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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 :  دهیچک

 کیاو سرِ  شود؛یو خانواده اش م "سامان"پُر عشقِ  یخانه خراب کنِ خانه  یمادّه  ''!قیرف"اول: انتقام از...  زودیاپ

 ...دهدیادامه م "او" یرا ب "یمُردِگ"و  دهدیاش را از دست م یزندگ شودینم "سه"که هرگز  یباز

 ...ردیگیرا از سر م یسامان زندگ کند؛یرنگ عوض م "یمُردگ"دوم:  زودیاپ

! گردد؟یچرا به داستان برم دهیزخمش نمک پاش یرو قِیقصه؛ همان رف یِتباه لیآرامش، دل نیا انِیسوم: م زودیاپ

 کند و باز از سَر، زنده شود؟! "یمُردگ"چند بار قرار است  "سامان"مگر 

 

 حق ... بسم

 '' ۱۳۹۵نوزدهمِ تابستانِ  ،یینها یِسیآغازِ بازنو |( Judyبه قلمِ آندرومدا ) |ن رمان مرگ مزم "

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یخشک بود، آب م شیاشک بودند و صورتش زخمِ کتک! لب ها سِیخ شیآتش زده بود به جانم؛ چشم ها یکی نگاهِ

 خواست. 

 بودم! منگِ مستِ خراب!  خیگلوله بود؛  کیشل هیگوشم را لرزاند؛ شب یبیمه یصدا

 قطع شده بود. سکوتش... سکوتش هم آتش زده بود به جانم. یکس یالتماس ها یصدا

چشمانِ سردش و برقِ  هش،ی. لبخندِ کرآمد یم یکس یپا ریها ز زهیله شدنِ سنگر یبود، آشوب و همهمه. صدا غوغا

 دستش. یفلزِ تو

 زد. ی. نعره مدیکش یشت اسمم را عربده م. دازدیداشت هق م یکیآمد.  یم یمردانه ا یصدا

 خوابش برده بود... نیماش کِیالست نِییآن طرف، پا یبود. جسم کوچک میپا یجلو یرمق کس یب یآشنا جسم

 

 غیلبه ت -اول  فصل

 

 شوند. یو سُست م لرزندی... مشوندیم دهی... کشخورندیسُر م نیزم یرو می. ساق پاهامیآ یفرود م نیزم یرو

 .ندینش یم اهیبا پارچه س دهیقبرِ پوش یاز عرقم رو سیداغ و خ یشانیپ 

. ندزیاسمش را هم بوسه م می! لبهازندیرا بوسه م شیچانه اش و لبها ش،یعکسش، قبرش، چشمانش، گونه ها میلبها 

 [ !ریشده ]فرشته پور مُش ینقاش اهیکوچک س یتابلو یرو دیکه با رنگ سف یاسم
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رنگِ متصل  یمشک یپارچه ها و بنرها یرو وار،ید یرو یکاغذ یها هیاعالم یروزها همه جا هست. رو نیکه ا یاسم

 ! مان ٔ  خانه واریبه ودر و د

 ام دهد.  یخواهد دلدار یکه لرزان، م ییکه داغ است و صدا ی. رضا با دستندینش یکمرم م یرو یدست

 سامان دل مانده؟! یعد از فرشته مگر برااش[ دهد؟ اصال ب یمانده اصال که بخواهد ]دار یدل مگر

 نکن! ینجوریپاشو داداش! پاشو داداش ا _

 د؟یگویقبر فرشته را م ینکنم؟! سجده رو یچجور

 !کنهیپاشو سامان! بچه داره نگات م _

 ! بچه ام!بچه

 . کندیم نگاهم مان ٔ  بچه نیپاشو! پاشو فرشته! بب میگویرقصد. حاال من به فرشته م یصورتم م یرو اشک

 لرزد: یم فمیو کث یخاک یمشک راهنیپ ی. دست زِبرِ مادر رودیآ یم یگریضجه د یصدا

 قربونت برم! یپاشو گل پسرم! پاشو اله _

 مرد نبودم؟ گریمن د یعنیگفتند ]مرد[ !!  یدار م یزن و زندگ ی! به پسرهاگری]پسر[ شده بودم د

 دش برده بود!ام را با خو یرفته بود و زندگ یرفته بود. زن فرشته

 شوند. ی[ بسته میفرشتگ یلرزند. چشمانم از ]درد ب یباز م میها شانه

 .نشانَدَمیو م رَدیگیلرزانم م یقدرتمند رضا از شانه ها دستان

 :خورندیگوشم وول م یمختلف تو یصداها

 . غم آخرتون باشه!گمیم تیتسل _

 کرده اند! دیاز من قطع ام دهد؛یجوابشان را م کامران

 تازه شروع شده!! میغم آخرت باشد! من که غم ها ندیگوی! م؟یشنوی! مفرشته
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غم بار و تلخ به عکس  یو من در سکوت دیگویم تیزند و ]مثال[ تسل یبه شانه ام م یرسد ضربه آرام یکه از راه م هر

 شوم!  یم رهیقبر... خ یتو رو یبایز

 ترسد یم دیحلقه است. شا می. دستانش دورِ بازوکندیگذرد که رضا بلندم م یچند ساعت م قه،یچند دق دانمینم

 شَوم!  نیپخشِ زم

 جنازه تمام شده.  عییدهد. انگار مراسم تش یهلم م یگریبه سمت د 

 جنازه فرشته[ عیی]تش

 دهد!  یوجودم جوالن م ینقطه  نیتر یمُرداد ماه تا درون یلرزد. سرما یم وجودم

 !لرزدیچهار ستون بدنم م یشناسد که! تو نباش یتابستان و زمستان ندارد که! سرما و گرما نم آخر

 شنوم: یکامران را م یجنبد. صدا یام م ینیب ریز ییآشنا عطر

 . دهیگناه داره... ترس نجای. اشهیمونه سرگرم م ی! با مهشاد مبایز شیپ برمیآرامو م _

 نکند! میتوانست جادو یقابِ عکس بود هم نم شهیکه پسِ ش ییچشمها یتفرشته ام... ح یِمن هنوز مسخِ رو و

کند؛ درست همانطور که  ینگاهم م رهیخ رهیکه خ یرود سمت آرام یگذارد و م یم تمیرضا یِسکوتم را پا کامران

 .کردمیمن به عکس فرشته، قبر فرشته، نگاه م

 شنوم؟! چرا؟! یاز او نم یا هیگر ی! چرا صدانم؟یبیصورت کوچکش نم یاشک را رو چرا

 انِی! آرامِ من، مبردی. کامران، آرامِ مرا مردیگ یو دستانش را م بوسَدَشیم د،یگو یم یزیگوشش چ ریز کامران

 شود... یعزا، دست در دستِ کامران گم م ی رهیدر حالِ ترکِ دا تِیجمع

 :ردیگ یرد نگاهم را م رضا

 .مشیاریم میریخلوت تر شد م_

 یکنم. اشک باز هم رو یگردم و باز به قبر فرشته نگاه م ینشانم. بر م یم نیزم یرمقم را رو یسست و ب یها قدم

 خورد. یصورتم قل م
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 کند! یم هیکند! خوب هم گر یکند؟! م ینم هیگر مرد

 گرداند: یبرم م رضا

 داداشم! میبر ایب

 نشانَدَم.  یم نشیماش یصندل یرو و

 ... رومیو م کنمیقبرستان رها م انیام را م فرشته

 !ایدن یفرشته؟! رفتنت آواره ام کرد! لعنت به رفتنت! رفتنِ تو... همه رفتن ها ینیب یم

 سوخت. یم هیکه از فرط گر ییبندم. چشمها یرا م میچشمها گذارم و یم نیپنجره ماش شهیش یام را رو قهیشق

 رضا: یکنم و پشت بندش صدا یحس م میران پا یرا رو یزیچ

 !یدرست حساب ینخورد یچی. چند روزه هنویا بخور

 .خوردیام سُر م ینیب یمجرا انیکباب م یبو

 دفن کرده اند؛ آن وقت من کباب بخورم؟! شیپ قهیچند دق نیرا هم فرشته

 را دفن کرده اند...! فرشته

] 

 

 

************* 

 .ماندیخانه ثابت م واریدر و د یسرخم رو یچشمها

 ...[دیبدان کیغم خود شر]ما را در 

 !...[تی]تسل
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 درگذشت همسرِ...[ ز،یعز یشاهورد ی]جناب آقا

 ]شادروان[

 راجعون[ هی]انا هلل و انا ال

 [ری]فرشته پورمش

 ]مرحومه مغفوره[

 ]مراسم سوم آن مرحومه...[

 ]مسجدِ امام صادق...[

 . شودیم یخال میپا ری. زکندیزُق زُق م سرم

 یآسفالت م یرو فرشته را تحمل کنند و یمنِ ب توانندینم میاما زانوها گذارمیم نیکاپوتِ ماش یام را رو یخاک دستِ

 اندازَنَم.

 .شودیقرآنِ عبدالباسط گنگ م یصدا انِی[ گفتنِ رضا منیحس ای] یصدا

 ![خواندیقرآن م شیعبدالباسط برا خوانند؛یفرشته قرآن م ی]برا

 .شودیدستانش م ریباز هم اس میبازو ریز

 :دیآ یصدا زدنش م یصدا

 !الدی! مالدیم

 شده اند!  نیسنگ می... ابرو هابندمیرا م میها چشم

 ...شودیحلقه م میکه دور بازو یگریو پشت بندش دست د دیآ ینفس نفس م یصدا

 ... رومیراه م یتات ینو پا تات یبچه ها مثل

 برد!![ ادمیفرشته؟! رفتنت راه رفتن را هم از  ینیبی]م
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 مادر!  یها هیمو ی. صداشنومیضجه ها را واضح م ی. صدامیشویتر م کیو نزد کیخانه نزد یدرِ ورود به

 .کندیم اهللی اهللیمن  ی!! رضا جازنمیاطرافم را پس م یو دستها کنمیرا باز م میآرام چشمها آرام

 . گذارمیخانه م یرا تو میپا

 کوچت را بابتشان یو لب و لوچه  ای از دستمال و هسته خرماست... فرشته بپر مانی! خانه ات، خانه یستی]فرشته؛ ن

 ![ای... فقط بخواهدی! هرجور دلت مایکن. فرشته ب زانیاو

 ! رسدیبه فلک م دنمیضجه مادر با د یصدا

 ...شوندیم دتریها شد هیگر یصدا

د، چشم باز کن تواندیکه نه م یاست؟! مردرمق انقدر دردناک  یب یشکسته  یِپوشِ خاک یمرد مشک کی دنِید یعنی

 کند... یگریغلط د چیو نه ه ردیبماند، نه بم ستادهینه ببندد، نه ا

تلخ را به رُخ که نه... به تمامِ  شهیهم قتِیبَدجور حق ب،یاُر یِ! روبانِ مشکشودیم خیوسط خانه م زیم یرا رو نگاهم

 !کشاندیوجودم م

 ..:... خودم را... قلبم را.کندیکالمش بدجور تکه پاره ام م د؛یآ یم یمرد یرسا یصدا

 فاتحه مع الصلوات... ریروح مرحومه مغفوره شادروان فرشته پورمش یشاد یبرا

 مرحومه مغفوره؟![ گفتندی]مرحومه مغفوره... به فرشته من م

 .ماندیلب خندانش ثابت م یرو میها چشم

 ![ماندیه ثابت ملب خندانِ مرحومه مغفور یرو می]چشم ها

 چرا خدا بُردت؟![ یخندیکه انقدر قشنگ م یی]تو

 !زیسمت م دارمیبرم قدم

 رود. یکنار نم یلحظه ا زیم یقاب عکس رو یاش رو ینگاهِ عسل یاز رو نگاهم

 .نمینش یم نیزم یآرام رو کشم؛یم شیرا رو گرمیدست د رم؛یگیعکسش را در دستم م قاب
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 . اوردیب رونیتلخ ب یمرا از آن خلسه  تواندیضجه ها هم نم یبلندتر شده  یصدا

 :دیآ یصورتش فرود م یام رو دهیلرزان و خشک یها لب

 چرا خدا بردت؟! یخندیکه انقد قشنگ م ییتو

 به صورتش؟! ای کوباندیم شی. دستش را به ران پادیآ یمادر م یکوبش ضربه ها یصدا

 مامان نداره! گهی: فرشته بچم د_

 .زندیم غیج مادر

 :زندیم غی! مادر باز هم جزنهیحرف نم ده،ی: فرشته، آرام ترس_

 !خـــــــداااا

 ]خدا![ 

 ...ردیگیرا م میباز هم بازو رضا

 :دیَشوی پر از حسرتم را ملبخند یاشک، رو گردم،یسمتش برم به

 خنده شو! نیچقد خوشگله! رضا، بب نیبب رضا،

 ...ردیگیعکس را اَزَم م رضا

 !؟یدیند: رضا _

 ...کشانَدمیم کند،یم بلندم

 !ردیگیرا م گرمیطرف د سارا

 فرشته را!! ی!! منِ بفهمندیمرا نم نهایا

 .میشویاتاق م وارد

 کُنَندَم!![ ی]واردِ اتاق م
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 . کشدیم یتابستانه ا یرا پتو میرو هیسارا هم با گر کندویتخت درازم م یرو رضا

 ]بچه شده ام؟!

 ![شوند؟یفرشته م یبچه ها هم ب مگر

 سبک...! ایو دن شوندیم نیسنگ می... پلکهابندمیرا م میچشمها

 :کندیم می. صداکشدیم غیج فرشته

 ... سامان..سامان

 .ماندیلب خندانش ثابت م یرو میها چشم

 ![ماندیلب خندانِ مرحومه مغفوره ثابت م یرو می]چشم ها

 چرا خدا بُردت؟![ یخندیکه انقدر قشنگ م یی]تو

 !زیسمت م دارمیبرم قدم

 رود. یکنار نم یلحظه ا زیم یقاب عکس رو یاش رو ینگاهِ عسل یاز رو نگاهم

 .نمینش یم نیزم یآرام رو کشم؛یم شیرا رو گرمیدست د رم؛یگیعکسش را در دستم م قاب

 . اوردیب رونیتلخ ب یمرا از آن خلسه  تواندیضجه ها هم نم یبلندتر شده  یصدا

 :دیآ یصورتش فرود م یام رو دهیلرزان و خشک یها لب

 چرا خدا بردت؟! یخندیکه انقد قشنگ م ییتو

 به صورتش؟! ای کوباندیم شی. دستش را به ران پادیآ یمادر م یکوبش ضربه ها یصدا

 مامان نداره! گهی: فرشته بچم د_

 .زندیم غیج مادر

 :زندیم غی! مادر باز هم جزنهیحرف نم ده،ی: فرشته، آرام ترس_
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 !خـــــــداااا

 ]خدا![ 

 ...ردیگیرا م میباز هم بازو رضا

 :دیَشوی پر از حسرتم را ملبخند یاشک، رو گردم،یسمتش برم به

 خنده شو! نیچقد خوشگله! رضا، بب نیبب رضا،

 ...ردیگیعکس را اَزَم م رضا

 !؟یدی: رضا ند_

 ...کشانَدمیم کند،یم بلندم

 !ردیگیرا م گرمیطرف د سارا

 فرشته را!! ی!! منِ بفهمندیمرا نم نهایا

 .میشویاتاق م وارد

 کُنَندَم!![ ی]واردِ اتاق م

 . کشدیم یتابستانه ا یرا پتو میرو هیسارا هم با گر کندویتخت درازم م یرو رضا

 ]بچه شده ام؟!

