وصل می اش را باال مینیب    
 مگھ قرار نبود بعد!  افتاده؟یاتفاق! ؟یخوب!  تو؟ییکجا! الو شھاب؟: چدی پی میگوش

 !الو؟!  دکتر؟می و بریایاز ظھر ب
 با وجود تمام آن ی بندد؛ حتی و پلک مندی نشی لب شھاب می گوشھ یلبخند تلخ    
 خوبم! :  شودی ھمچنان نگرانش مھی ھا آسیبد

 بلند باران بھ گوش ی صدانی کند کھ در ای آرام بود کھ شک میزمزمھ اش بھ قدر    
شھاب :  شنود کھ بغض دار استی نگران او را می باشد اما باز ھم صدادهی رسھیآس
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شھاب من ... ِ چند روزمنی ایایاگھ بھ خاطر بد اخالق... اگھ!  شده؟یتو رو خدا بگو چ
 ..َشھـ!  ازتکنمیخواھش م!  خونھایفقط ب... طفق! ُببخش من... خوامیمعذرت م

 رو ادهی سنگفرش پی رویِ باران و پرت شدن گوشیِھق ھق او پشت خط در صدا    
 . شودیو خرد شدنش، گم م

 را فراموش کرده اند و با تعجب بھ او چشم دنی کھ دوی توجھ بھ عابرانیشھاب ب    
 ! خوب نبــــــــــــــــــاشنقدیا:  زندی مادیدوختھ اند، با تمام توان فر

 یاشک م. دی آی رمق بھ زانو درمی زند کھ بھ سرفھ افتاده و بی مادیآن قدر فر    
 ..! کنند امای در آرام کردنش می خبر سعی و عابران از ھمھ جا بزدیر

 شھاب الزم بود ی برادی شارد؛ی مرد امشب شکستھ تر از آن است کھ آرام بگنیا    
 ! باز شوند و بفھمد کھ چھ کرده استشی تا چشم ھای آتشنی و چنی خبرنیچن
    

 روشن خانھ، نگاه ی چراغ ھادنیبا د. دی گشای چرخاند و در می را در قفل مدیکل    
 شتریدلش ب.  از مبل ھا خوابش برده استیکی ی کھ روندی بی را مھی چرخاند و آسیم

 خواھد برود و او را در آغوش بکشد کھ متوجھ یم.  کشدی و آه مردی گیاز خودش م
 رھا ی حوصلھ درون جاکفشی را بشی ھاکفش.  شودی مسشی خیکفش ھا و لباس ھا

 . رودی کند و بھ درون حمام میم
.  کشدی بھ تن می شرتی رود و تی و بھ اتاق مدهی کشرونی را بسشی خیلباس ھا    
.  دوزدی چشم مدشی شود و با دقت بھ صورت سفی و خم مستادهی اھی سر آسیباال

 و کف ستدی ایراست م..!  حاالی سبک بود ولیلی خھیً کھ قبال خواب آسدی آی مادشی
 ھی داند کھ آسی است و می حرصشاز دست خود.  کشدیا بر صورت مدو دستش ر

 ی شکمش است، می کھ روھیِ دست اسینگاھش کھ رو!  خوابش بردهادی زیاز نگران
 ! کندی در جانش حس می سوزند،ینش
 ی کشد کھ پلک ھای برد و در آغوشش می او می گردن و زانو ھاریآرام دست ز    
 !شھاب:  کندی خورند و خمار زمزمھ می تکان مھیآس

 !جانم؟: دی گوی مشترکشان زمزمھ وار می بار در کل زندگنی اولیشھاب ھم برا    
 شھاب ی شوند و نگاه متعجبش را بھ صورت خستھ یً کامال باز مھی آسیپلک ھا    

 دوزد؛ درست کھ خواب آلود است اما آن قدر حواسش ھست کھ شھاب جوابش را یم
.  داردی زند و بھ طرف اتاق خواب گام برمی میشھاب لبخند تلخ! داده!" نمجا"با 

 اکنون در آغوش شھاب است و از و افتند؛ ای بھ جوشش مھی آسیاحساسات زنانھ 
 زند و سرش را در ی شرت او را چنگ میناباور پشت ت!  استدهیزبانش جانم را شن

 . کندی او پنھان می نھیس
.  کشدی گذارد و خودش ھم کنارش دراز می تخت می را روھی آسیشھاب بھ آرام    

 ھیآس.  کاودیِ برد و با نگاھش صورت او را می او فرو میانگشتانش را در مو ھا
 . شودیمتعجب و نگرانتر از قبل م
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شھاب :  شوندی گذارد و چشمانش گرد می داغ ھمسرش می گونھ یدستش را رو    
 ! شده؟یزیچ... یتب دار! ست؟یحالت خوب ن

 ستی نیزیچ:  زندی میشھاب لبخند محو    
 ی نگرانتی و با نھاردی گی او را می و شانھ ھاندی نشی تخت می قرار روی بھیآس    

... ی خاموش کردُتیگوش... ی اومدرید... یتب دار...  ھستیزی چھیچرا : دی گویم
 م بھیمن غرشھاب ... ی کھ ناراحتفھممیمن از صورتت م!  شده؟یتو رو خدا بگو چ

 !؟یگیکھ نم
 را آرام ھیآس.  افتدی دوزد و قلبش بھ طپش می مھی آسسیشھاب نگاه بھ چشمان خ    

 . کشدی خواباند و در آغوش میم
 ..ستی نیزیچ! زمیآروم باش عز:  کندیکنار گوشش زمزمھ م    
او ثابت !" زمیعز" ی روھی دھد و ذھن آسیشھاب آب دھانش را بھ زحمت فرو م    

 چھ قدر احمق و دمیفقط فھم... فقط:  بوسدی او را می قھی ماند؛ شھاب آرام شقیم
  شعورمی چھ قدر بدمیفھم... نفھمم

 !؟ی چینی:  دوزدی نگاه متعجبش را بھ صورت او مھیآس    
ِچھ قدر خوب :  کندی را نوازش مشی چسباند و مو ھای منھیشھاب سر او را بھ س    

چھ ! زمی داشتھ باشمت عزتونمیِچھ قدر خوب کھ ھنوز م! ھی آسستی نریکھ ھنوز د
 ..قدر
َ فشرد و لرز خفیاو را در آغوش م     ُ ِچھ قدر خوب کھ : ردی گی تمام تنش را فرامیفیِ

 !یدی نخوابی اگھی مرد دچیمطمئنم بھ جز من، کنار ھ
 و دست ردی گی او را در مشت می قرار مو ھایب. ردی گی شدت میلرز تنش کم    

 !شیِخودش خشونت لب ھا
: دی گوی صورتش، با بغض و التماس می ترس خورده از لرزش تن او و سرخھیآس    

 ..شھاب! شھاب تو رو خدا بس کن
نگاه شھاب کھ بھ اشک .  شوندی می جارشی ماند و اشک ھای کاره ممھیکالمش ن    
 کند ی او را مرتب مھنرای پی قھی.  کشدی رسد، بھ خود آمده و سر عقب می او میھا

ِ شھاب آشفتھ نیاز ا.  زندیِ در آغوش او ھق مھیآس.  چسباندی منھیو سرش را بھ س
 داند کھ چھ ینم!  دھدی ترسش را نشان مفشی خفی ترسد و کودکش ھم با تکان ھایم

 .دی آی درمنھی داند کھ قلبش دارد از سیشده اما م
غلط ! جانم! جانم:  کندی اش، پشت او را نوازش می روادهی از زمانیشھاب پش    

 !آروم باش... غلط کردم... دیببخش!  جانھیآروم باش آس! ھیکردم آس
شھاب :  زندی نگاه پر حرف شھاب، ناباور لب می رهی و خدهی سر عقب کشھیآس    
 ..تو... تو

خم نم م...  بارون بودمریز:  خنددی بوسد و پر غم می او را میشانیشھاب پ    
 !..گرفتھ
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ِ سر او را انی شود و شھاب، خندان و گری پرند و نگرانتر می باال مھی آسیابرو ھا    
 تتی ھمھ اذنیببخش کھ ا! ھیببخش کھ نگرانت کردم آس:  گرداندیبھ آغوشش برم

 ..ی ولدیُ من بخششھی نمدونمیم! ارمیُ اشکت درنگھی ددمیقول م!  دلمزیکردم عز
 در نگاه رهی بوسد؛ خی اش را میشانی کشد و پیوشش عقب مسر او را از آغ    

 چکسیمال ھ... فقط مال خودم... ی تو مال منیول:  زندی میمبھوت او، لبخند محو
ِ کھ زنم فقط مال مننیا!  من خوشبختمینی نی و ایستین  اش،ی نگاش، نگراناش،یخوب... ِ

 من ینی نیِ وجودش مال خودم، ای ھمھ،  تنش، مھرشاش،یدوست داشتناش، قشنگ
 ..دمیخوشبختم و چھ احمق بودم کھ تا حاال نفھم

 دونمیم: دی گوی بندد و پر درد می برد و پلک می او فرو میدستش را در مو ھا    
باور کن ... شمی عوض مگھی دھیآس... ی ولدمتیند...  کردمتتیاذ... من مال تو نبودم

امشب بدجور ! ھیآس... کنمی ھرزه فکر نمی کھی بھ اون زنگھید... شمی عوض مگھید
 تی تو رو اذ،ییِ عشق ھر جاھی لجنم کھ بھ خاطر ر کھ چھ قددمی و فھمدمید... شکستم

 ..َسرت داد زد... زدمت... کردم
پلک بستھ لب بھ .  دھدی کامل شدن کالمش را نمینفس تنگ شده اش اجازه     

 فھمد کھ چرا شھاب بھ ی نمھیآس. د کشی مقی چسباند و نفس عمی مھی آسیشانیپ
.  شودی خوب می است، پر از حس ھاری کھ دلگنیاما با ا! ییعشقش گفت ھر جا

 ی و دلش مندی بی را مھیآس یبای زی زند و شھاب باز ھم از آن لبخند ھایلبخند م
 کی.  بردی مھربانانھ سرش را در آغوش او فرو مھی بوسد و آسیلبخندش را م. لرزد

 ! وقت ھستزی ھمھ چیفردا برا!  حس ھا و اتفاقات بد بروند بھ درکی امشب ھمھ
 !منزل ضلع دوم - کل یدانا

 
 پرستش را ی کالفھ و عصبی کرد کھ صدای نگاه مرونی از پنجره بھ بنھیدست بھ س{ 
 !نجا؟ی ای چرا اومدگمیدارم بھت م! ؟یشنوینم: دیشن

 نجاستیچون عشقم ا:  و گردن کج کرده و بھ او زل زددیچرخ
 !عشق! ھھ:  بھ او انداختیزی پوزخند بھ لب نگاه تپرستش

 و مضطرب او، بھ طرف تخت دو نفره زی تی پرستش و نگاه ھاتی توجھ بھ عصبانیب
 تا بتواند پرستش را دی چپ چرخی و بھ پھلودی دراز کششیرو.  وسط اتاق رفتی
 .ندیبب
 .. بغل کردنت تنگ شدهیدلم برا:  تخت اشاره کردی روی خالید و بھ جا زشخندین

 واسھ مو ھات:  زدلب
 کرد بلند نشود اما دورگھ ی می کھ سعیی اش، با صدایالیخی از او و بی عصبپرستش

 شده اونم تو خونھ داتیِ چرا بعد چھار ماه باز پگمیم! ؟یگی می داریچ: از خشم گفت
ُ ارد بفھمھ چیدونیم!  من؟ی  !شھ؟ی میُ

ُ کھ ارد جونت خوابمی تخت منی ھمی اونقدر رویایاگھ ن:  لبش را کج کردالیخی بمرد ُ
 !.. خونھادیب
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حاال :  زدشخندی شد؛ سر بھ سمت پرستش چرخاند و ننھی و دست بھ سدی پشت غلتبھ
 !ی خود دانگھید

 فرو برد شی ھادستش را در مو.  نکشدغی دھانش را گرفت تا جی جلوی عصبپرستش
 تر از چارهی خود را بتش،ی موقعلی مرد و تحلالیخی بی چھره دنیبا د. دیو آن ھا را کش

 بھ طرف تی و رگ زده از عصبانسی خیبا چشمان!  بکندی کھ بتواند مخالفتافتیآن 
 . گرفتیتخت رفت و کنار مرد جا

 کھ ی و لجنیچارگیپشتش را نوازش کرد و پرستش از ب. دی او را در آغوش کشمرد
 ی خورد وقتیحالش بھ ھم م..! ِ آخر دست اوخت؛ی زد، اشک ریدر آن دست و پا م

ُ آمد کھ ارد ھم روی مادشی یوقت..  توانست بکندی نمی کارچیھ  تخت خوش نی ھمیُ
 را از بر بود و پرستش ییای حی مرد بتدس..!  کرد و حاالی بغلش می و پنھاناالنھیخ
 کرد و ی کودکش را حس می شدن تکان ھادتریمد اما شد آی از دستش برنمی کارچیھ
 .ختی ری اشک مشتریب

...  نشدی گم شم ولیگفت:  گوشش کنار زد و زمزمھ کردی او را از روی مو ھامرد
...  شب اول قبرم بودتیشب عروس...  نشد ادامھ بدمی ولدمتیچھار ماه از دور د

 !؟ی چینیِ مثل من یکی ی شب اول قبر برایدونیم
 }.. کاشت و پلک بستی ابوسھ

 
!  مانده از پرستشی باقی تف بھ خواب ھاد؛ی گشای اش پلک می زنگ گوشی صدابا

 نام.  زندی چنگ می پاتختی را از روی غلتد و گوشیکرخت و منگ، بھ راست م
"Anne "کشدی می صفحھ چشمک زن است و مرد کالفھ پوفیرو . 

الو  (Hello namdar:  کندیا م گوشش رھی را روی را وصل کرده و گوشتماس
 !)نامدار

 !)سالم (Hi:  کندی حوصلھ زمزمھ میب
:  پخش شودی آرام آنا در گوشی او برود و صدای کشد تا صدای لحظھ طول مچند

Why u don't answer my phone calls and emails 
 !)؟یدی نمُالمیچرا جواب تماسا و م(

 Because every thing is over... I told: ندی نشی نامدار میشانی پی رویاخم
you 

 )بھت گفتھ بودم...  تموم شدهیچون ھمھ چ(
 ..) نامدار، منیول.. (But namdar, I:  شودی آنا دورگھ و مستأصل میصدا

 ی حرف او مانی بھ میدی تأکی بلند و لحنی و با صدادهی کشیقی نفس عمی عصبنامدار
ًما قبال ... ی ولی بیول (There is no but... We've talked about it befor: پرد

 )میدرباره ش حرف زد



 65 

 No! No! No! Namdar listen! I'm not:  شودی مانی شکند و گری آنا مبغض
ok... My dear sara is dead and you... you left me alone again... 

you... you have to stayed with me namdar 
تو ... ِ خاک و توری ززمی عزیسارا... ستمیمن خوب ن! گوش کن نامدار! نھ! نھ! نھ(

 !) نامداریموندی مشمی پدیتو با... تو... یبازم تنھام گذاشت
 Every thing is:  غلتدی و بھ پشت مردی گی مشی لب ھای را جلوی گوشنامدار

over anne) تموم شده آنزیھمھ چ (..! 
 )زیھمھ چ (Every thing:  کندی زمزمھ مدی تأکبا

 آن کھ منتظر ی است، بدهی بھ آن طرف خط رسشی شود کھ صدای مطمئن میوقت
 ی تخت پرت کرده و پلک می را رویگوش.  کندی از آنا بماند تماس را قطع میجواب
 .بندد

 
 

 :یمھر
 
 شیون آزمااگر جواب ا:  زنمی دوزم و لبخند می اش چشم می نگاه شاد و چراغانبھ
...  اعدام نخواھد شدگھی کرد و دی پسرتون کاری تبرئھ ی براشھیً بشھ قطعا مدایپ

 !دمی منانیبھتون اطم
 شوق دورگھ ی ھی کھ از گریی کشد و با صدای اش مینی بری مچالھ شده را زدستمال
 ! منی خدایوا...  تشکری چھ طوردونمیًواقعا نم... ًمن واقعا: دی گویشده م
 زده ام احساس خیِ را در وجود یِ افتند و من حس مادری ھم می سرخش روی ھاپلک

 یاز رو.  شودی و نفسم تنگ مندی نشی ام میشانی پی رویناخودآگاه اخم!  کنمیم
.  رومی بھ کنار پنجره میِ توجھ بھ نگاه مبھوت خانوم طالئیب. زمی خی برمیصندل

 ی مادر ھا دلم میه ام؛ از مادرانھ ھا کرددای پًرای است کھ اخی چھ احساسنی دانم اینم
 !ُ کھ مرده استیدل! لرزد
 ی لحظھ ایبرا.  شودی مدهی کشابانی و نگاھم بھ خابمی کشم تا آرامش بی میقی عمنفس

 مادرانھ یروی ھمان ندیشا. ردی گی ماند و کل تنم نبض می ثابت می نقطھ اینگاھم رو
پلھ ھا .  دومی مرونی از دفتر بغمای و ی توجھ بھ خانوم طالئی و باری اختیباشد کھ ب
 . داشتھ باشمی کھ تعادلآن ی کنم بی میکیرا دو تا 

 شود ی مدهی کشینی من بھ سمت ماشی اراده ی شوم و نگاھم بی ساختمان خارج ماز
 ھا نی توجھ بھ بوق ماشی دوم و بیم. اوردی خواھد آن را از پارک دربیکھ صاحبش م

 از پارک درآمده ًبای کھ تقرنیبھ ماش.  کنمی می را طابانی رانندگان عرض خیو ناسزا
 .چدی پیم  کنم و درد در جانمیبود برخورد م

 ریسر... ریسر:  کوبمی منی ماشی شھی توجھ بھ دردم، بھ شیب



 66 

 اری اختی دھد و من بی منی را پائشھی گرد شده شی مبھوت و چشمانی با نگاھنییآ
 خوامی مُریمن سر... ریرس...  تغھیص... امیم:  کنمیزمزمھ م

! زمی توانم کھ اشک بری نمیعنی زم؛ی ری لرزد اما اشک نمی دانم چرا چانھ ام مینم
 من ثابت مانده است و من ھم شوک زده ی ھمچنان مبھوت و شوک زده رونیینگاه آ

 ام مرا از ی زنگ گوشیصدا!  کشانده مرانجای کھ تا ابیِ حس عجنیام از قدرت ا
 . شومی شکم و کمرم مدر دهیچیتازه متوجھ درد پ.  آوردیشوک درم

 کشم و تماس را وصل ی مرونی بمی مانتوبی را از درون جی صورت جمع شده گوشبا
 !ا؟یخانوم ساالر ک! الو؟:  کنمیم

 خودم ھستم! دیبلھ بفرمائ:  ناشناس استصدا
 ..ِمارستانیمن از ب -

 یم: .. را بشنومشی از حرف ھایم کم شود تا نتوانی باعث مونی بوق بلند کامیصدا
 شماره ای یگوش...  رو آوردن کھ تصادف کردهی صمدی ھی بھ اسم آسیخانوم... رمیگ
 !دشون؟یشناسیشما م...  بھ جز کارت شما ھمراھشون نبودیا

 !حالش خوبھ؟... حالش! آره.. آ! ھ؟یآس:  پرسمی زده مشوک
َ زن پشت خط، سرم را بھ دوران می چند لحظھ امکث َ ًلطفا ھر چھ زودتر :  اندازدیِ

 !مارستانی بانی کھ بدی پدرشون خبر بدایبھ ھمسر 
من متوجھ نشدم : رمی گی منی ماشی دهی کشنی پائمھی تا نی شھی تعادل دستم را بھ شیب

 مارستانیکدوم ب
 ای کھ گفت بھ پدر نیا.  کنمی تماس را قطع می معطلی شنوم بی را کھ ممارستانی بنام

 بھ صورت نگران و مبھوت جمینگاه گ!  منیخدا.. یعنی.. یعنیھمسرش خبر بدھم 
 . رسدی منییآ

 !یی جاھیُمن ببر تا :  کنمی مزمزمھ
 زنم ی را دور منیماش. دی گشای شود و در می شاگرد خم می حرف بھ طرف صندلیب

 ةیآ.  چسبانمی منی ماشی شھی دھم و سرم را بھ شیآدرس را م.  شومیو سوار م
 ! خوانم؛ او حاملھ بودی میالکرس

َ فشرم؛ کسی وقفھ زنگ را می کوبم و بی در مبھ ُ  زنگ فی ضعی اما صداستی نیِ
 کوبم و یمشت آخر را محکمتر بھ در م. دی شود از درون خانھ شنی را میلیموبا
 را با کف دست می ھاھقی روم و شقیقدم رو م.  افتندیدستانم کنار تنم م.  شومی مدیناام

َ فشرمیم ُ  دانستم کھ ی الاقل مای از ھمسرش داشتم ی اارهکاش شم! یلعنت! چھ کنم؟. ِ
 ی مھیآس.  ماندی ثابت مرانی امی در واحد خانواده ینگاھم رو. مغازه اش کجاست

 ! ھا آشنا بشود، نھ؟ھی ھمسایخواست با ھمھ 
َ فشرم و بھ در ضربھ ی امان میزنگ را ب.  رومی بھ طرف واحد آن ھا ماری اختیب ُ ِ
 ی زنگ برمی شنوم، دستم را از روی را کھ مرانی اعتراض خانوم امیصدا.  زنمیم

 . شودی بعد در گشوده مھیچند ثان.  کشمی میقیدارم و نفس عم
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شما ... شما:  پرسمی بکند، تند می بزند و اعتراضی حرفرانی از آن کھ خانوم امقبل
ِ خانوم واحد نیھمسر ھم! ن؟یِ محل کار آقا شھاب ندار ازی آدرسای شماره چیھ

 ..ِ منظورمتونیکنار
ھر ... کنمیخواھش م: می گوی پرند و من کالفھ می نازکش از تعجب باال می ھاابرو

  مھمیلی خیلیخ...  مھم دارمیلی کار خھی... دهی جواب نمچکسی ھزنمی در میچ
 !؟یچھ کار مھم:  کندی تنگ مچشم
 خانوم ھیآس! رانی خانوم امدینیبب:  گذارمی سرم می کشم و دستم را روی میپوف

 بھم زنگ زدن و گفتن ھر مارستانیُمن کارتم داده بودم بھش و از ب... تصادف کرده
... نی ھم بدنی داری اگھ شماره اکنمیخواھش م... چھ زودتر بھ خونواده ش خبر بدم

 !ن؟یفھمیِمھم، م
 ادی شود؛ بلند نامش را فری مدای ترس در صورتش ھو زند وی زده بھ من زل مشوک

 چند لحظھ... َ شوھرش خـکیاز بوت... من از: دی گوی زنم کھ دستپاچھ میم
!  منیخدا.  بندمی کشم و پلک می میقینفس عم.  دودی را گفتھ و بھ درون خانھ منیا

 رانیکاش خانوم ام. رمی گی دھم و خود را در آغوش می مھی دو واحد تکنی بِواریبھ د
 کنند ی کھ دارند در ذھنم نفوذ میکاش تمام افکار بد! ابدی بیبتواند زودتر شماره ا

 دنیبا د.  شود کھ پلک باز کنمی آسانسور باعث مر باز شدن دیصدا! غلط باشند
ً آورد، فورا بھ ی منی گوشش پائی کھ از روی ای نگرانش و گوشیشھاب و چھره 

 با او دارم کھ اخم کرده بھ من زل ی شود کھ حرفی متوجھ مییگو.  رومیطرف او م
 . زندیم

 .. تصادف کردهھیآس... ھیآس:  کشمی میقی عمنفس
کارت من ...  نبرده بودُشیانگار گوش:  کنمی شوند و من لب تر می گرد مچشمانش

 دیما با...  پدرش خبر بدمای بھم زنگ زدن تا زودتر بھ شما مارستانیاز ب... باھاش بود
 مارستانی بمی برعتریھر چھ سر

 ..خانوم -
 گزد و نگاه ی شھاب لب مدنیبا د.  شود سر بچرخانمی باعث مرانی خانوم امیصدا

 . شودی ما رد و بدل منینگرانش ب
 ھیآس:  شنومی شھاب را می لبری زی زمزمھ

پشت سرش .  دودیم توجھ بھ من بھ طرف پلھ ھا ی چرخانم کھ بی بھ سمتش مسر
 و نمی بی نمقی را دقزی چچی ھًبایتقر. می کنی می پلھ ھا را طیکی شوم و دو تا ی میراھ

دستم . شھاب چند قدم از من جلوتر است!  رودی مجی پاگرد سرم گیبا چرخش از رو
 شھاب ثابت ینگاھم رو. دیای تا نفسم جا برمی گی مقی عمیرا بھ نرده گرفتھ و دم ھا

 ستادهی انگی و منگ دستانش را پشت گردنش قالب کرده و وسط پارکجی ماند کھ گیم
 .است

 !نیایبا من ب:  رومی طرفش مبھ
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 بعد ھر دو قھیچند دق.  شومی خارج منگی کند و من جلوتر از او از پارکی منگاھم
 یاز او ممنونم کھ با وجود ب. می کنی حرکت ممارستانی بھ طرف بنیی آنیسوار بر ماش

 جلو بھ عقب ی نھیاز درون آ.  کندی ممانی حرف ھمراھی بزیخبر بودن از ھمھ چ
! دی دشی شود در صورت و چشم ھای را میننگرا.  اندازمی می و شھاب نگاھنیماش

 ! نگفت کھ او دوستش ندارد؟ھی پرند؛ مگر آسی باال ممیابرو ھا
 گفتمی مدینبا:  شودی ھم متعجب منیی آی کوبد کھ حتی مشی بار کف دستش را بھ پاچند

 .. دنبالشومدمی خودم مدیبا... کی بوتادیب
 !..خاک تو سرت! خاک تو سرت احمق:  کوبدی اش میشانی پبھ

 ایخدا:  شنومی شھاب را می خورد و زمزمھ ی بھ ھم گره منیی متعجب من و آنگاه
 !..نھ
 !ر بروآقا تندت: دی گوی منیی پر بغض و دورگھ خطاب بھ آیی صدابا
َ فشردی پدال می کند و پا روی حرف دنده را عوض می بنییآ ُ  ی شھیسرم را بھ ش. ِ

 از بودن در ی عصبای متعجب و ای دانم نگران باشم ینم.  دھمی مھی تکنی ماشیپنجره 
 و باالخره بھ می نخورکی تا بھ ترافمی گذری می فرعابانیاز چند خ! نییکنار آ

.  شودی مادهیً کامال متوقف شود، شھاب پنیماش  کھنیقبل از ا. می رسی ممارستانیب
 . دومی شده و بھ دنبالش مادهیمن ھم پ

 رشی پذیدر چند قدم.  کنمی طول محوطھ و راھرو ھا را پشت سر او حرکت متمام
 . رودی مشی و او پستمی ایم

 ی صمدھیآس... ھیآس: دی گوی نفس زنان منفس
سمت ...  راھرویانتھا:  زندی راھرو اشاره می بعد از چند لحظھ بھ انتھاپرستار
 ژهی ویمراقبت ھا... راست

 شھاب را ثابت ی و نگاه رگ زده می گشایپلک م! یوا.  افتندی ھم می رومی ھاپلک
 ی را بھ سمت انتھاشی گزم و او پشت بھ من قدم ھایلب م. نمی بی خودم میشده رو

 از یکی ی کشم و خودم را روی ام منھی سی قفسھ یم را رودست.  کشاندیراھرو م
 زنده است اما ممکن یعنی ژهی ویھا مراقبت.  کنمی رھا مواری کنار دی ھایصندل

 !است زنده نماند
 مانم تا ی مرهی خمی گذرد کھ گنگ و با سر درد بھ روبھ روی دانم چھ قدر مینم

 و منتظر نگاھش زمی خیبھ سرعت برم. نمی بی ممی روبھ روستادهیباالخره شھاب را ا
 . آوردی ام میشانی اخم بھ پشی گلوبکی شدن سنیباال و پائ.  کنمیم

 !نیممنونم کھ بھم خبر داد:  کندی زمزمھ مآرام
 !ِحالش چھ طور؟ -

 می درباره ش تصمخوانیدکترا م... ِ ھوشیب... دونمینم:  دھدی تکان منی بھ طرفسر
 ..رنیبگ

 ی اش را باال مینی و بدهی پرند و او ھر دو دستش را بھ صورتش کشی باال ممی ھاابرو
 آخھ حاملھ س: کشد
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ُ کھ دل مرده دی گوی را منی ای چنان دردبا  خواھد کھ یاز من م!  لرزدی من ھم میِ
 کھ بھ یزی سرد پائیھوا.  شومی خارج ممارستانی از بری حرف و سر بھ زیب. بروم

سرم .  برمی فرو ممی مانتوی ھابیدستانم را در ج. رمی گی خورد، لرز میصورتم م
 یاز محوطھ !  انگاررمی گیدرد م  احساس فقط سری کند؛ من بھ جایدرد م

 کنم و یاخم م.  ماندی ثابت منیی آنی ماشی شوم، نگاھم روی کھ خارج ممارستانیب
 ! آمدمی خودم منی کردم و با ماشیکاش ھول نم.  دارمیآرام بھ طرفش گام برم

 ن،ی نداشتیشما کھ امروز کار: می گوی حس می و برمی گی می شاگرد جای صندلیرو
 میمزاحمتون شد! ھوم؟
 کھ بتونم ستی خوب نیحالم اونقدر...  کردمدیُخودم باز خر:  چرخاندی را مچیسوئ

 درس بدم
 حالتون خوب ھست کھ یاونقدر:  چرخانمی سر بھ سمتش مدهی باال پری ابرو ھابا

 ! دم دفتر من؟دیای و بدی کنیرانندگ
... خوبم و آوار... َمی جورھی ی کھ کنارمنیھم! زخم نزن بانو:  کندی نگاھم مقیعم

 شھیزخم نزن کھ حالم بد م
 ینم.  آوردی را از پارک درمنی و نگاھش را بھ روبھ رو داده و ماشدی گوی را منیا