 ![شوند؟یفرشته م یبچه ها هم ب مگر

 سبک...! ایو دن شوندیم نیسنگ می... پلکهابندمیرا م میچشمها

 :کندیم می. صداکشدیم غیج فرشته

 ... سامان..سامان

 :خوردیم فرشته به گوشم هیگر ی. صداشومیم گم یکیتار انیم



 مزمنمرگ 

 
13 

 

 ...انسام

 :خوردیبهم م می. دندانهااست.. سرد

 ؟یی...کجای...کجاک

 :زندیم یگرید غیج

 !ــــایدرخت کاج! سامان ب پشت

 :جنبدیم تا مغز استخوانم وحشت

 !کهی...تار...تارت

 :زندیم هق

 ...ترسمی...مایب

 یغیج انیم میپودم... اما صدا تار و انیم ختهیلرزان، با همان وحشت گس یاش دهم، با همان صدا یدلدار خواهمیم

 !ماندیم شود،یم یزندان شود،یحنجره ام قفل م انیم رسدیکه به آسمان م

 ...دهمیپاسخ م یداریدر ب یادیرا با فر غشیج

مردانه  ادیفر یپشت بندش صدا و شودیباز م یبیمه یدر با صدا شود،یاتاق بازتاب م انینفس نفسم م یصدا

 :ییآشنا

 !سامان

 ...کنمیام پاک م یشانیپیرا از رو عرق

 ! [دیترسیم! فرشته مندیترسیم کرد،ی... کمک طلب مزدیم غی... اسمم را جزدیم می]سامان! فرشته صدا

 را به تن دارم! یهنوز هم همان لباس سراسر مشک شوم؛یشتاب بلند م با

 ...رومیسمت در م به
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 :رضا

 !ارمی! برات م؟یخوایآب م 

 : زنمیم لب

 !نه

 ؟یخوایمی: چ_

 : فرشته!_

 :ردیگیرا م دستم

 !؟یریکجا م نیبش ایب

 !ترسهی: م_

 سامان؟ یگیم ی: چ_

 :کشمیرا م رهی. دستگومدیم خانهیبه سمت در خروج کشم،یم رونیدستش ب انیرا از م دستم

 !ترسهیم

 !ردیگیرا از پشت م رهنمیپ رضا

 ![کند؟ینم]چرا ولم

 !شوندیم اریو مادر و سارا د شوندیبعد چراغ ها روشن م یا هیاما ثان کنمیخانه گم م یکیتار انیرا م چشمانش

 مانده بود؟! شمیشب را پ رضا

 :کنمی. بغض مزدیم میلرزانم، باز هم رضا را پس زند... فرشته داشت صدا یدستها

 !ترسهیم

 سرخ سرخ سرخ است... شیچشمها د،یآ یبه سمتم م مادر
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 :زندیم میصدا یبا مهربان د،یآ یبه حرف م رضا

 !؟یدی! خواب دشدهیجان! بگو چ سامان

 سالم است!![ ۳۲من  کنند،ی]چرا مثل بچه ها باهام رفتار م

 ... ترسهی: م_

 !؟یاری! سارا خانوم براش آب مترسه؟یم ی! از چترسه؟یم ی: ک_

 : کنمیم بغض

 ...زدی... داشت صدام مترسهیم یکیاز تار فرشته

 :زنمیم ادی. فرردیگیرا م راهنمیباز هم پ یلعنت ی! رضاکشمیرا م رهیدستگ گردم؛یبرم

 کن!  ولم

 :زنمیهق م شکند،یم بغضم

 !ترسهیم

 !شکندیهق هقِ من، سامانش، تک پسرش، م یصدا دنیمادر با شن یطوالن بغض

 :شودیفرشته در سرم اکو م یصدا 

 !ایب سامــــان

 :کنمیمزمن زمزمه م ی هیبا همان گر پوشم؛یرا با اضطراب و تند م میکفشها

 ... زمیعز امی! مامیم دارم

 ام: ینیب یرو کشمی...هول دست مشودیگوشم اکو م یباز تو شیصدا

 سه امدم. بشمر
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ه ... به حال من بغض کرده؟! بکندیم دادینگاه پر ابهتش بغض ب انی... مکنمیملتمس نگاهش م رد،یگیشانه ام را م رضا

 قش؟یحال رف

 :دهدیآب را دستم م هیلرزان از گر یبا تن سارا

 ! بخور فدات شم!یداداش بخور

 دست رضا را هم... زنم؛یرا پس م وانیل

 :زندیکه مادر ضجه م رومیم رونیدر ب از

 برو بچم رفت! رضا

 سارا: زیو هق هق ر 

 رضا توروخدا! آقا

 ... نشانَدَمیم اطیح یپله ها یرو د،یآ یآشفته پشتم م رضا،

 :رقصدیاز اشک و عرقم م سیصورت خ ی. اشک، روشومیم طاقتیب

 بذار برم! یاز ترس! تو رو به عل رهیمیولم کن! زنم داره اونجا م رضا

 :چکدیمرضا  اشک

 ! یزدیسرِ قبرش زار م یزنت مُرده! صبح داشت ؟یفهمی... چرا نمزمی... عزداداشم

 بشنوم!! توانمیبشنوم!! نم خواهمی!! نمشنومینم

 ... بذار برم!ترسهی: م_

 :ردیگیم یچارگیب یبو لحنش

 آخه؟! یبر کجا

 :خوردیام وول م یو جان یو قلب یمغز یتک تک سلولها انیفرشته م غیج یصدا
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 ![ــــای] پشت درخت کاج! سامان ب

 .دیآ ی. رضا تند تند پشت سرم مکنمیرا باز م اطیدر ح شوم،یشتاب بلند م با

 آورده![ مانینمانده ا یفرشته باق یسامانِ ب نیسر ا انیم یعقل نکهی]او هم به ا

 ...شومیم نیبسرعت سوار ماش زند،یرا م چییدکمه سو رضا

****** 

 .دومیظلمت شب بهشت زهرا به سراغ قبر فرشته م انیم

 ]قبر فرشته![ 

 سامان گفتنش را!  ینه صدا شنومیفرشته را م غیج ینه صدا گرید

 ...کشمیقبر را دست م یرو

 !ام؟یگفتم م یدیاومدم؟! د یدی: د_

 :کنمیم بغض

 !ی! تو که انقد نامرد نبودگهید ایهم ب تو

 :گذاردیشانه ام م یدست رو رضا

 !؟یبود دهیخواب د یدینبود؟! د یچیه یدید

 !شتیاومدم پ ،یترسیم یکیتار یتو ییک از تنها دونستمی! میکه نترس شتی: اومدم پ_

 فرشته بودنم!  یاول قبر! شب اول ب شب

 ! کنارتم!ایامشب... نترس شتیپ مونمی: م_

 اما قبر فرشته است! ست،ی! بلند و سنگگذارمیقبر م یو سرم را رو کشمیکنار قبر دراز م نِیزمیرو و

 :شودیکالفه م رضا
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 !وانهیسامان! پاشو د پاشو

 !بندمیرا م میها چشم

 ! ؟یکن لونیو سِ  لونیاون بچه رو هم وِ یخوای! م؟یکن یعمر زندگ هی یخوایکارات م نی: پاشو مرد!! با ارضا

 :چکدیم نیزم یام رو قهیاز کناره شق اشک

 کنم من؟!  یغلط چه

 آخر!  می! باز هم زده ام به سشومیشتاب بلند م با

 :شودیسکوت مطلق قبرستان منعکس م انیضجه ام م ی. صداکوبمیقبر م یمشت رو با

 بدون تو اون بچه رو بزرگ کنم؟ یکنم؟! من چجور یمن بدون تو چه غلط فرشته

 :خوردیگذشته پر غرورم به گوش م انیرضا م ی* صدا

 ! یخورینم کار نی! به درد ایتو زن و بچه دار سامان

 رضا!  یتکرار یاز حرفها چرخاندمیرا در کاسه سر م میمن چشمها و

 :گفتیاو با پوزخند م و

 ! *یریپرونده رو نگ نیا یعشق نسبت به خانومت و آرام دار یکه انقد ادعا ییتو کردمیم فکر

 سمت رضا برگشتم، ضجه زدم: به

 من بود؟! ریمن بود؟! رضا رفتن فرشته تقص ریتقص رضا

 نمانده بود! گریکه د یبه دل یام داد! دلدار یبا اشک دلدار رضا

 : نه داداشم، نه! مرگ دست خداست!_

 !یعوضــــ یمایآشغاااال! ن یمایکشتش! ن مای: ن_

 زدم: نعره
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 ! یعوض یحرومزاده  اون

 زدم: ضجه

 آشغال کشتش!  اون

 :شدیگم م مینعره ها انیداد رضا م یصدا

 سامان! بسه سامان! بسه

 بود! زاریفرشته ب نیآن قتلگاه خون یادآوریاو هم از  انگار

****** 

 سوم شخص[_ی]راو

کرد و با اسمش را لمس  یبرسد. با شتاب رو kamranتا به اسم  کردیرا تند تند لمس م لیصفحه موبا یرو  رضا،

 :دیرسکامران به گوشش  جیگخواب آلود و یبعد صدا هیاضطراب منتظر پاسخش ماند... چند ثان

 !الو؟

 با نفس نفس گفت: رضا

 رد داده! نیشده! کامران بیا ا وونهید نیا ایب کامران

 !؟یرضا نصف شب یگیم ی: چ_

 داد زد: دیسامان را شن یضجه ها یصدا یوقت رضا

 بهشت زهرا!  ای! نپرس بنپرس

 :دیرا فهم انیتازه جر کامران

 اونجام! گهید نیاومدم، ده م اومدم
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مغرور آمده بود؟! چه بر  یکالفه تلفن را قطع کرد و با غصه به سامان نگاه کرد. چه بر سر سرگرد سامان شاهورد رضا

 آورده بودند؟! قشیسر رف

 و رو کرده بود. ریپناه سامان، بدجور دلش را ز یلرزان و ب یشد. شانه ها کشینزد

 کنارشان آمد.  . دوان دوان و نفس نفس زناندیرس قهیزودتر از ده دق کامران

 درنگ و با بغض یب رفتیم لیکه به تحل ییوقفه سامان و صدا یب یضجه ها دنیدل رحم تر از رضا بود که با د انگار

 . دیرا در آغوش کش قشیرف

 به سوگ فرشته اش نشستن! یکرده بود برا دایپ یکه تازه آغوش یسامان و

 مادر شد؟! کامران... یبچم ب یدی: کامران... کامران د_

 :دیداغدارش را با غصه بوس قیداغ رف قهیشق کامران

 داداش! پاشو ! پاشو

 صورت کامران گرفت: یلرزان عکس فرشته را جلو یبا دستها سامان

 سالش بود!  ۲۹نگاش کن... نگاش کن فرشته من فقط  اخه

 گذاشت... نیزم یسامان گرفت و رو یعکس را از دستها کامران

 حرف آمد: به رضا

 !گرده؟یبرم امرزیاون خدا ب یکن ینجوریسامان تو ا_

 ضجه زد:  سامان

 !امرررزیخدا ب نگو

 مغرور و خوشبختش آورده بودند؟! قیو رضا باز هم بغض کردند، و باز...چه بر سر رف کامران

**** 
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 ))سامان((

 .بار، دو بار، سه بار کیرا به قبر کوباندم... سرم

قلب و روح و  دیضربه اش تا مغز استخوانم را هدف گرفت، درد گرفت اما دردش از درد جد یدرد گرفت... صدا 

 نبود! بود؟! شتریجسمم ب

 ...ندازدیکامران و رضا هم نتوانست درد را از جسمم بِکَنَد و دور ب ادیفر یصدا

 ... رمیاگر بم شودیو .... آخ چه م دیفرشته دور سرم چرخ یب یایحس شد دن یب میتلخ شد، دست و پا زبانم

 ... شودیم اهیچشمانِ به زور باز مانده ام س روم،یم ٔ  خال به

***** 

[FONT=IranianSansپرش زمان*]ی/[*FONT] 

ت باال سان کی متشیگران ق یها یکتان هیضرب گرفته بود . در هر صدم ثان نیزم یرا بسته بود و با پا رو شیها چشم

 ..هوف... زی. همان حرکت اعصاب خرد کن نفرت انگ شدیم دهیکوب نیزم یاومد و رو یم

بود و  زیاعصاب خرد کن و نفرت انگ مایکه از نظر ن یکاسه چرخاندم ! عادت یام تو یشگیرا به عادت هم میها چشم

 ! میما با هم اصال تفاهم نداشت

 .دمی؟ خب د نمیبب اتویکتون نمیبش نجایا ی: اآلن منوکشوند _

 .دیآ یتازه به ))من(( م میبهتر است بگو ای...  دیآ یبه خودش م تازه

 اش را ...  یسگ ی. چشمها کندیرا باز م شیها چشم

 : دیگویم لرزاندیخوشحالش را م یول یرا خنده عصب شیکه انتها یلحن با

 ! شمیم وونهیدارم د 

 : شودیلبم کج م گوشه



 مزمنمرگ 

 
22 

 

 خب... یبود 

 ، اما نه بخاطر حرف من :  شودیگوشه لب اوهم کج م و

 ؟؟ یچ یعنی یدونیهزار تن موااااد !م نهصد

 !مانمی[ مشیو منتظر ادامه ]شِر و وِرها دهمیجز سکوت انجام نم ی. کار کنمینگاهش م گنگ

 : دیگویم جانزدهیاندازد ، ه یو پشت گردنش م چاندیپیرا درون هم م شیانگشتها

ـه !!! هشیپسر !! نهصد هزار تن ش یوا یوا یوا   ، اوفَـّ

 : کنمینگاهش م یعصب

 ؟؟ مایچه مرگته ن یبگ شهیم 

 :  کندیبرق زده از شوق نگاهم م یچشم ها با

 ! رانیاز استانبول به ا شهینهصد هزار تُن ش قاچاق

 ... البد باز هم مست کرده ! چرخدیهم چشمانم حول محور کاسه اش م باز

 : دهدیمن به حرفش ادامه م الیخیب

 !! توسط باند معتمد!  رانیدر ا شهیقاچاق ش نیبزرگتر 

... پدرش ...  مای... نهصد هزار تن ... معتمد ... ن شهی... مواد ... ش شوندیذهنم کم کم روشن م یکم سو یچراغها

 رضا ...  یحرفها

 :زندیلحن مرا هم دامن م یو خوشحال ، انتها ی(( و همان خنده عصبزنمیشدن ))م ریرا به متح خودم

 ؟ قیرف یزد یزیچ 

 : خنددیاش م یوانگیحفظ همان د با

 بار پاک پاکم داداش فرزاد !!  نیاتفاقا ا 
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 :  خندمیم

 ! یو پرت نگ چرت

 :خنددیهم م او

 ... نینه جون داداش !! اتفاقا بب 

 مدانینم متِیعطر گران ق یو بو ندیشیشده کنارم م زیاندازد و با همان چشمان ر یم یدور و ور نگاه موشکافانه ا به

 ! رودیام باال م ینیچه اش تا مغز ب

 :  کنمیدهن باز کند که لپم را باد م خواهدیم

 نزدم !!  یچیه گهیسرش م ریخ

 :  کندیم کیاش نزد یسبز فسفور شرتیاش را به ت ینیو ب خنددیقبلش غش غش م سِیه سیه الِیخیب

 ... دلتم بخواد . یخوب نیبه ا بو

 :شودیم یمضحکانه جد یلیخ یلیخ یلیو خ رودیرم که بدهم !! خنده از لباش مدادن ندا یبرا یجواب و

 .  میفرزاد .اآلن وقتشه که من و تو خودمونو نشون بد نیبب 

 مضحکانه ؟! یلیخ یلیخ یلیجمله است !! نگفتم خ کیبودن همان  یجد یتمام زورش برا و

 :  ردیگیهم توقع م یو کم یچارگیب یرنگ و بو لحنش

واس خودم  تونمینم ینجوریمن که ا ! کنهینوزده ساله نگاه م ـ جدهیبچه ه هیسالمه ! بابام به من مثل  یمن س بابا

 ؟! یتا کِ گهیشم ! د یکس

 :  ندازمیباال م یا شانه

 !  یالبد عرضه شو ندار خب
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نفرت و پوزخند تمام  ریکفتار پ دنی!! و من با د پراندیرا از جا م مایو ن گرداندیبه سمت صدا برم م یقهقهه ا یصدا

))خودم نبودن(( ابراز  یسالها نیو من مثل همه ا زندیتهش خوشحال دامن م یِعصب یوجودم را مثل همان خنده 

 کنم : یاحترام و عالقه م

 سالم ! 