 ! دانمی نمزی چچیمن امروز ھ!  نھایدانم از آرام بودنش متعجب باشم 
 

 شھاب فرزان - مارستانیب - کل یدانا
 

 انی و سرش را در مندی نشی شده مزی خمین.  کندی رھا می صندلی را روخودش
!  بودای دننی ای نامردتی نھاگری دنیا!  بودی بد امتحانگری دنیا. ردی گیدستانش م

 ینیبش سنگقل.  بنددیپلک م!  امتحان کردن او نبود، خدای برای انتخاب خوبنیًاصال ا
 . کندیم
 کھ ی داد در حالی پاسخ مدی را باای سؤال دننیو حاال احمقانھ تر.. استرس.. ی خوابیب

!  خواستی را نمچکدامشانی کھ شھاب ھی انھی بود؛ دو گززی می رونھیفقط دو گز
!  نھھیآس.  خوردیبھ جلو و عقب تکان تکان م.  خواستی را مشانیشھاب ھر دو

ِ و بطن قلبت زی دو دھلنی بندی است کھ بگونیا  گذاشتھ اند مانندشی روشی کھ پیانتخاب
 !ی را انتخاب کنیکی ی توانیفقط م

 مشت کی ری رنگ و رو اسی کھ حال بیُ لپ گلیآن دخترک ھجده سالھ !  نھھیآس
 دارد اما ازی دانست کھ چھ قدر بھ وجود او نی ھا نمروزی تا ددیشا! دستگاه است، نھ

 ھی شود؛ آسینگاھش از جمع شدن اشک تار م!  انتخاب؟نیچرا ا! ا؟حاال چر..! حاال
 !نھ

.  ھزار آرزو ساختھ بودشیآخر برا.  بافتھ بودادی زای او رویآخر برا!  ھم نھفرزندش
 از ی اشکیقطره ! ای اتفاقات دنیلعنت بھ ھمھ ! ای دنی انتخاب ھایلعنت بھ ھمھ 
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 لرزند ی مشیشانھ ھا!  شودی می بعدی چکد و بھ سرعت نوبت قطره ھایچشمش م
 .زدی ری صدا اشک میو ب
کاش ! فرزندش نھ!  نھھیآس..!  را جمع کند اما حاالشی تازه قصد داشت شکستھ ھااو
 بھ او ی نگاھی صمدیآقا!!  آن ھا ببردی بدھد کھ او را بھ جاشنھادی شد بھ خدا پیم
 ی خم مشی زانو ھا نشستن کھ نھ،ند؛ی نشی مشی روبھ روی صندلی اندازد و رویم

 !شوند
 ی ھمھ را بھ زحمت فرستاد خانھ و خودش و شھاب تمام مدت پشت در ھاشبید

 ی انتخاب را بھ عھده نیاگر ا! ن؟ی بھ انتظار بودند کھ تھش بشود اژهی ویمراقبت ھا
 یتا وقت.  گذاشتندی حاال در اتاق عمل بود اما نمھیً گذاشتند حتما آسی می صمدیآقا

 توانست با نگاھش بھ ی فقط مھی پدر آسان،ی مر فرزند پنج ماھھ اش دیشھاب بود و پا
 ی منیاما مگر ا! ِدامادش التماس کند کھ از جان فرزندش بگذرد تا فرزند او زنده بماند

 !شد؟
 ھم ی کھ صد در صدییایدن.  کردی خودش انتخابش مدی کھ باییای مانده بود و دنشھاب

لعنت بھ . می کنیط گفتند احتمال دارد و ممکن است و تالشمان را مدکتر ھا فق! نبود
 کند و نگاه رگ زده اش ی دستانش بلند مانیشھاب سرش را از م! ایتمام احتماالت دن

 ! ھر دو التماس دارد؛ آخر ھر دو پدر ھستنداهنگ.  دوزدی می صمدیرا بھ آقا
 سرد را با تمام یھوا.  کندی بھ درون محوطھ فرار مًبای و تقرزدی خی قرار برمیب

 از یکی ی رمق رویب.  تن و جانش کاستھ شودی از داغی کشد تا کمیوجود نفس م
 ! فرزندش؟ای ھیآس.  بنددی و پلک مندی نشی محوطھ می ھامکتین

 !سالم:  کندی باز میی آشنای صدادنی بستھ اش را شنی ھاپلک
 !سالم: دی گوی و زمزمھ وار مشی صاف شدن صدای کند برای می اسرفھ
: ردی گی می اندازد و سپس در کنار او جای ممارستانی بھ ساختمان بی نگاھیمھر

 !حالش چھ طوره؟... ً اصال خوابم نبردشبید
منتظر : دی گوی دورگھ میی چشمان سرخش را بھ صورت او دوختھ و با صداشھاب
  عملنیاجازه 

 !ن؟یُ عمل بدی اجازه دیخب مگھ شما نبا: ندی نشی می مھریشانی پی رویاخم
 ُ مرگ بچھ م بدمی اجازه دیمن با! آره:  دھدی سر تکان مشھاب

 !؟یچ:  پرسدی شوک زده میمھر
... ِ اگھ عملش نکنن ممکن وضعش بدتر شھگنیم:  شودی مرهی خشی پانی بھ پائشھاب

 باعث دنی از لختھ شدن خون بھش میری جلوگی کھ براییاگھ ھم عملش کنن دارو ھا
 شنیھ م ممرگ بچ

 !ن؟ی قدر داغوننیخب پس چرا ا: دی گوی بندد؛ سرد و سخت می پلک میمھر
 شھیًواقعا نم! چرا؟:  زندی چرخاند و زھرخند می بھ سرعت بھ سمت او سر مشھاب

 زنم ِیسند زندگ! ن؟یفھمی رو انتخاب کن، میکی بچھ ت ای زنت نیبھم گفتن ب! د؟یفھم
 !ن؟یفھمی سند قتل بچھ م، مشھیم
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 ی برایلی مثل شھاب دلی آدمی اندازد؛ از نظر او برای تفاوت شانھ باال می بیمھر
شما ...  باشھی انتخاب سختدی شما کھ نبای برای ولفھممیم! :  وجود نداردشی تشونیا

 !ی راحتنیبھ ھم... نی عمل ندی اجازه نیتونی پس منی رو دوست ندارھیکھ آس
 !ن؟ی ھستیًشما واقعا ک:  زندیاند و لب م می مرهی گرد شده بھ او خی با چشمانشھاب

 !.. ھستم، نھ؟یًقبال گفتم ک:  اندازدی بھ او میقی کند و نگاه عمی لب کج میمھر
 ی دختر خوبھیآس:  دوزدی بھ روبھ رو چشم منھی کشد و دست بھ سی میقی عمنفس

  سن برهنی بود کھ تو افیًواقعا ح!  خوبیلیبود، خ
 !اون زنده س:  کشاندی شھاب نگاه ھا را بھ سمت آن ھا مادی فریصدا
 انتخاب بھ نیسپردن ا... رهیمیباالخره کھ م: ستدی ای می برخاستھ و روبھ رویمھر
  اونی مرگ برایعنیً قای مثل شما دقیمرد

 
  رضا منشنییآ -دفتر وکالت  - کل یدانا

 
 مانده رهی خی بھ مھر چانھ اش ستون کرده وری در ھم قالب شده اش را زانگشتان

 ناراحت شدن یی تواند خوشحال باشد و نھ توانای حال او کھ نھ میعنیبرزخ . است
قبول کرده ..  او بشودی غھی صریقبول کرده کھ بھ خاطر سر.. نجاستی ایمھر! دارد

 اش تمام ی در دو قدمیِ بودن مھرنی ھماما..  کھ عمل کندیکھ کنارش بماند تا زمان
 کج یتا گام!  کند تا آرام باشدی را زنده کرده و او دارد تمام تالشش را مشیحس ھا

 داند کھ حضور ی ھا منی کند و با تمام امانی را پشی کج نزند کھ مھرینرود و حرف
 !بود  کھ خواھد داشت، پر از تالطم خواھدی اش با وجود آرامشی در زندگیمھر
 نیخوای مینگاه کردن بھ من بھ چاز :  کندی چانھ اش ستون مری دستش را زیمھر
 !ن؟یبرس

 ..ِ کھ ده سال برام خاطره سیزیبھ چ -
 کھ ی و عشقیبھ مھربون:  زندی می لبخند محونیی پرند کھ آی باال می مھری ھاابرو

  فقط مال من بودنی روزھی اون چشما یتو
 !ستنی ننیگشتم نبودن، نگرد:  زندی مشخندی نیمھر

 چشما نیا...  بودنی زمانھی:  دھدی مھی تکی صندلی کشد و محکم بھ پشتی آه منییآ
 عاشق بودن

 ! شدن؟ی چِادتونی:  کندی نگاھش مقی عمیمھر
 ُعشق ازشون گرفتم:  زندی اخم کرده و لب منییآ
 !؟ی چھ طورِادتونی: ی مھرقی ھمچنان نگاه عمو
ِصاحبشون لھ کردم:  زندی بندد و لب می پلک منییآ ُ 

 ! چرا؟ِادتونی:  شودی منی از حرص باال و پائی لب مھری گوشھ
 !حماقت:  خورندی تکان مشی صدا لب ھای دھد و بی سر تکان منییآ

 !نی کار کردی زن چنی با اِادتونیپس :  زندی زھرخند میمھر
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 ی نرفتھ کھ با عشقم چادمی ی رفتھ ولادمیِده سال روز و شب :  زندی می لبخند تلخنییآ
 کار کردم

 ی انسانمی ادعا کنمیتونیپس م... ِخوب: دی گوی رحم می شود و بی بھ جلو خم میمھر
 !نیبھ شدت پررو ھست

! آره بانو:  خنددی بندد و پر درد می اش گرفتھ و پلک میشانی دستش را بھ پنییآ
 یبگ...  شرفم، ھستمی بیبگ...  ھستموونم،ی حیبگ...  ھستمی تو بگیھر چ... ھستم

  ھستمی بگیھر چ... پرروئم، ھستم
 !ِ خوبیلیانگار امروز حالتون خ:  پرندی باال می مھری ھاابرو

 ! بانوستی حالم خوب نگھیِ وقت دیلی کھ خیپس خبر ندار:  کنمی نگاھش مقی عمنییآ
 نیزنیقشنگ حرف م:  زندی پوزخند میمھر

 !َ تو، دریبھ قشنگ زخم زدنا:  زندی لبخند منییآ
 ! کھ خوردم، نھ؟ییِ کھ کم در برابر زخمانایا:  دھدی مھی تکی صندلی بھ پشتیمھر

 !ِکم:  دھدی سر تکان منییآ
 !ُ زبونم کنترل کنم؟ستی من قرار ندی دونیم:  کندی اخم میمھر

 ! دونمیم:  زندی صدا لب می بنییآ
 ! تون شم؟غھی صنیخوایپس چرا م:  کندی چشم تنگ میمھر

...  و بھ خاطر گذشتھریبھ خاطر سر:  شودی و بھ جلو خم مدهی کشیقی نفس عمنییآ
 ! چھ قدر بدبختم بانوینی ببخوامیم...  شمدهی کم بخشھی دی زخم بخورم تا شاخوامیم

ُ خودتون مظلوم نیچھ قدر قشنگ بلد:  زندی می گردن کج کرده و لبخند کجیمھر
 نیجلوه بد

  باشمتونمی مییوالی چھ ھیدیفقط تو د! آره:  خنددی منییآ
 اندازد ی گذاشتھ مادی و حرف زدنشان ھم ھر دو را بھ داری دیحت.  کندی اخم میمھر

 خواستند ی مشانیاما خب ھر دو!  مشترکی دھد؛ چھ برسد بھ زندگیو شکنجھ م
 را ی داشت مادرمیً جدا تصمیمھر!  پسرشانرند؛ی مھم عذاب را بپذزی چکی یبرا

 اش را تنگ نھی اش را لرزانده و سمرده ِ بار ھا دلًرای کھ اخیتجربھ کند؛ ھمان حس
 !کرده بود
 ی مون براغھیص:  دادھی رفت و بھ آن تکزشی بھ طرف منھی و دست بھ سبرخاستھ

 !چند مدت باشھ؟
 تمیتا بعد از عمل و مشخص شدن وضع... ِدو ماه:  بنددی پلک منییآ

 ..ِخوب:  کندی سر تکان داده و زمزمھ میمھر
 نمی ببُری زودتر سرخوامیم:  دوزدی منییا بھ صورت آ نگاھش رسپس

 در موردت شبید! :  آغاز شدهی طبل نوازرد؛ی گی دستانش مانی سرش را در منییآ
 شینیبی خونھ و ممیری مغھیبھ محض خونده شدن ص... باھاش حرف زدم

 .  بنددی دھد و پلک می سر تکان میمھر
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ِ کند کھ با جوھر خودکار، جان او ھم ی دھد و حس می کاغذ حرکت می را روخودکار ِ
 یفقط بھ صورت پزشک زل زده و گاھ.  فھمدی نمچی ھگرید!  پاشدی کاغذ منی ایرو

!  شنودی را درست نمیزی است اما در واقع چمی تفھیً دھد کھ مثال نشانھ یسر تکان م
 ری زند و سر بھ زی می لبخند کمرنگرد،ی گی شانھ اش قرار میدست پزشک کھ رو

 . دھدیپزشک دستور آماده کردن اتاق عمل را م.  اندازدیم
 ی کند اما شھاب از کنار او می و با نگاھش از او تشکر مدی آی مشی پی صمدیآقا

 بھ چھره شھیاز پشت ش.  داردی و بھ جلو گام برمردی گی مواریدستش را بھ د. گذرد
 ی کھ خط ھایتوری مانی دوزد و سپس نگاھش را تا روی چشم مھی رنگ آسی بی

 ھم درد شی حدقھ ھایحت.  کشاندیم،  نشان از زنده بودن او دارندشی رویشکستھ 
 شود؛ ھمان ی مرهی خھی چسباند و بھ دست آسی مشھی اش را بھ شیشانیپ!  کنندیم

 ! او کبود شده بودی مچش از شدت فشار ھای کھ روزیدست
 کھ ھیبھ صورت آس.  افتاده استری گبی خأل عجکی کند درون یحس م. ند کی ماخم

 ادی اش را بھ ی مھربان او و بعد اشک و ترس و لب خونی کند، اول لبخند ھاینگاه م
 نی را در چنھی آسدیًحتما با.  فرستدیدر دل بھ خودش لعنت م.  بنددیپلک م!  آوردیم

 مرگ کودکش ی خودش اجازه دیًحتما با!  است؟رده تا بفھمد کھ چھ کدی دی میتیموقع
 ! را پس بدھد؟ھیِ کرد تا تاوان شکستن دل آسیرا امضا م

چند پرستار و پزشک وارد اتاق شده اند و . دی گشای شنود، پلک می کھ میی صدا ھابا
 ی نبض مشی ھاقھیشق.  بردنش بھ اتاق عمل ھستندی براھیمشغول آماده کردن آس

 ی عقب میقدم. دی شود شنی را مشی کوبد کھ صدایدر محکم م و قلبش آن قرندیگ
 ای از پرستار ھا یکی پشت یکھ گاھ  ماندی مھی صورت آسی رهیگذارد و ھمانطور خ

 خوابانند و شھاب ی مگری تخت دی کنند و او را رویبلندش م!  شودیپزشک ھا گم م
 !ردی گیِ بستھ و صورت مظلوم او آتش می پلک ھادنیبا د

 نباشد زی آمتیاگر عمل موفق.  دودی ممارستانی از برونی بھ بزی توجھ بھ ھمھ چیب
 ی جانیبھ ا! نھ.  دھدی را از دست مھیآن وقت ھم قاتل فرزندش است و ھم آس! چھ؟

طاقت ماندن در آن جا را ! نـــــــھ:  زندی مادی رسد تمام وجودش فریافکارش کھ م
 .ود ری مرونیندارد پس از محوطھ ھم ب

 !ِمن دوستش دارم خـــــدا:  خواھد کھ بلند داد بزندی را مییجا
آخر . آخر دوستش دارد.  را ھم از دست بدھدھی کھ اعتراف کند طاقت ندارد آسییجا
 ! مرگ کودکش را امضا کردیِ زنده ماندن او خودش اجازه یبرا
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 :یمھر
 
 او ی قدم بردارم و ھمخانھ نیی در کنار آگری بار دکی کردم کھ ی وقت باور نمچیھ

وارد ! گری آدم است دی منتظر بر ھم زدن تمام آرامش ھایًاما قاعدتا زندگ! بشوم
َ فشردی شش را می و او دکمھ می شویآسانسور م ُ اتاقک کھ رو بھ باال شروع بھ . ِ

 و اخم دهی است اما از رنگ پرریسر بھ ز. ستمی ای او می کند، روبھ رویحرکت م
 . داشتھ باشدی حال خوشدی فھمم کھ نبای اش میشانی پیرو

 !؟یخوب:  پرسمی مآرام
 !نھ:  زندی کند و لب می از حد خمارند؛ نگاھم مشی بچشمانش

 اتاقک باالتر نیھر چھ کھ ا. ستمیمن ھم خوب ن.  کشمی میقی بندم و نفس عمی مپلک
..  گرفتھ اممیتصم.  شودی مشتری کنم ھم بی کھ در درونم حس می رود، جوششیم

درست در چند ..  آمده ام و حاالنجایچمدان بستھ و ھمراھش بھ ا..  شده امنیی آی غھیص
 !د کھ نکند اشتباه کرده باشمی گوی در درونم میی پسرم، صدایمتر
 یزی تاب چیسال ھاست کھ ب.  کندی تاب می جوشد و من را بی در وجودم میحس

 قھیشق..!  شدت مضطرب نبوده ام اما حاالنیسال ھاست کھ بھ ا..! نشده ام اما حاال
 نی ادیاگر بگو!  کند؟ی چھ مندیمن را کھ بب! ست؟یپسرم چھ شکل.  زنندی نبض ممیھا

 داده حی گذشتھ را چھ طور بھ او توضنییآ! ھم؟ بددی بایھمھ مدت کجا بوده ام چھ جواب
 باشد کھ پسرم من را نی دارد اانی کھ در وجودم جری سؤالنی دردناکتردیو شا! است؟

 ! نھ؟ای ردی پذیم
 !کنھ؟یقبولم م:  پرسمی منیی قرار از آی و بمی گشای مپلک
 دانم کھ او تا چھ حد درد ی اندازد؛ نمی مری کند و دوباره سر بھ زی نگاھم مقی عمفقط

 ششم کھ یبھ طبقھ !  را بفھممشی توانم حس حاالی نمی مثل آن وقت ھا حتایدارد و 
 رونی ام را بھ عرق نشانده است اما آن بیشانی را کھ پیی کنم گرمایس م حم،ی رسیم

 چمدان را گرفتھ و منتظر ی دستھ نیی شود و آی باز منسوردر آسا!  بودیکھ ھوا باران
 . کنمی تنم را حس مفی دھم و لرزش خفیآب دھانم را فرو م.  ماندیخروج من م

 چرخانم؛ ینگاھم را در راھرو م.  دارمی از آسانسور برمرونی سستم را بھ بی ھاقدم
 کنم و ی را حس می دستیگرما!  رساند؟ی در ھا من را بھ پسرم منی از اکیکدام 
 ینم.  کاودی مچم را گرفتھ و دارد با نگاه ناآرامش صورتم را منیی چرخانم؛ آیسر م

 یکیزدحاال ن.  کنمی نگاھش مجیگ.  کندی دعوت ممش ھم دارد من را بھ آرادیشا! دانم
 بھ کمرم ی کند و با فشار اندکیمچم را رھا م! ستی مھم نمی از حدش بھ من براشیب

 مانم و ی ممی روبھ روی در قھوه ای رهیخ.  دھدی از در ھا ھل میکیمرا بھ طرف 
 . دارمیبھ طرفش گام برم

 می ھاقھی کشد و نبض زدن شقی مرونی را بدی کرده و کلشی پالتوبی دست در جنییآ
 کند چشم ی مییبھ دست او کھ در را گشوده و من را بھ داخل راھنما!  شودی مشتریب
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 ینگاھ.  شومی و سست و لرزان وارد خانھ ممی گویم" بسم هللا" لب ریز.  دوزمیم
 . کشمی مرونی بمی را از پامیھا  اندازم و کفشی خانھ می بھ فضایاجمال

 ! بابا؟ریسر:  زندی از پشت سرم صدا منییآ
 از اتاق ھا باز شده و یکیدر .  شودی و نفسم تنگ مندی نشی ام میشانی پی رویاخم

 شود و ی کوتاه قدتر از من از اتاق خارج می کمیپسرک.  شودیِ تن من چشم میھمھ 
 ی رهیخ!  شدی بازوانم جا مانی کشد کھ تمام قد او در می پر میذھن من بھ روز

 یبھ جز طپش ب.  کنمی نمی حرکتچی و ھمانم ی کھ بھ من زل زده اند ماھشیچشمان س
 و گنگ جی گذرد کھ نگاه گی میچند لحظھ ا! امان قلبم، تمام تنم ھم سکوت کرده است

 . کندیپسرک پر آب شده و بھ طرفم قدم تند م
 بعد ری کھ سرنیا! ست؟یعی طبنیا. ردی گی می روم و او در آغوشم جای گام عقب ممین

دستانش دور کمرم حلقھ ! ست؟یعی طبد،یای بھ آغوشم بادی داد و فریاز ده سال بھ جا
 اری اختیدستانم ب.  بھ تنم وصل شده استی برقانی کنم کھ جری شوند و من حس میم

 جی من گی ولزدی ری ام دارد و اشک منھی در سسر او.  شوندیدور تن پسرکم حلقھ م
 کھ مرده ی زند؛ ھمان قلبیفقط قلبم تند م!  دانم چھ کنمیو گنگ در آغوشش دارم و نم

 !بود
 
 

 کھ بھ سی خیدر باز شده و پسرکم با صورت.  کنمی پھن مری تخت سرنی را پائتشکم
 دانم چرا ھر ینم.  شودی در حال خشک شدن است وارد اتاق مشی ھانیلطف آست
 بندد، یدر را کھ م.  زنمی اش شده و لبخند مرهی خھی چند ثانی برانم،ی بیوقت او م
 می قدر خاص نبوده برانی ای بچھ اچی ھگاهتا بھ حال ن.  ماندی من ثابت میونگاھش ر

 است کھ دارد در وجودم جوانھ ی ای خاص بودن بھ خاطر مادرنی ادیشا..  دانمیو نم
 المپ اھش،ی نگاه کردن بھ من و پر آب شدن چشمان سرهی خھیبعد از چند ثان!  زندیم

 .ندی نشی تخت آمده و چھار زانو می کند و رویرا خاموش م
 !ریسر:  کنمی چانھ ام ستون مری و دستم را زرمی گی را در آغوش مبالشت

 !بلھ؟:  کشدی را پشت پلکش مسشی خنیآست
 ُچشات دوست دارم:  کنمی مزمزمھ

 !؟یُخودم دوست ندار:  کندی ماخم
 بندم و یک مپل. ندی نشی دلم می روینی خورد و بار سنگی در وجودم تکان میزیچ

 بھ یًو اصال بداند ھم فرق!  امدهی داند کھ من چھ کشیپسرک نم.  کشمی میقینفس عم
بالشت را !  کرده اماھتری را از ذغال ھم سی مادریمن رو.  کندی نمچکداممانیحال ھ

 . شومیک می کنم و بھ تخت نزدی تشک رھا میرو
 را حس یبی عجزی بروم و سر انگشتانم چی نرم و کوتاھش فرومی را در مو ھادستم

 و بعد از دست من ناراحت ی گوش کنیدی رو بگم، قول مییزای چھی! :  کنند انگاریم
 !..؟ینش
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 !ِقول قول؟:  لغزندی گونھ اش می دھد و نوک انگشتانم روی شک سر تکان مبا
 !آره: ردی گی می کند و نگاھش رنگ کنجکاوی را تر ملبش

من :  دھمی ساعدم قرار می گذارم و چانھ ام را روی تخت می  لبھی را رودستانم
 بچھ ھاشون چھ ی کھ مامانا چھ قدر عاشق بچھ ھاشونن و حاضرن برادمی فھمایتازگ
 ھا، ی باور نکندیشا... ِی مامان بودن چھ جوردونستمیًتا قبلش اصال نم...  بکننییکارا

 کھ ی بلد نبودم پس االنم ھنوز اولشم و اونقدرُودنمامان ب! گھی ددونستمی خب نمیول
 شمی آروم مکنمیتو رو کھ نگاه م... ِ دوست دارمیول... ستمی عاشقت ندیبا

 یتو کھ بچھ داشت! ؟یُچرا مامان بودن بلد نبود:  کندی نگاھم ممتعجب
 یلی خیلی خیلی اومد کھ حال مامانش خای دنی من وقتِیآخھ پسر:  زنمی می محولبخند

 ! بد بودادیز
 !چرا؟: ردی گی می پرند و نگاھش رنگ نگرانی اش باال مدهی کشی ھاابرو
 بھت نتییبابا آ:  شومی مرهی کشم و بھ دستان در ھم گره کرده اش خی میقی عمنفس

 !م؟ینگفتھ کھ چرا از ھم طالق گرفت
 ی اتاق می بھ در بستھ ی شانھ نگاھی کنم؛ اول سر چرخانده و از باالی منگاھش

 کرده و تو طاقت تیگفتھ تو رو اذ:  دوزدی را بھ من منشیاندازد و سپس نگاه غمگ
 نی و طالق گرفتیاوردین

 یشانی پی روی شود؛ اخم کمرنگی بندم و گذشتھ با دور تند در مغزم پخش می مپلک
 !ری شده بودم سری کرده بودن کھ خالتمی اذھیاون روزا از بس بابات و بق: ندی نشیام م

 ینی:  اندازدی کند و ابرو باال می کھ چشم تنگ مدهیاست کھ منظورم را نفھم معلوم
 !؟یچ

! تونستمینھ کھ نخواما، نم... دمیفھمی رو نمیچی ھینی:  اندازمی چپم را باال می شانھ
 ھی گرتونستمی و نمکردمی نرم و ببخشمش، من فقط نگاش مگفتی بابات بفھم میًمثال وقت

 و کردمی فقط نگات مگرفتمی تو رو بغل می وقتای... کنم و دوستش داشتھ باشم
 بدم ری بوست کنم و نازت کنم و بھت شدی کھ بادمیفھمینم ً مثالای بکنم ی کارتونستمینم

 و قربون صدقھ ت برم
 !شھ؟یمگھ م: دی گوی تعجب متی کند و با نھای گرد مچشم
 یھمھ چ...  برق گرفتھ بودم خبی آدمانیاون روزا ع! گھیشده د:  خندمی مآرام

بعد کھ طالق ... گھیشوک زده بودم د...  درست شدییھوی خراب شد و دوباره ییھوی
 بدتر شدم و نیواسھ ھم...  تا حالم خوب شھدمتی ندگھیگرفتم و از تو دور افتادمم کھ د

  بشمی احساساتای کنم ھیھنوزم نتونستم بھ خاطر غصھ ھام گر
 بوسد و سپس با لبخند و ی را ممی مو ھای شود و روی خم می انھی زمشی پچی ھیب

 !ی من بمون خوب ششیپ: دی گوی میمھربان
!  کوتاه را نداردی بوسھ نیمغزم انگار قدرت درک ھم.  کنمی زده نگاھش مشوک

. ردی گی و سرم را در آغوش مدی آی مشی پیقتری کنم و او با لبخند عمیفقط نگاھش م
 فرو رفتھ گری دیانگار کھ در جھان. نمی بی نمیزی چچیوش کوچکش ھ آغیاھیجز س
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 نیا.  زندی را بوسھ ممی مو ھای روگری دبار. انگار کھ با شوکر بھ تنم زده باشند. ام
 !پسرک من ده سالھ است، نھ؟!  کند، نھ؟ی می مادرش مادریپسر دارد برا

 آغوشش ی ھوای ولستیدست خودم ن.  زندی بھ سرم مھی گری بعد از ده سال ھوادیشا
 در حال یخی اما قلبم را چون قالب ستیحالم دست خودم ن.  کشمی نفس مقیرا عم

 دست اری اختی کشم و بی آغوش پسرک را نفس می ھواقیعم. نمی بیذوب شدن م
 و ستمی ای زانو میرو. کشم ی مرونیسرم را از آغوشش ب.  کنمیدور تنش حلقھ م
 . کنمی ام حس منھی سی را روشی نفس ھای دھم و گرمی میوشم جاسرش را در آغ

َ فشرمشی ماری اختی بازوانم بانیم ُ او کھ از من بھتر !  ده سالھ است؟شی کجاریسر. ِ
 توانم ی دارم اما نمھی گری زند و ھوای چنگ ممیبغض بھ گلو!  داندی کردن میمادر

َ فشرم و او بھ جایفقط پسرکم را در آغوشم م. زمیاشک بر ُ  ی صدا اشک می من بیِ
 لبخند دنمانیبا د.  آوردی سرش را داخل منیی آو  شودیدر اتاق آرام باز م. زدیر

 صدا در ی ماند و سپس بی اتاق از چشمم دور نمیکی زند کھ با وجود تاری میکمرنگ
ما  سرنی اری سری صدای بی کند اما اشک ھایحضور او سردم م.  رودیرا بستھ و م

 . کندیرا ذوب م
 ی او می را بھ مو ھامیلب ھا!  باشدی کار سختیلی خدی نبادنی کنم؛ بوسی خم مسر

پسرکم .  شودی مقی بوسم و آرامش بھ جانم تزریسرش را م.  بندمیچسبانم و پلک م
 ! داندی بلد است و خودش نمی مادربیعج

 
خب :  گذارمی مزی می شوم و انگشتان در ھم قالب شده ام را روی بھ جلو خم میکم
 دای پُشی جواب آزمای بودم ولری گھ گذشت درگی ھفتھ اکی نی ای توی بگم کمدیبا

 بھ عنوان مدرک مستدل دوارمیفقط ام...  ارائھ ش بھ دادگاه ھستمیکردم و دنبال کارا
 می نششی آزماتکرار قبولش کنن تا مجبور بھ نبش قبر و

 !اد؟ی ماد،ی نمشی پیل دوستم کھ مشکیبرا:  کندی نگاھم مقیدق
 گھیانگار د... ِجالب:  شودی لبم رو بھ باال کج می و گوشھ دهی باال پرمی ھاابرو

 !نی اعدام شنیخواینم
:  کندی اندازد و گردن کج می باال میی شود؛ تک ابروی زده و بھ جلو خم مشخندین

 !کنمیدارم بھ قتل ضلع دوم فکر م
 ..یول:  زنمی زده لب مشوک
 ی ولنی قانع کردنم گفتی فقط برادونمیم:  دھدی مھی تکی صندلی بھ پشتنھی بھ سدست

 !رمشی نگیخب من کھ قول ندادم جد
ُ کردم کھ ارد ھمتیًاصال فکرش را ھم نم.  کشمی میقی بندم و نفس عمی مپلک  یُ

 ! عوض شودشی سرعت ھم رأنی و بھ اردی بگیحرفم را جد
 ..ی ھمتی آقادینیبب! دینیبب: رمی گی میقی خارانم و دم عمی را ممی ابروی گوشھ

 از اون ی ھر چخوامیازتون م:  دھمی مھی تکی صندلی کنم و بھ پشتی می سرفھ اتک
  بھمنی بگنیدونیآدم م
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 دونستمی بود کھ ازش میزی چتی کھ گفتم نھایھر چ! گفتھ بودم کھ:  کندی ماخم
 نی ای مرد تویات کل کھ مشخصنی اونا کھ گفتیول:  اندازمی را باال ممی ھاابرو

ِ نمونھ ش پدر شوھر سابـھی... ِکشور ِ.. 
 یاخم م!  شود؟ی شوھر سابقم محسوب منییاما مگر حاال آ" سابق" می خواھم بگویم

 . شودی بندم و دستم ناخودآگاه مشت میکنم و پلک م
 !زنن؟یپدر شوھرتون عطر تلخ م -

  چشماش سبزنیول! نھ:  دھمی تکان منی و سر بھ طرفمی گشای مپلک
 ! مضنون باشنتوننیپس نم! ھوم:  اندازدی چپش را باال می شانھ
! زمی ھمھ بھ ھم برنی حرف اکی با دی نباگری کشم؛ دی ام میشانی انگشتانم را بھ پنوک

ُ آدرسش داشتھ دی اون مرد پس بای خونھ دی کھ رفتدیشما گفت! دینی ببی ھمتیآقا: 
 نیُ کھ آدرسش بھم بدخوامیازتون م... نیباش

 !نیری ازم بگنیتونیاگھ م:  زندی مشخندین
 !ی ھمتیآقا:  خوانمی حوصلھ و معترض نامش را میب

 !ِاون آدم حسابش با من:  شودی می کند و جدی ماخم
 ..نیخواستی شما کھ نمیول:  کنمی تر ملب

مرگ سھ ... خوامیحاال م:  اندازدی بھ من میقی ھوا سخنم را قطع کرده و نگاه عمیب
 ..پرستش، ضلع دوم و... چسبھی مشتری بییتا

ُارد:  زندی ملب ُ! 
 
 

  رضا منشنییآ - کل یدانا
 

َ فشرد و نگاھی سر در حال انفجارش می دستش را روکف ُ  روشن شده ی بھ صفحھ یِ
 ی کند کھ چشم تنگ کرده و زل صفحھ می اش شک مدهیبھ د.  اندازدی مفونی آی

 سرش بھ طرف یدستش را از رو!  گنجد اما انگار خودش استیدر باورش نم. شود
 یدکمھ را م. ردی گی آن نماز  لحظھ ھم نگاهکی ی دھد و حتی حرکت مفونی آیدکمھ 

َفشرد و با تعلل بھ طرف در گام برم ُ  فھمد ی و مبھوت است کھ نمجیآن قدر گ.  داردیِ
 !تھ است رفھی در گشوده و سر دردش ھم بھ حاشی برداشتن گوشیکھ ب
 یادی زیِ و چند لحظھ بعد نگاھش در نگاه سبز رنگ مرددی گشای را می وروددر

 را فراموش کرده اند کھ فقط بھ زی ھمھ چییھر دو گو. ندی نشی دور میادی زیآشنا ول
 ی رویکم کم لبخند!  کنندی نمی رفع دلتنگی برای حرکتی کنند و حتی نگاه مرهیھم خ

ُ ھم فشرده موشکم کم در آغ. ردی گیلب ھر دو شکل م  . شوندیِ
 !ِسرکش زبون نفھم:  زندی کشد و دلتنگ و آرام لب می دستش را پشت او منییآ
 !داداش بزرگِ:  فشردی در آغوش مشتری مرد او را بو
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 و با نگاه براق و شادش دی آی مرونی او را گرفتھ و از آغوشش بی شانھ ھانییآ
 ! پسر؟ی برگشتیِتو ک... تو! نیآرم: ود کای او را میصورت پختھ تر شده 

 ! تو بعد بگم؟امی حاال بشھینم:  زندی مشخندی اندازد و نی ابرو باال ممرد
 در ی خندد و از جلوی نبود، بلند متشانیً او اصال متوجھ موقعدنی کھ از شوق دنییآ

 ! خاننیبفرما آرم:  زندیکنار رفتھ و بھ داخل خانھ اشاره م
داداش بزرگِ !  بابا؟ھی کنیآرم:  زندی شود، غر میارد خانھ م ھمانطور کھ ومرد

 !ِ وقت عوض کردم؟یلیُ من اسمم خستی نادتی
ُاول کفشات :  زندی برادرش اشاره می شده و با ابرو بھ کفش ھانھی دست بھ سنییآ

 !..درآر
دومم :  بنددی با خنده در را منیی دھد کھ آی تکان منی و سر بھ طرفدهی کشی پوفمرد

 !ھ؟یِنامدار مجد خر ک... یِکھ تو ھنوز ھمون سرکش زبون نفھم خودمون
 کھ ی خرنیا:  زندی می کند و چرخی زده و دستانش را از ھم باز مشخندی نمرد

 !..ً فعالسی نیِ خر کسینیبیم
 یخوایم:  اندازدی باال میی کند و تک ابروی در چشم برادر شده و گردن کج مچشم

 !ھ داداش بزرگِ؟ِخر تو بش
دو برادر در . ردی گی او زده و سفت و سخت در آغوشش می بھ بازوی مشتنییآ

 کھ شی شود از دندان ھای را مشانی فشرند و شدت دلتنگی را مگریکدیسکوت فقط تن 
 شش سال کھ د؛ی بازوانشان فھمی شده و دستانشان کھ مشت شده و سفتدی ھم کلیرو

 داشتن دو برادر را ی تلفنحدود و فقط مکالمات میشش سال دور! ستی نیزمان کم
 ! دلتنگ کرده استایقدر دن

 
 ... ماه بعدکی
 

ُارد ھمت - کل یدانا  یُ
 
  ما با ھم گره خوردی ، کجا دستاادی نمادمی دونم چرا ینم »

  رو بردیکی ، کدوم ما دل اون دی قلبم از عشق تو لرزی روزچھ
  رخ دادداری دنی اولی احساست شدم من ، چھ جورری درگچرا

 ..ادی نمادمی دونم چرا ی مرداد ، نمکی نزدای بھمن بود تو
 

 گذارد و دستش را ی منی ماشی شده دهی کشنی پائمھی تا نی شھی شی را روآرنجش
 راه گم ی خورد و قطرات باران گاھیباد سرد بھ پوست کف دستش م.  بردی مرونیب

 مانده و رهی توجھ تنھا بھ جلو خیاما او ب!  کنندیکرده و بھ صورتش برخورد م
 شیای و او حالش ناکوک است و حال دنت بھ قبرستان نمانده اسیزیچ.  کندی میرانندگ

 !ناکوکتر
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 ِ قدر سردنی تو ای دارم ، چرا دستاجھی دونم چرا سر گینم »

  تو وجودم رخنھ کردهی ، چھ جوردی حس تلخ شک و تردنی ابگو
 ختی ھا فرو رای آن سقف روکی عمر ھم سقف بودن ، تو ھیبعد ! د؟ شیچ!  شد؟یچ
 !..خت؟ی خونھ آودی سپواریُ کالغ نحس و شوم ، رو دنی عکس ایک
 

 ی بلند آھنگ ھم قطع می چرخاند کھ صدای را مچی کند و سوئی را متوقف منیماش
 بندد و وارد قبرستان ی را محکم منیدر ماش. ردی گی شده و باران شدت مادهیپ. شود

 ِی از حد روز بارانشی بِی خلوتنی صبح است و ای قھی دقیساعت ھفت و س.  شودیم
 !ستی نبیً رفتگان اصال عجیایدن

ِ شود بھ قبر او و دوباره حس بد ی مکتریقدم بھ قدم نزد!  قبر ھاانی دارد از می برمقدم
.  کشاندنجای کھ او را بھ ایواژه ا! شک.  شودی مری شک در جانش سرازیو برزخ

 . عشق را ترک زده کردواری را جار زد و دتی کھ واقعیواژه ا
ُ ارد مانده و شکحاال ! یبھ خدا حت.. بھ آدم ھا.. بھ گذشتھ اش.. بھ خودش شک دارد! ُ

 و او در استیِ برزخ دننیشک بدتر! ست؟ی شک چنیاگر ھست پس ا! خدا ھست؟
 . داردیبرزخ گام برم

ِقبر .. قبر اعتماد.. یقبر زندگ.. ِقبر عشق! ِ قبر پرستش، نھستد؛ی ای می قبریباال
 ماند؛ آوار خواھد ی ترک خورده را میواری شک کرده است و دزیاو بھ ھمھ چ! مانیا

 ! آوارش بھ تھ جھنم برودری زدی بایشد اما کس
 یناک کشد و با اخم وحشتی مسشی خی بھ مو ھایدست. ندی نشی پا می شود و روی مخم

 دو روز را سبز نیتمام ا.  گذردی اش میدو روز از آزاد.  زندی زل مسیبھ قبر خ
 کارش بعد از بازگشتش بھ آن نیاول. دی سای ھم میدندان رو! ِ است؛ سبز کمرنگدهید

 گذارد و دستانش ی ھم میپلک رو!  بودطر عی ھاشھی شوم، شکستن تمام شیخانھ 
 ! لرزندی مشی کند؛ مشت ھایرا مشت م

 
 یاما صدا!  انجام دادنددنی ندی اقدام را برانی اولشیپلک ھا. در را بھ جلو ھل داد{ 

 تمام دیپلک گشود و د.  نمودندی بلند مشی گوش ھای او براقی ترسان و عمینفس ھا
 شرت و ساپورت، آن ی و تشانی پریمو ھا.  را ورانداز کردشیسر تا پا!  راتیواقع

 !ھ؟بی مرد غرکی یھم جلو
!  دو نفره بود؟بھی مرد غرکی ی شد؛ چرا تخت خانھ دهی بھ طرف تخت کشنگاھش
َ بھ فوران رسشیرگ ھا  خودش آوار ی و دستانش مشت شده و نگاھش رگ زده ولدندیَ

و .  شدی از پرستش دور نمی اھیُ صد تن وزن داشتند و نگاھش ثانشیقدم ھا! بود
 !دی دی را تمام شده مزی و ھمھ چود برخورد کرده بواریپرستش عقب عقب رفتھ و بھ د

.  شددهی و بھ سرعت بھ عقب کشدی مچش را چسبی گذاشت کھ دستشی پگری دیقدم
 . اش ضربھ زدنھینگاه در نگاه مرد چشم سبز دوخت و بھ س
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 با تمام یگری گرفت و دی را میگری مچ دیکی سخت بودند؛ ی مرد در جدالدو
ُباالخره ارد آن قدر محکم بھ س. دیکوب ی او می نھیخشمش تخت س  مرد کوفت کھ ی نھیُ

او جمع شده در .  بلند خودش را بھ پرستش رساندیبا گام.  افتادنی زمی تعادل رویب
ُخود، پلک بست و ارد   شی گلوریز. سر خم کرد.  در دست گرفتا شرتش ری تی قھیُ

 ی ادامھ ی جاشی گرفت و دم ھایدم م! دی اش را بوئنھیس.. دیگردنش را بوئ.. دیرا بوئ
 }!.. دادندی مرگ مخلوط با عطر مردانھ می بودن، بواتیح
 
! ی پریبد شد کھ اونجا بود:  زندی بھ قبر پرستش لب مرهی و خزدی خی ضرب برمبھ

 !شدمی مطمئن باش بازم خر م،یخواستیاگھ م...  ببخشمتیبد شد کھ نخواست
 نی کھ استیاز باران ن.  بردی فرومشی پالتوی ھابی چرخد و دستانش را در جیم

 یواژه ا! شک! ِ تند شده اند؛ از سوزش وجودش بھ تکاپو افتاده استشی قدم ھانیچن
پرستش در ! ِ بردن مرگھی ھدی مرد در ھم شکستھ را استوار نگھ داشتھ برانیکھ ا

 کھ او را کشتھ یی ھاادیھست و امان از  ادشی!  داردانی او جریِوجود ترک خورده 
ُمرد مرده! اند ِ َ! 

 ی آن می کند و سرش را رویدستانش را دور فرمان حلقھ م.  شودی منشی ماشسوار
 شھی کھ ھمییھمان خدا! خدا کو؟!  دھندی سوختن می صدابی عجشینفس ھا. گذارد

 ی را مچیسوئ!  قصد آوار شدن دارد؟واری دنی ای کرد کجاست وقتیسجده اش م
 .چدی پی منیبلند آھنگ در اتاقک ماش یچرخاند و صدا

 
 یری لحظھ کھ تو از خونھ منی ، ھمقھی دقنی بمونھ اادمی دیبا »

 !..یری تو وجود من بمدی ، نبایُ حسم از من گرفتاگرچھ
 

  رضا منشنییآ – کل یدانا
 

ھر آن .  در حال انفجار استیباروت.  دستانش گرفتھ و پلک بستھ استانی را مسرش
درد .  منفجر خواھد شد و کنترلش را از دست خواھد دادیی و صداکیو با ھر تحر

 زدن ادیدلش فر.  را ھم نداردشی است کھ توان باز کردن پلک ھاادیسرش آن قدر ز
 سرش در حال انفجار است و یکاسھ ! دنیمشت کوب.. زیِشکستن ھمھ چ..  خواھدیم

 آن ھا ی شھی اما درد ر کشدی پس سرش را میمو ھا.  کندی حس نمًبایدستانش را تقر
 . استچی امان سرش ھیدر برابر درد ب

! ؟ییبابا: دی گشای کھ بھ سرعت سر بلند کرده و پلک مندی نشی شانھ اش می رویدست
 ..صبحونھ آمـ

 بندد و ی سر دردش را ندارد، پلک می سر و صدای طاقت تحمل کردن بگری کھ دنییآ
 !رونیبرو ب:  گذاردی کاره ممھی شود، حرف او را نی مدهی کھ بھ زور شنییبا صدا
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 ی او می دهی بھ صورت رنگ پری توجھ بھ حرف پدرش، نگاه نگرانی اما بریسر
 !ِ حالت بد؟ییبابا: اندازد

 !ـــــــرونی برو بگمیم:  زندی مادی فراری اختی دھد و بی طاقت از کف مگری دنییآ
ز ھم با نگاه نگرانش بھ پدرش چشم  رود اما ھنوی عقب می ترس خورده گامریسر

 ری داند کھ ھمھ اش تقصی و مدهی ماه چند بار دکی نی حالتش را در انیا. دوختھ است
! ستی دکتر نرفتن چی پدرش برالی داند کھ دلی اوست اما نمی کننده وانھیسر درد د
 ی ھمچون فنر از جا منییآ! ر افتاده استی گماری بی سرد و پدری مادرنیپسرک ب

 یسر م.  کندی نرم برخورد میزی ترس خورده عقب عقب رفتھ و بھ چریجھد کھ سر
 .ندی بی را می در ھم مھریچرخاند و چھره 

 ! باش مامانرونیب:  کندی متی ھدارونی را گرفتھ و او را بھ بشی شانھ ھایمھر
 ! بانورونیبرو ب: دی گوی کشد و خمار می نفس مقی عمنییآ

 حالت ی بی فرستاده و خودش با چھره رونی را بریو، سر توجھ بھ ای اما بیمھر
 ی جوش منییآ.  زندی بھ او زل زده و پوزخند منھیدست بھ س. ستدی ایدرون اتاق م

 تفاوت ی تنھا بیمھر.  کوبدیبھ سرش مشت م.  رودیقدم رو م.  زندینعره م. آورد
 در حال بد پدرش را ی از الی ولستادهی از اتاق ارونی ھم بری کند و سرینگاھش م

 شود اما جرأت داخل شدن ی و باال منی پائشی نگرد؛ نگران است و بغض در گلویم
 مادرش یپدرش اگر برا!  خواھد کھ پدرش را خوب کندیندارد و فقط در دل از خدا م

 حالش دلش را نی ادنی اش است و دی از وجود و زندگیمی نری سری براست،یمرد بد
 . آوردیدرد م بھ
 !ــــــرونیبرو ب:  زندی نعره منییآ

 را ی اما شارژر گوشندی بیھمھ جا را تار م.  بردی ھجوم مری تحرزی طرف مبھ
 کند و او از ی برخورد می مھری پرت کرده کھ بھ شانھ یبرداشتھ و بھ طرف مھر
 خواھد داخل شود ی حرکت، منی شوک زده از اریسر.  کندیدرد صورتش را جمع م

 . رودی مشی تعادل پی و بیمانی و پشجھی با سرگنییآ.  کندی او را منع میکھ مھر
 کند کھ او با خشونت خودش را ی دراز می حسش را بھ طرف مھری لرزان و بدست

 بانو... با! نیبب... دست خودم... ن..بانو مـ... با:  کشدیعقب م
 دارد و حالت تھوع.  زندی را چنگ مشی برد کھ مو ھای دردش امانش را مسر

 . شودی اش ھم ھر لحظھ کمتر میاریھوش
ِدست خودت : دی گوی بھ ھم چفت شده اش، می دندان ھای با حرص از الیمھر

 !.. ھان؟ست،ین
 !..ِحالت بد، ھان؟:  جلوی گامی رود و مھری عقب می گامنییآ

 ی مادی فری کند کھ مھری با چشمان اشک آلود و درشت بھ پدر و مادرش نگاه مریسر
 تا مرگت سر یمگھ من گفتم کھ بمون! ؟یمگھ من گفتم کھ عمل نکن! بھ درکــــــ : زند

 !..برسھ؟



 83 

 کوبد ی او می نھی با کف دو دستش بھ سی شود و مھری ھمراه غرورش خرد منییآ
 ی وحشیول! بھ جھنم!  نکن،یکنیعمل نم:  شودی تخت پرت می روی تعادلچی ھیکھ ب

ِ ندارم کھ بعد مردنت بچھ م شبا خواب بد یًال عالقھ ااص! نشو و سر بچھ م داد نزن
 !؟یفھمی منھ،یبب

 خشم تی با نھاریسر.  دھدی طاقت از کف مگری افتند و دی ھم می رونیی آی ھاپلک
 . شودیداخل اتاق م

 ادی بھ زحمت فری لرزند وقتی متی از بغض و عصبانشی ھم خودش و ھم صداپسرک
 یستــــــــین.. ِمامان مـ من.. تو... یستــــــــــــین... یستیتو مامانم ن:  زندیم

 نیی آی شانھ ھاری زند و سری زل مری شوک زده و با چشمان درشت شده بھ سریمھر
 اما ھمچنان یمھر.  زندی مشی امان صدای بی ھی دھد و با گریتکانش م. ردی گیرا م

 . استختھی در درونش فرو ریزی و چستادهی اخیم
 ..دهیجواب نم... ِ ھوشیب:  چرخاندیو سر م بھ سمت اریسر
  ھوش شدهیب:  کندی چرخاند و زمزمھ می طرف پدرش سر مبھ

 دارد؛ تا بھ ی تخت گام برمی افتاده روِنیی و منگ بھ طرف آجی بھ خود آمده و گیمھر
 !ستی نی خوبدی نونی ھوش شدن نداشتھ و ای بیحال سابقھ 

 
 :یمھر

 
درون سرم انگار .  کنمی آسانسور نگاه می نھی روح خودم درون آی بری تصوبھ

 درون ری سرادیفر! تند رفتھ ام.  کشدی مری دھد و شانھ ام تیگرومپ گرومپ صدا م
 نی سنگمینفس ھا.  کندی جا خوش ممی و گلونھی درون سی زند و سنگیگوشم زنگ م

 بندم و حرف یپلک م! ندازمی برونیرا ب  ام را بشکافم و قلبمنھیھستند و دوست دارم س
 زودتر عمل دی بانیی گفت کھ آیم.  شوندی سرم پخش می دکتر ھم درون کاسھ یھا

 بی با وجود عمل ھم دچار آسی کھ حتنی زمان بگذرد احتمال اشتریشود و ھر چھ ب
 ی خودش نمنیی کردم بھ او بفھمانم کھ آیو من ھر چھ سع.  بھ کما برود، ھستایشود 

 ی خودش مالیبھ خ!  احمقِنییآ! ً برود او اصال گوش ندادی جراحغی تری زخواھد
 داند کھ ھم ی مرگ من را داشتھ باشد اما نمی عمل کردن تا لحظھ یخواھد بھ جا

 خودش بدون من فقط مرگ الیبھ خ!  راری دھد و ھم من و ھم سریخودش را آزار م
 ری سری کرد فقط برای ادعا ماول  او کھی خواھد و من در عجبم از حس ھایرا م

 ! خواھد کھ در کنارش باشمیم
 ی ماه گذشتھ ولکی.  شومیلرزان و خستھ از آن خارج م.  شودی آسانسور باز مدر

 پر می ماه گذشتھ و تنھا پسرکم براکی!  توانم بکنمی ترحم ھم نمنیی نسبت بھ آیمن حت
 اما ھستم؛ من بعد از مدت ھا ستمی زد من مادرش نادی کھ فریریسر. رنگ شده است

 شی کرده ام کھ برادای را پیبعد از مدت ھا کس! مدوست داشتن را با او تجربھ کرده ا
 !ستی دانم چی نمی ام ھست ولیزی چکی.  لنگدی احساسم می جاکی کنم اما یزندگ
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 کنم و بھ ی سالم مدمی جدی لب بھ منشری توجھ بھ اطرافم تنھا زیب.  شومی دفتر موارد
 توانستم بعد از ظھر بھ دادگاه نروم تا مجبور نشوم یکاش م.  رومیطرف دفتر کارم م

 !میای حال بھ دفتر بنیکھ با ا
 .. منتظرتون موندمیلیخ -

 ی ھا می کج در کنار صندلی و با لبخندنھی چرخم کھ او را دست بھ سی زده مشوک
 !لیسالم خانوم وک: نمیب

 !جا؟نیا! شما؟! سالم:  کنمی تنگ مچشم
ِ مرد نیِاومدم تشکر کنم بابت زنده نگھ داشتن ا: ستدی ای ممی چند قدم درست روبھ روبا

 !مرده
 ِ اعتراضھی ھی شبشتری تشکرتون بیول! :  بندم؛ تنھا او را کم داشتمی مپلک

 رفتنش را نگاه دهی باال پریبا ابرو ھا.  شودی توجھ بھ من وارد دفتر می خندد و بیم
 . کنمیبازدمم را فوت م!  رود؟ی کنم؛ خب تشکر کھ کرد، چرا نمیم
 اری بییدو تا چا: می گوی چرخانم و می کھ او ھم متعجب است، سر موای سمت شبھ

 ً!لطفا
 ! آزادتون کردن؟یِک: می گوی دھد و من ھم وارد دفتر کارم شده و می تکان مسر

 شھی میدو روز:  شنومی را مشی گذارم؛ صدای مزی آوی آورم و روی را درممیپالتو
 !مَیکھ زندون

 ھمھ فشار و نی اانیم!  ندارمی کلمھ بازیً امروز واقعا حوصلھ کی!  منی خداآه
 !!ً کنم اصال؟ی توانم با کلمات بازیافکار درھم، چھ طور م

 ی بازی رو برایروز خوب:  کنمی و انگشتانم را در ھم قالب منمی نشی مشی روروبھ
 نیبا کلمھ ھا انتخاب نکرد

...  نکردمیبا کلمھ ھا باز:  دھدی مھی تکی صندلی اندازد و بھ پشتی باال میی ابروتک
 .. رو گفتمتیفقط واقع

 تونمیم... نیرسی ھم داغون بھ نظر میلی و خنی اومدری دیلیخ:  کندی نگاھم مقیعم
 ! شده؟یبپرسم چ

 شد ی بچھ م امروز بستریبابا:  بندمی دھم و پلک می مھی تکی صندلی را بھ پشتسرم
 شھی داره بدتر می عمل کنھ و وضعشم ھشھی نمیراض... مارستانیتو ب
 ی چای فنجان ھاوایش.  کنمی شنوم کھ پلک باز می را می شخص سومی قدم ھایصدا

ُ من و ارد ھمتی روبھ روزی میرا رو  بھ ینی و او سمی کنی میتشکر.  گذاردی میُ
 . شودی مدست از دفتر خارج

ُارد  کھ ینی بچھ تون ی بابادیگی منکھیا:  شودی کشد و بھ جلو خم می میقی نفس عمُ
  باشھادی فاصلھ تون باھاش زخوادیدلتون م

 کھ تا سر حد مرگ ازش یًقطعا آدم دوست داره فاصلھ ش با آدم:  زنمی مشخندین
  باشھادی شده، زریکتک خورده و تحق
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 نیطالق نگرفت! ِ پدر بچھ تون معتاد؟نیا...  کھیلیخانوم وک:  پرندی باال مشی ھاابرو
 !چرا؟

تو کل : رمی گی را در دست می کنم و خم شده و فنجان چای فوت مرونی را بھ ببازدمم
... تومور داره... میطالق گرفتھ بود...  نزدهگاری امتحانم لب بھ سی برایعمرش حت

 حاال ی پسرم بمونم ولشی پکنھی درمان می ش باشم تا وقتغھیازم خواست دو ماه ص
 اگھ گھیم...  عمل کنھستی بمونم و حاضر ننارش روز مرگش کنی تا آخرخوادی مگھیم

 ..دی و بازم عذاب خواھد کشرمیعمل کنھ اونوقت من م
ِ چھ قدر حالم خراب کھ دینیبب:  شومی مرهی زنم و با گردن کج شده بھ او خی مشخندین

 گمی رو بھ شما منایدارم ا
 ..ی ولدونمی نمیزی چتونیاز زندگ:  اندازدی پا می روپا

 کھ یعاشق واقع...  عشق، مجنوننیَمرد ھا تو... َ مرد بودمھی:  شودی منھی بھ سدست
 ی اگھی نباشھ، مال کس دیلیل...  خرابتریکی و نزدکنھیُ حالشون خراب میبشن، دور

 مثل مجنون ی باشن ولیگری با ددیشا... رهی نمَ تو کتشوننای گناه باشھ، اادشیباشھ، 
 و فھمھی مرد مھی رو فقط ییزای چھیخالصھ بگم، ... شھی تا ھممونھیحالشون خراب م
 ..زاسی از اون چیکیمجنون بودن ھم 

دست افشان، !  کھ؟دیدونیم!  مجنونایِ احمق ای پدر بچھ تون نیا:  کشدی میقی عمنفس
 شونی حالیزیمجنون ھا چ... شیلی بھ لدنی جون دادن و رسی کوبان، رفت برایپا
 ستین
 !د؟یشما ھم مجنون:  نوشمی را تلخ تلخ می از فنجان چایمین

 ! زنده بودم، آرهیوقت:  کندی ماخم
 الی مردا ھم لیگاھ:  دھمی مھی تکی صندلی گذارم و بھ پشتی مزی می را روفنجان

! السی لن،یی آکردمیمن فکر م...  از عشقشونگذرنی زن و بچھ شون میبرا... شنیم
 ی کھ در کنارش باشم ولخوادی دوست داشتم باور کنم کھ فقط بھ خاطر پسرمون مینی

 ..اون
 !ِثابت کرد کھ مجنون:  کندی من جملھ ام را کامل می بھ جااو

 !اوھوم:  کشمی ام میشانی دھم و دستم را بھ پی تکان مسر
 !ن؟ییالیل! ؟یشما چ:  کندی و با گردن کج شده نگاھم منھی بھ سدست
 ..من... من! نھ:  خندمی کنم و سپس بلند می نگاھش مدهی باال پری با ابرو ھاھی ثانچند
ِمن اصال مدت ز:  کنم تا خنده ام را کنترل کنمی می و سعرمی گی مینفس  کھ زن ِیادیً
 الی چھ برسھ بھ لستمیھم ن
 ..دیگیدروغ م:  زندی کند و لب می نگاھم مقیعم

 ینی پدر بچھ تون، دیگی میوقت: ردی گی میقی کنم و او ھم دم عمی تنگ مچشم
 تولد ی براسوزهیققنوس ماده کھ م... ِمادر بودن ناخودآگاه ققنوس شدن... نیمادر

 دی بھ خاطر بچھ تون حاضر شدی ولدی از مردا متنفردونمیجوجھ ش، مثل شما کھ م
 بچھ ی براگذرهیاز خودش و آرامشش م... ِ ققنوسھی کار نیا... دی برگردکنار پدرش
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 ی صفت ھانی دو با ھم فرق دارن اما بارزترنیا... نی ققنوسن،یستی نالیشما ل... ش
 ..ًمادر ھا، اکثرا ققنوسن...  زن ھستنکی

 ققنوس باشھ خواستی پرستشم میحت:  کندی شود و اخم می منی و نگاھش غمگلحن
 ..یول

 !ست؟ی پرند؛ منظورش چی باال ممیابرو ھا.  کشدی میقی بندد و نفس عمی مپلک
 .. رو بگمنی از سھ ساعت منتظر اومدنتون موندم تا فقط اشتریب:  اندازدی مری بھ زسر

 ھی ی آزادی کمک برانی من، عِی آزادیکمک برا:  و با اخمقی عمکند؛ی منگاھم
 ..ی ولن،ی کردی کار خوبدیشا... دونمینم...  بودیری زنجی وونھید
 ! ماستداری دنی آخرنیا:  زندی مشخندین
 

.  دھمی کنم و سبد کوچک نان را ھم در دسترسش قرار می را پر از املت مبشقابش
 اندازم کھ در حال گذر از ی مییرای پذواری دی بھ ساعت روی چرخانم و نگاھیسر م

 ادیدادگاه ز.  فشرمی را ممی ھاقھی بندم و شقیبا درد پلک م.  استمی چھار و نیرو
 تا بھ حال ری باعث شد کھ سرنی زدم و ای مستانماری ھم بھ بی سردی اما بادیطول نکش