 . شومیمثال به احترامش بلند م و

و به نشستن کنارش  زندیکمرم م ی! دستش را آرام رو دهدیتکان م ریناپذ انیانگار پا یسرش را با همان قهقهه  

 !  کندیدعوتم م

 !گرشید زیچ چینه بخاطر ثروتش ... نه بخاطر قدرتش ... نه بخاطر ه بودن از جانب او خوشحالم ! یاز دوستداشتن 

 !!فقط بخاطر هدفم و ... هدفمان 

 :کندیپشتش اشاره م ختیریمرد ب به

 ربتِ...دونه ش هیو  یشگیتا هم دو

دهم خوشحالم ! از  حیتوض شیحرفم را صدبار برا کی ستیالزم ن نکهیبودنش راجع به خودم ، راجع به ا دهیاز فهم و

 ...! نیا ایهر بار بپرسد اون ..  ستیکه قرار ن نیا

  کرد : ینگاه بهم

 ؟  یخوریم یچ شربت

 پرتقال ! حای: ترج ـ

 : دهدیرو به مرد ادامه م و

 !! ارنیشربت پرتقال بگو ب هیو  

و  کندیگورش را گم م )) بله قربان(( وارِ یدستانش با گفتن وردِ چرتِ طوط ریمثل تمام ز ختیری، البته ب ختیریمرد ب و

 گنده اش !!! کلیحجم ه یمنها شودیاتاق م یحجم هوا

  :دیگویم مایرو به من و ن یبا تک خند عارف
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 ! نکنه من اومدم، مزاحمتون شدم؟ دیادامه بد نتونویریبحث ش خب

که  نبود یکیوجود ندارد ... و  ینفر اردیلیهفت م یایدن نیاش کند که اصال از تو مزاحم تر در ا ینبود که حال یکی و

 ...! میگویرا م ریبا عارف معتمد در افتاد ... همان کفتار پ دیکند که نبا یبه من حال

 با پوزخند گفت :  ماین

 بود !! رتیخ اتفاقا ذکر نه

 راتیفکر کردم که چقدر امروز خوش خنده شده . البته فکر کنم از تاث نیکرد و من به ا یگرید یتک خنده  عارف

 همان نهصد هزار تن مواد بوده باشد !!

 پسر مزخرفش زد : یشانه ها یرو یا ضربه

!! تو  یهست یواقع یکاره  نیا هی ی!! حق با فرزاده ! تو هنوز به من ثابت نکرد ستین یکنیپسرجان اونطور که فکر م 

و اونطور که من  یداشته باش تیکم جد هیکم ... فقط  هی. اگه فقط  یریگیم یو مسخره باز یرو به شوخ یهمه چ

 ! یرسیم یخوایو م خوامیمسلما به اون که چه که م یباش گمیم

 :  عارف براق شد یدر چشما ماین

 !! دمی!!!! فرصت بده خودمو نشون م یدیتو به من فرصت نم خب

ال با ییدور کرد . ابرو مایبهش کرد و با همان لبخند واقعا چرتش ، صورتش را از صورت ن یهم نگاه حق به جانب عارف

 داد و گفت : 

 محموله عمرم بهت فرصت بدم !!! نیقاچاق بزرگتر یمسلما ازم نخواه که تو اوممم

 آب پرتقال ! وانیل کیدو جام شراب و  دنیمصادف شد با رس ماین یف عصبهو و

همه  یبار هم که شده رو کی یقلقلکم داد تا برا زیاما جذاب و وسوسه انگ بیغر بیدو جام به آن رنگ عج دنید

 ...! یو غرقش نشو ی(( بود که در اوج فساد باشیاز خواص من ، خواص ))سامان شاهورد نیشان را کم کنم اما ا

 بلند آب پرتقالم را برداشتم و مزه مزه کردم .  وانیو خونسرد ل الیخیام کامال ب یدرون یها یریتموم درگ الیخیب و

 رفت !!!! رونیباشگاه(( ب رمیو با گفتن ))م دیوقفه سر کش یهم با اعصاب داغان تمام جام را ب ماین
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 :  دیکش یشد و سوت بلند مایبحثش با ن الیخیهم ب عارف

 پسر مواظب خودت باش ! اووو

 ! شودیمست نم زهایچ نیبا ا مایکه ن دانستینم و

  زدم : یپوزخند

 خودشو داره ! یهوا شهیهم اون

شد  رهیدر دست من و خوردنم خ وانیهم گرفت و خودش را به آن راه زد ! موشکافانه به ل دیشا ایرا نگرفت .  حرفم

 ... 

 به صورتم نگاه کرد :  یشده از دقت و کنجکاو زیر یبا همان چشمها 

 ! یبرام جالب یلیخ تو

 ! شدمیم ریکفتار پ قیاز عال دیشدن به هدف با کینزد ی! خودش بارها بهم گفته بود .. اصال برا دانستمیم

 داد :  ادامه

که  نی... ا یندار مایبه ن یشباهت چیکه ه نی... ا یستیمسخره ن یکارا ریکه انقد درگ نی... ا یکه انقد خونسرد نیا

... همه و همه دست به  یخواینم یزیچ یو از کس یدیو تو الک خودت انجام م یرو جد سپرنیرو که بهت م یکار

 !  یآدم خاص بش هینظرم  یدست هم دادن تا تو

دنش با آب آوردم ... چرا که لذت هر جمله رو با قورت دا ینم میاما به رو دهمیگوش م شیلذت به تمام حرفها با

 !دیآ یام خوشش م ی! خودش گفته بود از خونسرد کردمیپرتقال تمام م

*** 

 حال* |ی*پرش زمان

 ...سمیخ نهیس یام بود، رو نهیس یرو یآمد. کس یزمزمه م یصدا

 .زندیام م ینیب ریالکل ز یبو
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وصل کرده بودند انگار که  ییلویپانصد ک یوزنه ها می. به چشم هاخواستمیهرچند اگر من م شدندیباز نم میها چشم

 تکانش دهم. یذره ا توانستمینم

 . کردیدرد م میصد برابر وزن چشمها سرم

 به گوشم خورد... ییآشنا یگونه ام نشست، صدا یرو یفیکوچک و ظر دست

 ها را... طفلکم منتظر چشم گشودنم است. یلعنت نیبازشان کنم ا دیبا

رام آ انِیچهره ترسان و گر نمیبیکه م یریتصو نیو اول کنمیرا باز م یتلعن ی! همان چشم هاکنمیها را بلند م وزنه

 ! کوباندیصورتم م یرا تو زیآورد. همه چ یم ادمیرا به  زیاست که همه چ

گونه  یقراریو با ب شودیم دتریاش شد هیهوا! اما گر شودیچهره اش دود م انیبازم، تمام ترس م یچشم ها دنید با

 .مالدیام م نهیاش را به س

 اندازمش! یم نییو بعد پا کنمینگاهش م هیچند ثان وکتیآنژ دنیآورم، با د یرا باال م دستم

سرش  یرو یو بوسه ا کنمیمکیرا به سرش نزد می. لبهاشودیم دهیسر آرام کش یو رو دیآ یچپم باال م دست

 ! چکدیصورتم م یافتد و ازکناره ها یام راه م قهی! اشک از گوشه چشمم به سمت شقنشانمیم

 مادرم است![ یکرده بودم؟! آرام... دخترک ب ی]معرف

به سمتمان  زانیو منِ اشک ر انیآرامِ گر دنیشد و با د مارستانیباز شدن در آمد و کامران وارد اتاق ب ژیق یصدا

 آمد. 

 و خواست ازش دورم کند که دستم را باال  آوردم: دیگره شده آرام دور کمرم را بوس یها دست

 باشه! بذار

 !دمیآرام کش یموها یمستاصل عقبگرد کرد و من باز دستم را رو کامران

 !؟ییبابا ی: خوب_

 تکان داد. هیام برداشت و با گر نهیس یرا از رو سرش
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 یام نگه داشتم و رو نهیس ی! سرش را روزد؟ی... چرا حرف نمدمیاش را بوس یشانیپ زد؛یرا چنگ م میاو گلو بغض

 ...میادهایبود... فر میضجه ها ریتاث دیگرفته و گوشخراش شده بود. شا می. صداتخت نشستم

 !نیتخت بش یباال رو ایقربونت برم، ب یشی: سر پا خسته مگفتم

اش داغانم کرد.   دهیسرخ و صورت رنگ پر یتخت!  چشمها یرا گرفت و بلندش کرد رو فشینح یبازو کامران

را قاب گرفته بود!  بر سر دختر ده ساله من چه  سشیآشفته و شانه نکرده اش صورت خ یسرش نبود و موها یروسر

! ترسدیم باشد عییمراسم تش یمن تو شی! مگر نگفته بودند پبا؟یبه ز سپردشیآمده بود؟ مگر کامران نگفته بود م

 .دمیرا بوس لخت و نامرتبش ی![ موهاستیمادر یاول ب یتازه روزها نکهیاالن که وضعش بدتر بود! ]ا

 لبخند بزند:  میکرد به رو یبود که وارد اتاق شد. سع ینفر نیدوم رضا،

 !؟ی! بهترسالم

 داشتم گفتم: یسر درد جنون آور نکهیا با

 !آره

 تخت آمد. رو به آرام گفت: کنار

 عمه سارا ناهار بخور! شیجون برو پ عمو

بار  نیهزارم ی. براکردیاز کنارم برود که آنطور با بغض و خواهش نگاهم م خواهدینم دانستمینگاهم کرد، م آرام

 :دمشیبوس

 دردت به جونم! برو

 رفت. رونیکامران ب تیو با هدا دیرا بوس شمیگونه پر از ر یبغض رو با

 :دیکش ینفس آسوده ا رضا

 بچه دق کرد!  نیا یبود هوشیروز ب دو

و آن بوده...مامان... سارا...  نیا یته رفته، دو روز است که آرام آواره دستهابودم، دو روز است که فرش هوشیروز ب دو

 ... کامران...بایرضا... ز
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 یرا م زهایچ نیچطور بزرگش کنم نامرد؟! ا یی! تنهاکندیم یقراریب نطوریفرشته شده ام و آرام ا یروز است که ب دو

 !؟یو رفت یدانست

***** 

اش  شهیو ش نیزم یکه قاب عکس فرشته از دستم افتاد رو بیشد! آنقدر مه دهیکوب یبیمه یخانه با صدا در

 هزاران تکه شد!

 !دیدو رونیاش را سفت کرد و به ب یبا شتاب روسر سارا

 گذاشت و گفت:  یچادر نمازش را کنار دهیترس مادر،

 ! سر آورده؟! واه

 کنار گوشم ضجه زد سر فرشته را آور... یکی]

 را خفه کند تا دهان هرزش را ببندد[ یلعنت نیا یکیند. را الل ک نیا یکی یوا

 

 ! زدیم ادیپشت در فر یشد!کس دهیکوب یکوبنده تر یبا صدا در

. دمیخرد شدن دندانم را شن یصورتم فرود آمد! صدا یرو یبروم مُشت رونیو تا من خواستم ب دیکش غیسارا ج 

 .زدیتنم مشت م یوار رو وانهید یدو دندانم له شد! کس انیگوشت گونه ام م

 :زدیم غی. سارا جدمیمادر و سارا را شن یآشنا غیج یصدا

 !ــــشیفرهااااد نزن... آقا فرهاااد کشت آقا

 بود، برادر فرشته ام! آمده بود بخاطر مرگ خواهرش مرا بُکشد؟ فرهاد

 ! زدیضجه م بایفر

 ! خوردمی! حقم بود... هرچقدر مزدمیفرهاد دم نم یمشت و لگدها ریز من
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 سهیاو را از من جدا کنند و منِ مسخ شده، شده بودم ک غیبا ضجه و ج کردندیم یسع کردندیم یو مادر سع سارا

 بوکس فرهاد.