قاشق .  ماندی صورت گرفتھ اش ثابت می کنم و نگاھم رویپلک باز م! گرسنھ بماند
 . کندی و پس مشیرا درون املت فرو برده و فقط آن را پ

 ! مامان جان؟یخوریچرا نم:  کنمی مپای چلزی می را رودستانم
 یستیتو مامان من ن:  کوبدی کند و قاشق را درون بشقاب می ماخم

دستانم را .  دودی مرونی و از آشپزخانھ بدهی را عقب کشی شوم و او صندلی ممات
.. ری و سرنییکار و خانھ و آ.  چسبانمی ام را بھ ساعدم میشانی گذارم و پی ھم میرو

 ی حال نمی مثل گذشتھ از سر درد بگری است کھ دبیت فشارم و عجاز ھمھ طرف تح
 کند ی کارش را میرکی زری کھ زیگرنیو م  ھمھ تنشنیا! شوم و ھنوز سر پا ھستم

 ! استبیً واقعا عجنی کنند و انیھم ھنوز نتوانستھ اند مثل قبل من را دو روز خانھ نش
 خانھ و در کنار نیبودن در ا. انم پوشی کنم و با کف دو دستم صورتم را می بلند مسر

 کل وجودم انداخت ی و سکوت ناگھانمی ھاغی جادی ماه من را بھ کی نی تمام طول انییآ
 ی لنگ ممی کردن ھایھنوز مادر.  ھستری چون سرستندی مھم نمی براچکدامشانیاما ھ

 کھ وجدانم را عذاب ستیکس!  رودی مشی براوجودم  کھ کلستی کسریزنند اما سر
 ی توجھ منیی ھمان موقع بھ التماس نگاه آدیبا!  گذاشتمشی دھد؛ چھ احمقانھ تنھایم

 ! نبودیِ ماندم اما حالم، حال درستیکردم و م
 و دهی کشرونی بنتی را از درون کابی ایکی پالستینیس. زمی خی کنم و برمی مینچ

از آشپزخانھ .  گذارمی آب را درونش موانیبشقاب پر از املت و چند تکھ نان و ل
 ریکاش حداقل سر!  را درک کندمی روز ھانی بتواند حال اریکاش سر.  رومی مرونیب

ً قای من دقی حرفش برانیکاش بداند کھ ا! ستمی کھ مادرش ندی مرا بفھمد و نگویکم
 !ِخود مرگ است
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 دهی تختش دراز کشی و من، روی گذارم؛ پشت بھ در ورودی پا بھ درون اتاقش مآرام
 ی برم برای مشیدست پ.  گذارمی را کنار دستم مینی و سنمی نشی تختش میپا. است

 و آه ردی گیدلم م.  نرسدشی کند تا دستم بھ مو ھای کھ سرش را خم مشینوازش مو ھا
 . شودینفسم تنگ م.  کشمیم

 تمی چرا اذگھیتو د! ؟ی باھام پسریکنی مینجوریچرا ا!  جان؟ریسر: می گوی مآرام
 !؟یکنیم

 شود یم!  سوزندی تخم چشمانم ھم می شوم؛ حتی متعجب ممی بغض دار بودن صدااز
 !بشکنم؟

 ! ھوم؟ستم،یحدقل بھم بگو چرا من مامانت ن! ر؟یسر -
چون من :  اندازدی زده ام مخی گرفتھ اش آتش بھ جان ی گردد اما صدای سمتم برنمبھ
 !..گھیالم برو د خب حای ھمھ سال نبودنیا... خوامینم... ی باشخوامینم

 ھمھ سال تو نیا:  چکدی گونھ اش می و اشکش روندی نشی تخت می گردد و رویبرم
 بھ خاطر تو عمل نییبابا آ!  بروی ولکنمی شم تحمل مھیبق...  تحمل کردم،ینبود

 خب حاالم برو ی و رفتیُتو کھ من گذاشت... دونمی من مره،یمی داره مییبابا... کنھینم
 ..شھی کھ حالش بد میکنی متشی و اذیزنیبد حرف م تو باھاش...  عمل کنھنییتا بابا آ

من :  رسدی ھق ھقش بھ گوشم مانی بھ زحمت از مشی اندازد و صدای مری بھ زسر
 رهی بمخوامینم
پسم .  کشمیاو را در آغوش م. ستمی ای زانو میرو. ستی دست خودم نزی چچی ھگرید
 ی ام آتش منھی کند و سیھق ھق م.  فشارمشی بازوانم مانی زند اما محکم در میم
بھ مرز .  چکدی نمی زنم، اشکی شوند اما ھر چھ پلک میچشمانم پر آب م. ردیگ

 . رسمی میخفگ
 !.. نکن پسرمھیگر!  نکن جون دلمھیگر:  کنمی گوشش زمزمھ مکنار

 را کھ کل وجودم با آن یزی بندم و چی کنم؛ پلک می بوسم و نوازش می را مسرش
بھ خاطر تو ... رمیم! باشھ مامان! رمی نکن سرھیگر:  آورمیمخالف است بھ زبان م

 ..ـیم
 را ریسر.  نفس بکشمی حتای توانم ادامھ بدھم و ی شود کھ نمی آن قدر بزرگ مبغضم

 کنم یخودم را درون بالکن پرت م.  دومی از اتاق مرونی کنم و بھ بیاز آغوشم جدا م
 گذارم و ی مشی پیقدم.  سوزاندی را ممی ھاھیسرما ر.  کشمی مقی عمینفس ھاو 

 ی کند اما ھر چھ زور میبغض نابودم م.  فشرمیم  دستانمانی بالکن را در مینرده ھا
 ی زنم اما اشکم نمی ام چنگ منھی فشرم و بھ سی را ممیپلک ھا.  چکدیزنم اشکم نم

 . ندارمی فاصلھ ایو من تا خفگ..  چکدینم..  چکدینم.. چکد
 !..مامان؟:  شنومی نگرانش را میصدا
 نگاھش ستد؛ی ای ممی و روبھ رودی آی مشی چرخم و او پی نفس زنان بھ سمتش منفس

 !؟ی خوبیمامان: نگران است
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:  کنمی بندم و زمزمھ می دھم؛ پلک می مھی بالکن تکی و بھ نرده ھانمی نشی پا ماز
 ی بدیمن با بابات روزا...  کنمھی گرتونمی نمی ولشمی م کھ دارم خفھ مچارهیاونقدر ب

 دست خودم گمی میزیاگھ چ... دمی کشیی چھ درداینی تا ببیتو نبود! ریرو داشتم سر
 .. دوست دارم و تو ھمرو  فقط توایاز کل دن... ستین

 ! برویگیتو ھم م: می گوی خش دار میی کشم و با صدای میقی عمنفس
 کنم و دستم را دور شانھ ی را باز ممی پلک ھایال.  کنمی را در کنارم حس منشستنش

!  پسرکمچارهیب.  بندمیپلک م.  دھدی مھیسرش را بھ شانھ ام تک.  کنمی حلقھ مشیھا
 !رمی سرچارهیب.  افتاده استری گنیی من و آنیب
 

 شھاب فرزان - کل یدانا
 

چند لحظھ طول . ندی بینگاھش سقف را ناواضح م.  غلتدی و بھ پشت مدی گشای مپلک
 چرخاند و یسر م.  پس از خواب خارج شودی و از حالت مستدیای کشد تا بھ خود بیم

بھ .  کندی فوت مرونی زند و نفسش را بھ بی میلبخند محو و خستھ ا. ندی بیاو را م
 اش را یشانیرفتھ و پ شتریپ.  کندی او حلقھ مر غلتد و کم کم دستش را دور کمیچپ م

 شھاب ی برانی شوند و ای کوتاھش کم کم دارند بلند میمو ھا.  چسباندیبھ سر او م
 دی بھتر امیی شود بھ فردایھنوز ھم م..  اش ھنوز ادامھ داردی کھ زندگنی ایعنی

 !داشت
:  کندی چسباند و آرام زمزمھ می او مدی سفی کند و گونھ اش را بھ گونھ ی بلند مسر
 ! جانھیآس

 بھ ھم را شی ابرو ھایکی نزدی تواند جلوی نمگری لرزند و دی مھی آسی ھاپلک
 ی گوشھ یلبخند تلخ.  ماندی می کند و سر شھاب ھمانطور باقیسرش را خم م. ردیبگ

 یدلش م.  شودی مری و ھمان حس تلخ دوباره با سرعت در جانش سرازندی نشیلبش م
.  کندی میادآوریشده شان را بھ او   سقطنی و جنھی چپ آسیً و ذھنش فورا پاردیگ

 . بوسدی را مھی آسی شانھ انیم.  گذاردی بالشت میسرش را رو
 دارد و با ی دارد کھ شھاب دستش را محکمتر دور کمر او نگھ میی قصد رھاھیآس

 ..رمیمن م! بخواب: دی گوی آرام و خش دار مییصدا
باشھ :  کندی گوشش زمزمھ مری بوسد و زی او را می کند و آرام گونھ ی بلند مسر
 !امروزم مھربون نشو!  دلمزیعز

 ی از مبل ھایکی یخودش را رو.  رودی مرونی و از اتاق بزدی خی را گفتھ و برمنیا
 یبا کف دو دستش صورتش را م. ندی نشی شده مزی خمی کند و نی رھا مییرایپذ

 خوش ی ماه است کھ روکی.  سوزندی شده است و چشمانش منیقلبش سنگ. پوشاند
 امضا گری حقش باشد اما دنیکرده ا  کھیی بھ خاطر ظلم ھادیشا.  استدهی ندیاز زندگ

ً کھ قرار بود فرزند او شود اصال حقش ینیسقط جن! ِکردن سند قتل کودکش حقش نبود
 !نبود
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!" خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد" ندی گوی کھ منیا.  لرزندی مشی کم شانھ ھاکم
 خواھد ی حال اوست؛ خودش در حق ھمسرش ظلم کرد کھ حاال او نمتی حکاًقایدق

 انی فقط مجبور شده بود مچارهیب! ستی شھاب نریقبول کند کھ مرگ فرزندشان تقص
 لرزند و ی مدتری شدشیشانھ ھا! رگی را انتخاب کند دیکی اش ی زندگی مھیدو ن
 تفاوت بماند اما امان یھد ب خوایم.  رسدی ھم مھی بھ گوش آسی اش حتھی گریصدا

 ! زنکیاز دل 
 کھ تا ستیادگاری چپش یِلنگ زدن پا.  رودی مرونی و از اتاق بزدی خی اراده برمیب

آرام در ! آخر عمر تصادفش را و مرگ کودکش را در ذھنش زنده نگھ خواھد داشت
 کند یشھاب حضورش را حس م.  کندی نگاھش مرهی خرهی و فقط خندی نشیکنار او م

 ی مشی پلک ھاری دستانش را زپشت  چرخاند وی مگریکھ بالفاصلھ سر بھ سمت د
 ! ندارددنی بلند بود اما اشک مرد کھ دشیکشد؛ صدا

 کی نیدر ا.  کندی شھاب حرکت می دهی خمی او بھ طرف شانھ اری اختی بھی آسدست
 شھاب را ی نوک انگشتانش شانھ!  کند، خبھی گرنی چننی بود او ادهیًماه اصال ند

 .ندی نشی او در چشمانش می کنند کھ نگاه رگ زده یلمس م
 !جانم خانومم؟:  زندی واضحش لبخند میادی حالت زبرعکس

 اندازد و ی مری کند و شھاب سر بھ زی فقط نگاھش مھیآس!  مھربان شده، نھ؟یادیز
 افتد و باز ھم در سکوت فقط ی در کنارش مھیدست آس.  کشدی می و لرزانقینفس عم

 . ماندی مرهیبھ شھاب خ
 صبور ی ھی و تو ھمون آسشمی مداریھر وقت ب: دی گشای دورگھ لب می با صداشھاب

 .. کھوفتھی مادمی...  کھوفتھی مادمی ی فور،یستی نیِو مھربون قبل
ر  کھ دییاز کارا... وفتھی مادمی گذشتھ یھمھ : ردی گی میقی بندد و دم عمی مپلک

 ..ی اجازه یحقت نکردم و کردم تا امضا
.  بنددی را مشی بزرگ شده و راه گلویادیدوباره بغض ز!  اش سخت استھی بقگفتن
ًاصال .  صبحانھ آماده کند و بھ سر کار بروددیبا.  کشدی میقی و نفس عمزدی خیبرم

 و ھی آسی خودش را غرق کار کند تا مدام خفھ نشود و بھ اخم ھا و صورت گرفتھ دیبا
 ! فکر نکندست،ی کھ نیلبخند

 !شھاب:  شنودی را مھی ناواضح آسی رود کھ صدای می طرف دستشوئبھ
 !جانم؟! :  نرم شده باشدی کمدی گردد؛ شای لبخند و با شوق بھ سمتش برمپر
 اندازد و ی مریسر بھ ز.  شودی خارج نمشی از گلوی کند اما کالمی دھان باز مھیآس

شھاب دوباره در کنار او !  فرستدی زند، لعنت میز مخالف م سایبھ دلش کھ گاھ
.  چسباندی منھی کند و سر او را بھ سیدست دور کمر ھمسرش حلقھ م. ردی گی میجا
 ی کھ برای عقب بکشد اما امان از دلرا  کھ خودشدی گوی مھی بھ آسی درونییندا

.  ماندی حرکت درون آغوش شھاب میفقط ساکت و ب!  کندیدوست داشتن ھمھ کار م
 ھنوز ھم بشود بھ فردا دی زند؛ شای سر او را بوسھ می روِی عمل جراحیشھاب جا

 ! بوددواریھا ام
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 نامدار مجد - مارستانیب - کل یدانا
 

: ستدی ای داده است، مھی تکواری نشستھ و سرش را بھ دی صندلی او کھ روی روروبھ
 !ِمرخص؟

 شھیامروز مرخص م...  عملش کننذارهینم:  بنددی پلک میمھر
 !؟یذاری تو نمای ذارهیاون نم: دی گوی شود و با طعنھ می منھی دست بھ سنامدار

  ندارهی زنده ش برام فرقایمرده !  کار بھش دارم؟یمن چ:  زندی پوزخند میمھر
 بھش یاگھ کار:  شودی صورت او خم می روی کند و کمی دستش را مشت منامدار

ُ کن و گورت گم کن تا دست ی لطفھی نداره، ی اگھ زنده و مرده ش برات فرق،یندار
 ! بردارهتیاز خر

 چفت شده اش ی دندان ھای و از الزدی خی و بھ ضرب برماوردهی تاب نگری دیمھر
خودش اومد ... ُ کنھ کھ حاال بخوام گورم گم کنمتیمن مجبورش نکردم خر: دی گویم

 کھ درمان کنھی من فرق نمیبرا... ردم تا درمان کنھ برگریسمتم و گفت بھ خاطر سر
 پس تا ھر جا الزم باشھ ھم بھ خاطر پسرم گشتماز اولش بھ خاطر پسرم بر...  نھایکنھ 

 مونمیم
 !..بھ خاطر پسرت؟:  کندی نگاھش مقی گردن کج کرده و عمنامدار

 افتاده ادتیچھ زود : ردی گی و تمسخر مری زند و نگاھش رنگ تحقی مپوزخند
 !یمادر
 افتاده کھ ادمیمن حداقل :  نشاندی بھ لب میقی شود و لبخند عمی منھی دست بھ سیمھر

 !؟ی کھ پدر بودادی مادتیتو !  رضا منش؟نی آرمی آقایتو چ... مادرم
 صورت ی و انگشت اشاره اش را جلودی آیخونش بھ جوش م.  شودی میَ جرنامدار

 اش ھی بھ کنای تواند جوابیپر نفرت و حرف، نم نگاه کی آورد اما جز یاو باال م
 ی برای جوابچی لرزد اما ھیفکش م.  کندی مکیصورتش را بھ صورت او نزد. بدھد

 دخترش در ی گذاشت و فقط وقتتنھا  کھ خودش آنا رای او وجود ندارد وقتی ھیکنا
 خودش پدر نبوده است ی ندارد بدھد وقتی جوابچیھ!  رفتدنشانیحال مرگ بود بھ د

 ! را بدھدی مھریکھ بتواند حاال جواب مادر نبودن ھا
 ی بدی نداریجواب:  نشاندی بھ لب می زنند و لبخند مغرورانھ ای برق می مھرچشمان

 !..آقا نامدار؟
 یغلطا... نی اگھی ھمدنیتو و داداشت ع:  زندی کشد و پوزخند می میقی عمنفس

 بھ نیزنیخودتون گند م...  سھی سر بقدادتونید و ب و دانیکنیاضافھ رو خودتون م
 نی و ھر دوتونم عنیدو تا برادر...  کھ درستش کنننیخوای و بعد از ھمونا مھی بقکلیھ

 ھم
 کھ ی و کثافتی ھر چھ قدر ھم بد بوده باشد بھ بدنییآ!  آوردی تاب نمگری را دیکی نیا

 فکر رابطھ ی حتنییآ!  نخواھد بودی و حتستی زند، نبوده و نیاو درونش دست و پا م
 ! کند چھ رسد بھ ھمانند او بودنی کرده و نمی نامشروع ھم نمیھا
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 ی کند باال نرود، می می دورگھ کھ سعیی شود و با صدای خم می صورت مھریرو
 ..ستی من ننی ھم کرده باشھ عی ھر غلطنییآ!  نره زن داداشادتی ُنیا: دیگو

نذار :  کشدی میقید و نامدار پلک بستھ و نفس عم پرنی باال می مھری ھاابرو
 !..رهیبم

 ی ھر چنییآ: ندی بی چشمان او را میسی در کمال تعجب خی و مھردی گشای مپلک
 !..رهینذار بم...  اشتباھات احمقانھ ش بودهیبوده از رو

 دارد، لب ی دھد و ھمانطور کھ عقب عقب گام برمی دھانش را بھ زحمت فرو مآب
 ریبھ خاطر سر:  زندیم
 از او اندازدی بی بھ مھریگری نگاه دی حتای کھ منتظر جواب بماند نی ای چرخد و بیم

 نییآ.  دودی منی کند و از پلھ ھا پائی می بلند راھرو را طیبا گام ھا.  شودیدور م
 گاه چی ھر چھ ھم بد، ھنییآ!  را ھرگزنیی داند اما آیاو خود را لجن م!  استفیح

 ! داندی را خوب منیا  و نامدارستیوده و نلجن نب
ًفورا بھ زن . ندی بی میزی چشی رسد کھ درست روبھ روی ممارستانی بی درون الببھ

 یقلبش محکم م.  کندی ھستند، پشت می کھ در حال ورود بھ البیی آشنایادیِو مرد ز
 بشی اش را از جیگوش! نندی او را ببدی کند؛ آن ھا نبایدستانش را مشت م. کوبد

 . دھد تا از کنارش بگذرندیبا آن نشان م ً کشد و مثال خودش را سرگرمی مرونیب
 نرگس را حس ی عطر آشنای بوی کنند کھ حتی اش عبور میکی ھا آن قدر از نزدآن

ِ دختر نی اریھمش تقص:  شنودی زن نگران و ناالن را می لبری زیکرده و زمزمھ ھا
 ..نییچھ قدر گفتم، آ... ِشوم

 را یگوش.  تواند بشنود چون از کنارش گذشتھ اندی او را نمی زمزمھ ھای ھی بقگرید
 عطر ی ھاماندهی باقنیِ حس آخردی بندد و بھ امی برد و پلک می فرو مبشیدر ج

 روز دلش را کی کھ ی مادری شود برایدلش تنگ م. ردی گی دم مقینرگس، عم
 کند یدستانش را مشت م! اوست ری تقصشی مو ھایدی از سپیمی کھ نیشکست و پدر

 را از یی جا ھاکی شد ی رود؛ کاش میقدم بھ قدم عقب م.  لرزندی مشیو مشت ھا
 ! کردیاول زندگ

 و نگاه خمارش دی گشایدر را م.  کندی لب غر غر مری دارد و زی تعادل گام برمیب
 یبخند مضحک پرند و لی باال مشیابرو ھا!  خورد کھ آشناستی گره میدر نگاه مرد

 . افتندی ھم می روشیپلک ھا.  شودی لبش پخش میرو
ُ ارد مینی بری گندش زی کند بوی کھ باز مدھان بـ بھ بھ :  کندی زند و صورت جمع میُ

 ! دکتریآقا
ُاما ارد متعجب م! ی و نھ ترسی تعجبنھ  و بعد از چند ماه خوب او ی مستانی شود؛ میُ

 !را شناخت
اون ...  اونیول... مستم:  رودی کنار مزانی در افتان و خی خندد و از جلوی حال میب

تـ تو اوجشم ...  تواتیلعنت... کننیُچشات از جلو چشم پاک نم... ُزھرمارتراشم چشات
 ..ـیدس از سرم برنم
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ُارد ب.  خنددی ملی دلی کند و بی کاناپھ پرت می را روخودش  حرف داخل خانھ شده یُ
 و جام ی بطرزی میرو.  داردی گام برمییرایآرام آرام بھ طرف پذ. د بندیو در را م

. ستدی ای زند و باال سر او میپوزخند م. ندی بی متزای خورده پمی نی جعبھ کیو 
ُارد.  ھستندسیچشمانش سرخ و خ  کوتاھش فرو برده و ی پالتوی ھابی در جدست ُ

 . ماندی مرهی سبز رنگ او خی بھ مردمک ھایفقط با تمام نفرت و سرد
فقط اونقد دادم باال کھ ...  نخوردمادیز:  کندی زند و سرفھ می می لبخند محونامدار

  برهادمیعطر نرگس 
ُ ارد میشانی پی رویاخم.  خمار و بم استشیصدا منظور او !  عطر نرگس؟ند؛ی نشیُ

 سر چرخانده و!  استزی از حد رقت انگشی مرد بنی فھمد اما بھ نظرش ایًرا قطعا نم
خاطره ھا .  ماندی در اتاق خواب ثابت می اندازد و نگاھش روی بھ کل خانھ مینگاھ

 نی اش سنگنھیس!  رودی فرو مدی از اسیض و قلبش در حورندی گیدر سرش جان م
 !ً شود؛ واقعا آن روز چھ طور جرأت کرده بود تا بھ آن اتاق شوم پا بگذارد؟یم
 تو قبرستونھ... ستی اونجا نگھید... گھید...  نگاش نکنیادیز -

ُ و با زمزمھ گفت اما ارد خوب شنی لبری آخرش را زکلمات نگاه پر نفرتش را ! دشانیُ
ًواقعا از او !  احمقیادی زای مست است یادی زای مرد نیا.  دوزدیبھ صورت او م

 ی آشناای دوست کی ھستند؛ انگار کھ ی از حد عادادی کھ زشیواکنش ھا!  ترسد؟ینم
 ! بھ سراغش آمده باشدیمیقد

 !ھ؟یچ:  اندازدی را باال مشی ابرو ھانامدار
ُارد  !ُ من؟ی شناختی جدیجد:  زندی مشخندی کند و نی گردن کج مُ

 کشد و با نگاه خمارش بھ او زل ی و خودش را باال مردی گی کاناپھ را می پشتنامدار
  دردی دوادادمیرات نم... ِد اگھ نشناختھ بودمت کھ:  زندیم

ُارد  ِخود دردم... ستمی درد نیمن دوا:  کندی نگاھش مقی شود و عمی منھی دست بھ سُ
 یِد نـــــھ آقا:  خنددی بندد و می گذارد؛ پلک می کاناپھ می پشتی سرش را رونامدار
ِشوھر سابق عشق سابق فقط واسـ واسھ ... کنھیعقلم کار م...  عقلمیمستم ول! دکتر ِ

  نھ رفاقتادیکشتن م
ُارد  ی منی زمی دارد و روی را برمتزای پی و جعبھ ی عقب گذاشتھ و بطری گامُ

 واسھ یدونیپس م:  کندی چانھ اش ستون مری دستش را زند؛ی نشی مزی میگذارد و رو
  اومدم سراغتیچ

 گذارد و نگاه رگ زده اش را ی کاناپھ می پشتی دستانش را باز شده از ھم رونامدار
 !..َ پپھ نھیول...  ھستزی مرد رقت انگنیا:  دوزدیبھ او م

ِ کھ چن روز پدونمیم:  زندی مشخندین  یمنتظر بودم رخ نشون بد... یَمیِ
ُارد ... پس کارم راحتتر شده... ِخوب:  اندازدی باال میی شده و تک ابرونھی دست بھ سُ

  کھ روشنت کنمستی نیازین
 شیزمزمھ ھا.  بنددیلک م کاناپھ گذاشتھ و پی پشتیسرش را رو.  خنددی منامدار

 . درد بد درون خود دارندکی
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ِاصل اصلش از ...  برم اونوردی خستھ شدم و گفتم بایوقت...  و چار سالم بودستیب -
 .. برمنجای از اخواستمیم... خواستمیفقط م... اول فقط
 ..ای ای ای...  مھندسای...  دکترای...  تاجر شمخواستمیم:  زندی مپوزخند

 .. برمخواستمیفقط م... دونمیچھ م:  کندی را کج ملبش
 اندک ھم دارد از سرش ی محکمتر؛ ھمان مستشی شود و زمزمھ ھای کج مگردنش

 پشتم خواستیم...  بھ خونواده م گفتم ھمھ شون گفتن نھ بھ جز داداشمیوقت! :  پردیم
 .. پشتش باشمتونمی مرگ و نمی پارهیحاال داره م... باشھ

... شر درست کردم... قھر کردم... داد زدم: دی گشای پلک نمیوزند ول سی مچشمانش
 ..ُباالخره بابام سھم ارثم داد و منم

 ..پـــــــر:  دھدی بھ سمت آسمان حرکت ممای را مانند ھواپدستش
 از گوشھ ی دھد و ناخودآگاه اشکی فرو مشی حجم گلوانی دھانش را بھ زحمت از مآب
 ..یلعنت... یلعنت... یلعنت... عطر نرگس:  چکدی پلکش می
 شدم وونھید... ُ عطر نرگس کردی اومد، دلم ھواایسارا کھ دن:  کشدی اش را باال مینیب

 ..ِشیپ... ِشیکھ باز از سر لج نرفتم پ... کھ برگشتم
ُ ارد می زده خی و نگاھش را بھ نگاه دی گشای کند؛ پلک می سکوت می الحظھ  یُ
 ! دکتر؟ی دس بجنبونیخواینم: دوزد

ُارد  ..ی ولخوامیم: ندی نشی کشد و صاف می میقی نفس عمُ
 ُی کھ دوست دارم ازت بپرسم چھ جور مردنیزیانقد رقت انگ:  کندی کج مگردن

 !؟یخوایم
 .. کھی جورھی...  کھی جورھی... دونمیچھ م:  زندی مشخندی ننامدار

  رو ندارمگھی گند زدن دھی ی حوصلھ گھید...  کھ تموم شھی جورھی:  بنددی مپلک
ُارد  !ِ چھ طور؟یپرت شدن از بلند:  شودی منھی دست بھ سُ

 .. مردیتو فوق العاده ا:  خنددی منامدار
ُ کھ گند زدن یی جا دور از جاھی...  شھرنی اِرونی جا بھیفقط :  کندی نگاھش مقیعم

 ..شروع کردم
  جا دور از قبر پرستشھی:  زندی ملب
 

حاال کھ ... لعنت:  کندی چاق می کشد و نفسی اش مینی بریا ز پشت دستش رنامدار
  ترس دارهیلی خنمیبیم

ُارد   ندارهی کھ ھنوز ارتفاعنجایا: ردی گی مشی دستش را بھ پھلوکی ُ
 ُ آدم بکشھتونھیارتفاع کمم م:  زندی شانھ بھ او زل می چرخاند و از باالی سر منامدار

ُارد  ِ بھترادی ارتفاع زیآره ول:  افتدی پوزخند زده و جلوتر از او بھ راه مُ
 !چرا؟:  کندی سرفھ منامدار

ُارد  ی کوه نور می دھد و بھ بلندی زند و چراغ قوه را در دستش حرکت می مشخندی نُ
 ِشتریچون دردش ب: اندازد
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 ! دکتر؟میشیم محسوب وونھی بگو ما االن دیتو کھ روانشناس:  خنددی بلند منامدار
ُارد  !شک نکن:  اندازدی را باال مشی ابروکی ُ

 کند کھ لرزش نامحسوس چانھ اش ی منیبھ خود تلق.  دھدی آب دھانش را فرو منامدار
 ِسرد! :  بلکھ از سرماستستی و ترس نیکی از تارشیو نفس نفس زدن ھا

 یدیلباس کم پوش -
 دی و شلوار سفرھنی پھی فقط یخودت گفت:  پرندی نامدار باال می ابرو ھاجفت
ُارد  ی بھ تودیسف: دی سای ھم می و دندان رودهی کشیقی و نفس عمستدی ای از حرکت مُ
 ادی ھم میلعنت

 دوزد؛ آن قدر ھمھ ی دره چشم میاھی زند و بھ سی و دست بھ کمر مستادهی ھم انامدار
 ترسمیم :ستی ندای کھ از آن باال آمدند ھم پی جاده ای است کھ حتکیجا تار

ُارد  !؟یاز چ: ردی گی منی نور چراغ قوه را پائُ
 زنند، قفل ی او کھ در نور کم برق می سر چرخانده و نگاھش را بھ چشم ھانامدار

 مرگ:  زندیکرده و لب م
ُارد  ..کردمیکم کم داشتم بھ آدم بودنت شک م... ِخوب:  اندازدی شانھ باال مُ

ُ پرند و ارد گردن کج می نامدار باال می ھاابرو  آدما از مرگ یخب ھمھ :  کندیُ
 ی خودت اومدی باال با پا ھانی کھ تا ای آقا شجاعیلیباز تو خ... ترسنیم

پرستش !  تو؟یحت! ترسن؟ی آدما از مرگ میھمھ : ندی نشی منی زمبی شی رونامدار
 ی اھل خدا و نمازگفتیم

ُارد  یچی از تو بھ من ھیبھ تو گفتھ ول زای چیلیپرستش از من خ:  زندی پوزخند مُ
 نگفتھ
 تا یمگھ فرصت داد:  شودی او می رهی خی وقتردی گی نامدار رنگ نفرت منگاه
 !بگھ؟
ُارد تا جواب ... فرصت دادم! : ستی کند؛ ابری اخم کرده و سر بھ سمت آسمان بلند مُ