 گفت:  هیبا گر بایفر

 بسه! نزنش مُرد!  داداش

 ! رمیبم بگذار

 !شود؟یآرام چه م نه؛

ستون فقراتم فرود آمد دلم ضعف  یکه رو شیکفش ها کردم،یرا حس م شیسر شده بود، کمتر درد مشت ها صورتم

 .رمیبم یرا بستم و درد را خوردم! بگذار بزند، بگذار کم میشکمم فرود آمد، چشم ها یرفت! پاشنه اش رو

. به من، به خواهرم، به مادرم، به دادی! فحش مزدینم گریشد؛ د داریپد میجان دادنها انیرضا و کامران م ادیفر یصدا

و  بردشیم ای! خورد؟یخود فرشته بود چه؟! آن وقت هم فحش م یِ! اگر آرام، بچه واقعدادیفحش مآرام! به آرام هم 

 !؟یبد تنبه کش اتیباز سیرَم با پل یکی نیا ذارمینم گفتیم

رضا و کامران را با فرهاد  یرفته بود، صحبتها لیکه حاال به تحل یا ییبا قدرت شنوا ییبسته و گوشها یها چشم

 ! دیشنیم

 ! بایبودنش و باز سپرده بودنَش به ز اوردهیکوچک آرام بودم، اما انگار کامران و رضا ن یدستها منتظر

 ! خوردیصورتم وول م یکه گوشه گوشه  کردمیبد خون را حس م یو بو یسیخ

م کوباند؛ تما واریکرد و با قدرت به د بلندمانهیام فرود آمد و با قدرت چنگش زد؛ وحش قهی یفرهاد رو یها دست

 شد. فرهاد با مشت پشت کمرم زد. نفسم بند رفت. دهیسفت کوب وارید یو سرم رو میوجودم را درد پر کرد؛ زانوها

 زد: نعره

 ش؟یمونده که بکش یکه ک یحاال به گ... خوردن افتاد یخواهرمو کشت یپدر مادر زد یب آشغالِ

هرگز مانع من و  میاز بحرانها یلیخ انیبودم... اما مادر داشتم، مادر جان مهربانم؛ همان که م میتیپدر بودم؛  یب

 فرشته نشد! 
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 جان هق زد: یرمق و ب یب یسارا

 ! ستیبدنش ن ی...کُن!... کثافت جون توولش

 ]آقا فرها بود! حاال شده بود کثافت!؟[

 ! دیشد؛ کامران به سمتم دو هدیکوب نیزم یرمقم رو یولم کرد، تنِ ب یناگهان فرهاد

 ! دیدو انشانیرضا چجور م دمیبرد؛ د ورشیبه سمت سارا  یکه فرهاد وحش دمیدیم میچشمها یال از

 کند. رضا فرهاد را هل داد. فرهاد رو به من نعره زد: رونشانیب خواستیشده بود! کامران م هوشیب مادر،

 ! زیهمه چ یآشغال ب کشمتی! مشونمتیم اهیبه خاک س رتیالغ ناموسِیب

 بودم؟!  رتی! من الغدیشده ام چرخ دهیمغزِ حاال متالش انیم شیصدا

 ! کردم؟ینشست؛ چند ضربه را تحمل م میپهلوها یرو یلگد

ها... ضجه ها...  غیو تار شد، صداها گنگ شد. ج رهیت ایزبانم باال آمد؛ دن یتا رو یرفت! طعم تلخ یاهیس میها چشم

باال آمد،  میتا استخوانها  یفرشتگ ی... دردِ بکردمی! درد مشت و لگد ها را حس نمشدیمبهم م زیها... همه چ ادیفر

کنم که االن است که  نیبه خودم تلق خواستمیم نم؛یبب را لییعزرا یدستها کردمیم یرا بستم! سع میچشم ها

 کند؛یدورمان م ییدستها شود،یمانع م ی... کسرندیگیرا م میدستها لییفرشته و عزرا

 ...![رمیتو بم یبار برا نیآخر ی. برارمیانگار، دست تو رو بگ شهی]قسمت نم

تو پر از مشت و لگد و درد است! اگر فرهاد نزند،  یب یای! نامرد نباش فرشته! مرا هم با خودت ببر . دنرمیمیدارم م 

 ! فرشته مرا هم ببر! زندیروزگار که م

.ِ ***** 

 *ی*پرش زمان

 زد: غیج فرشته

 اسهال گرفتم! رووونیب ایی ـامانســ
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 :دمیخند

 االن اومدم! نیهم ناموسا

 !تِرِکمی: توروخــــداااا دارم م_

 آمدم و به چهره قرمز شده اش نگاه کردم: رونیب سیسرو از

 !؟یکنیولم نم مییَتو دستشو قهیاصن انقد عشقت نسبت بهم عم یعنی

 زد: غیج

 !گمشو

 ...دیدو سیبه سمت سرو و

 کردم و کنار آرام نشستم... یآرام خنده

 زد:  میصدا

 !؟ییبابا

 :دمشیبوس

 !جان؟

 گفت: ینییپا یزد و با صدا دیرا د سیسرو

 !؟ینگ یبه مامان یدیبگم قول م یچ هی

 نگاهش کردم: مشکوک

 !؟یدسته گل به آب داد کجا

 نشانم داد: یکرد، برگه ا بغض

 شدم! ودَهیه
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 قرمز نگاه کردم، علومش را هفده شده بود! یبرگه پر از خط ها به

 پر از اشکش نگاه کردم: یبرگه برداشتم و به چشمها یرا از رو نگاهم

 !شهیبخون نمره ت بهتر م شتریب گهیسرت، دفعه د فدا

 . میگویرا م نیهم دانستینکرد، م تعجب

 :دیام را بوس گونه

 !؟یگیمامان فرشته نم به

 زدم: لبخند

 کن! یسع شتریب گهیدفعه د ی! ولنه

 آمد: رونیرا تکان داد که فرشته ب سرش

 جلو چِشَم وا شد! شیآخـــــ

 :دمیخند

 کبودت معلوم بود! افهیق از

 !شیَسمت آشپزخانه رفت، و منم پِ به

 شده شد و همانطور که پشتش به من بود گفت: زریدر آوردن گوشن چرخ کرده از فر مشغول

 !سامان؟

 دادم: هیتک یناهارخور زیم یرا بستم و سرم را به صندل میچشمها

 !هوم؟

 :دمیبود خند دهیکه پشتش آهنربا چسب یمضحک یپاندا خچالیعروسک  دنیسرم فرود آمد! با د یرو یجسم

 سالح! نیبر ا جون
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 ایچ بعشقم؟! ...بعدشم دو ساعت ماچ ما هیجون دلم جانم چ رنیگیجواب م زننی: مرض! ملت شوهراشونو صدا م_

 بغلم... حاال شوهرِ ما! 

 را در آورد: میرا کج کرد و ادا دهانش

 !م؟یه

 (( گفتنش دلم را ضعف برد. شی))ا دم،یته دلم خند از

 :دمیرا بوس شیانداختم؛ گونه ها شیشانه ها یرا رو میدستها

 جون دلم؟! د،ییبفرما شتونویبه فداتون! فرما شوهرتون

 زد: میموها یرا رو مالقه

 ! خورهیبه درد عمت م االن

 :دمیگوشش را بوس الله

 !بگو

 زد: ییدندان نما لبخند

 خونه شون!  میزنگ زد گفت شام بر مامانت

 باال انداختم: یا شانه

 !میبر یدار حسشو

 آرام آمد: یکه صدا دیایخواست جلوتر ب د؛یام را بوس گونه

 !!مامــــان

 زد: یمصنوع یسرفه ها فرشته

 که آشپزخونه ست! نجای... اکننیم یزیچ یاوهوم یبرن اهم خوانیملت مُضتراح هم م فرزندم
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 باال انداخت و گفت: یآورد شانه ا یفرشته سر در نم یو آرام که  از حرفها دمیخند من

 !نا؟یبعدازظهر برم خونه مهشاد ا شهیم

 مهشاد؟! شیپ یبر یخوایتو م رونیببرمون ب خوادیخونه م نیا یکپک زدن تو یمر: بابات بعدِ عفرشته

 نگاهش کردم: دلخور

 سرکار بودم!  نامرد

 :دیپر نییو باال و پا دیآغوشم انداخت و صورتم را چندبار بوس انیخودش را م اقیباال انداخت؛ آرام با اشت یا شانه

 !م؟یریم کجاااا

 کارم غرق شده بودم؟!  یدر توانق یعنیانقدر ازشان غافل بودم؟!  یعنیمن بر خالف آرام و فرشته گرفت؛  دل

 کردم لبخند بزنم: یو سع دمشیبوس

 ! نایا یمادرجون خونه

 زد: غیج

 !هووووووورا

 به آرام به من نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد: یبعد از نگاه فرشته

 بود تا االن!  خوب

 گوشیو باز طونیش یدلم دود شد و با خنده بلندم دود شد هوا! فرشته من!!! بانو انیهرچند کوتاهِ النه کرده م غمِ

 !رتیمن!! من تو را چه راحت از دست دادم! منِ احمقِ به قولِ فرهاد، الغ

 ******* 

**** 
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تن و بدنم را  یزخم ها یدر پ یپ ی. کسخواندیترانه م میبا عشق برا یکس شد؛یم دهیسر و صورتم کش یرو یدست

 !دادیفرشته را م یبو یکس د؛یبوسیم

 خودش بود! خود فرشته ام... اصال

 زدم:  شیصدا

 !فرشته؟

 صورتم را پاک کرد: یرو خون

 دلم؟! جون

 !کننیم تمیاذ نایا ؛یرفت نیبب_

 :دیفرهاد را بوس یمُشتها یجا

 م؛التیخ یفکرتم؛ تو ی! من تویچه نخوا ی. چه تو بخواشهیهم شتم؛یتو رو تنها گذاشت؟! من پ شهی! مگه مهستم

 وجودتم!  یتو

 ! نشندیلبم م یرو لبخند

 !!![ایفقط ب خواهد،ی]من که گفته بودم هرجور دل قشنگت م

 ! نیآرام و دلنش یفرشته  کیساده درست فرشته شده بود؛  دیآن لباس سف یکردم! تو نگاهش

 :کندیعشق نگاهم م با

 مش آرزوش به دلم موند! بود دهیقربون اون خندت بشم؛ چند روز بود ند یاله

 ]لبخند من با رفتن تو رفت![ 

 : فرشته؟!_

 : جون دلم؟!_
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 داره!  ازی: آرامم تنها نذار! اونم بهت ن_

 کنارتم!  یکنیم الیکه خ ییقلب و ذهنش احمقانست! فقط تو ی! اما وجودم توذارمی: تنهاش نم_

 بپرسم چرا؟! خودش جوابم را داد: خواستم

 آنکه دلش زنده شد به عشق!  ردینم هرگز

 صورتم با کش آمدن لبم، درد گرفت!  یها یکبود یجا دم؛یخند آرام

 :دیخند فرشته

 بزنم؟! یحرف فلسف ادی! بِم نمها؟

 ! ادیم یبه تو همه چ میبخندم؛ بگو خواستم

 نشد؛ بغض کردم: اما

 شدم!  ریصد سال پ ه،یثان هی یرفتنت داغونم کرد! تو فرشته

 او هم رفت: یهااز لب خنده

 چه زود! ریهمه ست؛ چه د یآخرِ زندگ مرگ،

شوهرشون  یشعوریمن و آرام جون ندادن! همه مثل تو بخاطر ب ی: همه مثل تو نَمُردن! همه مثل تو جلو چشما_

وحشتناک  یغرق خون نبودن! همه مثل تو به جُرمِ گناهِ نکرده اونجور یملت اونجور ینمردن! همه مثل تو جلو

 !؟یزنیفرشته! همه مثل تو نمردن فرشته! چرا حرف زور منمردن 

 را تکان داد: سرش

 !اد؟یم رتیجز مرگ خودت گ یاون چرت و پرتا چ یادآوریکن سامان! با  بس

 چرت و پرت؟! گفتیمرگ خودش م به

 چرت و پرت تا ابد باعث عذاب منن! یگیکه تو بهشون م ییزای: اون چ_
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 :دیو پر درد خند یمصنوع

 ...گهی! خب اومدم دشت؟یپ امیب ینگفت مگه

*** 

رت را با ذوق باز کردم که با صو میفرشته باشد چشمها نکهی. با گمان ادیپلکم لرز د؛یام را بوس یشانیپ یهم کس باز

 زد: غیرا بهش داده باشند ج ایانگار دن میمهربان و نگرانِ سارا روبرو شدم. با باز شدن چشمها

 !!داداش

 :زدیگرید غیج

 رضا به هوش اومد!  آقا

 عطر رضا را حس کردم: یبو

 سامان؟! یخوب

 خشکم را با بزاق آب زدم و لب زدم: یگلو

 ! آره

 را الشیخ نیاما هم کردینم میرها یغم از دست دادنش لحظه ا ینیبودم! فرشته گرچه رفته بود؛ گرچه سنگ خوب

 !ادیهم ز اقتیل یبود! از سرِ منِ ب یمتیدر کنارم داشتن، خودش غن

 به سارا گفتم: رو

 !؟یاریم آب

 به دستم داد.  یآب وانیمثل جرقه از جا بلند شد و ل سارا

 : دستت درد نکنه!_

 : نوش جونت! _
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 تن تشنه ام فرو بردم!  انیو آب را م دمیرا تا ته  سر کش وانیل

 یکمکم کند؛ دستش را به آرام. رضا دستش را جلو آورد که کردینم تمیاذ یزیجز درد کمرم چ نم؛یکردم بنش یسع

 پس زدم و خودم نشستم. 

 نگرانشان لبخند بزنم: یکردم رو به چهره ها یسع

 ! خوبم

آب  ،زنمیآسوده لبخند م نطوریغمش را فراموش کرده ام که ا کردندیبا مرگ فرشته کنار آمدم . فکر م کردندیم فکر

 تمرگم!  یم خواهم،یم

  زنم؛یرا کنار م میرو یپتو

 :میگویبه کامران م رو

 !ارمیآرامو م رمیم امروز

 ! خواندمیرا م دشیرا از نگاه پر از ترد نیا د؛یبگو خواستیم یزیلبخند زد! چ میهم به رو کامران

هرچند کوتاه اکنونم را حفظ  یازش نشنوم تا ألقل آسودگ یزیدادم چ حیروزها آنقدر پر درد بودم که ترج نیا اما

 کرده باشم.

و قربان صدقه کنارم  هیمنِ به هوش آمده با گر دنیداخل اتاق شد و با د وهیو سبد پر از م یبا چادر مشک مادر

 . دیبوس اطیو صورتم را با احت نشست و سر

. خوشحال بود که زدیلبخند م می! فرشته داشت به رودادیفرشته را م یحلوا یبو دم؛یو بوس دمییرا بو چادرش

 برگشته ام. یبعد از روز ها به زندگ نطوریا

 گذاشتم: نیزم یتخت رو یرا از رو میپا

 کجاست؟! یدونیکُتِ من م سارا،

 ! ارمی: آره داداش؛ االن برات م_
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 چهره مهربانش لبخند زدم که کامران گفت:  به

 ! ؟یاریآرامو ب یخوایم

 شدم: بلند

 ! آره

 کرد: دایتا بند بند وجودم رسوخ پ ی. نگراندیچرخیهم م یپ شانشانیو به رضا نگاه کرد، نگاه پر دیجو یلب

 شده؟! یچ

 گفت: کردمیبر خالف آنچه تصور م رضا

 !یفهمیم میبر

 دهانم را قورت دادم: آب

 شده؟! یچ

 به سمتم آمد: رضا

 !یفهمیم میبر گمیم

 زدم: ادی. فردمشیکوب واریاش را گرفتم و به د یمشک راهنیپ قهیسمتش پا تند کردم،  به

 شده؟! شیزیشده؟! آرام چ یچ گمیم منم

 دستم را گرفت: یبا مهربان رضا

 باهات حرف داره! اریمه م؛یریم

 ! کردمیرا خوردم؛ من تا آنجا... دق م نفسم

*** 
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و  کردیم یرحمانه سالخ ی. دلشوره تمام وجودم را بدمیرضا را با شتاب باز کردم و به سمت آپارتمان دو نیماش در

 !!!دمیدویمن دردم را م

 شانه ام گذاشت: ی. کامران دست روفشردمیم انهیرا وحش فونیآ زنگ

 نشده!!  یچیآروم باش! ه داداش

 :دمیشن فونیرا از پشت آ بایز یوحشتزده و عصبان یصدا

 !ـــــــــــله؟بـ

 نفس زنان گفتم: نفس

 !!! سامانم

م بود. کنارش زد ستادهیکنارش ا بای! در باز بود و زدمیآسانسور شدم و تمامِ پنج طبقه را دو الیخیباز شد و من ب در

 و وارد خانه شدم...

 : آرام؟!_

 ...دادیجوابم را نم یکس

 مضطرب گفتم: با،یبه ز رو

 خانوم؟! تورو خدا... بایز کجاست

 خوابه!! هیبخدا! تو اتاق تَه ستین یچی: آقا سامان ه_

 .درش را با شتاب باز کردم دم؛ی[ به سمتش دوی]اتاق ته

 یدود شد و رفت هوا! آرام رو میها یآرامش گرفت. تمام دلواپس یبو زیآرام شد، همه چ زیآن؛ همه چ کی یتو 

 بود.  دهیتخت خواب

 . ختمیریو اشک م دمیبوسیرا م شیتنم فشردمش. سر و رو انیو م دمیسمتش دو به

 ها؟!!  نیا گفتندیم چه
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 ضعف رفت.  دنشانیسرخش رو به صورتم باز شدند. دلم با د یچشمها

 :دمیرا با درد بوس شیموها یرو

 قربونت برم؟! یخوب

شانه ام گذاشت.  یکوچکش را دور گردنم حلقه کرد و سرش را رو یدستها یقراریانگار تازه زنده شد! با ب دنمید با

 !زدیو ]فقط من را داشتن[ موج م یکس یب شیتک تک کارها انیم

 ت گذاشتم:تخ یو سرش را رو دمیگونه اش را بوس 

 !زم؟یخوبه عز حالت

 بزرگ من گذاشت. با التماس نگاهم کرد. یدستها یکوچک و عرق کرده اش را رو دست

 حرف بزن![ ی]لعنت

 :دمیرا بوس دستش

 .ذارمیتنهات نم گهید

 او را هم داغان کرد!! نکاری. اگذاشتمیم شیتنها دینبا

 ... تا ابد! شتمیپکردم.  دارتی: بخواب دردت تو جونم! ببخش ب_

 نگه داشت. میدستها ینمدارش را بست و دستش را تو یکرده اما آسوده چشمها بغض

 اش را بوسه زدم و مشغول نوازشش شدم تا خوابش ببرد.  یشانیپ 

 اسوده و منظم شد. شیتا نفسها کردمیعشق و محبت نگاهش م با

 دستم فشردم. یرا آرام تو شیدستها

[MENTION][/MENTION] 

 شدم. رهیخواب خ یچهره معصوم و کوچکش تو به
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 راحت شد؟! حاال بخور![ التیخ یمادر کرد یبچه رو ب نی]ا

 بودم؟!  شیها یقراریاشک ها و ب نیمن مقصر بودم؟! من مقصر تمام ا یعنی

 . ندینشیکنارم م یو کس چدیپیاتاق م انیم یی. عطر مردانه تند و خوشبوشودیباز م یزیو رآرام یبا صدا در

 . کنمینگاه م اریو به مه دارمیاز چهره ارام برم نگاه

 : چدیپیگوشم م انیرضا م ی*صدا

 باهات حرف داره!* اریمه م؛یریم 

 !سُراندیم انشانیو ]سالم[ را از م جنبدیم شیلبها

 :دهمیرا م جوابش

 ! سالم

 :کشدیم یفیخف آه

 ...گمیم تیتسل

 ![ستین یدیجد زیچ نکهیا ند؛یگویرا م نی]همه هم

بهت بگم که فک کنم  زیچ هیبرات روضه بخونم! اومدم  نجایدروغ گفتم! ننشستَمَم ا کنمیبگم درکت م نکهی: ا_

 ! شیباش دهیخودتم فهم

 !یسر اصل مطلبِ لعنت رودیزود م چه

_... : 

 ...رِیسر اصل مطلب. دخترِ تو تحت تاث رمیراست م هی نی: بب_

 :شودیبسته و... باز م بشیغر بیرنگ عج یطوس یچشمها کند؛یم مکث
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 یگسنِ دَه سال یمسئله تو نیو اشده... یکه براش افتاده دچار اختالالت روان یاتفاق ده،یکه د ی... صحنه ارِیتاث تحتِ

 ! ستیآرام اصال خوب ن طیبا شرا یبچه ا یبرا

 . ودشیم دهیسر پر از دردم کوب یاش تو یدکتر ی. تمام زرت و پرتهاشودیام منبسط م دهیتنِ خسته و درد کش تمام

شده. من با او چه کرده بودم؟! چه بر سرمان  یمن دچار اختالالت روان ستیمن، تمام هست و ن کدانهی یکیمن، دختر

 امده بود؟! بر سر من آرام... بر سر فرشته... 

رد تباهکار قصه؟! پشت آن وجود م یام باش هیسا یخواهیم یلعنت به تو! تا کِ فت؛ی. لعنت به وجود کثماین به تو لعنت

 ! ؟یکرد رانیام را و یکه تمام زندگ ستیحرامت چ

 آرام خوب شد؟![ یفرشته برگشت؟ زنده شد؟ بهش فحش داد یسامان؟ بهش فحش داد ی]که چ

 جوالن داد: میها یافکار و بدبخت انیم اریمه یصدا

 تا هم درمان شه، هم... یدرمانش اقدام کن یپس بهتره برا گذره؛یاتفاق نم نیاز ا یادیز مدت

 هم مکث کرد: باز

 گذار نباشه.  ریبلوغش تاث یتو هم

 :جنبدیم میلبها

 !ار؟یمه شهی...خوب مخ

 لبخند بزند: کندیم یسع گذارد؛یشانه ام م یرو دست

 !کنمیبهم؛ خوبش م بسپرش

 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 چ،یه هک شهیو پرخاشگر نم یبچه عصب هیبه  لیگم راجع بهش. آرام تبدبهت ب دیهست که با ییها یگفتن یسر هی

 یکه صحنه ها یاون وقت ادیاما ن نهیبیتو م ستشویکه تموم پناه و هست و ن ریآدم آروم و گوشه گ هی شهیبلکه م

 ممکنه ی! اون لحظه ها هر اتفاقیاسمشو گذاشت اختالل روان دیذهنش وول بخورن! اون موقع ست که با یگذشته تو

 یبعث یخودش رو ، تو رو، مادرش رو از خمپاره ها خوادیکه م ییایمیو ش یجانباز موج هی هیشب شهی! آرام مفتهیب
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 دیباشه؛ با یزیمرگ آور ممکنه هرچ یها قهیدق یحت ایهاش  هیاون لحظه هاش ، آرامش اون ثان ینجات بده! دوا

به  هنکیا یبا بغل گرفتنش و فوووووقش گرفتن دستاش برا هیقض دی! شای. ممکنه خودت باشستتد ادیلِمِش ب

اعصاب!  یبه داروها میمتوسل ش میشه وگرنه مجبور نطوریا دوارمی! امینزنه حل شه تا حمله بعد بیخودش آس

هم بدتر  یریزنج یروان مِآد هیاز  ییتایموقع نیهمچ یمهار شن! آدم تو یجور هی دیحمله ها با نیسامان ا نیبب

 سر خودش آورد. ییبال هیگرفت زد به رگش...  زیچ هی یدیآن د هی یو! تشهیم

 .دهدیگوشم جوالن م یتو مایمضحک ن یچطور خنده ها دیدیو نم گفتی! مدیدیو منِ شکسته داغان را نم گفتیم

 ! کندیم یچارگیچقدر وجودم را پر از غم و ب شیحرفها نیا دیدیو نم گفتیم

! ته؟خیات ر یو لعنت فیو پنج ساله غم به آن دلِ کث ستیب یاَلِف بچه  کی! ده؟ی] سرگرد سامان کارت به کجا کش

 که؛ چه شد پس؟![ یدادیشعار م

 زد: میصدا

 ! سامان؟

 . دمیرا باال کش گردنم

 نطوریو احرفا ر نیا تونستمیبود نم نیاز ا ری! اگر غارینه بعنوان مه نجام؛یروانپزشکه که ا هیمن االن بعنوان  نی: بب_

 پرده و پروا برات بگم!  یب

 دهانم را قورت دادم:  آب

 کنم؟! چکار کنم خوب شه؟! چکارش

 خوشحال بودم: کردیاحساس را وارد کارش نم نکهیجوابم را داد! از ا تیجد با

گه تو ! امشیاریبه حرف ب دی. فعال در حال حاضر بامیموثر باش شیبهبود یتو میتونیقطعا خوبش کرد! اما م شهینم

 ! شهیاوضاع بدتر م زهیرخودش ب

 !ارم؟ی: چطور به حرفش ب_

 ! هوم؟!هیآدم سکسکه ا هی هیفک کن آرام شب نیترسوندنش! بب ایشوک،  ای: شوک! _
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 !؟ی: چ...چطور_

 شرمنده ت نشم!  دمی: بسپرش به من سامان! بهم اعتماد کن!! قول م_

 ! درد من درد آرام است! ستیدرد من اعتماد ن دیفهمیم کاش

! من که گفته بودم چشمم کور؛ دنده م نرم؛ تمامش را به دوش ؟یعذاب من کرد فریچرا وارد ک گریآرام را د خدا

 آرام چرا؟!  گری! دکشمیم

درکم  تواندیکه گفت نمداشت و از دست داده بود؟! او یاو هم فرشته ا د؟یکشیچرا آه م گریاو د د؛یکش یگرید آه

 کند!

 

 شت؛یپ مشیاریکه مثال ما ب کردینگامون م هیبا گر سادیپشت در وام ومدیکرد. م یقراریب یلیچند روز خ نی: تو ا_

 یا برت خوادیم ییدلت تنها دونستمیم ی. ولنمیبب ینطوریبچه رو ا نیطاقت ندارم ا گفتیم کردیم هیمامانمم گر یه

چند روزو واسش  نیدو هفته! تو هم جبران ا یکی هیباشه؛  شتیپ یبهتره چند وقت گمیم نیاغما! واسه هم یتو

 !؟یندار یسراغ کاراش! باشه؟! مشکل امی، بعدم م یبکن

 اغما بودم. یمن هنوز هم تو دانستیم چه

 : باشه!_

 را فشرد: دستم

چون رو آوردن به قرص و  یکن با زبون پدرانه آرومش کن یچند روز! سع نیا یحالش بد شه تو دمی! احتمال مخوبه

 !گم؟یم یچ یفهمی! مسیآمپول واقعا االن به صالحش ن

 سر تکان دادم. جیمنِ منگ و گ و

 : هر ساعت شبانه روز بود بهم زنگ بزن سامان! _

 شانه ام را فشرد: یهم سرم را تکان دادم، از جا بلند شد و رو باز
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همونقدرم آرام برام ارزش داره!  ره،یمهشاد بره جونم در م یبه پا برام! همونطور که خار مونهیمثل خودِ مهشاد م آرام،

 مطمئن باش سامان!  نویا

 . قدردان نگاهش کردم:زدیموج م یصداقت و مردانگ شیچشمها یخاکستر یکردم. تو نگاهش

 ازت!  ممنونم

 .رفت رونیزد و از اتاق ب یگرید لبخند

 حرف ها را راجع به آرامِ من زده بود؟!  نیآرام نشست. تمام ا یدردمند و پر بغضم باز رو نگاه

 ...دیجنبیسرم م یتو یزینفرت انگ یها واژه

 ...ییایمی... ش ی... آمپول... قرص...موجری... پرخاشگر... گوشه گی... عصبیروان اختالل

 سرخِ اکنون آب رفته اش نشست. یگونه ها یرو میلبها دم؛یاش را بوس یشانیپ

 .کردمیم یآمد و من بغضم را خال یصورت معصومش فرود م یرو میهابوسه  

و مانده جز ت یکس من! ببخش!  باز هم ببخش! ک یمقصرم! ببخش دخترک مظلوم و ب ی] ببخش آرام جانم! من لعنت

 ببخش آرامشم...[ م؟یبرا

*** 

 عقب نشاندم و سوار شدم.  یصندل یرا رو آرام

 بود.  دهیچیرضا پ نیماش یآهنگش تو تمیر انیم روانیس زیغم انگ یصدا

 قلبم هماهنگ کنم؛  انیبا غم م را شیکردم صدا یدادم و سع هیپنجره تک شهیرا به ش سرم

 ...[دنینرس یعنیکه عشق  دمیفهم دن،یبار که چشمام تو رو د نی]از آخر

 !زد؟یهم فرشته اش را از دست داده بود؟! پس چرا حرف دل من را م روانیس

 را سوزاند.  میهجوم آورد؛ اشک چشمها میوبه گل بغض
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 رضا مرا از افکارم دور کرد: یصدا

 حاج خانوم؟! ایبرم کجا؟! خونه خودت  داداش

 را فرو خوردم: بغض

 خودم! خونه

 بود! خانه من و فرشته و آرام!  مانیِچند روز خانه  نیهم تا

 ..گرفت. شیرا پ هیاقدس ریرا چرخاند و مس فرمان

 :خواندیرحمانه م یب روانیس

 تو؟! یی]کجا

 !یزود نیمن خسته شدم به ا یدیدیکاش م 

 ![د؟یبه آخرش رس یبه آسون دیشد اون عشق شد یچجور 

 کردم.  یرو کردم سمت پنجره و بغضم را خال د؛یام لرز چانه

 ادیلبخند م هی]با فکرت رو لبام  

 ...![خوادیدلم هنوز اون روزا رو م چقدر

 !؟یدیشنیرا چه؟! آنها را هم نم میضجه ها یصدا ؛یکور باش رمی! گ؟ینیبیبغض را نم نی؟! اکجا بود پسر لبخند

 :ختمینگاهم ر یآورد. رو کردم بهش و تمام سپاسم را تو ایرضا مرا باز هم به دن ترمز

 ..چند روز. نیا یرضا؛ تو یمرس

 شانه ام گذاشت و لبخند زد: یرو دست

 سخته! یروزا نیمال هم قیرف
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ناراحت  گفتی! او که  مند؟یسخت و طاقت فرسا یفرشتگ یب یاو هم قبول داشت روزها یعنیسخت[ ...!  ی]روزها

 نکن... هینباش...گر

 فشردم و دست آرام را گرفتم. مانهیرا صم دستش

 : خدافظ!_

 : خدافظ!_

لغورش ب یزیچ یلب ریز تمسیآنکه با یگفت؛ ب تیتسل داریبردارم؛ سرا تیتسل یبنرها یکردم نگاهم را از رو یسع

 کردم.

 آمد.  یمثل جوجه پشت سرم راه م آرام

 میانویب یبازهم مثل خوره به جان گلو یباز شد. بغض لعنت یکیت یدر انداختم! چرخاندمش و با صدا یرا تو دیکل

 افتاده بود! 

بود که  زیآمد همان م دمیکه به د یزیچ نیکردم؛ تا وارد خانه شدم اول تیتار آرام را به داخل هدا ییچشمها با

 یدست بوسِ سارا م دینبود؛ با فیکث یاز حلواها و دستمالها یگذاشته بودند. اثر شیفرشته را رو یعکس و حلوا

 شدم!