...  حرف نزد و فقط با نفرت نگام کردی چند روز وقت داشت تا بگھ ولادی بشیآزما
 کنھ تا یُ جواب انداختم جلوش و گفتم تو رو، پدر بچھ رو، بھم معرفی برگھ مَیوقت

  دادلمی تحویَ وریَ تو درِی معرفی جانن، کھ تو سرمن ھمون تو بموییفکرا
 یَدر: ندی نشی منی زمی رسد و پشت بھ او روی نامدار بھ گوشش می پرسشلحن
 !؟یَور
 کھ ھست یپدرش ھر ک:  کندی پرستش را تکرار می و حرف ھاردی گی میقی عمدم

من ...  بھ جھنمگذرهی میتو اون سرت ھر چ... مھم منم کھ مادرشم... ستیمھم ن
 ..یاری سر بچھ م بیی بالذارمینم

 م گھی دیزای چیلیخ:  اندازدی می شانھ بھ نامدار نگاھی چرخاند و از باالی مسر
 .. بودیَ وریَ ھمش دریگفت ول

 کند؛ سر ی منی گذاشتھ و دو دستش را پشت تنش ستون زمشی پا ھانی قوه را بچراغ
 بدجور تو ی سؤالھی یول:  زندی مشخندی رسد، نیبلند کرده و نگاھش کھ بھ نامدار م
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ُ من دی تو رو کشتم، اون وقت االن تو بایمن زن و بچھ ... شھی منیمخم داره باال و پائ
 !ِ تو خونھ و تخت خواب من؟یُ ت فرستادچھ من تو رو کھ زن و بای یبکش

 نی پائی با خودم بپردمی مشنھادی پیول... من حال ندارم بکشمت:  زندی پوزخند منامدار
ُکھ منم انتقام زن و بچھ م گرفتھ باشم ِ 

ُارد  یبا نمک:  خنددی بلند مُ
 گفتی داداشمم بھم مُنیا:  زندی مشخندی ننامدار

ُارد  ِ بسیپرچونگ: دی گوی و با اخم مزدی خی و برمردی گی چراغ قوه را در دست مُ
 بره ادمی شھیحرف زدن باعث م:  داردی و جلوتر از او گام برمزدی خی ھم برمنامدار

  رومی بختک افتادنی و تو ھم عرمی بمخوامی کردم و گفتم میوونگیکھ د
ُارد  ِری شدن دمونی واسھ پشگھید: دی گوی با خنده مُ

قلب نامدار آن قدر از .  استری ھر دو مرد دی برایمانی پشیبرا.  شودی سکوت مو
 از پرت شدنش جان او را بھ لب شی قصد دارد پیی کوبد کھ گویترس مرگ محکم م

ِ مصرند در ابیھر دو مرد عج! برساند .  کار را تمام کنندیکی تارنی کھ در ھمنیُ
 دنشی از حد نفس کششی بی اما فقط پوچند کند بھ کل اشتباھاتش فکر کی مینامدار سع

 ژنی فقط اکسیریتو بم!  زند کھ نترسی مادی در درونش فری و کسدی آیبھ خاطرش م
 ستی درونی ندانی ھمدیو شا!  کمترنی زمی مزاحم از روکی شود و ی مشتریھوا ب

ُ ارد تا باالیکھ او را پا بھ پا  ترس او س دارد با حًقای کھ عمییروین کوه آورده است؛ یُ
 ! جنگدیاز مرگ م

ُ و ارد ھم در کنارش متوقف مستدی ایم  ِ بسگھید:  شودیُ
ُارد  ی فرستد و از عمق آن لرز بھ جان نامدار می نور چراغ قوه را بھ طرف دره مُ

 ی کاسھ وفتمی کھ بنجایاز ا: دی گوی لرزان میی زند و با خنده و صدای میافتد؛ سوت
 ! نھ؟ترکھ،یسرم م

ُارد  و یخوری آسفالت جاده قل می تا رویاریفقط اگھ شانس ب! نھ:  اندازدی چانھ باال مُ
 کننی مداتی زود پی ولیریمی میبھ خاطر ضربھ مغز

 !یچھ قاتل خونسرد:  چرخاندی سر بھ سمت او منامدار
ُارد  ..کشمتیمن نم:  زندی مشخندی نُ
ِ اندازد؛ با تمام نفرت زل نگاه نامدار شده یم صورت خودش ی چراغ قوه را رونور

 یپریخودت م:  زندیو لب م
پنج : دی گوی ربط می کند و بی شود؛ اخم می مرهی نگاه از او گرفتھ و بھ دره خنامدار

ُ برم خارج، پول سھم االرثم خوامیِ ماه بعد راه انداختن دعوا تو خونواده کھ من مشیش/ 
ھنوز دو ... دمی مدت آنا رو دھیاونجا بعد ... دمی عوض کردم و پرُلمیگرفتم و اسم و فام

 .. نگذشتھ بود کھ حاملھ شدجمونماھم از ازدوا
 یتو شرکت... دمی رو دی پرران،ی از آنا جدا شدم و برگشتم ایوقت:  کشدی میقی عمنفس

 یه ھا خندادیُ خنده ھاش من یلعنت...  باھاش قرارداد ببندمخواستمی کھ من مکردیکار م
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دنبال مادر و خواھرم تو ... چشاشم رنگ نگاه فرزانھ بود... نداختی منیِسرخوش آم
 ..شدم وجود اون بودم کھ عاشقش

من ...  دوست بودهیکیِقبل منم با :  دوزدی چشم می کند و بھ آسمان ابری بلند مسر
 و می مو طائی تا مادرم، سارا کوچولوکردمیُاحمق خودم با کار و پرستش مشغول م

کھ بھ اونا برنگردم و نگم کھ اشتباه ... ً بره تا مثال غرورم حفظ شھادمی میِخود واقع
دخترکم سھ ...  بھ ھمختی رُزی سارا ھمھ چِیماریب یول... کردم کھ ترکشون کردم

 .. تموم شدیسالش نبود کھ رفت و ھمھ چ
ُ ارد خبھ  برگشتم دوباره اومدم دنبال پرستش تا دوباره گم و گور شم یوقت:  شودی مرهیُ
 ..نیعقد کرد...  شوھرشی و بعدم شدیاون موقع تو خواستگارش بود...  لجننیب

 گھید... دمشی از دور دتونیبعد عروس:  زندی مشخندی اندازد و نی باال میی ابروتک
 دیپوشی تنگ نمی و مثھ قبل لباساکردی نمشیآرا
ُارد ِو من احمق چھ ساده لوحانھ باور کرده بودم کھ :  کندی زند و زمزمھ می م پوزخندُ

 !کنھیداره طبق خواست من عمل م
 بار ھیِقبل رفتنم، !  دکتر؟ی آقایدونیم:  زندی مشخندی کند و نی گردن کج منامدار

ِوقت زنت!  پسرجنبنیمامانم گفت شاخکات دارن م  حال سر خر و یمنم گفتم ک... ِ
!  ھم آنا گفت حاملھ م، گفتم بچھ؟یوقت...  رو عشق استیآزاد!  داره؟ی اضافتیمسئول

 ی شب زمستونھی...  شده عاقبتمنیحاالم ا!  کار؟ی چامخویبچھ م... من خودم بچھ م بابا
 بافمی و دارم چرت و پرت بھ ھم مستادمیکنار قاتلم وا

ُارد  یی قاتل تو، خود توجھی نتدر:  رودی باال انداختھ و با خنده پشت او میی تک ابروُ
 !اوھوم:  بنددی پلک منامدار

ُارد  !ُ اسمت بگودن،یقبل پر: ستدی ای پشت او مُ
 !نامدار مجد... ـیآرم:  کندی زمزمھ منامدار

ُارد  !ِوقتش، نھ؟: دی گوی گوشش مری برد و زی مشی سر پُ
 کند صورت دخترکش و مادرش را بھ خاطر ی میسع.  دھدی سر تکان منامدار

ُ کند عشق پرستش و نگاه ارد را از ی میسع. اوردیب  دارد ی بھ جلو برمیگام.  ببردادیُ
 ی آنا در ذھنش نقش مانی گری چشم ھاری شود، تصویو ھمانطور کھ در ھوا معلق م

ُارد نور را پائ. بندد  ی و نفرت تماشا میخوردن او را با خونسرد  اندازد و قلی منیُ
 !خودش تمامش کرد! تمام شد. کند
ُارد .  حس استیب.  رودی منی اندازد و راه باال آمده را کم کم پائی بھ آسمان می نگاھُ

 ی و سبک می توخالی مجسمھ کیخود را ! ستی سردش ھم نی ندارد و حتی حسچیھ
 ای جغد ی ھم صدای خودش و گاھی پای رود و تنھا صدای منی کوه را پائیبلند. ندیب

 ھم ندارد ی عذاب وجدانی حتست؛ی نییچ صدای شنود اما درون سرش ھی را میغالش
 ! قلب ھم نداردی حتیی شده و گوی خالِیخال! ستیو مثل قبل درون وجودش غوغا ن

 را شیپالتو.  کندی حرکت منشی رسد، ابتدا بھ طرف ماشی کوه کھ می بلندنیپائ
بعد ھم چراغ قوه را در دست .  کندی پرت منی عقب ماشی ھای صندلیدرآورده و رو
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 ی حتای کند و دای نامدار پی از جنازه ی اثردی کند تا شای می طادهیگرفتھ و جاده را پ
 چی است و بھ جز نور لرزان چراغ قوه ھض محیکیتار. دیایاو را درون جاده ب

 شود کھ جسم ی دور منشی از ماشی حدود صد متردیشا.  وجود نداردی اییروشنا
 .ندی بی جاده می خاکی را در شانھ یرنگ دیسف
 و ستیصورتش زخم. ستدی ای سرش میباال! خودش است.  داردی طرفش گام برمبھ

ھنوز ھم .  کندیسر خم م.  زندیکنارش زانو م. خون از کنار سرش راه گرفتھ است
 و پلک ی صورت زخمی و روبھ روزدی خیبرم.  کشدیآرام و با خس خس نفس م

 را دشی سفراھنین پی زمی روختھیِبھ سرعت خون ر.  کشدی بستھ اش دراز میھا
 . زندی او زل می بھ صورت کبود و زخمی حسچی ھی و بیبا خونسرد.  کندیقرمز م

حالم ازت بھ ... یھنوز کھ نمرد:  کندی نفرتش زمزمھ متی برد و با نھای مشی پسر
 فیح!  ھان؟گھ،ی دیشنویُصدام م. ..ادی بھ تو ھم مدی سفیول...  ضلع دومخورهیھم م

 قرمز َمیلی تو خرھنی پیُ ھر دومون قرمز کرده ولرھنی خونت پینی ببیتونیکھ نم
 ..ادی خون بدم نمیو از بگھید!  نامدار؟یدونیم... ستین

 !ریزود بم:  زندی چسباند و لب می او می زخمیشانی را بھ پلبش
چراغ قوه را برداشتھ و قدم قدم عقب .  کشدی و پشت دستش را بھ لبش مزدی خیبرم

ِ رود؛ نوبت ی منشی جان نامدار گرفتھ و بھ طرف ماشمھینگاه از جسم ن.  رودیم
 ! ضلع سوم استِانیپا

 :یمھر
 

ھم .  توانمی طور نمنیا. نمی نشی سجاده می زنم و ھمانطور روی را تا مجانمازم
 فرزانھ خانوم در ی ھاھی و کناشیھنوز ن! نیی کشد و ھم من و ھم آی عذاب مریسر

 ری چاره فقط ھمان رفتن باشد، اما سردیشا.  زنندی درون گوشم زنگ ممارستانیب
 ی لبم جلو میچادرم را تا باال!  ماندنِ رفتن ھست و نھ تابینھ پا!  منیخدا! چھ؟

 دل از آن گذشتھ، کی می کوبم؛ کاش حداقل برای ام منھی سی بھ قفسھ یکشم و مشت
 ! ماندی میاقسالم ب
چادرم را عقب . ندی نشی ام میشانی پی رویاخم.  شودی ام بلند می زنگ گوشیصدا

 را از ی و گوشزمی خیبرم!  وقت صبح؟نی اندازم؛ ای بھ ساعت می کشم و نگاھیم
.  کندی مشتری را ببمی عجی دلھره نیا.  زنم؛ شماره ناشناس استی مبل چنگ میرو

 . کنمیتماس را وصل م  اندازم وی مری اتاق سری بھ در بستھ ینگاھ
 !الو؟: نمی نشی از مبل ھا میکی ی چسبانم و روی را بھ گوشم میگوش
 مرد بھ گوشم کی ی گرفتھ ی خط ھمزمان با صدای از آن سوی خش خش بلندیصدا

 !ا؟یالو خانوم ساالر ک:  رسدیم
 !شما؟... خودمم: ندی نشی ام میشانی پی رویاخم

ُارد - ُارد ھ... ُ  !یمتُ
 ! شما؟نیخوب... آھان بلھ:  پرندی باال ممی ھاابرو



 98 

 !نھ -
 !چرا؟:  کشمی پلکم مری انگشتانم را زنوک
 ِکیچون نزد:  رسدی از آن طرف خط بھ گوشم مای موج دری مانند صدای بلندیصدا
 !؟یچ:  کنمی زمزمھ مگنگ
 ی او در گوشقی نفس عمی رسد و بعد صدای خط نمی از آن سوی جوابچی لحظھ ھچند

 مرگ:  کندی مجادیخش خش ا
 !؟یچـــــــ:  پرسمی شوند و بھ ھمان نسبت ھم شوک زده می گرد مچشمانم

 مرگ -
 !؟ی چینی... فھممیمن منظور شما رو نم...  مندیببخش! :  شده البدوانھید
ِ حاال نوبت من کھ برمینی:  کشدی اش را باال مینیب ضلع دوم ... پرستش رفت... ِ

 ِحاال نوبت من ...رفت
 ! ھان؟ن،یشما کھ آدم نکشت... شما! : ؟..نکند او!  منیخدا

 دیخودش پر! نھ:  خنددیم
 نی کار کردیشما چ:  دھمی مھی مبل تکی فشرم و محکم بھ پشتی سرم می را رودستم

 !؟ی ھمتیآقا
 نی اخوامیمن م...  کار کنمی چخوامی کھ حاال مِنیمھم ا...  کار کردمی چستیمھم ن -

 قدر نی ادونستمیاگھ م...  چرادونمی نمیزنگ زدم بھ شما ول...  رو تموم کنمیباز
 زدمیً قطعا بھتون زنگ نمدیکنیبازخواستم م

:  دھمی اما دستم را بھ منظور دعوت بھ آرامش تکان مندی تواند مرا ببی او نمنکھی ابا
 !ن؟یرتکب قتل شدشما بازم م... شما...  من فقط شوکھ شدمدینیبب... دینینھ بب! نھ

 !نھ: دی گوی ممحکم
 !د؟ییاالن کجا:  کشمی ام میشانی نوک انگشتانم را بھ پرم؛ی گی آرام میکم
  رو ساحلدمیدراز کش... ایدر... شمال -

 ی ھم مای استخوان سوز کنار دریمگر در سرما!  استوانھیًاو واقعا د!  ساحل؟یرو
 !د؟یشود دراز کش

 منظور ی بم،ی بگودی چھ باتی موقعنیً دانم واقعا در ای کھ نمیی و از آن جازمی خیبرم
 ! اون جا؟نیچرا رفت:  پرسمیم
ِگفتم نوبت تموم شدن من! ن؟یدینشن:  خنددیم ِ 

 ..اما... اما:  کنمی ماخم
 اما خدا کھ ھست:  شودی می زبانم جاری جملھ از تھ دلم رونی دانم چھ طور اینم

 !ھست؟: ستی پرسشلحنش
 ھست:  کشمی میقی بندم و نفس عمی مپلک
...  کردمیمن از اولش طبق فرمان اون زندگ... ستین:  شودی روح می بم و بشیصدا

 ! حقم نبود، بود؟نی اما استمی گناه نبودم و نیب
 ..نھ اما! نھ:  کنمی دھم و زمزمھ می تکان منی را بھ طرفسرم
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 ی روم و می مواریر دکنا.  شنومیگفتنش را م!" ؟یاما چ" یصدا.  کنمی مسکوت
 . چسبانمی ممیگونھ ام را بھ زانو. رمی گی را بغل ممی و پا ھانمینش

 اما حق منم نبود! :  نفر بشنود مراکی باالخره وقتش باشد کھ دی بندم؛ شای مپلک
 ! حقتون نبود؟یچ! ؟یچ: دی گوی مبالفاصلھ

 !ن؟ی داردنیحال قصھ شن:  بندمی دھم و پلک می مھی تکواری را بھ دسرم
 شنومیم... نیبگ -

 ی سالگشیاز ش:  شکنمی سکوت ماری اختی شود و من بی می در ذھنم تداعگذشتھ
 دیتو تصادف بابام رفت و مامانمم کھ حاملھ بود، تا خبر بھش رس... مادر و پدر نداشتم

ِتنھا کس ھم ... دوسش داشتم...  مامان بزرگھی من موندم و ایاز کل دن... سکتھ کرد
نفسم بھ نفسش ... میُ سختمون گذروندی روزاگھیبا ھمد... میبا زحمت رو پا شد... میبود

 ..بند بود
 نیی آی سالم بود کھ با خونواده ازدهی/ ده ! :  لبمی رودی آی دانم لبخند از کجا مینم

 ھی ھمسای ھی از بقشتری بمیی من و مامان بزرگم تنھادنیاونام چون شن... می شدھیھمسا
 گفتمی منییمن اون موقع بھ آ... لی فامھی نی عمی شدًبای و تقرکردنیھا با ما رفت و آمد م

 !داداش
 ! ھنوز؟نیھست:  کشمی مآه

 شنومیم:  رسدی بھ گوشم مای موج دری اش با صدازمزمھ
 اون یھمھ ... گذشت: می گوی کشم و کالفھ می ام میشانی پیَ نوک انگشت شست روبا

... می بودغھیاولش ص... می ھم شدی دلبستھ نیی من و آنکھی ا خوب گذشت تایروزا
 ضیمامان بزرگم مر...  سالم بودستیب/ من ھمش نوزده ... می نداشتی سن و سالادیز

 کھ سرطان داره دمی بھ خودم اومدم و دھوی یول ی و چھ طوریِ کدمیًاصال نفھم... شد
 یمی ننمییاون موقع بھ جز مامان بزرگم، آ... داغون شدم... ارهیُمامان بزرگم از پا درم

 خواستمیفقط م...  برام مھم نبودیچی ھطی خب تو اون شرایول...  شده بودمیاز زندگ
 ..یمامان بزرگم خوب بشھ ول

 واسھ ارهی دووم نمگھی کھ ددونستیمامان بزرگ م! : ی کشم؛ لعنتی ممی بھ گلویدست
ِ عاشقم و نیی آدونستیم... می زودتر عقد ھم شنییا من و آُ تالشش کرد تی ھمھ نیھم
 روز عقد مامان یفردا... میعقد کرد...  کنارم باشھیکیِ بعد اون تنھا نباشم و خواستیم

... اولش فقط بھت بود و بھت و بھت... زود تموم کرد یلیبزرگم حالش بد شد و خ
ُ اون روزا ھوام داشت و من برد خونھ شوننییفقط آ... یچیھ... دمیفھمی نمیچیھ ُ ...

 .. بودیخونھ مونم اجاره ا...  رو نداشتم کھییجا
از ...  زمزمھ شد کھ من شوممنیی آلیکم کم تو فام:  کنمی کشم و اخم می میقی عمنفس

 ھم ی خالھ زنک توشون ھست و کلی آدمان کھ کلنجوری از انیی آلی من، فامیبد شانس
 کردی دفاع منییآ... ومدی از دستم برنمی کارچیاون موقع ھ! دارنبھ کار ھمھ کار 

 ای حرفا نی دست برداره از اای بھ مادرشم گفتھ بود کھ یحت... کردیبا ھمھ تند م... ازم
 ..ششونی از پمیریم
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 من گفتیم...  کردتمی اذشتریب... چیمادرش دست کھ برنداشت، ھ:  زنمی مپوزخند
 داد و ی درخواست انتقالنیی بود کھ آثای حرف و حدنیبھ خاطر ھم! ُپسرش جادو کردم

 کی شھر کوچھی تو میرفت
 را دست بھ یگوش.  نشان دھدی مانم تا او عکس العملی کنم و منتظر می مسکوت
..  ھمدیشا!  حد آرام ھستمنی است کھ تا ابیعج.  کشمی میقی دھم و نفس عمیدست م

 !می ھایبھ اصل بدبخت!  امدهی است کھ ھنوز بھ اصل ماجرا نرسنی الشی ھم دلدیشا
 !ن؟یگیُ ش نمھیبق-

 با ھم یلی مون بودن کھ ما خھی ھمسای خونواده اھیاونجا :  کشمی لب می روزبان
 اونا ھم ی خونوادگیای تو مھمونی و گاھمیرفتی با ھم گردش میحت... میاخت شده بود

 باھامون قطع رابطھ کرده بودن اما خب ما اون جا نیی آیخونواده ... میکردیشرکت م
 نی کھ گفتم مورد اعتمادتریاون خونواده ا... می کرده بوددای پھی دوست و ھمسایکل

 ..ی تنلی فامھی ای میمثل برادر و خواھر شده بود... بودن برامون
 تو یھر زن و شویدعوا ھا! :  کشم؛ چھ قدر درد دارد اعتماد کردن بھ آدم ھای مآه

 میکردی اشتباه میگاھ... می کھ معصوم نبودنمییمن و آ... گھی خونواده ھا ھست دیھمھ 
 دعوامون شد و ی سر چستی نادمی بار، ھی... میکردی می زود آشتی ولشدیو دعوامون م

اون بار من از سر ...  ھم نبودی بزرگزی چیلی خدونمی می ولستی نادمی م،یقھر کرد
من و اون ... اون شب شوھرش نبود...  مونھی ھمسانی ایحرص و لج رفتم خونھ 

 یعصب...  گلھ کردمنیی و من از آمی تا صبح حرف زدمی مون و دخترش نشستھیھمسا
 ی آشتمنییمن و آ... اون شب گذشت!  اضافھ ترم گفتمییزای چھی ی حتدیبودم و شا

 کف دست نی و عمیُھم قدر جونمون دوست داشت... میبھ ھم اعتماد داشت... میکرد
 .. روگھی ھمدمیشناختیم

 یی زمزمھ ھاک،ی کوچی مدت بعد اون ماجراھی:  زنمی کنم و پوزخند می می اسرفھ
کم ...  البتھ اولش بودنیا! رمی طالق بگخوامی کھ من از شوھرم خستھ شدم و ممیدیشن

 دعوا ی دادم و با شوھرم الکگھی دیکیُ من دلم بھ نکھی شدن بھ الیکم زمزمھ ھا تبد
 ی کھ حتدی رسیوقاحت خالھ زنکا بھ حد!! عشقم  و برم سراغرمی تا طالق بگکنمیم
 ی توجھنییاولش من و آ!!!  شدمری رابطھ دارم و از شوھرم سیکی من با گفتنیم
 واکنش تند نشون داد و نیی آثای حرفا و حدنی شدن اادیاما کم کم و با ز... میکردینم

 و شوھرش رً بھونھ کھ اون مثال خواھھی شد نیھم... گفت من بھ زنم اعتماد دارم
  م بزننشھی بھ رشھی تشتریب

 ! کار کردن؟یچ:  پرسدی کنم و او می ممکث
 ُنییدور آ:  ماالنمی را ممی پلک ھایَ کشم و با انگشت شست و اشاره گوشھ ی میپوف

! دونستم؟یمن چھ م... ًھ کم کم کردن تو سرش کھ من واقعا خائنم دوستانیلیخ... گرفتن
...  بودی برام عاددنیپلکی منیی از قبل دور و بر آشتری بنکھیبھشون اعتماد داشتم و ا

 رفتیھر دفھ کھ م...  برمرونی بذاشتینم... کردی مکنترلم...  عوض شدنییکم کم آ
 کم گھیاووووف د...  زنگ زد و ی اومد و کی کدیپرسی می تو خونھ، ھومدی و مرونیب
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 ری گدنممی بھ لباس پوشیآخھ حت... دمیترسی منیی و از آشدی می برام جدھیکم داشت قض
 گھ،ی کھ اون میزی بار خالف چھی  بودی اما کافرفتمی نمرونی بادی زنکھیبا ا... دادیم

 ..شدی زھر ممی تا زندگپوشدمیلباس م
درست تو :  کندی رشد ممی در گلوی خورند و غده ایره م بھ ھم گًبای تقرمی ھاابرو

 ازدواج کنھ و ازم خوادیگفت م...  باھام تماس گرفتنییھمون اوضاع، خواھر آ
 یلیمنم خ...  بدهیُ و خونواده ش آشتنیی کمکش کنم تا بتونھ آی جورھیخواست 

 از اون جھنم کھ تونستمی مدی شاکردیم ی با خونواده ش آشتنییاگھ آ... خوشحال شدم
 نیی گرفتم بھ آمیتصم...  خالص شمزدن،ی بھم می گناھی بنی تھمتا رو در عنیبدتر

 از اون طرف داشت نمیآم...  کنمشی رو و آروم آروم راضھی بگم قضواشی واشی
 کھ قرار بود ی ھمون پسری با شماره نی روز آمھی... کردی می راضُنیی آیخونواده 

ُ با اون خط زنگ زده تا اوضاع ستیو گفت چون خونھ ن بشھ بھم زنگ زد مزدشنا
 ..بفھمھ
 ! شد؟ی بعدش چنیدونیم:  کشمی میقی عمنفس

 شوھرش بھش مشکوک ھی بقی کھ بھ خاطر تھمتای زنی ناشناس تو گوشی شماره ھی-
  افتاده باشھی جالبادی اتفاق زدینبا... بود
 بھ نیی آیوقت! اوھوم! : دی آی باشد کھ درنمی خنده ام ھمان اشکدی خندم و شای متلخ

اون لحظھ ... ِادمی قیدق...  رو برداشتی مرد گوشھی بار نیاون شماره زنگ زد و ا
 ی بھ خدا اون شماره نییآ... کردمی مفیدھن باز کرده بودم و پشت سر ھم براش تعر

 ..نییآ... نییآ... ِنینامزد آم
 یھر چ... گوش نداد:  زنم تا راه آن باز شودی ممی بھ گلوی کشم و مشتی میقی عمنفس
تا ...  بوددهی فای بدم بحی التماس کردم کھ صبر کنھ و بمونھ تا توضیھر چ... گفتم
منم کھ نھ ... جھنم تازه شروع شده بود! ھھ... ُ کھ تونست من زد و تھمتاشم کھییجا
 ..ـی مدیبا... موندمی تو جھنم مدیبا ، روی رو داشتم و نھ کسییجا

گفتن !" الو، الو" ی شود و صدای ناگھان از دستم رھا میگوش.  افتدی بھ جانم مرعشھ
 و نیی آی ھاادی فریصدا.  گذارمی ممی گوش ھای لرزانم را رویدست ھا!  او بلندیھا

 کنم و سرم را ی مشت ممی گوش ھایدستانم را رو. چدی پی خودم در سرم میضجھ ھا
 چی ھی لرزم بیم! ردی گی مثل آن موقع درد مم ھ تنمیحت.  دھمی تکان منیبھ طرف

 !ختنی اشک نرنیکاش بشکنم و تمام بشود ا. دی آینفسم در نم!  حرکاتمی رویکنترل
 ! شده؟ی چیمامان:  پرسدی می آرام و نگرانی و صداندی نشی شانھ ام می رویدست

دھان !  زنم؛ چھ قدر نگاھش نگران استی کشم و بھ چشمان او زل می را باال منگاھم
ُگفتن ارد از !" ایالو خانوم ساالر ک" ی بتراشم کھ باز ھم صدایھی کنم تا توجیباز م ُ ِ
 . زنمی را چنگ می اندازم و گوشی مری بھ سرینگاھ.  شودی بلند میگوش
 ی مری روم اما قبلش سر چرخانده و نگاھم را بھ سری و بھ طرف بالکن مزمی خیبرم
 !خوبم: می گوی دروغ م،ی زورکیم و با لبخنددھ
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 ی را بھ گوشم می کنم و گوشی بالکن را باز کرده و خودم را درونش پرت مدر
 ھستم: چسبانم

 ی او را ھم می روم، صدای بندم و بھ کنار حفاظ می کھ در بالکن را مھمانطور
  اومدشی پیفکر کردم مشکل... نگران شدم: شنوم

 شیمشکل پ:  زنمی دھم و پوزخند می سر منی زمی زده بھ حفاظ خودم را روھیتک
 بھ بعد تو اون روزا یی جاھیاز ... زمی اشک برتونمیِ کھ من ده سال نمِنیاونم ا... اومده

...  کنمی خالھیُ خفھ شدم و نتونستم خودم با گریتو اوج بدبخت...  م نگرفتھی گرگھید
 دم حس شیب... رفتم تو خلسھ

 نطوریمنم ھم... کنمیدرک م... فھممیم: دی گوی شوم کھ اون پس چند لحظھ می ماکتس
 شدم
 !اوھوم:  کنمی را غنچھ ملبم
 ! اشتباه کرده؟دیشوھرتون فھم -
 خونھ با ھی بودم و تو می باردارشمیماه ش! آره! :  خندم اما تلختر از زھری رمق میب

 ھا کھ ھی از ھمسایکی کھ کردمی می شوھرم بشھ زندگی کھ قرار بود زن عقدییھوو
ُداستان من کھ از ...  و قابل اعتماد، از خارج برگشتدی سفشیپولدار بود و مرد ر

 نی با زنت چنایِ و گفت کھ تو رو حساب حرف کنار کدی کشُنیی بار آھی دیاطراف شن
 قبال ی الکی کھ با حرف مفت و تھمتایرو حساب حرف زن و شوھر! ؟ی کردیکار
 چشاش باز شد نییتازه اون موقع آ!  پسر دست رو مادرش بلند کنھ؟ھیدن کھ  کریکار