 یدیو مرتبش مثل مروار دیسف ی! دندانهازدیلبخند م نیدورب یاز ته دلش به رو .شیعکسِ فرشته مانده بود رو فقط

 !کردیم ییرنگش خودنما یصورت یلبها یال

 :را داخل اتاقش هل دادم آرام

 : لباساتو عوض کن و بخواب! _

 رفتم!  ییکوتاه کذا زیرا بستم و به سمت همان م در

 کانتر!  نِییپا وارِیعکس را برداشتم و نشستم کنار د قاب

 ...!دمیبوس دم؛یصورتش مال یو محزون رو قراریتَرَم را ب یلبها د؛یچکیصورتم م یرو اشکم

 !!! رتیمن مُرده پرست بودم!همان منِ الغ یآر
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 دیصدا هق زدم. آرام نبا یفرو بردم و ب میبازوها یرا تو میام فشردم؛ دندانها نهیفرشته گونه اش را به س عکسِ

 ! دیشنیم

 عکسش چسباندم!  یتو یرا به گونه ها میها گونه

 ]منم و ... حسرتِ با تو ما شدن...![

 ام کاشته شد. یشانیپ یرو یمشامم را پر کرد. بوسه ا ینیعطر دلنش یسرم نشست؛ بو یرو یدست

 سرم را باال برد: ش،یصدا

 ! نمیدماغو؟! پاشو ب یِ! بچمو بسپرم دستِ تو؟یآقاهه؛ تو که انقد لوس نبود پاشو

ا اکنون ب نجایو از اعماق دلِ پاک و زاللش! ا یعکس واقع یاما نه مثل تو زدیلبخند م کردم؛یچهره مهربانش نگاه م به

 . زدیلبخند م میغم و حسرت به رو

 مقدس! حاال که خودش بود عکسش را کنار گذاشتم.  ٔ  یش کی هیرا کنار گذاشتم درست شب عکسش

 و زور زد که بلندم کند: دیزد و دستم را کش یگریلبخند د 

 پاشووو! یاوووو

 را بوسه زدم. دشیو سف فیظر یدستها یو بلند شدم. رو دمیاشک خند انیم

 گرفت: میاز بازو یشگونین

 درست کن دوست داره! ینکن؛ پاشو برو واسه بچم ماکاران یپاچه خوار خودیب

 خودش را به درد انداخت! نوک انگشتش را ماالند: چ،یدرد نداشت که ه شگونشین

 ! موننیمثِ سنگ م شورایب اووووف

 ! شعوریب گفتیم میزدم؛ به بازوها یخند تک

 !ستمی: بلد ن_
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 به غبغب انداخت: یباد

 ! یچکار کن گمیم بهت

 مبل رها کردم: یرا رو خودم

 ! ارنیب زنمیزنگ م ال؛یخیب

 زدم: یشخندیر

 !میشیدائم یبه بعد مشتر نیا از

 :دیغش خند غش

از بس دمپختک خورد خونه  دیدرست کن؛ پاچ یپاشو برو واس بچم ماکاران ا؛یفلسفه ن پیری! حاال واس ما تکوفت

 !نایا بایز

 .زدیلب بهش نم یگرفتیاز دمپختک متنفر بود! جانش را م آرام

 مبل بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.  یرو از

*** 

 بودم! شام دهیشده بود و نه من خواب داریو نه آرام ب خوردندیساعت نگاه کردم؛ عقربه ها اطراف ساعت سه تکان م به

 . رفتینم نییپا میاز گلو ییهم تنها

و  ییروح کرده بود. من از تنها یو ب یمرگ فرشته هم من و هم آرام را منزو بردم؛یخانه لذت م یکیسکوت و تار از

کنارم داشته  یفرشته را در کنارم تصور کنم و هرچند دروغک توانستمیچرا که با آرامش م بردم؛یلذت م یکیتار

 باشمش! 

 . زدیم غیخانه ام بود و ج انیم یآورد؛ کس رونیب یالبافیا از خمر یفیخف یها غیج یصدا

 دمیدور خانه چرخ دمیرا شن غیج یبار سوم صدا یبرا یشده ام اما وقت وانهیوحشت از جا بلند شدم؛ حس کردم د با

و  دمیدرنگ دو یبه وضوح بند دلم پاره شد؛ ب دمیرا از اتاق آرام شن شیصدا یوقت شود،یتا بفهمم صدا از کجا بلند م

 در اتاق را باز کردم. 
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 آمد. یم میها درست از روبرو غیج یصدا

 یدستش را به پاتخت و زدیم غیکه ج یآرام دنیگشاد شده از بهت و وحشت چراغ را روشن کردم و با د یچشمها با

 تن و بدنم آوار شد.  یرو ایسست شد؛ تمام دن میزانوها دیکوبیکنار تخت م

 شود.  داریزدم تا ب یلیصورتش س یتو ستادم؛یرفته کنار تخت آرام ا لیآن قدرت تحلچطور با  دانمینم

 دیترسیانگار م زد؛یم غیوار ج وانهیهمانطور د کردیرا باز نم شیاش شدم اما چشمها یداریاز چند ضربه متوجه ب بعد

 را باز کند.  شیچشمها

د؛ ز غیبغلم فشردم. درست کنار گوشم ج یاز عرقش را تو سیمکث نشاندمش و تن خ یندانستم و ب زیرا جا درنگ

 .دیام فرو رفت و سوت کش ییشنوا یمجرا نیتا آخر غشیخوب احساس کردم که ج

 بکنم: غشیج یرا بلند تر از صدا میکردم صدا یبود فشردم و سع میشانه ها یرا پشت گردنش که رو دستم

 !آرام

 چه کار کنم! دانستمینداشت؛ من هم نم یریتاث چیه

 ! دادیاجازه را بهم نم نیام ا یموجود زندگ نیزتریعز هیو گر غیج یکردم به خودم مسلط باشم اما صدا یسع

 هر آن ممکن است از هم بپاشد!!  کردمیکه حس م فشردیهم م یرو یرا به حد شیچشمها

 آمد!! یفرود م یپا تخت یکه رو ییشد؛ همان دستها دهیکمرم کوب یرو دستش

 انیفشردم و اجازه حرکت را ازش گرفتم. صورتش را م میدستها انیدورش کردم؛ هر دو دستش را م یودم کمخ از

 آنجا خفه شود و بتوانم آرامش کنم!  شیها هیو گر غیج یپنهان کردم تا صدا میو بازوها نهیس

 . شدینم دهیشن یزیرفته اش چ لیجز ]هوم هوم[ به تحل یزیچ حاال

 گوشش خواندم: یلرزان از وحشت و بغض تو یصدا با

 شته،یپ ییبابا ؛یی! االن تو بغل باباستیاز اون کابوس ن یخبر چیآرومه؛ ه یاالن همه چ ؛یدیدیخواب م یداشت

 وا کن!  مو از سرت کم شه! چشاتو هی ذارهیمواظبته، نم
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  !دمیشنیهمان ]هوم[ ها را هم نم یحت گریرا پشت سرش نوازش کردم! د دستم

 یکه باز شده بود! لب ییشدم؛ چشمها رهیو عرق کرده اش خ یآوردم و به صورت اشک رونیب میبازو یرا از رو سرش

 که با هق اسمم را به زبان آورد:

 ...باب...ا!با

بود را، بوسه باران  دهیاش چسب یشانیکه به پ ییموها یحت را و شیرا، گونه ها شیاش را، موها یشانیپ د؛یترک بغضم

 کردم! 

 و وحشتناک آرام هم من بودم!  یحمالت عصب نیتمام ا مقصر

 بودم که توانستم آرامَش کنم!  خوشحال

 نشست و بهت زده گفت: سمیخ یچشمها یرو دستش

 !دارمیب

 تنم فشردمش و درگوشش زمزمه کردم مرا ببخشد!  انیحرف آمده بود؛ آرام من به حرف آمده بود! م به

 ...!نمیرا بب مایبار ن کیبار،  کیفقط  کردمیدلم آرزو م یتو

 اش شد چه؟! جهیو باندش بود اما نت مایدادن ن ی! من قصدم بازنطوریاما نه ا دانندیم یرا با بد یبد جواب

انه ناجوانمرد یلیخ مای...! انتقام نچارهیکرد! من را ب وانهیفرشته را از من گرفت؛ آرام را د ق،یرف انتِیبه پاسِ خ ماین 

 !رم؟یاز دست دادن داشت که من بتوانم آن را بگ یبرا یزیچه چ مایبود! ن

 بودند!  ماین یها ییاز دارا نهایمجلل... و چند دختر؛ ا یها یمشروب... مهمان انبار

 ... نه؟!زدیقبرشان ضجه م یرو نشست؛یم اهیبه خاک س گرفتمشانیاگر م دیشا

اش  یشانیتخت درازش کردم؛ پ یاره وار تکان دادم و نوازش کردم که خوابش برد؛ روآغوشم گهو انیآرام را م آنقدر

 . دمیو پتو را تا گردنش باال کش دمیرا بوس

 شد... دهیکش رونیخاطره ها ب یفرشته از پستوها طنتیخنده و ش ی*صدا



 مزمنمرگ 

 
54 

 

 ! خوامیم ری: بوس شب بخ_

 ! *دیغش غش خند و

 زدم!  رونیرا خاموش کردم و از اتاق کوچک آرام ب چراغ

 �! سامان بزن زنگ بهم بود روز شبانه ساعت هر�..دیچیگوشم پ یتو اریمه یصدا

 دادم: امیرا برداشتم و بهش پ لمیچهار بود! موبا ساعت

 راه چاره بهتر بده... هیهم بد! آرومش کردم!  یلی! آرام حالش بد شد؛ خسالم

 نداد!  یاما جواب دیرا د اممیبعد پ قهیچند دق دهد،یخواب است و جوابم را نم کردمیفکر م خالف تصورم که بر

*** 

 آمد.  یو خواب به چشمانم نم خوردندیتاک تکان م کیساعت ت یها عقربه

 بود: اریاز مه یامیخورد! پ یفیکوتاه و خف برهیو لمیموبا

 باز کن! درو

 باز کردم که داخل آمد. شیرا از اول خواندم و در ساختمان و واحد را برا امیگشاد شده پ یبا چشمها 

 استقبالش رفتم و با تعجب گفتم: به

 !سالم

 سرخش خورد: یزد؛ چشمم به چشمها یبهتم تک خند از

 !سالم

 ادامه داد: یخنده آرام و کوتاه با

 صبحمه! ینوشت حرفا یپ

 گذاشت. زیم یرا رو فشیست و کمبل نش یکردم؛رو تشیهدا یراحت یسمت مبلها به



 مزمنمرگ 

 
55 

 

 آورد: رونیاز درونش ب یکیپالست

نوع آمپول و چند نوع قرص!  هی ؛یشو به حداقل برسونکن استفاده یسع دم؛یچندتا دارو رو بهت م نیا اطیاحت یبرا

بخاطر نبودنش مطمئن باشم!  یکنم تا از تقلب شونیَّشدن بهم اطالع بده که خودم تَههرکدومشون تموم یلطفا وقت

 یریبهم بخوره و اتفاقات جبران ناپذ کنهیکه مصرفش م یکس یکه بخاطر سالم نبودنش ممکنه سالمت هییدارو نکهیا

 !فتهیب

 را تکان دادم و باز قدران نگاهش کردم؛ چقدر سپاسگزارش بودم: سرم

 هم ممنونم! یلیخ ار؛یممنونم مه ازت

 آمد: ادمیزد که  یزیآم نانیاطم لبخند

 ...ی...راستآه

 هم لبخند زدم: خودم

 حرف زد! آرام

 باال بُرد: یپهنش را با بهت و خوشحال یابروها

 !! فوق العادست؛ چطور؟!هیعال نیا

 !  ی! به طرز دردناکچطور

 :زدمیزورک لبخند

 !ارمیبرم برات رختخواب ب سای! واالیخیب

 ! یخوشگل نی: ول کن بابا! کاناپه به ا_

 کاناپه دراز بکشد!* یحق ندارد رو یزد کس غیبه فرشته گفته بودم! او هم ج کباریرا  نی*هم

 نشست: میلبها یرو یتلخ لبخند

 ..سای! وانه
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 آمد و رختخواب را ازم گرفت و پهن کرد: دنبالم

 سامان؟! یخوابیچرا نم تو

 !ادی: خوابم نم_

 تشک ولو کرد: یرا رو خودش

 داره!  انیجر یچه نخوا یچه تو بخوا ،ی! زندگیکنیم تیاذ انتویفقط خودت و اطراف نکاراتیا با

 چرخنده من خراب است!  چرخد؛یکند م چرخد؛یدارد اما به کام من برعکس م انیجر دانستمیم

***** 

**** 

 گذشته* | ی*پرش زمان

گوشه لبم گذاشتم و او  دم؛یکش رونیبنازک و دراز را ازش  گاریصورتم قرار داد؛ س یرا جلو گاریجعبه س کفتار،

 را فندک زد!  شیانتها

 خودش را هم آتش زد و گفت: گارِیس

 که بابت محموله ازت کمک بخوام!  هیخوب فرصت

 بد رنگ و سبزش پنهان بماند. یام از چشمها یروزیرا غالب کردم تا ذوق و لبخند پ یخونسرد

 داد: ادامه

 توپ هم با تو!  یمشتر هیو سامون دادن و فرستادنش اونورِ آب با من؛  سر

 را جلو آورد: صورتش

 هوم؟

 زدم: یتفاوت یرا به ب خودم
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 سراغ دارم اما نه درحدِّ... یمشتر

 کردم:  مکث

 هزار تن مواد!  نهصد

 ادامه دادم: شخندیر با

 ! لویصد ک فوقش

 و من ادامه دادم: دیخند

 یزیراحته که چ المونیافتاد خ ی! اگه هر اتفاق بدست؟یاونور خطرناک ن میجا بفرست هیمشو ه نکهیشما ا بنظر

 واسمون مونده! 

 دود کرد: یگرید گاریفکر فرو رفت؛ س به

 !کشهیطول م 

چند شب  گار؛یشراب؛ چند کارتن س شهیپول! زود پول کند موادها را... چند ش یبود برا صیزدم؛ حر پوزحند

 معادل نهصد هزار تن مواد!  یپول شدیم ؛یاشیع

 خورده سراغ دارم! مطمئن و دست به نقد! منتها عربن! سرش را تکان داد: ی: چندتا مشتر_

 !؟یکن شونیآخرهفته اوک یبرا یتونیم_

 !ایمسخره باز نیو از ا تیبابت بل کشهیطول م یمدت رانیا انی: گفتم که... عربن! اگه بخوان ب_

 به سمت سقف رفت: شگاریزد و دود س قهقهه

 با معتمد بزرگ!  ی! چهل درصد پاداش تو بابت همکارزحمتیکن ب یپس هر چه زودتر اوک باشه

 رانم: یزد و چند بار با دست کوباند رو یگرید قهقهه

 ! یآدم حساب هی یبش خوامیم
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 :زدیچشمک

 !ی... االنم هستگرچه

 دادم. خدمتکار در زد و بعد از کسب اجازه از عارف گفت: لشیتحو یبیغر بیعج لبخند

 !دیمهمون دار آقا

 کرد: زیرا ر شیچشمها عارف

 ه؟یک

 کرد و گفت: یمِن و مِن خدمتکار

 ! دخترتون

 گفت: یفیرو به من با خنده خف دم؛یعارف را د یچشمها برق

 !دمش؟یچند وقته ند یدونیقدم رنجه فرمودن! م بانو

 زدم: یگرید لبخند

 خوش بگذره. 

 کرد: یگرید خنده

 ! نمیبب نییپا ایب

 :دیرا کش دستم

 !؟ینیتو نگارِ منو نب ذارمیم مگه

 د؟یتنها باش ستی: بهتر ن_

 زدم: یخند تک

 حرفا...! نیو از ا یو پدر ی: دختر_
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 :دیخند

 رو نداره! زایچ نی! نگار اعصابِ انه

 تعجب کردم.  زدیقدم م یسالن اصل یکه تو یدختر نوجوان دنی. با دمیرفتیم نییپله ها پا از

 گفت:  یبلند یرا باز کرد و با صدا شیدستها عارف

 بابا چطوره؟! پرنسس

لحظه از برق نفرت  کیداشت! اما  ی. برخالف تصورم پوشش ساده امیفقط چند قدم با دختر فاصله داشت حاال

 ! دمینگاهش نسبت به عارف ترس

 بهم انداخت. یمدت یطوالن نگاه

 پرتاب کردم!  شخندیپر از بهتش ر یزدم و به چشمها یپوزخند

 :دیرا بوس یدختر هپروت عارف،

 بابا، فرزاد! فرزاد، دختر بابا! دختر

 باال انداختم: ییابرو

 !خوشبختم

 . رفتیمن کنار نم یاز رو یدختر لحظه ا رهیخ نگاه

تنش فشرد. صورت  انیو شوق به سمت نگار رفت و م یبا خوشحال مایدختر نگاهش را از من گرفت. ن مایآمدن ن با

 دخترانه و ساده اش را بوسه باران کرد:

 زم؟یعز یخوب

 .کردیاحساس نگاهشان م ینگار، بدون ذره ا اما

 رونیبرادرش ب یدستها یبنشاندش اما نگار دستش را با شتاب از تو یسلطنت یمبل ها یدستش را گرفت تا رو ماین

 آورد:
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 !خوامینم

 بود... نیهم هم مایتفاوت نشان دادم. عکس العمل عارف و ن یشدم اما خودم را خونسرد و ب ریغافلگ

کثافته! فقط اومدم شناسنامه  ژنشمیاکس ینفس بکشم؛ حت یشما حت لهیطو نیا یندارم تو یعالقه ا چی: هنگار

 ! رمیخودم و مامانمو بگ

 دختر نوجوان بود. کیدختر فقط  نی! ادیباال پر میابروها

 دختر عالوه بر نفرت، گستاخ هم شد: یچشمها

 کار کنم!  خوامیم

 به حرف آمد: ماین

 ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا نگار

 گستاخ تر از گذشته ادامه داد: نگار

 !ارمیخرجشو در ب خوامیم ضه؛یمر مامانم

 .میسراغ دوا درمون مامان! پولشم دار رمی: مگه من مُردَم؟! خودم مماین

 زد: شخندیر نگار

 ؟یاریخرج دوا درمونشم در ب یخوایتو صورت شما دو تا تف بندازه! حاال تو م خوادینم یحت مامان

 هم فشار داد: یرا از خشم رو شیچشمها ماین

 ...نِ

 :دیچیعمارت پ انیو دخترانه نگار م فیظر غیج

 ! دیمنو مامانمو بد شناسنامه

 به سمتش رفت: ماین
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 !زمینگار! آروم باش عز آروم

 :دیکوب ماین نهیتخت س غیبا ج نگار

 ! شناسناممو بده!ستمیتو ن زیعز من

 را کنار زد: ماین عارف

 !سی! چون الزمت ندمینم شناسنامتو

 نداره. یباهاش کار کنم! به تو هم ربط خوامی: الزممه! منگار

 گفت: یبیدستش را گرفت و با لحن عج مایعارف باال رفت! ن دست

 !بابا

 :دینگار ترک بغض

 !یبلد نویهم فقط

و از پله ها به سمت  دیکش یقیو نگهش داشت. عارف هم نفس عم دیبه سمتش دو مای. نیبه سمت در خروج دیدو و

 اتاقش راه افتاد.

 !سای: نگار واماین

 با شتاب پسش زد: نگار

 کن! ولم

 یمبل نشاندش و آب پرتقال رو یرو مایکرد. نگار چاره فرار نداشت. ن ریاس شیبازوها انیاما مصرانه نگار را م ماین

 شروع کرد به حرف زدن: شیجلودو زانو را به اصرار بهش خوراند و  زیم

 حالتو! کنمینگار؛ من درک م نیبب

 داد زد: نگار
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 نگو!  دروغ

 جالب بود! ماین یِرو نیزد! چه ا یو تلخ نیلبخند غمگ ماین

 ! م؟یپولشو ندار! چرا؟! مگه؟یواسه معالجه مامان کار کن یخواینت برم... تو م... قربوزمی: عز_

 شد: رهیخ ماین یچشمها یو تو دیاش را باال کش ینیب نگار

 شما حرومه!  پول

و  رتیخواهر کوچکترش کم آورد؛ بدجور کم آورد! غ یجلو دمیبه وضوح د دم؛یرا د نیسست شد؛ ا شیزانوها ماین

 نداشته اش نابود شد. یِمردانگ

 ؟یچ: اگه...اگه حالل در آوردم_

 پوزخند زد: نگار

 خور عُرزَشو نداره! حروم

 داشت!  شیدرد و ن شیحرفها

 باز هم سست شد: ماین

 !؟یکنیم ینجوریوُ مامانم؛ چرا ا تو یِمن روان یدونی...تو که منگار

 افتاد: هیباز هم به گر نگار

 ! تو رو مرگ نگار!ری! ... شناسناممو از بابا ...بگشهی...روز به روز داره... داغونتر مماین سی...حالش خوب...نمامان

 :دیو نگار را در آغوش گرفت و سرش را بوس دیلبش را گز ماین

 ! یکنیکار م یو نگا کنم تو دار نمیرگ نشدم که بش ینکن! نگار من هنوز اونقدرام ب هیگر

 :دیکش رونیخودش را ب نگار

 !مایواسه من و مامان پاره شد ن تیرگ و پ یز که همدست بابا شدهمون رو از
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 کم آورده بود. گریرا بست؛ د شیچشم ها یلحظه ا ماین

 نگار را فشرد: فیلرزان و ظر دست

 ! تو فقط شونزده سالته!دن؟یچکار کنم؟ اصن...اصن مگه به تو کار م خب

 :دیاش را باال کش ینیب نگار

 کردم! دایپ کار

 .دیباال پر ماین یابروها

 ادامه داد: نگار

 به مراقبت داره!  ازیکالسمون ن یاز بچه ها یکی بابابزرگ

 داد زد: ماین

 ...یهاف هافو رو کن ریپ هی یمونده بذارم نوکر نمیهم

 زد: ادیفر هیبا گر نگار

 ...ـــــــرهیمیکنــــــــــم؟ مامانم داره م یچه غلط خب

        خواست؛ینمدار نگاهم کرد. راه چاره م یبا عجز و چشمها ماین

 باال دادم: ییابرو

 نره دنبال کار؟! کتیکه خواهر کوچ یاریفشار ب رتتیکم به غ هی ستیبهتر ن ؟یموافقِ کار کردنِش تو

 نگار باز کرد: یاش را رو به چشهما یسگ ینگاهم کرد و بعد چشمها یچارگیو ب یبا دلخور ماین

 پول غلط ندم بهتون! به جون خودت! دمیم قول

 ...کردینگاهش م دیاما با ترد ن،یهمچنان اشک ییبا چشمها نگار

 :دیبار هزارم نگار را بوس یبرا ماین
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 قول دادم؛ هم قسم خوردم! هم

 را فشردم و رو به نگار گفتم: مایشدم؛ کتف ن کشانینزد

 !میو پشماشو دونه دونه با هم بِکَن شیوه تموم رهاش بعال سیاگه به قولش عمل نکرد دونه دونه گ دمیم قول

 ! دیخند ینییپا یباز هم محو من شد و با صدا نگار

 پشت سرم زد: یذوق زده از خنده نگار بلند شد و ضربه آرام ما،ین

 سوال؟! ریشرف من نره ز یحرف بزن گهیجور د هی یمُردیبر سرت! م خاک

 نگار شدت گرفت!  خنده

 سوال که نه... خودِ صورت سوال بود اصال! ریتو ز یشرف و مردانگ دلم پوزخند زدم؛ یتو

 را ماالندم: سرم

 !غاتونیج غینزن سرم رفت از ج زر

 .دندیتصورم خند برخالف

 !قیرف یکرد یکنار باز نیا جوی: خوب نقش آب هوماین

 ! کردیم تمینگاه نگار اذ ینیبسنده کردم؛ سنگ یتک خند به

 بلند شد و رو به نگار چشمک زد: ماین

 جونم. یواسه آبج ارمیباحال ب زیچ هی برم

 ...دختر نوجوان و نگاهش کیمن ماندم و  و

 کردم بهش لبخند بزنم: یسع

 ؟یچندم کالس

 نگاهم کرد: رهیخ رهیخ
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 !دوم

 را کج کردم: لبم

 !؟ییراهنما

 !یاضی! دومِ ررستانی: نه... دب_

 را باال دادم: میابروها

 !هیمتنفرن! بعالوه، رشته سخت و پُرکار یاضیهم سن و ساالت اصوال از ر جِدّاً؟

 کاسته شد: بشیغر بیعج ینیرنگ ذوق گرفت و از سنگ شیچشمها

 !د؟یخوند یاضیهم ر شما

 : آره!_

 ازتون بپرسم؟ تونمیداشتم م یاگه سوال یعنی ی: وااا_

 کرد: رشیتعب اقیو اشتگرفت؛ او لبخند  ریتحق یزد؛ لحنم بو شخندیر میلبها

 !بپرس

 :دیرا به هم کوب شیدستها

 مثل شما داشته باشه! یدوست ماین کردمی! فکر نم یجون مرس آخ

 !دانستیم یادیو آدم ز اشیرا ع مایهمه دوستان ن البد

 : از چه لحاظ؟_

 .دی... خوب و باحالیلی: کال! اصن شما خ_

 بود؟! دهینگاه و مالقات اول فهم نیهم یرا تو نیا

 خودش را جمع و جور کرد!  یکم ساکت شد و مایآمدن ن با
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 آرام و دوستانه پشت دستش زد: مایگذاشت؛ نگار خواست بازش کند که ن شیجلو یبزرگ بایتقر کیپالست ماین

 شکمو!  نمیب سایوا

 شد... گرد و پر از ذوق شیپر از تنقالت چشمها یکیپالست دنیرا پس زد و با د مایدست ن نگار

 خواهرش گفت: یذوق زده از خوشحال ماین

 !ی!حاال بوس بده داداشیخوریم نجایا یای! هروقت بستایواسه االن ن همش

 گفت:ناراحت ما،یانداخت؛ ن ماین یگونه ها یرو یبوسه سرسر نگار

 من احمقم! یدونیم خودتم

 زد: دنیخودش را به نشن نگار

 !یمرس

 ... نه به ...!شیها دادیبه داد و ب نه

 ما فاصله نیب یلعنت تیمأمور نیتنگ شده بود! چقدر ا شیانداخت! چقدر دلم برا یآرامم م ادیمرا  شیرفتارها نیا

 ... ارام! انداخته بود! من ...فرشته

 آورد... یم یخودم را ]فرزاد[ نشان دادنها سخت و مسخره بود! چقدر دلتنگ نیتظاهرها... ا نیا چقدر

 را رو به من گرفت: کیدر آورد و مشغول خوردنش شد؛ پالست کیاز پالست یلواشک گار،ن

 ! من عااااشق لواشکم!د؟یفرزاد شما کدومشو دوس دار آقا

 پا گذاشتم: یرو پا

 !ادینم خودیب یغذاها نیاز ا خوشم

 ! اااادیبدش م زایچ نی! انقد از ادی: شماهم مثل مامان من_

 کردم... قشینثار لبخند عم یکج و کوله ا لبخند
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 یخاص ژیدر آورد! پرست بمیو فندک را از ج  گاریخسته کننده شده بود؛ س میبرا ماینگار و ن انیم نجایا نشستن

 گرفتم و رو به نگار گفتم:

 !؟یدیهست ل اجازه

 آن، بازهم مسخ من شد؛ با مِن و مِن گفت:  کی نگار،

 !کنمیم خواهش

 و خودم را نگاه کرد! دنمیکش گاریس رهیخ رهیخ و

 بودم؟! ییفضا آدم

 به حرف آمد: ماین

 !؟یاومد یبا چ نگار

 و منگ جواب داد: جیگ

 ها؟! 

 !نجا؟یا  یاومد یچطور گمی: م_

 گرفتم. ی: آها. تاکس_

 شد! دنید ونیزیتکان داد و مشغول تلو یسر ماین

 خاموش کردم و به سمت اتاقم راه افتادم!  یگاریجا س انیرا م گارینگار س یاز نگاه ها یهم عاص من

*** 

 آوردم!  رونیلپتاپ را ب زیم ریز یشده  یو جا ساز یمخف یاتاق را قفل کردم و از کشو در

 لغزاندم: بوردیک یدکمه ها یرا رو میبرنامه را باز کردم و انگشتها 

 "!خوانیشون کمک م گانهیو ب یملّ  ریغ کنیقصد دارن حمل توپ کنن! از باز فیحر یکنایالف...باز"
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 [Send]! 

 کردم: افتیدر هیرا بعد از چند ثان جواب

 "!شنیم نیوارد زم یبزود گانهیب یکنهایالف...مفهمومه ! باز"

 اولش برگرداندم!  یشرارت زدم و لپتاپ را سر جا ویپر از اسودگ یلبخند

 به نفع ما! چی! آن هم سه هشودیروز تمام م کیباالخره  یباز نیا

*** 

 حال* |ی*پرش زمان

 شدم!  داریب نتیکاب یتق تقِ باز و بسته شدن درها یبا صدا صبح

 ! کردیم ییپشت کانتر خودنما اریمه دهیکنار زدم و بلند شدم؛ قامت ورز میرا از رو پتو

 از خواب گفتم: یناش یگرفته و خش دار یرا با دو انگشت فشردم و با صدا میها چشم

 !سالم

 من لبخند زد: دنیبرگشت و با د اریمه

 !ریبخ صبح

 زد:گوشم زنگ انیقهقهه فرشته م ی*صدا

 شوشو!!!* صُپِخِل

سر و سامان را  یافتاد! منِ سامانِ ب نهیرفتم و دست و صورتم را شستم! لحظه آخر نگاهم به آ سیسمت سرو به

 ! دادینشان م

 یها هقینامرتب و بلند؛ شق یرتم را گرفته بود؛ موهاکه صو یشیفروغ و کدر شده بود؛ ر یکه سبزشان ب ییچشمها

 ! دیسف
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 شده بودم! چقدر رفتن فرشته تمامِ من را شکانده بود!  ریچند هفته، چقدر پ یتو

 شده بودم!  ختی! کِدر و زرد رنگ! چه بد ردمیصورتم کش یرو دست

را  میکه تا لباسها یی! همان روزهادادیفضا جوالن م انیتنم م "لورسنتیس"که عطر  ییروزها ندیمن بودم؟! کجا نیا

 ! خوردمیاز خانه جُم نم دمیکشیکفشم را واکس نم کردم،ینم یاتو و تم

 هم با رفتن فرشته هم رفته بودند! یغرور و جوان یروزها آن

 !گر؟ید گفتیچه م دیخورش یبغض و غمِ تهِ آن جنگل سبز و ب آن

 ! زدیم دایرا... فرشته اش را فر دشیغم رفتن خورش البد

 !زد؟یم ادیرا فر مایکنارش چه؟! خون ن ی نهیک آن

  !دیکشیرنگ و رو م یو درد آرام را به رُخِ منِ ب یمادر یآنها حسرت ب دیدلم بگذارم؟! شا یرا کجا دیسف یها قهیشق

گونه ! چکردم؟یدرد ها چگونه سر م نیبه لرزه افتاد... من با تمام ا میشد؛ دستها نیسنگ مینم گرفت؛ گلو میچشمها 