از   کھ معلوم نبود قصدشونضی زن و شوھر مرھی...  اعتماد کردهای بھ کدیو فھم
بعدشم کھ کم کم متوجھ ماجرا شد ! ھی چھی بقِی زندگختنیدروغ سر ھم کردن و بھ ھم ر

 کرد ی سعیلی خچارهیب...  ش فسخ کردگھیُ ش با زن دغھیص... ارهیاومد تا از دلم درب
 ھی م و پول رھن ھیپول مھر...  نھ قدرت داشتم و نھ حسگھی بمونم اما من دششیتا پ

اونجا اولش افسرده و بدبخت بودم اما ... رازی طالق رفتم شعدخونھ رو ازش گرفتم و ب
 !..لیُکم کم خودم جمع کردم و شدم وک

 ن،یحاال بھم بگ:  دوزمی در حال طلوع چشم مِیبھ آسمان ابر کشم و ی میقی عمنفس
 !ِ کنم حق من؟ھی نتونم گرنکھیا! اون بال ھا حق من بودن؟

 !نھ:  شودی موج گم می صداانی اش در مزمزمھ
 نیُ نگرفتم خودم از بمیاما من تصم...  کھ حق منم نبودنیپس قبول دار:  زنمی ملبخند
ِ سخت، تھمت بد کاره رتی مرد با غھی ی برادنی دانتیبھ ھمون اندازه کھ خ... ببرم

ِ زن پاک سخت، اما من ھمھ ھی یبودنم برا تو اون ...  رو تاب آوردمای اون سختیِ
خدا ...  بود، خدا ھستادمی ُزی چھی برده بودم اما ادی از  روزی ھمھ چنکھی با اط،یشرا

 کھ ھست من حق ی بود و ھست و تا وقتشھیخدا ھم...  باز کنار من بودامیتو اوج بدبخت
 .. ندارمستن،ی کھ حقم نیُ بردن خودم بھ خاطر مشکالتنیاز ب
 !ِ کدوم سمت؟ایدر: می گوی دوزم و آرام می حفاظ بھ کوچھ چشم می لھی کنار ماز
 چپ -
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 !ِدر چھ حال؟:  بندمی مپلک
 آروم -

 !؟یافقش چ:  کشمی میقی عمنفس
 شھیداره طلوع م -

" شروع"داره :  کنمی زمزمھ مرم؛ی گی دھانم می را جلوی کنم و گوشی باز مپلک
 خدا شب رو رسونده بھ صبح... گھیِ جور دھی... گھیِ روز دھی... شھیم
 ِیِ شب من ابدیول -

  ھم خدا دارنی ابدیاما شبا:  سوزدی زنم اما قلبم می ملبخند
 

 ی مکیقدم بھ قدم بھ تخت او نزد.  کنمی کشم و در را باز می منی را پائرهی دستگآرام
 دستش از کی.  رومی مکترینزد!  ھم منظمشی بستھ اند و نفس ھاشیپلک ھا. شوم

 را درون شکمش جمع کرده است؛ درست مثل آن وقت شی است و پا ھازانیتخت آو
 ی بھ نوک انگشتانم مشی نفس ھایداغ.  برمی مشیدستم را پ.  رومی مکترینزد! ھا

 دیشا!  دانمی در درونم تکان خورده است؛ میزیچ.  کشمیم را عقب مدست. خورد
 ! بزنمادی را فرمیعقده ھا.. زمیاشک بر.. امروز بتوانم بشکنم

 یلب م. ندی نشی مری بروم کھ نگاھم در نگاه متعجب سررونی چرخم تا از اتاق بیم
 ری اندازم و آرام بھ طرف سری منیی بھ آی شانھ نگاھیسر چرخانده و از باال. گزم

 ی متی از اتاق ھدارونی گذارم و او را بھ بی شانھ اش میدستم را رو.  دارمیگام برم
 . بندمیآرام در اتاق را م. کنم

 بھ ی زنگھی!  برم، خب؟یی جاھی تا دی من بانیبب!  جانریسر:  کشمی لب می روزبان
 ! نشھرتی آماده شو کھ دیودخودتم ز! نیی بابا آشی پادیمامان بزرگت بزن تا ب

.  دارمی حرف بھ طرف اتاق گام برمی و از مقابل چشمان متعجبش بمی گوی را منیا
 کنار رفتھ بھ ی پرده ینگاھم از گوشھ .  شومی حاضر می باور نکردنیبا سرعت

 ی مرونی کشم و از اتاق بی میقینفس عم.  شودی دوختھ می خاکستری و ھوارونیب
 ی مبل خم شده و سرش را میشت پی مشغول صحبت با تلفن است؛ از روریسر. روم

 کند و با نگاه ی دھد، سر بلند میھمانطور کھ دارد پاسخ مادر بزرگش را م. بوسم
.  رومی کنم و عقب عقب میپلکم را باز و بستھ م.  کندیمتعجب اما لبخند نگاھم م

 ! بشکنمدیبا..  کنمھی گردیامروز با
 رو راه ادهی و مقصد در پدی قی زنم و بی مرونیاز آپارتمان ب.  زنمیم رونی خانھ باز
 سوزد و از سرما پشتم ی ام مینیب! شتری صبح زود است و سوزش بیھوا.  رومیم
بھ ..  کنمیبھ اطراف نگاه م.  دارمی مقصد گام برمیب. ستی ھم مھم نادی لرزد اما زیم

نگاھم ! ی جان و آسمان خاکستری بیدرخت ھا..  پارک شدهی ھانیماش.. خانھ ھا
 جدول ی ماند؛ آن وقت ھا عاشق راه رفتن روی ثابت مابانی خدی و سفاهی جدول سیرو

 ی ام منھی کشم؛ سی میقینفس عم. ستمی ای جدول می دارم و رویگام برم! بودم
 ! بشکنمدیبا.  اندازمی مریسر بھ ز! سوزد
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 گوشھ اش کی کھ یاھیِ ، شال ساهیِد س ، ھدبنمی زانو ھای تا باالاهیِ اسپرت سیمانتو
ِ و عزادار اھپوشمی سد؛ی سفی ھای و کتاناهی شانھ ام مانده ، شلوار کتان سی رودی قیب

 می مانتوی ھابیدستانم را درون ج!  بودمختھی کھ سر قبرش اشک ھم نری ایزندگ
 ِی گذارم و کتانی چپم را جلو میپا.  شومی مرهی خمیپا ریِ برم و بھ جدول زیفرو م

 گذارم و ی راستم را جلوتر میپا.  شودیِ بلوک جدول جلوه گر مِیاھی سی رودمیسف
ِسرم را بھ طرف آسمان ابر.  شودیِ بلوک جدول گم مِیدی در سفدی سفِیکتان  ی میِ

 .م کنی را زل زل نگاه می خاکستریِبا گردن کج شده ابر ھا. رمیگ
 ی منیسرم را پائ!  من و آسمانم؛ی کنھی گردیبا. ندی نشی ممَیشانی پی روی کمرنگِاخم

 ھیِ دارد کھ ممکن از نظر بقیتیچھ اھم.  شومی مرهی خمی پاریاندازم و بھ جدول ز
 کی حداقل دیبعد از ده سال با.  کنمھی گردیمن امروز ھر طور شده با!  باشم؟وانھید

 ی خاکستریه بھ ابر ھانگاھم را دوبار! دی آی میبلند" ِبام" یصدا. زمیقطره اشک بر
 اندازم و در ی مریسرم را ز!  کنندی کردن تالش مھی گری دوزم؛ آن ھا ھم برایم

 التماس کردن ھم بلد یبلھ ، روز.  کنمھی بلد بودم گریروز.  شومیگذشتھ غرق م
 !:بودم

 دمیقول م... دمیقول م...  خونھ ت بمونمی بذار توکنمیالتماست م...  تو رو خدانییآ -{
 }.. چشمت نباشم کھ حالت بد نشھی جلوادی زدمیقول م...  بھ کارت نداشتھ باشمیکار

ِسر خوردن و رفتن پا!" بـــــــام"  ی میکیِ رعد آسمان ی آسفالت با صدای چپم رویُ
 می در گلویزیچ.  تپدی آرام مشھیِ لرزد اما مثل ھمی می تکھ سنگ ھم کمنیا. شود

 ی را باال ممیپا.  شودی شالم رھا میگوشھ .  بنددینمِ راه نفسم را ی شود ولیجمع م
 کنم و با ی شانھ ام پرت می شالم را رویگوشھ . ستمی ای جدول میکشم و دوباره رو

 : شومی بھ ابر ھا، در گذشتھ غرق می نگاھمین
 }..ِی اغھیًالبتھ فعال ص... ِ من سوگلِی اغھی زن صشونیا -{
ِ رعد آسمان ی رو و صداادهی پی خورد رویُ راستم سر می دفعھ پانیا!" بـــــام"

.  بزرگتر شدمیحجم جمع شده در گلو. دی نتپی لحظھ ای سنگ برانیا.  شودیبلندتر م
 ی خورد و بھ سوزش میباد بھ پوست خشک صورتم م.  نشدندسی چشانم خیول

 مین! دهی اشک بھ خودش ندنگِصورت من ده سال است کھ خشک است و ر. اندازدش
.  چکدی قطره باران درون چشمم مکی اندازم و ی سرم می باالِی بھ خاکسترینگاھ

 : افتدی مانی افتند و گذشتھ پشتشان بھ جری ھم می خود بھ خود رومیپلک ھا
 }!..؟ی مھریتو زن چند نفر...  الشخورا دارمنی از خودم کھ عادیبدم م -{
 نی روند و ای ممی لرزانم بھ طرف گوش ھایدست ھا. ردی گیتنم لرز م!" بــــــــام"

 گذارم و سرم ی آسفالت می چپم را رویپا!  دھدی بھ خود میتکھ سنگ تکان محکم
ُ تن گر گرفتھ ام می سوزاند و باران رویِباد صورت خشکم را م.  کنمیرا خم م  یِ

  ، رعد ، باد ،نیی شوند؛ آی می من وحشیراًاصال ھمھ ب.  باردی مانھیوحش. بارد
 قرار ی بِبکیس.  شودی بزرگ می تا خفگمیحجم درون گلو!  بارانیآسمان و حت

.  رودی و بد مدی آینفسم بد م!  کوبدی حنجره ام مِی گوشتِواریخودش را بھ در و د
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 باز ھم.  گذارمی ھم می را رومی آسفالت گذاشتھ و پلک ھای راستم را ھم رویپا
 ..: بار ترسناکترنیا.. گذشتھ

 نیی آِی من، مھرِی مھرشھیبھم قول بده ھم! عاشقتم خانومم! یعاشقتم مھر -{
 }!..یباش

 نی کنم و سرم را بیدستانم را مشت م. نمی نشی جدول می تعادل رویب!" بـــــــــــــام"
 آن ی ھاری کتک ھا و تھمت ھا و تحقی دردش از ھمھ یکی نیا. رمی گی ممیمشت ھا
 یُ را با چشمانم عق ممی درون گلویِحجم بزرگ شده .  بودشتری بی لعنتیگذشتھ 

 یبا محبت.. سنگ.. یمھر.. من.  شودی ملندتر باران بی زنم و صدایھق م!! زنم
 ! شکستمیمی قدیلیخ
 
 

 شھاب فرزان - کل یدانا
 

 او شی و نگاھش را بھ صورت عرق کرده و پر تشودهی او را شنی لبری زی ھازمزمھ
 شھاب.. شھا... نھ.. نـ.. شھابـ... شھاب.. شھــ:  دھدیدر خواب م

 یکنار تخت رفتھ و آرام رو.  کشدی میقی فشرد و نفس عمی ھم می را روشی ھاپلک
 زند و کف دستش را بھ گونھ ی مشی برد و آرام صدای مشیسر پ. ندی نشی آن میلبھ 
نفس .  پردی گونھ اش از خواب می از حس دست او روھیآس.  چسباندی داغ او می

 !ستی نی ابھیغر ری شھاب تصوی صورت براشینفس زدن ھا و تشو
 سر او ریدستش را ز.  گرددی آب بازموانی لکی بعد با ی اقھی رفتھ و دقرونی اتاق باز

 لب ی کمھیآس.  آب بھ لب خشکش برساندی و جرعھ اندی کند تا بنشیبرده و وادارش م
 . زندی را پس موانیتر کرده و ل

 !شھاب؟:  گرداندی را در صورت شھاب مششی پر تشونگاه
 !جانم؟:  گذاردی می پاتختی آب را رووانی لشھاب

 !چرا؟:  کشدی میقی کند و نفس عمی لب تر مھیآس
 ! جان؟ھی چرا آسیچ:  پرندی شھاب باال می ھاابرو

چرا امضاش .. چـ! :  گفتینم"  جانھیآس" اندازد؛ کاش بھ او ی مری سر بھ زھیآس
 !؟یکرد

 ی مھی کشد و در کنار او نشستھ و سرش را بھ تاج تخت تکی میقی نفس عمشھاب
 یری بمخواستمیچون نم: دھد
 تا بازم رمی بمیخواستینم:  دوزدی او مِمرخی را بھ نسشی سر چرخانده و نگاه خھیآس

 !؟ی کنتمی کھ اذیوقت داشتھ باش
چند !!!  کنم؟تتیاذ!! ت؟یاذ:  خنددی دھد و تلخ می تکان منی سرش را بھ طرفشھاب

 !..؟ی شدتی مدت اذنیبار تو ا



 106 

 پرونده م نقدی اینی: دی گوی می اچارهی چرخاند و با لحن و نگاه بی مھی بھ سمت آسسر
 !ھ؟یِ خراب آسشتیپ

 ی دوست داشتھ باشم ولخوامی کھ نمنیھم...  کھنیھم:  کنھی لب زمزمھ مری زھیآس
 نیھم... ِ پرونده ت خرابینی دوست داشتھ باشم خودش خوامی کھ نمنیھم... ِتیدارم اذ

 ..خستھ م شھاب... تونمی و نمی برادمی خوامیکھ م
... خستھ م:  دھدی لرزان ادامھ می و لب ھاردی گی گونھ اش راه می روی اشکقطره
کاش ھمون شھاب !  کھ بتونم بھ دلم بگم خفھ شویشدیکاش مھربون نم.. کاش

ِحداقل شھاب تو ... حداقل... شدی با خودم مشخص مفمیتکل... مفیحداقل تکل... یموندیم
شب ... شھی نمی ولی برادمی از خوامیمن م... من...  نداشتی فرقیِخوابم با شھاب واقع

 ..ُتی مھربونیای و صبح رونمیبی مُتاتیخواب اذ
بگو ... بگو: ردی گی شرتش را در مشت می تی قھی کرده و لی را بھ طرف او ماخود

! ِ خواب، نھ؟تیمھربون! ن؟َیبھم بگو کدومشون واقع... بھم بگو! ُکدوم باور کنم؟
 ستمی مثھ اون موقھ ھا صبح تنھا ننکھیبگو ا! نمیبی خواب مُتیِبـ بگو کھ مھربون... بگو

 تا یُفقط بگو من دوست ندار... بگو... دونمینم! ِ خوابمش شم، ھداری تا بیو تو کنارم
 !اسیِبگو ھمش دروغ، رو... امیخ درباز برز
 ی ایاون شھاب وحش!  جانھیآس: ردی گی و سر او را در آغوش مدهی کشی آھشھاب

... کھ عقل نداشت تا بفھمھ... ِ و احمق کھچارهی آدم بھی بھ خدا فقط ینیبیُکھ خوابش م
 قسم یبھ ک... ستی خواب ننایا!  جانھیآس... کنھی متی رو داره اذیبفھمھ چھ فرشتھ ا

 !..؟یکنیبخورم قبول م
ُ اون شب کھ دستم ِادتی! ھیآس: دی گوی کند و زمزمھ وار می او را آرام نوازش مپشت

 شی تو رو آرایاون شب وقت... ینیبیُ کھ ھمش خوابش مِادتیًحتما ! روت بلند شد؟
 دوست یمن زن چادر...  انگار برق گرفتتمھوی و بدون چادر، اون شب دمیکرده د

 زدمیُھمش خودم گول م...  تصور کنمی حتستمتونی تو رو بدون چادرت نمینداشتم ول
 ی کنم اما ھمش تصورات الکی زندگخوادی کھ دلم می اونجورتونمیکھ کنار تو نم

 ی افتاده بودم و ازت دورری گی لجبازھیکنارت آروم بودم و احمقانھ تو ... بودن
 ون و کشینگاه دلخور و صورت کبود ازم رو گرفت با یاون شب وقت! ھیآس... کردمیم

 کی نزدیوقت...  تو حماقتمسوختمی تو اتاق، من اون شب تا صبح داشتم میکشون رفت
 ُتیواشکی ِی مھربونست،ی رو سرم نییِ صبح و پتودمی پاشدم و دیاذون خوابم برد، وقت

 دایُ تو نامھ ت پی بھ جایوقت...  بزرگتر از حد تصور بودهیلی گندم خدمی فھمدم،یکھ ند
 تا من از دستت یدی و درخواست طالق می قانونی پزشکیری میکردم کھ نوشتھ بود
 ی خالدمی دھوی!!  زدنشمیانگار آت!  کردنی روم خالخی سطل آب ھیراحت شم، انگار 

 ..شدم
 ستی کھ مامانشون نیی بچھ ھانیشده بودم ع:  بوسدی و سر او را مدهی کشیقی عمنفس

... اومدم دنبالت! ِ ترسناکزیچھ قدر ھمھ چ! ِ کمزی چھ قدر ھمھ چدنیو تازه فھم
 باور کن دست خودم ھی آسیول...  رفتارا رو کردمنیاحمقانھ تر... کشوندمت خونھ
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 و دمیترسیاز نبودنت م... ھر جور شده...  نگھت دارمی زورکخواستمیم... نبود
 .. دارمازی قبول کنم کھ بھت نتونستمینم

 !ِ کھ دوست دارمدونستمینم:  کندی گوش او زمزمھ مری خم کرده و زسر
 دوزد اما جز صداقت و ی و رگ زده اش را بھ نگاه او مسی نگاه ناباور و خھیآس
 ..چون... چون...  چونیکردی متمیاذ: ندی بی نمیزی چصالیاست

 بھ یخستھ اشھاب لبخند محو و .  تواند جملھ اش را کامل کندی و نمردی گی مزبانش
 . بوسدی لب لرزان او را می کند و گوشھ یسر خم م.  نشاندیلب م

بلد نبودم بھت بگم ...  شده بودمیچون عقده ا:  چسباندی اش منھی او را بھ سیشانیپ
 عادت کرده تیمن بھ مھربون! ھیآس! دوست دارمدونستمیًاصال نم... دوست دارم

 دست از تونستمی نمی وقتشدمی قرار میب... بھ خودت و وجودت... بھ صبرت... بودم
ُ لبخند و نگاه شادت کھ دمیدیم! ھیآس... ُ حسمنم با خودم بردارم و بھت ابراز کیلجباز

 ی ولموندی و تو ذھن و دلم مدمیدیم... شدنی منی و غمگرفتنی منیبا اخم من از ب
 چھ مرگم بود دونمیمن نم... من...  کنمریی تغتونستمینم... ارمی بھ زبون بتونستمینم
 !ھیآس
 ی روان مشی کھ دوباره اشک ھای دھد و در حالی آب دھانش را بھ زحمت فرو مھیآس

.. ــیبچھ مون م.. ً حتما بچہدیبا... دیبا: دی گوی بم شده از بغض مییشوند، با صدا
 ..ُ من دوســیتا بفھم...  تامردیم

پلک .  افتدیآتش بھ قلب شھاب م.  فشردی شھاب می نھی زند و سرش را بھ سی مھق
 ھی آسیشانی دھد و سر پی شرتش را باال می تیلبھ .  کشدی میقیو نفس عم.  بنددیم

 او ی نھیس! داغ است!  شودی خفھ مھی آسی ھیگر.  چسباندی برھنھ اش می نھیرا بھ س
 ! از حد معمول داغ استشیب

 !..ِداغ، نھ؟:  کندی زمزمھ مشھاب
 دوزد و شھاب لبخند ی کرده و نگاه نگران و متعجبش را بھ صورت او م سر بلندھیآس
 کھ در حقت کردم عذاب یی مدت صد برابر غلطانیباور کن تو ا! ھیآس:  زندی میتلخ
... ستی نیمنت...  دادم بھ سقط بچھ متی بود کھ خودم رضانیبدتر از ھمھ م ا... دمیکش

 گھیبھ خدا د! ھی آسیول... دوست داشتم و دارم... بھت بدھکار بودم... خواستمتیم
 نفر نسبت بھ ھی ی تفاوتیسھ سال ب/  دو تونمینم... ستی نادیمن مثل تو طاقتم ز! ِبس

 حاال کھ یول... یول... دونمی مشھ،ینم... ُ من ببخشگمینم...  و دم نزنمنمیُخودم بب
 و بھ ایب!  بھم فرصت بدهرم، دوست دایدونی تا حاال چھ مرگم بوده، حاال کھ میدیفھم

تو !  تو مثل من حماقت نکنھیآس! می رو بسازرونھی ونیھر دومون وقت بده تا ا
 !.. عاقل باششھیبرعکس من و مثل ھم

!  جان؟ھیباشھ آس!  دلم؟زیباشھ عز: ردی گی کف دو دستش صورت او را قاب مبا
 !ھوم؟! ؟یباشھ خانوم... می از اول بسازُمونیفرصت بده تا زندگ

 صادق اند و مستأصل، زل بی بھ چشمان او کھ عجھی چند ثان،ی ھر جوابی بھ جاھیآس
 شروع بد ی برانی ادی چسباند؛ شای داغ او می نھی اش را بھ سیشانی زند و سپس پیم
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 زن کیِ نزده و ھنوز ھم قلبش، قلب خی ھنوز ھم ھیو چھ خوب است کھ آس! نباشد
 !فاست؛ پر بخشش و پر مھر و رئو

 
 :یمھر

 
 کردن سبکم خواھد کرد ھی کردم گریفکر م.  چرخانمی اندازم و می را در قفل مدیکل

 بندم و یدر را آرام م!  ام خالفش را ثابت کرده استنھی سی قفسھ ینی و سنگیاما داغ
زخم دلم .  استسی خکلمیکل ھ.  کنمی رھا می حوصلھ درون جاکفشی را بمی ھایکتان
 دوباره یً کند و مطمئنا با پقی مینی سنگمی گلورون تازه سر باز کرده کھ بغض دییگو
 ! خواھم زدھی گرریز

 کنند؛ ی متوقف منیی اتاق آیِ در بستھ ی برده و جلوشی خستھ ام من را پی ھاقدم
 فکر دل من و اون یُ خودت بکشیخوایم: دی آی فرزانھ خانوم می غرولند ھایصدا
 دونمی نحس کھ نمیذکر لبت شده اسم اون دختره !  ھا؟،یکنی نم رو ھمچارهی بیبچھ 

 ..ِد آخھ... تیچھ طور دوباره پاش باز شد بھ زندگ
 شما نیھم! ِبس! ِبس! ِمامان بس:  بردی حرفش را منیی آی کالفھ ی و صداقی عمنفس
حاالم ...  تو اون شھر خراب شدهمی برمی فرار کنی شوم ، شوم کردنات باعث شدنیبا ا

 !؟یکنیول نم
ً رسد اما فورا خودم را درون اتاق پرت ی فرزانھ خانوم بھ گوش می غرولند ھادوباره

 ھیبھ در بستھ تک.  سوزدی ممی دھم و گلویآب دھانم را فرو م.  کنم تا کمتر بشنومیم
 ی ام دست منھی سی قفسھ یرو!  و پر اشکری دلگز؛ی پائِتیحالم شده حکا.  دھمیم

 می کنم تا اشک ھای و چشمانم را تا آخر باز مشرم فی ھم می را رومیکشم و لب ھا
 و فقط قلبم را بھ دی ام را بشوی ھم نتوانست زخم زندگھی گریحت! خستھ ام. نچکند

 ! مجدد انداختیطپش
 ھی حال گرنی از ادی شارم؛ی گی مقی عمی کشم و دم ھای ام مینی بری دستم را زپشت
 یتمام لباس ھا.  کشمی کنم و شالم را از سر می را باز ممی مانتویدکمھ ھا! میایدرب

 بھ خود نھی درون آینگاھ.  کنمی خانھ ام عوض می حوصلھ با لباس ھای را بسمیخ
 سرخ و گود رفتھ است و رد اشک و قطره انم چشمیپا! مضحک شده ام.  اندازمیم

 ی ساعدم می را روسمی خیم و لباس ھا کشی میپوف.  صورتم استی باران رویھا
 .اندازم

 کشد و ی مینیھ.  شومی کنم، با فرزانھ خانوم رخ بھ رخ می کھ در را باز منیھم
 نی کنم و نگاھم را پائیاخم م.  گذاردی قلبش می بھ عقب برداشتھ و دستش را رویگام

 . اندازمیم
 توانم پشت چشم نازک ی اما مست،ی نگاھم بھ صورتش ننکھی طلبکار است و با الحنش

 !م؟یدی تو عروس کھ ما نفھمی اومدیِک! بسم هللا! : کردنش را حدس بزنم
 ستی وقت نیلیخ:  دھمی از تھ چا درآمده و دورگھ پاسخش را میی صدابا
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دوباره چشمانم پر آب . رمی گی میقی گذرم و دم آرام اما عمی آرام از کنارش مسپس
گفتن متعجب فرزانھ " وا. " بردی ام امانم را مھنی سی قفسھ ینیشده و سوزش و سنگ

.  رومی را باز کرده و بھ رختکن می بھداشتسی توجھ در سروی شنوم و بیخانوم را م
 بود ازی کنم تا بعد اگر نی لباس ھا رھا مد نظم درون سبی را بسمی خیلباس ھا

 یاشکم ب.  نداردی ادهی کشم تا بغضم را پس بزنم اما فای مقینفس عم! مشانیبشو
 ھم جلودارش می درشت کردن چشم ھای چکد و حتی می مقاومتچی ھیاجازه و ب

 !ستین
ً است؛ اصال دوست نینگاھم دوختھ بھ زم.  رومی مرونی از رختکن بری بھ زسر

 ی کھ رونمی بی چشم میاز گوشھ ! ندی را ببمی چشم ھایسیندارم کھ فرزانھ خانوم خ
 آب یوانی لدیبا.  دارمی توجھ بھ طرف آشپزخانھ گام برمیب از مبل ھا نشستھ اما یکی
 نی برداشتھ و ھمیوانیل!  ھم بھ درکیوردگ بخورم تا از سوزشم کم شود؛ سرماخخی

.. وانی لکی.  اندازدی سردش لرز بھ جانم می ھواانی کنم، جری را باز مخچالیکھ در 
 از وانیل.  شکندی خنک شدن، بغضم می برد و بھ جاینفسم م.. وانیسھ ل.. وانیدو ل

 ی مھی گرلند بلند بز،ی توجھ بھ ھمھ چیب.  شکندی می بدی شود و با صدایدستم رھا م
 .کنم
سر !  بھ درون آشپزخانھنیی کشد تا آمدن فرزانھ خانوم و آی طول مھی فقط چند ثاندیشا

 را وانی لی شھی شیخرده ھا.  توانم ھق ھقم را تمام کنمی نمی اندازم ولی مریبھ ز
 پرسد اما من تنھا اشک ی ام مھی گرلیفرزانھ خانوم مدام از دل. نمی بی تار ممی پایجلو

 . ندارمییو و قدرت پاسخگزمی ریم
 !بانو؟ -
 ی و نگرانش منی کنم و نگاھم را بھ نگاه غمگی آرام او، کم کم سر بلند می صدابا

 ی امان را نمی بی ھی گرنی الی شوند و خودم ھم دلی روان مشتری بمیاشک ھا. دوزم
 . فشرمی ام منھی سی قفسھ ی شود و دستم را روینفسم تنگ م! دانم
 ی منتی کابی روم کھ کمرم بھ لبھ ی عقب می و من ھم گامدی آی مشی قدم بھ قدم پاو

چھ !  ھوا بودی کممی ھق ھق ھاانیکاش م.  زنمی ام چنگ منھی سیبھ قفسھ . خورد
 اشک ھا نیا!  بودم؟ختھی ھا را تاب آورده و اشک نری و بدبختطور تمام آن تھمت ھا

 را لشانی تا دلامدندی ند،ی اما آن موقع کھ باھستند لی دلیحاال ب! ده سال قدمت دارند
 .نمی بی منی زمی را روی ای اشک، سرخی تارانیم! دیبشود فھم

 فرزانھ خانوم ی بلند و وحشت زده ی کنم و نگاه وحشت زده ام با صدای بلند مسر
 !ی وایا!  مادر جلو نرونییآ:  شودیھمزمان م

 شود درد ی اش میشانی پی مانده است و تنھا از اخم رورهی اما فقط مات بھ من خنییآ
 صورت مات و ی و نگاه وحشت زده ام رودی آیھق ھقم بند م. دیزخمش را فھم

.  کشمی می و لرزانقی دھم و نفس عمیآب دھانم را فرو م.  ماندی او ثابت منیغمگ
 را مداوا کند اما شی عقب بکشدش و پااھد خوی او را گرفتھ و میفرزانھ خانوم بازو
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 نی زمی روی بندم تا نگاھم بھ خون ھایپلک م.  استستادهی بھ من ارهی خنییآ
 .برنخورد

 !بانو؟ -
 در ھم مانیباز ھم نگاه ھا.  کندی را وادار بھ باز شدن ممی محکم قلبم، پلک ھاطپش

 کھ ناخودآگاه کف دستم را بھ دیای جلو بگری دی خواھد گامیاو م. گره خورده است
 کند؛ اگر ی دارد و متعجب نگاھم می بھ عقب برمی تعادل گامیب.  کوبمی اش منھیس

 لبش یلبخند گوشھ .  رفتی مگری دی اشھی شکھ تی روشی آمد، باز ھم پایجلوتر م
 . آوردی ام میشانیاخم بھ پ

... من! : اورمی از اشتباه درش بدی دھم؛ بای تکان منی بندم و سرم را بھ طرفی مپلک
 ..من...  کھِیعیخب طب... من
ً واقعا دلم دیشا!  ھم او اشتباه نکرده باشددیشا.. دیشا.  توانم جملھ ام را کامل کنمنم

 .. دانم اماینم!! ندی بببی آسشترینخواھد کھ ب
 کنم و زمزمھ اش را ی او برخورد می نھی شوم و محکم بھ سی مدهی بھ جلو کشناگھان

  سشھیپر ش! قدم برندار:  شنومی گوشم مریز
/  یکیبا ھمان . چندی پی سرم می داغش روی مانند و نفس ھای دور تنم حلقھ مدستانش

 می ماه گذشتھ پسش بزنم و بگوکی مثل تمام دیبا! دو گام فاصلھ ھم کار خودش را کرد
 خونش ینگاھم بھ سرخ.  توانمی بھ من را ندارد اما نمیکیزدن و نزدکھ حق دست 

.  دارندانی قرار او جری قلب بکی نزدییا لرزانم جی است و نفس ھانی زمیرو
 . دھمی پشتم حرکت میدستش را رو

 ! بموننجای اقھی دقھیفقط ... قھی دقھیبانو فقط : دی گوی گوشم مریز
احساس .  خواندی شنوم کھ فرزندش را می فرزانھ خانوم را می نگران و عصبیصدا
 میدوباره اشک ھا!  زده ام را گم کرده امخی درون یعنی نی کنم و ای میدی شدیگرما
 !دلتنگ بودم؟..  شوندی میجار
 یکالنتر – کل یدانا

 
 !دیبفرمائ:  کندی پرونده بلند می خورد و او سر از روی بھ در می اتقھ
 ! قرباندیخستھ نباش:  شودی وارد می سالم نظامکی ستوان با  باز شده ودر

 !؟یتیچھ خبر ھدا:  دھدی مھی تکی صندلی بھ پشتنھی بھ سدست
 اون مرد تیاز وضع:  رودی مشی را باال انداختھ و چند قدم پشی جفت ابرو ھایتیھدا

  و تو کماستِری متغشیاریسطح ھوش... یچی بگم کھ ھدیبا
 ..ھوم:  کندی سروان نشستھ و نفسش را فوت میشانی پی رویاخم

 مربوط یگزارش:  مالدی را مشی پلک ھای نوک انگشتان شست و اشاره اش گوشھ با
 !؟ی نکرددای مرد پھی یبھ مفقود

 بھ ی از مفقود شدن مردی گزارشچی و چھار ساعت گذشتھ ھستیتو ب!  قربانریخ -
 ..می سن و سال نداشتنیا
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 گذارد و ستوان ی مزی می کند و دستانش را روی انگشتانش را در ھم قالب مسروان
 ھی کھ باھاش بھ اورژانس خبر داده بودن یاون خط:  دھدی گرفتھ و ادامھ میقیدم عم

 .. از اون شماره برقرار شد بای اگھی صبح امروز تماس دی بود ولیخط اعتبار
 در دستش ی را از درون پوشھ یذ کند و ستوان کاغی برخاستھ و چشم تنگ مسروان

 ھست کھ صبح باھاش تماس ی شماره انیا:  گذاردی مزی می و رودهی کشرونیب
 استی ساالر کی بھ اسم مھریبھ نام خانوم... گرفتن

 . دوزدی چشم مزی می ستون کرده و بھ کاغذ روزی می لبھ ی دستانش را روسروان
 
 

 :یمھر
 

 ام یشانی بھ پیدست.  گذارمی ممی روبھ روزی می را روی را قطع کرده و گوشتماس
 رونی دھم و نفسم را با شدت بی مھی مبل تکیسرم را بھ پشت.  بندمی کشم و پلک میم
 یگوشھ .  اندختھی روشن است و افکارم بھ ھم ریدرون سرم انگار شعلھ ا.  فرستمیم

دوباره پلک  !می اندازم؛ نھ و نی مواری دی روعت بھ سای کنم و نگاھیپلکم را باز م
 . گرفتھ استشمی چند ساعت پی ھاھی از شدت گرمیحلقم خشک شده و صدا.  بندمیم

نگاه مھربان و لبخند . می گشای کنم و آرام پلک می را حس می حضور کسیگرما
 ی زنم و صاف می میلبخند محو.  اندازدیپسرکم، قلب تازه زنده شده ام را بھ طپش م

 .ردی گی میکنارم جا. نمینش
 !کنھ؟یھنوز سرت درد م:  کاودی و با نگاھش صورتم را مندی نشی بھ سمت من ملیما

 !.. دکتریبھترم آقا:  خندمی مآرام
 !ِخواب؟:  زنمی اشاره منیی کنم و بھ در اتاق آی نگاھش مکوتاه
 ِداری معلوم بود کھ بیرفتم پلکاش بستھ بودنا ول! نھ:  اندازدی باال مچانھ

 ایشناسیُخوب بابات م:  زنمی مشخندین
 شناسمشیاز تو بھتر کھ نم:  زندی می پھنلبخند

 !من؟:  کنمی پرند؛ مات نگاھش می باال ممی خورم و ابرو ھای مکھی
 ذره زخم ھیًقبال دستش :  دھدی مھی مبل تکی و بھ پشتندی نشی تکان داده و صاف مسر

 خورده اما ھی شده و بخی بھ اون درازی زخمھی پاش یول... کردای غر غر مشدیم
  کھ نق نزنھی کنی باھاش مھربوندی بایدونستیم... گھیبھ خاطر توئھ د... گھی نمیچیھ

 ای یتو پسرش... بچھ تو:  خندمی کنم و بعد بلند می پر بھت نگاھش مھی ثانچند
 !؟یباباش

 یمن بابا: دی گوی اندازد و خونسرد می را باال مشی بخندد، جفت ابرو ھانکھی ایب
 !ھردوتونم

خب بابا ! ھـــوم:  چرخانمی دھم و سر بھ سمتش می مھی مبل تکی بھ پشتنھی بھ سدست
 ! دارن؟لی می کھ شام چنی بفرماریسر
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تو ھم ... کنمی کھ خودم درست ممروین:  اندازدی چپش را باال می و شانھ زدی خیبرم
 ! واست درست کنم؟یخوریم

  جو بابا بودن گرفتھ تو رو ھایلیانگار خ: زمی خی ھم برممن
 سوپ مونده، یکمی...  گفتمیجد: ستدی ای ممی خواھم بھ آشپزخانھ بروم کھ روبھ رویم

 ..کنمی درست ممروی نشدم نریاگھ س
... گمیم:  اندازدی منیی بھ در اتاق آی زدن حرفش و نگاھی کند برای پا و آن پا منیا
 .. خب تو کھگمیم

 بد ییتو کھ امروز با بابا... ی کنھی گریتو کھ امروز تونست:  شودی مرهی چشمانم خدر
 ششی پی برشھیم... شھیم... ی مھربون بود،ینبود
 ی منینگاھش غمگ!  را درست کندزی خواھد ھمھ چیپسرکم م.  کنمی نگاھش مقیعم

 .تاب غم او را ندارم.  لرزدیقلبم م.  اندازدی منیشود و سرش را پائ
 !ریچشم بابا سر:  نلرزدمی کنم صدای می کشم و سعی میقی عمنفس

 !..یممنونم مامان:  زنندی را بھ سرعت باال آورده و چشمانش برق مسرش
 ،یدونیم... ی برخوامیدروغ گفتھ بودم کھ م: دی گوی بوسد و مھربان می ام را مگونھ
 !نھ؟

 در جوابش تنھا پلکم را.  نشانمی بھ لب می بوسم و لبخند محو و لرزانی را مسرش
پسرم .  زندی می کند و لبخند مھربانی نگاھم مرهی خھیچند ثان.  کنمیباز و بستھ م

 دی ھم امنیی بھ اندک نرمش من نسبت بھ آیحت.  طور بماندنیدوست دارد اوضاع ھم
تھ نگاه او .  کنمدی توانم نگاه مھربانش را ناامینم..  توانمیًبستھ است و من واقعا نم

 سوزند اما صبح آن قدر یچشمانم م!  کاملی خانواده کی زند؛ ی مادی آرزو را فرکی
 ! اشکم خشک شده استی کرده ام کھ چشمھ ھیگر

.  رومی منیی زنم و بھ طرف اتاق آی مستادهی منتظر اِری بھ سری بخشنانی اطملبخند
 بندم ی گذارم و پلک می مرهی دستگیدستم را رو.  کنمی نگاه پسرکم را حس مینیسنگ

 نی کنم ای سعدی باریفقط بھ خاطر سر! ریفقط بھ خاطر سر.  کشمی میقیو نفس عم
نگاھم .  شومی کشم و وارد اتاق می منی آرام پائا ررهیدستگ.  شکستھ را بند بزنمینیچ

 ی برممی بھ گلونی سنگی ماند و دوباره حجمی ثابت مدهی تخت خوابی او کھ رویرو
 ! احساس کردمبی بود اما من آرامش را عجقھیدو دق/  یکیفقط . گردد

 دی شود؛ شای مشتری او بی و لرزش پلک ھانمی نشی تختش میآرام رو.  رومی مشیپ
 یادی زی خالیجا!  کندی بھ اتاقش آمده کھ چشم باز نمری کند کھ دوباره سریفکر م

 نگاه  کند ویباالخره پلک باز م.  کشمی کنم و کناش دراز می اما خودم را جا مستین
 دیبا! رمش؟یدر آغوش بگ! حرف بزنم؟!  کنم؟ھ چدیبا.  خوردی در ھم گره ممانیھا

 را از نیا!  کنم و او ھم گنگ است و مبھوتی و گنگ فقط نگاھش مجیگ! چھ کنم؟
 ! بکنددی داند کھ چھ بای او ھم مثل من نمدیشا.  خوانمینگاھش م

 !بانو؟:  زندی گذارد و لب می گونھ ام می کم دستش را باال آورده و روکم
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 دھد و یدستش را حرکت م.  کاودیبا نگاھش صورتم را م.  مانمی اش مرهی ختنھا
 . بردی بستھ ام فرو میانگشتانش را در مو ھا

 !؟ییبانو تو:  زندی لب مناباور
 و انگشت اشاره اش را ندی بیخنده ام را م!  شک دارد کھ منم؟یعنی رد؛ی گی ام مخنده

 . کشدیبم م لیگوشھ 
 ..شھیباورم نم:  زندی می محولبخند

برو : دی گوی کشد؛ تلخ می و دستش را پس مندی نشی اش میشانی پی روی کم اخمکم
 !.. بانورونیب

 ! بانورونیبرو ب:  کندی بار بلندتر از قبل تکرار منی پرند و او ای باال ممی ھاابرو
 بھ او یقی و نگاه عممی گشایپلک م.  کشمی میقی بندم و نفس عمیپلک م.  کنمی ماخم

 ی خواھم از رویم!  کنملی تحمدی بودنم را کھ نبانم؛ی نشی تخت می اندازم و رویم
 تعادل ی کشد کھ بیمن را بھ طرف خودش م. ردی گی کھ مچ دستم را مزمیتخت برخ

 .رندی گیم  افتم و دستان او در برمی تخت میرو
 ! بانویتو مال خودم... تو! نرو! نھ: دی گوی قرار میب

 !او ھم مثل من است؛ سردرگم.  شودی مشتری دستانش دور تنم بفشار
 

من در :  اندازمی پا می و پا رونمی نشی او می روبھ روی صندلی و روزمی خیبرم
 !خدمتم جناب سروان

نگ  بھ اورژانس زی خط اعتبارھی مرد با ھی شیِدو شب پ: ندی نشی شده مزی خمین
آمبوالنس کھ سر ... دهی از شھر مرونی جاده بھی رو تو ی مرد زخمھیِ و خبر زنھیم

 چکسیھ...  پرت شدهی از بلندای کھ گوکنھی مدای جون رو پمی مرد نھی رسھ،یصحنھ م
 اسم نوشتھ کی نامھ کھ تھش کی بھ جز ی ایی کارت شناساچیھم سر صحنھ نبوده و ھ

 ِشده بود، ھمراه مرد مصدوم نبوده
 ی ھا چھ ارتباطنیخب ا... خب: ندی نشی ام میشانی پی روی کند و اخمی سکوت ماو

 !با من دارن؟
 را ی دارد و کاغذی کنارش برمی صندلی کھ ھمراه خود آورده بود را از روی اپوشھ
ِ صبح زود با شما روزی دیبا اون خط اعتبار:  گذاردی منمانی بِزی می من رویجلو

 ایتماس گرفتن خانوم ساالر ک
 کھ می توانم بگوی ھم مدنی دارم اما بدون دیکاغذ را برم.  پرندی باال ممی ابرو ھاجفت

 !ستیآن شخص ک
 یِ بپرسم کھ ظن شما بر چتونمیم:  پرسمی مانم و می مرهی تلفن خیِ اعداد شماره یرو

 !بھ نظرتون اقدام بھ قتل بوده؟! ھست؟
ًما فعال در :  اندازدی باال میی و تک ابرودهی بھ چانھ اش کشی کنم؛ دستی منگاھش

 ! خانوممی ھستیحال بررس
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 یدلم م. او گفتھ بود کھ مرتکب قتل نشده است.  بندمی کشم و پلک می میقی عمنفس
 خواھد کھ دوباره او را یً اصال دلم نمیی جور ھاکی.  باشمدواریخواھد بھ صداقتش ام

ُبھ نظرم ارد ھمت. نمی ببیزندان  گناه است کھ ی بیادیِ مرد قابل احترام زکی شتری بیُ
 ! باشدیِمجبور شد وسط باز

 .. شمارهنیا -
 !ن؟یشناسی شماره رو منیا:  زنمی بھ چشمان او زل ممی کنم و مستقی باز مپلک
 کھ ِی شماره انیا! بلھ:  کشمی لب می کنم و زبان روی رھا مزی می را روکاغذ

 ِ موکل سابقم باھاش بھم زنگ زدروزید
 !موکل سابقتون؟:  کندی تنگ مچشم
ُارد ھمت:  دھمی تکان مسر ُ کھ بھ خاطر قتل ھمسر باردارش در شرف یمرد... یُ

 شی از آزادیلیخ...  ھمسرش، تبرئھ شدِانتی مدرک از خیاعدام بود اما با ارائھ 
 گذرهینم

 کند و انگشتانش را درون ھم قالب یتون م سی صندلی دستھ ھای را روشی ھاآرنج
 !..عجب: ردی گی لبش میکرده و جلو

ً اصال ای باھاتون تماس گرفتھ بود و آی چی بپرسم براتونمیم:  کشدی میقی عمنفس
 ! نھ؟ای بھ اون شخص مصدوم کرد یاشاره ا

 درد و دل کردن رو داشت ی جنبھ شتریتماسش ب:  دھمی بندم و سر تکان می مپلک
 دیگفت کھ اون خودش پر! آمممم... خب گفت کھ... اما خب

 !خودش؟: ندی نشی اش میشانی پی رویاخم
 کھ ی بعد از اتفاقات دردناکی ھمتیآقا... دینیبب:  کشمی ام مقھی انگشتانم را بھ شقنوک

 داشتھ رو  کھ با ھمسرش رابطھی کھ شخصرهیگی ممیتصم...  تارهیگی ممیداشتھ، تصم
 حد تونستم ازش بشنوم کھ اون نی کھ بھم زنگ زد فقط در ھمروزیخب د... ھم

 ادی زتونستمی نداشت و من نمی مناسبطیشرا  خبینی... ینی... مرتکب قتل نشده
  کنمیکنجکاو

 ِونی درمیری انتقام گھی یپس پا! ھوم: ردی گی میقی عمدم
 گفتم کھ اون گفت مرتکب قتل نشده:  دھمی تکان منی را بھ طرفسرم
 کھ ھمسرش رو کشتھ، اعتماد ی بھ حرف کسشھیبھ نظرتون م:  زندی می کجلبخند
 !کرد؟
اگر ... و در ضمن...  شناختمی رو مرد صادقشونیمن ا:  اندازمی را باال ممی ھاابرو

 خالف یر کاشونی اقدام بھ قتل بوده باشھ کھ من شک دارم، باز اکی نیًھم واقعا ا
 ! کھ؟دیمطلع... قانون نکردن

ً کھ بتونن ثابت کنن کھ اون مرد واقعا با ھمسرشون یبلھ بھ شرط:  دھدی تکان مسر
 ..رابطھ داشتھ

...  نداشتی مناسبطی شرانیگفت: ندی نشی شده مزی خمی کشد و دوباره نی میقی عمنفس
 !ن؟ی بدحی توضشتری بشھیم



 115 

 و قصد استیگفت کھ کنار در... خب راستش:  کشمی لبم می اشاره ام را روانگشت
 روزی کھ دیی کردم آرومش کنم اما از اون جایمن ھم سع... داره خودش رو بکشھ

  بردمشادی از گھی برام بود، دیًواقعا روز شلوغ
 ِ خودش، ظن اقدام بھ قتل رو پررنگتر کنھتونھی منیا:  شودی منھی بھ سدست

 نکھی اگھیُاگھ خودش اون مرد ھل داده پس د...  کھ بھ اورژانس خبر دادهنیمگھ نگفت -
 ِی معنیخودشم بھ اورژانس زنگ زده باشھ، ب

 از زنگ زدن بھ اورژانس، عذاب لشی دلتونھیم... یلینھ خ:  زندی می محولبخند
 بھ اورژانس لی دلنیُ راحت بوده کھ اون مرده و بھ ھمالشی خنکھی اایوجدان باشھ و 

  کمای تورهی و ممونھی اون مرد مصدوم زنده منکھیغافل از ا... نگ زدهز
 ھم کھ بوده باشھ باز یھر چ! ھوم:  اندازمی باال میی کشم و تک ابروی میقی عمنفس

 کھ ادعاشون کنمیگرچھ من فکر م...  مرتکب نشدنیً قانونا جرمشونی کھ اِنیمھم ا
 صادقانھ بوده

 کھ دوارمیًو من واقعا ام... شھی ما معلوم می ھای با بررسگھی دنیا:  کندی کج مگردن
  خودش رو نکشتھ باشھی ھمتی آقانیا

 ..دوارمیمنم ام:  کنمی مزمزمھ
 درنگ ی برخاستن کھ بی شود برای مزی خمی دارد و نی برمزی می کاغذ را از رواو
 ی محتواتونمیم...  اسم آخرشھیِ نامھ ھمراه مرد مصدوم بود و ھی کھ نیگفت:  پرسمیم

  حداقل اون اسم رو بدونمایاون نامھ و 
 ھی اون نامھ ھم یمحتوا: ستدی ای ممی گذارد و روبھ روی را درون پوشھ مکاغذ
 ..کنھی مقی حرف شما رو تصدییجورا
... نامدار... ِاسم آخر نامھ ھم:  دھدی مانم کھ ادامھ می او می رهی تنگ کرده و خچشم

 آخرش نوشتھ بود نامدار
 ِ ممکنری غنیا:  بھ تنم وصل کرده باشندی فشار قوی برقییگو
 !ِ ممکن؟ری غیچ! ؟یچ -

.. ستین.. ستی ننی نامدار ھمان آرمنیًقطعا ا.  کشمی را تا صورتش باال منگاھم
فکرش مثل خوره بھ ! ؟ی کار وحشتناکنی و چننیآرم.. امکان ندارد کھ باشد.. ستین

 !امکان ندارد..  افتدیجانم م
 !ن؟یدیجوابم رو نم:  شودی صورتم خم میرو
من ... نمی اون مرد رو ببتونمیمن م... من! : نمشی ببدی دھم؛ بای دھانم را فرو مآب

 شناسمی نام منی شخص بھ ھمھی... ھی
 

 یکالنتر - کل یدانا
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 چانھ اش ستون کرده و نگاھش کلمھ ری انگشتانش را در ھم قالب و آن ھا را زسروان
 کھ اوضاع یکلمات.  کاودی بار منی صدمی را براشی روشی کوتاه پیمھ  نایبھ کلمھ 

ِ کھ با وجود بودن اثر انگشت یکلمات!  کنندی ھم ساده تر مدی شاای تر و دهیچیرا پ
 !ِ شان، خود اوستسندهی کنند کھ نوی ثابت میادیز  کاغذ نامھ، تا حدودینامدار رو

ً کھ کامال آن را از بر ی خواند در حالی کشد و زمزمھ وار نامھ را می میقی عمنفس
 :شده است

 
 
 .ترسمیاز گم شدن م"

 . وقتھ مردمیلی کھ من خدونھی نمی من رو بکشھ ولخوادی خودش مکنھی فکر ماون
 . ترس احمقانھ رو ازم دور کنھنی مثل اون بودم تا ایکی دنبال فقط
از گم .  نامھ نذارمبشی نگفت کھ تو جی بپوشم ولدی سفراھنیگفت پ. ترسمی گم شدن ماز

 .ترسمیشدن م
 . شدم کھ افتادم وسط لجنگم
 .بھش اعتماد ندارم.  شھری جنازم مثل خودم گم بمونھ و بپوسھ و دخوامینم

  کنھدامی پیکی کاش
 "نامدار

 
 

 یِنگاھش را از کاغذ کم.  شکندی سروان در ھم مقی نفس عمی اتاق را صداسکوت
 ی و محکم بھ پشتردی گی است، میکی نامھ کھ درون پوشش پالستی و پاره یخون

ُ کشد و بھ ارد ھمتی اش میشانینوک انگشتانش را بھ پ.  دھدی مھی تکیصندل  کھ یُ
 . کندیھنوز مفقود است، فکر م

 !دیبفرمائ:  خوردی بھ در می اتقھ
 یاتاق م مشوش و پشت بندش ستوان پا بھ درون ی با صورتی باز شده و ابتدا مھردر

 چی ھی بی کند اما مھری را جفت مشی پا ھا،ی احترام نظامیستوان بھ نشانھ . گذارند
 . ماندی منی بھ زمرهی و خستادهی تنھا در کنار ستوان ایعکس العمل

 کارش اشاره زی می روبھ روی شده فی ردی ھای برخاستھ و با دست بھ صندلسروان
 !ای خانوم ساالر کدیبفرمائ: دی گوی می زند و خطاب بھ مھریم

.  کندی ھا رھا می از صندلیکی ی رمق خودش را روی سر بلند کند، بنکھی ای بیمھر
 آن تخت آن ھم با ی رونی آرمدنیِشوک د. ُھنوز ھم در بھت است.  شودیباورش نم
 از شوک باز شدن ی نمود، حتی مدی کھ از او بعی گذشتھ و روابطاناتیوجود جر

 ماند ی مشی روشی پِزی می رهیمات و خ!  استشتری او بِیزندگ بھ نیی آی پایدوباره 
 نی در ای شباھتنیی و آنیً کند؛ حقا کھ آرمی را درک منیو حاال مفھوم کلمات آخر آرم

 !مورد با ھم ندارند
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 ی دھد تا مھری ستوان را خطاب قرار مند،ی بی را میُ کھ سکوت و بھت مھرسروان
تونستن ! دن؟یخانوم اون مرد مصدوم رو د! خب ستوان: دیای برونیھم از فکر ب

 ! کنن؟شییشناسا
 ی مرد رو از قبل منی اای خانوم ساالر کایگو! بلھ قربان:  دھدی سر تکان مستوان

 شناختن
 !خب؟:  دوزدی می نگاھش را بھ مھرسروان
 پاسخگو باشد دی کند کھ بای آورد و متوجھش می را بھ خود می دو مرد، مھرِسکوت

 از ی تا وقتقت،یحق! ِ برادر ھمسرش است؟ن،ی کھ او ھمان آرمدی بگودیاما چھ طور با
!  انسان باشدیکی در نزدقتی حقنکھی بھ ای است؛ اما واقتیانسان دور باشد، تنھا حق

 ! کندی دعوت مای دنی حس ھانی بھ زھرمارترد شود و انسان را با خویطوفان م
... شناسمیُمن اون مرد م... من:  کشدی لب می زند و زبان روی چند بار پلک میمھر

 ..دمیشا... دمی شاینی... ینی... ینی
 کھ کنمی فکر مدمیشا:  شنودی کھ فقط خودش می کند جوری لب زمزمھ مریز
 !شناسمشیم

 برود و خودش برخاستھ و روبھ رونی کند کھ بی با ابرو بھ ستوان اشاره مسروان
 !خب؟: ردی گی می جای صندلی روی مھریرو

ِاون برادر ... اون:  کشدی کنده و نگاھش را آرام آرام باال مزی باالخره دل از میمھر
 ِھمسرم

 !؟یچ:  پرندی سروان باال می ابرو ھاجفت
 کشد و آب دھانش را بھ زحمت فرو ی می اما آرامقی بندد؛ نفس عمی پلک میمھر

چند سال ... ی رضا منش بود ولنیًقبال آرم... ًاسمش قبال... ِبرادر ھمسرم:  دھدیم
 نامدار مجد...  نام دادریی تغشیپ

 یدوباره صدا!  کندی رود کھ سکوت میُ سروان ھم در بھت و شوک فرو مییگو
 انگشتان دستش کھ ی نگاھش را تا رویمھر.  شودی اتاق مِی صدانیسکوت، بلندتر

بھ !  بکند؟دیحاال چھ با.  کشاندیھ شدت تحت فشارشان قرار داده است، مناخودآگاه ب
 کند ی سر بلند می زند، با چنان سرعتی فکر کھ در ذھنش جرقھ منیا! د؟ی بگودیکھ با

 !ردی گیکھ گردنش درد م
شما ... ینی...  شما خودتونشھیم... شھیم: دی گوی در نگاه منتظر سروان مرهیخ

 ..من... نی بگخودتون بھ خونواده ش
... ینی... تونمیمن نم:  کند تا بر خود مسلط شودی می کشد و سعی میقی عمنفس

... خانواده شونم...  مطلعشون کنمھی قضنی از اشھیً ھستن و اصال نمماریھمسرم ب
 ..من... خانواده شونم بھ شدت با من مخالف ھستن

 ی با دست او را بھ سکوت و آرامش دعوت مند،ی بی او را می قراری کھ بسروان
 !دیً خب، شما لطفا آروم باشاریبس: کند
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! ًمن اصال باورم نشده ھنوز... من! دیببخش:  دھدی بندد و سر تکان می پلک میمھر
 .. باشھیی کار ھانی نامدار اھل چنینی... نی کھ آرمکردمی وقت فکر نمچی من ھینی

 !شھیباورم نم:  کندی مزمزمھ
 

 شھاب فرزان - کل یادان
 
 
 دھد ی می جایِ را جفت ھم درون جاکفششیکفش ھا.  شودی اندازد و داخل می مدیکل

 را بھ آن شی درون آشپزخانھ، نگاه و قدم ھایسر و صدا ھا.  شودی مییرایو وارد پذ
 . کشاندیسمت م

 شانھ بھ او چشم ی کند، سر چرخانده و از باالی ھمانطور کھ قارچ ھا را خرد مھیآس
 !سالم:  دوزدیم

 و لبخند بھ ردی گی منتی کابی دستش را بھ لبھ کی و ستدی ای درست کنار او مشھاب
 !سالم خانــــــــوم:  نشاندیلب م

خستھ :  گذارد تا برش دھدی تختھ می کامل را روی دارد و قارچی چشم از او برمھیآس
 !ینباش

تو : دی کند تا دوباره توجھش را جلب نمای م او حلقھی دستش را دور شانھ کی شھاب
 ! ھوم؟،ی درست کنی چیخوایم!  جونمیخستھ نباش

ِ کند اما مصر است کھ بی مدای رو بھ باال قوس پھی آسلب  لبخند بھ کارش ادامھ دھد؛ یُ
 ایالزان: ستی آماده ندنی کامل بخشیھنوز برا

:  کندی گوشش زمزمھ مری کشد و با محبت زی مرونی چاقو را از دست او بشھاب
  کنمی رو آماده منایمن ا! ُ خودت خستھ نکننیبش
 !ُتو اول لباسات عوض کن:  زندی او اشاره می با ابرو بھ لباس ھاھیآس

 ی برده بود، دست آزادش را پشت گردنش مادی تنش را از ی کھ بھ کل لباس ھاشھاب
 حواسم نبود، االن:  زندی میکشد و لبخند مضحک

 راه ی مھی شود اما در نی گذارد و از آشپزخانھ خارج میو را کنار تختھ م ھم چاقبعد
: دی گوی مجانی چرخاند و با ھی آمده باشد، سر مادشی یزی کھ چییرفتن بھ اتاق، گو

 !م؟ی نرفترونیِ چند وقت بیدونی مگمیم
 !ً اصال؟می رفترونی بیِما ک: ندی نشی مھی لب آسی روی پوزخنداری اختیب

 ی مری بندد و سر بھ زیپلک م.  زندی بر دل شھاب چمبره مبی عجی سرعت غمبھ
!  عذاب وجدان داردی فقط کمدی دار بود اما شاشی داند کھ کالمش نی مھیآس. اندازد

 شھاب نبود، ھمان موقع کھ کتک ی کھ اگر خودخواھدی آی مادشیآخر ھنوز ھم 
 کھ ی فرزندی وقت پاچی و ھھفت رفتھ بود، طالقش را گری قانونیخورده بھ پزشک

شھاب آرام بھ درون .  شدی باز نمی عمر مادرش بشود بھ زندگی بقاِیبخواھد قربان
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 ی مست،یدوباره کنار او کھ مشغول خرد کردن فلفل دلمھ ا.  گرددیآشپزخانھ برم
 .دیری گی منتی کابی و دستش را بھ لبھ ستدیا

ُھمش من خراب ... یگیراست م: دی گوی اما مھربان منی غمگتی نھای بیی صدابا
 .. ھم بودهی رفتنرونی اگھ بیکردم حت
 ِ!ادتیِخوب کھ :  گذاردی کاره ممھی نھی را پوزخند آسحرفش
 !ِ خوب؟رم،یبرم بم:  زندی منی محو و غمگی لبخندشھاب
چھ : ندی نشی و مبھوتش بھ چشمان شھاب مزی رھا شده و نگاه تھی از دست آسچاقو
 ! داره؟یربط

 جبران شھی نمگھیفقط بعد مرگ د:  بوسدی او را میشانی برده و آرام پشی سر پشھاب
ِ کھ معلوم من زنده قدرت جبران ندارم پس برم بمنجوریا!  جانھیکرد آس  ! ھوم؟رم،یِ

 ..نیقصدم ا... من منظورم... من:  اندازدی مری اخم کرده و سر بھ زھیآس
 چسبد و ی او می نھی اش بھ سیشانی شوند و پی دستان شھاب مری اسشی ھاشانھ
ھنوزم کل ! ِھنوزم دلت، ھمون دل:  شودی گوشش نجوا مری پر مھر شھاب زیصدا

ِوجودت مھربون گل من ِ..! 
 معصومش لبخند ی کشد و بھ چھره ی بوسد و او را از آغوشش عقب می را مسرش

 خوب ی خاطره ھی می بتوندیشا... رونی بمی برخوادی دلم میِھوا سرد ول:  زندیم
 !ِچھ طور؟... ِ پارک خلوتی دو نفره تومکتی نھی دو نفره رو یای الزانھی! میبساز

 بگم موافقم دی منم باینیخب ...  خبیگی مینجوری ایوقت:  دزددی نگاه از او مھیآس
 !ِن؟ی از اریغ! گھید

 کشد تا دوباره نگاه او را ی برد و صورتش را باال می او می چانھ ری دست زشھاب
 رنی ھوا منی کھ مگھ تو ای غر بزنیتونیم...  باشھتونھی منمی از اریغ! آره: داشتھ باشد

 ھم باھام یتونیم... یخوای نمُمی کھ مھربونی تو گوشم و بگی بزنیتونیم! پارک؟
 انتخاب با توئھ... یایب
 مھربان، ی مھربان است کھ با دو کلمھ یادی زھی دل آسای مار دارد و یُ شھاب مھره ای

 بتواند آن چھ دی ماند تا شای مرهی چپش خی پای روھیِنگاه غصھ دار آس!  شودیرام م
 بھ ند،ی بی او را منیِشھاب ھم کھ سر پائ!  حرف بھ شھاب بفھماندی خواھد را بیم

 . کشدی از سر درد میقی بندد و نفس عمیم پلک.  زندی نگاھش زل مریمس
 صد پلھ بدتر، ھم یتای ھمھ آدم با معلولنیا! ُفکرش نکن:  گذاردی شانھ او میرو دست

 اگھ ینجوریا... ی راه بریتونیتازه تو کھ م...  تو جامعھ بھ راستحشونیکار و ھم تفر
 !..ِ دانشگاه، گل منی بریتونی کھ نمیفکر کن

 دوزد و شھاب با ی بھ سرعت سر بلند کرده و نگاه متعجبش را بھ صورت او مھیآس
 ! نھ؟ای رونی بمیبر: دی گوی می آرامیخنده 

 ِآخھ سرد ھوا... آخھ:  اندازدی مری سر بھ زھیآس
 و من ی رو صندلینیشیپس تو م...  خوبلی دلھی شد نیا:  زندی میقی لبخند عمشھاب

 ! ھوم؟م،یزنی و با ھم حرف مکنمیغذا رو آماده م
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 !؟ی بلدایالزان:  کندینگاه م بھ او دهی باال پری با ابرو ھاھیآس
: دی گوی زند و می می خواھد از آشپزخانھ خارج شود، چشمکی ھمانطور کھ مشھاب

 ! خبیدی مادمیتو 
 ی ای آرام صندلھیآس.  رود تا لباس عوض کندی را گفتھ و بھ طرف اتاق خواب منیا

 ی می صندلی پشتیآرنجش را رو. ندی نشی مشی و رودهی کشرونی بزیرا از پشت م
 ی اما ھنوز ھم مستی مرتب نزیھمھ چ.  کندی سرش ستون مریگذارد و دستش را ز

فقط !  درد ندارندگری بھ بعد، دییا جکیزخم ھا ھم از !  را مرتب کردزیشود ھمھ چ
 ! ماند و بسی می اثر ازشان باقکی

  رضا منشنییآ - کل یدانا
 
 

طبق معمول سر .  ماندی مرهی کند و بھ سقف خی سرش قالب مری دو دستش را زھر
 سر درد ی اگر روزدی داند اما شاینم!  بھ آن عادت کرده استگریدرد دارد اما د

 را یزیدو ماه گذشتھ، رشد چ/  یکیدر تمام !  کم داردیزینداشتھ باشد، حس کند کھ چ
 دهی رفتن جسم و جانش را درد کشلی سرش حس کرده و ھر روز تحلیدرون کاسھ 
 کم و یمھربان!  دو روز گذشتھ لبخند نشستھ استیادآوریاز  لبش یاما حاال رو
 ی کند و آرامش می خودش تکرار و بزرگ می را ھزاران بار برایکوچک مھر

 رگی تازه بھ موی را در آغوش داشت، خونی کھ در دو شب گذشتھ، مھرنیا. ردیگ
 ! کندی و لبخندش را زنده تر و شادتر مواند دی پوستش مری زیھا

ِ بندد و پر از تصور خوش مو ھا و پیپلک م.  کشدی اش منھی سیرو را دستش  یشانیِ
 بھ ی کند و نگاھیچشم باز م!  اش جا خوش کرده اندنھی سی شود کھ روی میمھر

 ی بار قلبش محکم کوبش منی بندد و ایدوباره چشم م.  اندازدی مواری دیساعت رو
 را تا صبح در ی شام، دوباره مھرخوردن  و بعد ازگریِ ساعت دکی شود تا ی مرد؛یگ

 ی برده و صداھی خوش، سر درد را بھ حاشالی خنی فکر و انیا! آغوش داشتھ باشھ؟
 دھند تا ی مدی خوبش بھ او امیحس ھا!  کندی اتاق می صدانیطپش قلبش را بلندتر

 ! بجنگدری و سری ماندن در کنار مھری براشتری کند و بی زندگشتریب
 و دهی پررونی خوش، بی ھایادآوری ھا و الیھمراھش از خ زنگ تلفن ی صدابا

 !الو:  کندی زند و تماس را وصل می چنگ می پاتختی را از رویگوش
حالت چھ ! ؟یخوب! سالم داداش:  زندی خواھرش در گوشش زنگ می گرفتھ یصدا

 !طوره؟
من !  جاننیسالم آم: ندی نشی تخت می شوند و صاف روی مکی بھ ھم نزدشی ھاابرو

 !ن؟یصدات چرا گرفتھ س آم! ؟یتو چھ طور... خوب،م آره
 افتد و بھ ی از رگش جدا شده و بد بھ دلش میی گونیی بلند شده و قلب آنی آمی ھیگر

 مارستانیچرا ب... تو چرا... داداش تو: ردی گی اش از درد نبض مقھیسرعت شق
 !؟ینی ببُنی آرمیخواینم! ؟یاینم
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:  پرسدی رمق می فشرد و بی سرش می درشت شده و دستش را رونیی آچشمان
 !؟یگی می داریتو چ.... یگی میچ... یچ

ِ او با من و من من،ی آمی ھی گری صدای از چند لحظھ سکوت و قطع شدن ناگھانبعد  یِ
 ..مگھ تو... مگھ: دیگو

 خط  فرزانھ خانوم کھ در حال حرف زدن با اوست از پشتی و صدادهی برنی آمکالم
حواست !  ھان؟ست،ی کھ ننییآ! ؟یزنی حرف می داریبا ک:  رسدی منییبھ گوش آ

 ..دونھینم...  وقت نفھمھ ھاھیباشھ 
 خواند، ی می را بھ بخش داخلی کھ دکتری پرستاری کلمات فرزانھ خانوم و صدایباق

 از ی لرزد و گوشیدستش سوزن سوزن شده و م!  کنندی غوغا بھ پا منییدرون سر آ
حالت تھوع .  کنندی را آغاز مدنیدرون سرش انگار دوباره طبل کوب.  افتدیدستش م
 . دھندی بھ سرعت خود نشان مجھیو سر گ

 
 و تلو تلو خوران بھ جھیبا سرگ. ستدی ای و بھ زحمت مردی گی را بھ تاج تخت مدستش

 رهی دستگدستش را با زحمت بھ.  شوندیچشمانش تار م.  داردیطرف در اتاق قدم برم
 اش یاریھوش.  کشدی منی داشتھ باشد، آن را پائی قدرت چنداننکھی ای رساند و بیم

 . افتدی منیزم از دست رفتھ و در چھارچوب در بھ
 خوردن او، بھ سرعت سر نی است، با زمونیزی تلودنی مشغول داقی کھ با اشتریسر

 خکوبی مشی مات و مبھوت سر جاند،ی بی را مشی روشی پی صحنھ یچرخانده و وقت
 را ھم ی توان صدا کردن مھریحت.  شودی رود و تنش سست مینفسش م.  شودیم

تشنج . زدی ری مرونیدھانش کف ب  با شدت بھ رعشھ افتاده و ازنییِتمام تن آ. ندارد
 !کرده است

:  را باال ببردشی کند تا صدای و تمام تالشش را مندی نشی مری بھ چشمان سراشک
 !امــانم

 نی و در تمام ادیای برونی در اتاق را باز کرده و بی کشد تا مھری لحظھ طول مچند
 ی ھمچنان رعشھ دارد و مثل ماھنیی ماند و آی و مات پدرش مرهی خریچند لحظھ، سر

 نگاه بھ اشک دنی رود، با دی مرونی کھ از اتاق بیمھر!  زندی آب دست و پا مرونیب
 . رسدی منیی و بھ تن لرزان آردی گی را مو پسرش، رد نگاه ای رهینشستھ و خ

 ! زھرای فاطمھ ای:  داردی سرعت بھ طرف او گام برمبا
 چرا نییھنوز نتوانستھ بفھمد کھ آ!  بکنددی داند چھ باینم.  زندی جسم او زانو مکنار

 !دی آی مرونی شده اند و از دھانش کف بدی سفشی لرزد و مردمک ھای گونھ منیا
 !زنگ بزن اورژانس: دی گوی دوزد و با ھول می مری را بھ سرنگاھش

 جان نی اگری کند کھ دی را ندارد؛ پسرک، حس می حرکتچی قدرت ھیی گوری سراما
 کھ مات ماندن او یمھر.  فشرندیکندن پدرش است و ترس و غم قلبش را در مشت م

 . افتدی مھی و بھ گرردی گی و طپش قلب مختھی در درونش فرو ریزی چند،ی بیرا م
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 و ردی سفت بگی جورکی او را ی کند تا دست و پا ھای می کند و سعی نگاه منیی آبھ
 ! زنگ بزن اورژانسریسر:  زندی مادی فرھی بار بلندتر از قبل و با گرنیا

 
 :یمھر

 
 

 کھ ییای دارم، گفت و من را با دننیی کردن آی راضی کھ برای تنھا از وقت کوتاھدکتر
 بھ فمی کھ کی گذارم و در حالی سرم میدستم را رو. م ھوار شده تنھا گذاشت سریرو

 ی ختھینگاه مبھوت و فرو ر.  کنمی می شود، راھرو را طی مدهی کشنی زمیدنبالم رو
 رمق بھ ی من، مظلومانھ و بِریسر.  شودی نمدور  چشمانمی لحظھ از جلوکی ریسر

 ی زبانش ھم بند آمده بود و با لکنت با تلفن حرف می بود و حترهیتن لرزان پدرش خ
پسرک .  شوندی روان ممی و ناخودآگاه اشک ھااری اختیقلبم آتش گرفتھ و دوباره ب! زد

 کنم کھ ی فکر میقت شوم ویاز خودم متنفر م! ند؟ی صحنھ ھا را ببنی ادیمن، چرا با
 ! من ھستم و حضورملشیدل

 سرعت سر چرخانده و نگاه تارم بھ چشمان نگران  کھ بھندی نشی شانھ ام می رویدست
 ! گفت؟یدکتر چ:  شنومی بغض آلودش را می رسند و صدای منیآم

  زودتر عمل شھدیبا:  دھمی خشکم را بھ زحمت تکان می ھالب
 !.. خدایوا!  خدایوا:  ترکدی گذارد و بغضش می سرش می دستش را رونیآم
ِکاش من خر اول !  بھشزدمی و زنگ نممردمیکاش م:  کوبدی مشی ران پابھ
 !دمیپرسیم

 ندارد؛ تازه از سفر برگشتھ بود و یریاو ھم تقص. رمی گی بندم و نگاه از او می مپلک
 و چھ ندی را ببنی رسانده بود تا آرممارستانی خودش را بھ بند،ی را ببی کسنکھیقبل از ا

ش در کنار برادر  بزند و بھ خاطر نبودنی حرفنیی بھ آدی دانست کھ نبایم
پلک باز ! میمقصر من و بودنم ھست!  نداردیریتقص او ھم!  کند؟تیکوچکترشان، شکا

 ھی زمزمھ ھا و گریصدا. ندی نشی ممی رنگ روبھ رودی در سفی کنم و نگاھم رویم
 . زنندی و فرزانھ خانوم در گوشم زنگ منی آمیھا
 درد دی نباگری دنییآ! ندی پدرش را ببیماری تشنج و بدی نباگری دریسر.  درستش کنمدیبا

 توانم، در ی کھ می سرعتتیبا نھا!  گذارد تا فرزندش عذاب بکشدیققنوس نم! بکشد
 . رومی منیی سر آی گذارم و باالیاتاق را گشوده و پا بھ درون آن م

 !؟یمھر:  کندی چرخاند و با زحمت زمزمھ می ھوش است؛ سر بھ سمتم مبھ
چون حالت بد بود بھت نگفتم :  دھمحی بھ او توضدی جوم؛ بای بندم و لب می مپلک

 !مطمئن باش کھ زنده س...  زنده سنیآرم! نییآ
 کشم و انگشتانم را در انگشتان او گره ی گذارم و دست لرزانم را باال می مشی پیقدم

 !نییتو بھ فکر ما باش آ:  زنمیم
 !؟یمھر:  پرندی باال مشی ھاابرو
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 . برمی کمش فرو میدست آزادم را در مو ھا.  شومی صورتش خم میرو
قول ! بذار عملت کنن! نییعمل کن آ! :  کند؛ فقط بھ خاطر پسرمی را تار مدمی داشک

َ کھ نرمدمی قول مریبھ جون سر... دمیم بذار عملت ... میبندیاصن عقد دائم م... اصن... َ
 !جان..  جـنییکنن آ

 نھی سیسرم را رو!  با او بمانمدی باریخاطر سرفقط بھ .  شودی ام مرهیُ پر بھت خاو
 دی خاطر پسرکم بایبرا.  بندمیپلک م!  را دوست داردنی دانم کھ ای گذارم؛ میاش م
 !مانی شود در زندگی و دعا کنم کھ او ھم ماندننیی آی شوم در زندگیماندن
*** 

 
 
 را درون و فمیکفش ھا و ک.  دارمیدیسر درد شد.  شومی اندازم و وارد می مدیکل

 بودن پسرکم داری خبر از ب،ییرای روشن پذیچراغ ھا.  کنمی رھا می جاکفشیرو
 نیدستانم را کھ پائ.  کشمی و کف دو دستم را بھ صورت مدهی ام را باال کشینیب. دارند

 .نمی بی و مبھوت و اشک آلود پسرم را مم نگران و نگاه مظلوی آورم، چھره یم
 بابا: دی آی نمرونی بشی کلمھ از اعماق گلوکیز  جیزی کند اما چی باز ملب

 ِ..حالش خوب:  گذارمی شانھ اش می نشانم و دستم را روی بھ لب می کم جانلبخند
 ی زانو مشی بار جلونی ماند و من ای مرهی کند کھ ھمچنان مظلومانھ بھ من خی نمباور

 یمن کل... تازه من... حالش بھتر شده... گمیراست م: رمی گیزنم و صورتش را قاب م
 شتونیبھش گفتم اگھ عمل کنھ پ...  کردم کھ عمل کنھشیباھاش حرف زدم و راض

 مونمیم
پسرکم حق دارد تا باور نکند کھ !  دھمیحق م.  ماندی ام مرهی ناباور خھی چند ثانیبرا

! اوست و بس خاطر ی داند کھ ھمھ اش برایاو نم!  گرفتھ استیمی تصمنیمادرش چن
دستانم را محکم دور تنش حلقھ .  کندی خودش را در آغوش من رھا مھیبعد از چند ثان

 یپشتش را م.  و سبک شودزدی گذارم تا اشک بریم  شانھ امی کنم و سرش را رویم
 من، ِری ماند؛ سری دھد، ثابت می ساعت کھ سھ صبح را نشان میمالم و نگاھم رو

 شی ھای تمام نگرانی جورکی دی بود و من باداری بیگران چند ساعت را در ننیتمام ا
 !سفموی خاطر ی احزان را گلستان کنم برای کلبھ نی ادیمن با! را تمام کنم

 
 

 ... سال بعددو
 
 

 :یمھر
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 اما زمی برخخواھمیم.  ماندی اتاق ثابت می در بستھ ی کنم و نگاھم روی باز مپلک
 و نمی بی دھم و دست او را حلقھ شده دور تنم می حرکت منیسرم را بھ پائ!  توانمینم

 خورم تا ی می بندم و تکانیپلک م!  کنمی حس ممی پا ھای را روشی پاینیالبتھ سنگ
 مو ی را روشی لب ھا،یبعد از چند تکان اساس! ابمی ت زندان نجانی شود و از اداریب

 . کنمی پشت سرم حس میھا
 !؟یخوری تکون منقدیچرا ا:  شنومی خواب آلودش را میصدا

 آفتاب را حس کند و ی و بروم و پرده را کنار بزنم تا نور و گرمازمی بتوانم برخدیبا
! :  را ندارمی کارنی چنیی ھستم تواناری اسنینچنی ایًبفھمد کھ صبح شده اما قاعدتا وقت

 صبح شده ھا
 !؟یجد: دی گوی می لحن متعجببا
 !بھت خوش گذشتھ، ھوم؟:  زنمی مشخندین

 یلیاوھوم خ:  کندی رھا ممی را در مو ھاقشی عمنفس
ِبس ا:  کوبمی مشی ران پایرو ِ! 

 بھ دنی و مرا وادار بھ غلتردی گیشانھ ام را م.  خنددی کشد و می را عقب مسرش
 دوزم و انگشتانم ی فروغش می بینگاھم را بھ صورت و مردمک ھا.  کندیپشت م

کف ! ی درمانیمی ھنوز ھم کوتاه ھستند از بابت ششیمو ھا.  کشمیرا بھ گونھ اش م
 . بوسدیدستم را م

 شوند و او با لمس ی ناخودآگاه بستھ ممی کشد و پلک ھای را بھ صورتم مدستش
 !؟ی مھریخواستینم:  بوسدی را ممی و پشت پلک ھاابدی یصورتم، چشمانم را م

! می جدا بخوابلمای فنی کھ عشدینم:  کشمی مشی گلوبکی انگشت اشاره ام را بھ سنوک
 ً مثالمیزن و شوھر

 ی تو ھنوز دوستم نداریول! اوھوم:  کندی مدای رو بھ باال قوس پلبش
 !؟یدونیاز کجا م:  شوندی مکی بھ ھم نزدمی ھاابرو

 از چشمات:  شوندی چشمانم مِی دوباره راھانگشتانش
 !شون؟ینیبیمگھ م -

 یوقت... کنمی حس میول! نھ:  چسباندی بستھ و لرزانم می را بھ پلک ھاشی ھالب
 من از لرزش ی ولیفھمیخودت نم...  پلکات دوست دارن زودتر تموم شھبوسمشون،یم

 فھممیو فشارشون م
 !ِمگھ دوست داشتن مھم؟:  کنمی اش فرو منھی غلتم و سرم را در سی طرفش مبھ

 !ست؟یمھم ن:  کشدی را بھ پشتم مدستش
دوست ... ارهی می عقلیعشق کھ جنون و ب... ِ خوبِمھم حس:  اندازمی باال مچانھ

ِ حس خوب نییآ...  حس خوبی ولادی برنمی من و قلب زخمی از عھده دیداشتن شا ِ
 نی حس خوب، انی من ایبرا...  و توریکنار سر...  خونھ سنیِآرامش من، بودن تو ا

َداشتنش لھ لھ م  کھ ده سال واسھی کھ دارم، آرامشیآرامش  نی و نداشتمش، ازدمیَ
 ِمھمتر از دوست داشتن و عشق
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او عاشق است اما .  حرف، لبخند زده استیب.  دوزمی بھ صورتش منی از پائینگاھ
من در .  حس ھستمی دوستش دارم و نھ بمی توانم بگوینھ م! من فقط حسم خوب است

آرامش  نی را، خوب شدنش را شاھد بودم و حاال بھ ھمدنشی دو سال، درد کشنیتمام ا
 . امیو حس خوب راض

 ریاالن سر! ریپاشو دوش بگ:  کشمی گذارم و خودم را باال می قلبش می را رودستم
  ھاشھی مداریب
 دوباره سر پا ی بھ محبت من دارد براازی دانم کھ او نی بوسم و می اش را میشانیپ

 !پاشو آقا! : شدن
 !ی باش، مھرشھیھم:  زندی زده و لب ملبخند

 شرت و شلوار و ی دراور تیاز درون کشو. زمی خی خندم و برمیط م جوابش فقدر
 افتنی ی برای پاتختیاو دستش را رو.  کشمی مرونی بمان،ی ھر دویحولھ برا

.  کنندی رنگ را لمس مدی سپی چرخاند و باالخره نوک انگشتانش عصای مشیعصا
 روم و لباس ھا یبھ رختکن م.  گذارمی او باز می روم و در را برای مرونیاز اتاق ب

 . کنمی مزانیو حولھ ھا را آو
 موانع، بھ ری و ساواری او با دی برخورد آرام عصایصدا.  رومی مرونی رختکن باز

 شده یِ چشمان او شب ابدی اگر برای ادامھ دارد حتی کند کھ زندگی ثابت ممانیھر دو
 . پرمی مرونیکارم ب کند از افی برخورد ممی کھ بھ پاشی عصایضربھ ! باشد

خانوم سد : دی گوی می کشد و با شوخی کند و بھ صورتم می را بھ سمتم دراز مدستش
 !معبر نکن

 !بفرما برو آقا: رمی گی را مشی و بازودهی خندم و کنار کشیم
ھمانطور عصا زنان .  خوردی منی پلکش چی لبش نشستھ و گوشھ ی رویقی عملبخند

 خواھم بھ آشپزخانھ بروم کھ در اتاق ی شود و من ھم می می بھداشتسیوارد سرو
 دی شود؛ بای مانی کوتاه و خواب آلودش در چھارچوب در نمابتی باز شده و ھریسر

 . مانمی اش مرهی خبخندبا ل!  شدنش بد موقع استداریاعتراف کنم کھ ب
 !ریسالم، صبح بخ:  خاراندی را مسرش

 !ری بابا سرریبخ سالم، صبح شمام کیعل:  زنمی مشخندین
 خمار خوابش بھ طرف ی نشاند و با ھمان چشم ھای لبش می رویی دندان نمالبخند
ھنوز .  گذارمی قلبم می کشم و دستم را روی میقینفس عم.  رودی می بھداشتسیسرو

 نیی بودن در کنار آگرید.  آرامش را دوست دارمنی آرام است اما من ایادیھم قلبم ز
ِ روح ر،یسر!  نشکستھی از ھجوم بغض ھاود شی نفسم تنگ نمگری دھد و دیآزارم نم

 در قلبم دارد شھی کھ ریِ توانم بزرگ شدن نھالیحاال م!  شده درون قلب من استدهیدم
 و نیی آِی زندگی برگشتم تا بھانھ ی بھ زندگری سریمن بھ بھانھ !  و حس کنمنمیرا بب
 !ِ نگاه پسرم باشمیشاد
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 :ھیآس
 
 
 ی ھاحیاز تفر.  رومی مرونی کشم و از اتاق بی مرونی را از درون کشو براندازیز
 لب ریز!  استیحاتی تفرنی چنجادی و شھاب ھم استاد ادی آی بدم مشھی ھمی ھماھنگیب

 شود، متوجھ حرص خوردن و ی می بھداشتسی سروِی زنم تا او را کھ راھیغر م
 دنی روم و با دیگذاشتھ و بھ آشپزخانھ م  مبلی را روراندازیز.  بودنم بکنمیناراض

 ! شودی شلوغ، آه از نھادم بلند مِی غذاخورزیم
 ُزیحداقل م!  شھاب خانیآقا:  برم تا بشنودی را باال ممی زنم و صدای بھ کمر مدست
 !؟یتونی نم،ی جم کنیتونیکھ م
 !چشم غر غرو جان: دی آی با پژواک می خندانش از درون روشوئیصدا

استکان .  شومی مختھی بھ ھم رزی دھم و خودم مشغول جمع کردن می منی ام را چینیب
در قندان .  گذارمی منکی را درون سمروی از نیِ چرب خالی ھا و ظرف ھایو نعلبک
 . دھمی می جانتی گذاشتھ و آن را درون کابشیرا رو
  کھیخودت جمش کرد: دی گوی ھم بھ آشپزخانھ آمده و لبخند بھ لب مشھاب

 ظرفا رو گذاشتم برا تو:  زنمی اشاره منکی سر بھ سبا
 ی می نان را مھمان جا نانی مانده ی باقیتکھ ھا.  رودی منکی کنان بھ طرف سخنده

 سی دکی دو بشقاب و کاسھ و ،یی باالنتیاز کاب.  کشمی دستمال مزی میکنم و رو
 . دھمی می جاکی نکیِ ھا درون سبد پخی کشم و ھمراه سی مرونینشکن ب

 واسھ ییھوی ی برنامھ ھانی آخھ ادونمینم:  کنمی کشم و غرولند می میقی عمنفس
 !..رون؟ی بمی برمیخوای می صبح بگنی ھمدیبا! تھ؟یچ
 و دهی کنم کھ بھ شدت سرم را عقب کشی گونھ ام حس می را روی ای و سردیسیخ
 !َنکن اه: می گوی کشم و با اخم و اعتراض می منیھ

!  جانمیا:  خنددی کشد و بھ حرص خوردن من بلند می شلوارش م را بھسشی خدست
 !..گھیُ من، ھر جمعھ آماده باش دیشناسیخب تو کھ م

 ی اش منھی را گرفتھ و من را محکم بھ سمی کنم کھ بازوی پشت چشم نازک مشیبرا
 ..ِ قدر بداخالقنیمادر کھ ا: دی گوی مطنتی بوسد و با شیچسباند و گونھ ام را م

ِ بھ اخالق بچھ یوا: دی آی دھد کھ قلقلکم می شکمم تکان می را بھ عمد روانگشتانش
 !ش
 ِ!نکن شھاب ا:  دھمی او را بھ عقب ھول مست،ی کھ دست خودم نی خنده ابا

فراموش .  لرزدی کنم و دلم مینگاھش م.  ماندی ام مرهی کند و با لبخند خی ممیرھا
 او، ی احساس و عصبیِ نگاه بی وقتستیسخت ن ھم ادی کھ سرم آمده زییکردن بال ھا

.  کشمی شکمم می زنم و کف دستم را رویلبخند م!  شده استیحاال پر از مھر و شاد
 ی نکرده اما بھ زودجادی در وضع شکمم ایریی تغچیھنوز آن قدر کوچک ھست کھ ھ

 گری بار دنیا.  پوست و گوشت شکمم حس خواھم کردری کند و حرکاتش را زیرشد م
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 شتری و ادامھ دادن بی زندگی ام برازهی بار انگنیا.  گذارم کودکم از دست برودینم
 !است
 یتو فکر:  پرمی مرونی خورد کھ از افکارم بی صورتم تکان می او جلودست

 !خانوم؟
 !؟ِی بچھ مون چیکنیفکر م! شھاب؟:  زنمی کنم و لبخند می منگاھش

 !آدم کوچولو:  زندی مشخندین
 !شھــــــــــاب:  کنمی کوبم و اخم می اش منھی را بھ سمشتم

 !..گھیِخب بچھ مون آدم د! جانــــــــــم؟: ردی گی خندد و مشتم را در دست میم
 ری چسباند و پر مھر زی اش منھی کھ دوباره مرا بھ سرمی گی و رو منمی چی برملب

 ..یی کھ مامانش توِنی ھست، مھم ایھر چ: دی گویگوشم م
 دوزم و او کھ نگاه ی بھ صورت و لبخندش چشم منی کشم و از پائی را عقب مسرم

 نی باشھ، ھمیبچھ م ھر چ! ِ و خوب گل منیتو پاک:  دھدی ادامھ مند،ی بیمتعجبم را م
 شھی از بابت سالمتش راحت مالمی کھ مثل تو بشھ خنیھم... ِیکھ از وجود تو ھست کاف

 یدستم دوباره رو.  توانم لبخند نزنمینم.  شودی بوسد و از من جدا می را مسرم
 ! ما با آمدنت کامل خواھد شدیایدن!  منی کند؛ کوچولویشکمم حرکت م

 
 
 

  کلیدانا
 
 

فرزانھ .  شکندیِ است کھ سکوت اتاق را میی بوق منظم دستگاه، تنھا صدایصدا
 از یمی کشد و نور آفتاب از پنجره داخل شده و بھ نی پرده را کنار میخانوم کم

.  کندی نگاھش مقی و عمستادهی تخت او ایفرزانھ خانوم باال.  تابدیِصورت نامدار م
 نی گناھتری در نظر او، فرزندش باست،  کھ او خطاکارندیھر چھ ھم کھ ھمھ بگو

 نامدار و پلک دی صورت سفی شود وقتینگاھش تار م! دی نمای منی زمیانسان رو
 تخت نی اینامدار رو.  استنیدو سال است کھ وضع ھم. ندی بی بستھ اش را میھا

ُدو سال است کھ با سرم زنده مانده است!  داردی نباتِاتی است و حدهیخواب پلک .. ِ
 دو سال است کھ خاموش شیصدا..  خورندی تکان نمشیدست و پا.. بستھ اند شیھا

 !مانده
.  رودی مرونی از اتاق ب وردی گی کشد و آرام نگاھش را از او می خانوم آه مفرزانھ

 تواند او را در آغوش ی دارد اما نمی نباتِی حاال در کنار مادرش زندگچارهیِنامدار ب
ِ مرد چشم سبز قصھ ی مجازات برانی بھترنی ادیشا.  با او صحبت کندی حتای ردیبگ ِ

 !ِ قفس تن ماندنِی و زندانخباشد؛ حسرت بھ دل، در برز
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دو سال است کھ نامدار اسیر تخت است و کسی از ضلع دیگر داستان او خبر ندارد!
ُ

ھیچکس جز خدا، از پایان قصھ ی این ضلع خبر ندارد!

ِ
ُ

ِ
کسی نمی داند کھ ارد کجاست؟! زنده است یا خود را بھ پیکر دریا سپرده؟!

پایان!

www.98ia.com:منبع

@navadohashtia