 !کردم؟یها را عالج م یلعنت نیا

 ...!یسامانسر و  یبودن... ب یهمسرا یسخت بود... ب یفرشتگ یب چقدر

 :دیکش رونیمن ب یِها رانهیمرا از و اریمه یصدا

 !یجویمممممم مّاه! تا لوزه المعدتم مصُبونه درست کردم او هی گه؛ید رونیب ایاون تو؟! ب یکنیساعته چکار م دو

 و کره شده بود! رینان تازه و پن یرفتم! خانه غرق بو رونیب یو با لبخند تلخ دمیکش مینم چشمها یرو انگشت

 لبخند زدم: شیرو به

 کنم. داریآرامو ب بذار

 !رفتینم نییپا میاو که از گلو بدونِ

تختش نشستم و  یتخت از سرما مچاله شده بود! رو یرو میسمت اتاقش رفتم؛ موجود کوچک و دوستداشتن به

 شروع به نوازشش کردم... 
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رنگ  ییو خرما شانیپر یهم قرار گرفته بود... موها یکه با آرامش رو ییفاصله افتاده بود؛ پلکها نشانیکه ب ییلبها

را  شیمُجابم کردند که گونه اش را... موها خوردندیتکان م کیتمیکه ر ییبالشت و شانه ها یپخش شده اش رو

 بوسم! ب یو طوالن قیعم

 را نوازش کردم: شیبازو یرو

 ! ؟یی... باباآرام

 نداشت! یواکنش چیه یرا شکست وقت کیزیف یعمل من تمام فرمولها و

 . همانجا ثابت ماندند کیزیف نیخورد و قوان یفیکردم؛ تکان خف شیصدا باز

 :دمشیبوس

 !زمی! پاشو عزمیصُبونه بخور پاشو

 نشست.  میلبها یرو یجمع کرد. لبخند محو شتریزد و خودش را ب یلب غر ریز

 و نشاندمش...را گرفتم شیکتف و و پهلو نیب ییجا

 خودم فشردمش: به

 بچه خودتو لوس نکن! پاشو

 گفت. ریلب صبح بخ ریرا باز کرد و ز شیچشمها یال

 حوصله بود. یحال و ب یدو ساعت بعد  از خواب ب بود! تا نطوریهم شهیهم

 :دمیرا بوس شیکردم و چشمها یاش انداختم و تک خنده ا یآشفته و لباس خانگ یبه موها ینگاه

 قشنگ قشنگم! صبحت

 شد و از اتاق خارج شد! من هم به سمت آشپزخانه رفتم... بلند

 آرام را ترساند: ار،یبلند و پر نشاط مه یصدا
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 خانوم کوچولو! ریصبحت بخ بــَـــــــه

 باشد.  نجایا رایوقت صبح مه نیتوقع نداشت ا آرام

 برد: نییاز سر و وضع نامرتبش سرخ شد و سرش را پا خجول

 !سالم

 اش پنهان شده بود: یگذاشتم که پشت لباس گل گل فشینح یشانه ها یو دست رو دمیخند

 صبحونه! ایدست و صورتتو بشور بعشقم! برو  برو

 ... خنده ام شدت گرفت...دیدو سیخجالت تند تند به سمت سرو با

آرامم را نگاه  دنیدو ریآغشته به لبخندِ خاصِ خودش مس یمهربان و لب ییافتاد که با چشمها اریبه مه منگاه

 ...کردیم

 باز کرد: لب

 که داره! ی! تنها کسیاون یایبده.. نذار حسرت به دلش بمونه! تو االن همه دن یشور و عشق زندگ بهش

 من بود! تنها کسم بود و تنها کَسش بودم... یایاو و او دن یایدن من

 !نی: بشاریمه

 آرام گرفتم... ینشستم و چند لقمه برا یناهار خور یصندل یرو

 برداشتم و صورتش را خشک کردم. ینشست. دستمال یصندل یرو سیهمانطور با دست و صورت خ آرام

 گوشم جوالن داد: یفرشته تو یصدا

 :سامان؟!_*

 : ها؟!_
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تو حلق  کنمیرو پرت م تو گهیاون پاندا عَرو پرت کردم تو حلقت؛ دفعه د شیها... باز گفت ها...دفعه پ : باز گفت_

 پانداعه!

 :دمیخند

 ...میبابا... ما که با هم تعارف ندار الیخیب

 من و پاندا در نوسان بود... نیاش ب یبه فرشته افتاد؛ نگاه عصب نگاهم

 ...*دمشیزدم و بوس یقهقهه ا 

 آورد: رونیتکرار ب یب نِیریش یمرا از آن روزها اریهم یصدا

 !شهیسرد م تییچا

 گذشته*|ی*پرش زمان

را به گوشم چسباندم و باز هم تظاهر کردم. در را با شتاب باز کردم و با  لمیتند تند و پشت سر هم در زد؛ موبا ماین

 فهماندم چه خبرته؟! ماینگاه به ن

_ :for next week! It' s better to monday( ندهیهفته آ ی! )دو شنبه بهتره ...برا 

_... : 

_ :ok! See you l ater! 

 و گفت: دیخند مایرا قطع کردم که ن تلفن

 بود؟! یحرف زدنتو عشق است! حاال ک یسیانگل

 تخت پرت کردم: یرا رو لیموبا

 عرب! یایمشتر

 را تکان داد و گفت: سرش
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 !گذرهیخوش م ای! تو هم برونیببرم ب خوامیم نگارو

 باال دادم: ییابرو

 !؟یبه فکر خواهرت یانقد مهربون شد شدهیچ حاال

 کرد: اخم

 ! مرض

 :دمیخند

 باشه.  یکنیاصرار م چون

 رفت!  رونینثارم کرد و ب یا یخنده عوض با

نگاه کردم...  نهیو خودم را در آ دمیپوش یجفت کفشِ قهوه ا کیو  یرا با شلوار کتان کِرِم یرنگ یقهوه ا شرتیت

 نشست! میلبها یرو یلبخند کج

 !وستمیرفتم به جمع دو نفرشان پ نییاز پله ها پا 

 برگشت و با دهان باز نگاهم کرد... میبا صدا نگار

 !م؟یری: کجا م_

 :دیسوت کش دنمیبا د ماین

 ...میکن دایمناسب پ سِیچندتا کِ میشما که معلومه قراره بر پیت از

 قهقهه زد... و

 مزه اش لبخند بزنم! یب یکردم به شوخ یرا کج کردم و سع دهانم

 چرخاند: شیدستها یرا تو چییسو

 !ین ایلنگه ش تو دن دم؛یام وِ جور یب هی



 مزمنمرگ 

 
74 

 

 با ذوق گفت: نگار

 !م؟یریبا اون م امروز

 چشمک زد: ماین

 !آرررره

*** 

 دانستیمستهجنش را هم نم یِمعن یرا که مطمئنم حت یخارج کیکَر کننده موز یرا پارک کرد و صدا نیماش ماین

 برد: رونیقطع کرد و دستش را مثل موشک به سمت ب

 مهمون من! یشامِ مَشت هی د؛یش ادهیپ بَروبکس

 زد: غیپشت ج یاز صندل نگار

 ...خواماااایم دهیکوب من

 :دیبرگشت و گونه اش را کش ماین

 من! یکوچولو چَشم

 سرش گذاشت و گفت: یرا رو بشیغر بیکُالهِ طرح عج و

 !نییپا دیبِپَر

 ! میلواسان باش انیم زدمیبود! حدس م یدبش و سرسبز ی... جامیشد ادهیسه پ هر

 ! میو مرتبش نشست یچوب یاز تخت ها یکی یو رو میرستوران شد وارد

 فرشته و آرام کنارم باشند... ما،ینگار و ن یخوردم که کاش بجا حسرت

 ساعت! ستیماه و شش روز و ب زدهیبودمشان؟! س دهیه ندماه بود ک چند
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هماهنگ کرده بودم با  یبود و بس! دو بار هم کل لیمیساعت! اوج ارتباطمان  تلفن و ا ستیسال و شش روز و ب کی

 ! مینیهم را بب یهتل اتفاق ایپاساژ  کی یرضا که مثال تو

و  دمشانیبغلم فشردم و بوس یاتاق فرشته و آرام را تو ی! ان روز آنقدر تورودینم ادمی چوقتیهتل ه یروز تو آن

 ! تیمأمور نی! تف بر اییجدا یو تلخ دارید ینیریبود! ش یکردند که اشک خودم هم در آمد! چه روز هیآن دو گر

 آورد:  رونیمرا از هپروت ب ماین یصدا

 باشه؟ نجایمنم ا ندهیبچه ها؛ واس شما مورد نداره که همسر آ گمیم

 را گرد کرد!  شیمهاچش نگار

 شانه باالانداختم... یبا پوزخند نامحسوس من

 :ستادیکنار تختمان ا یبا لباس سنت یپسر

 ن؟یدار لیم یچ

 به سمتم برگشت: ماین

 ؟! یخوریم یچ

 حواس گفتم: یب

 !دهیکوب

 و تند تند گفت: دیهم با تاک نگار

 !ماین خوامایم دهیکوب منم

 با خنده از حرف نگار رو به پسر گفت: ماین

 ! با مخلفات...یسلطان هیبا  دهیتا کوب دو

 سر تکان داد و رفت. پسر
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 :دمیگوشم شن یهایکینگار را از نزد یصدا

 ن؟یدوس دار دهیهم کوب شما

 کند... دایپ انمانیم ینقطه مشترک و تفاهم زدیزور م داشت

 گفتم: یمعنا دار شخندیکردنش با ر طیخ یبرا

 گفتم!  یشانس

 از ذوقش کِدِر شد... پریو چشمها دیلبش ماس یرو لبخند

 گفت: یبا مزه ا یبا خوشحال ماین

 اومد! خانومم

 خودم را جمع و جور کردم: ینازک دخترانه ا یکردم و با صدا یبلند خنده

 !سالم

و به من  گرددیتصور کردم نگار برم خودم شیبود! پ یجوابش را داد... اما جواب من و نگار معمول یبه گرم ماین

 !د؟یجوابشو داد ینجوریعه شما هم ا دیگویم

 هم شیدهم؛ لباسها صیو مسخره تشخ ادیز شِیپشتِ آن آرا توانستمیبه دختر کردم! چهره اش را نم ینگاه کوتاه 

را  و دختر مایکردم مکالمه عشقوالنه ن یانداختم و سع نییاش نداشت! با پوزخند سرم را پا افهیاز ق یکه دست کم

 نشنوم!

 کرد: دتریاش پوزخندم را شد یتو دماغ یصدا

 !؟یکنینم یعشقم معرف ماین

 نگار را : گرشیدست مرا نشان داد و با دست د کیبا  ماین

 من؛ نگار!  یکوچولو یآبج شونمیبنده!... ا زیو عز قیفرزاد ؛ رف شونیا

 حلقه کرد:بعد دستش را دور گردن دختر  و
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 خانومم! نایهم عشق بنده؛ ت شونیا

 ریز ونداختمیدراز شده اش ن ینگاه به دستها یکرد. حت یابراز خوشبخت یرا جلو آورد و با نگاه خاص شیدستها نایت

لبخند مزخرفش را حفظ کرد؛ دستش را به سمت نگار  یول دیلب جوابش را دادم؛ او هم مثل نگار برق نگاهش خواب

 !رفتیدستش را پذ یبرد و نگار به سرد

که گارسون غذا ها را آورد؛ با آرامش شروع به  دیبگو یزیبهم انداخت و خواست با چشمانش چ ینگاه مین ماین

 یسع نیهم یبکنم براراجع بهش  یدوست نداشتم فکر بد کرد؛یم تمینگار اذ یچشم ریز یخوردن کردم! نگاه ها

 کردم فقط بخورم!

خواهر و دوست  یجلو کردم! آن همو کردمیتظاهر م دینداشت؛ با یفرق چیسال ه کی نیا گرید یشب با شبها آن

 !ماین دیدختر جد

کردم و  نایت یدستها یتو انیبه قل یاعصابم را خرد کرده بود؛ نگاه نایو ت مایمسخره ن یدل و قلوه دادنها یصدا

 .دمیرا پوش میکفشها

 از دوست دخترش دل کند و گفت: ماین

 فرزاد؟! یریم کجا

 اطراف قدم بزنم! نی: ا_

 !ایستین هی: آقا فرزاد شما اصن پانایت

 جوابش را دادم و نه نگاهش کردم!  نه

قرار  کی دی... باخواستمشیم یبیفرشته در کنارم است؛ بطرز عج کردمیو تصور م زدمیباغ قدم م یآرام تو آرام

 ! میبه رضا بگو دیبا م؛یبگذار گرید

 اسمم را به زبان آورد: یفیظر یصدا

 فرزاد؟! آقا

 را جلو آورد: شیکه دستها دمییسا ینگار بود!دندان برگشتم؛
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 ! تونیگوش

 را به سمتم گرفت... لیموبا و

 افتاد! نیزم یرو لیکرد و موبا شیکه نگار زودتر رها رمیرا بگ یرا جلو بردم تا گوش دستم

 !دیببخش ی: وا_

را بردارم؛ انگار او هم خم شده بود که دستش به  یراحت خم شدم که گوش الیپس با خ شود؛ینم شیچیه دانستمیم

 ! دیمچ دستم خورد؛ مثل برق گرفته ها خودش را پس کش

 یرا رو شیقدم ها یبعد صدا هیام را برداشتم و به قدم زدن ادامه دادم! چند ثان یلعنت لیموبا یهم با خونسرد من

 ! دمیسنگ فرش باغ شن

 در هم برگشتم: ییاخم ها با

 هم هست؟! یا گهید زیچ

 شد؛ عقب گرد کرد: هول

 ! نه

 !کردمیراجع بهش م یمزخرف یکم داشتم فکرها کم

 ردم؟کیاز تظاهراتم بود! پس چطور دست به سرش م یهم جزئ نیا گفتم؛یم دیازدواج کرده ام؛ نبا میبگو خواستمینم

 !کردینم میکَنه رها نیقدم زدن شدم؛ مسلما ا الیخیب

 فتم:لب گ ریز دیبگو یزیچ نکهیرا سمتم گرفت؛ قبل از ا انیلوله قل ناینشستم؛ ت شیسمت تخت رفتم و رو به

 !ستمین اهلش

 گفت: مایو به ن دیتعجب دستش را پس کش با

 !یدار قایجور رف نیاز ا یودنگفته ب ییماین



 مزمنمرگ 

 
79 

 

 : چجور مثال؟!ماین

 و مثبت. زهی: پاستور_

بهم دست  یاطراف جلب شد؛ احساس بد یزهایکه توجه م یطور د؛یخند یبلند یخودش به حرف خوش با صدا و

 !دانمیداد؛ گشتن با افراد مفسد...خرابکار... نم

 بسنده کرد: یبه لبخند ماین

 !ستین یزیباحاله! منتها اهل هرچ میَلیبابا فرزاد خ نه

 کردند!  میکه رها ستمین مایمثل ن دندیو نگار هم فهم نایمشغول شدم! ت لمیتوجه بهشان با موبا یب

 را نگاه کردم؛ من و فرشته و آرام!  مانیسه نفر عکس

 ...دیکشیپر م شانی! دلتنگشان بودم! دلم برادمیکش شیرا نامحسوس رو انگشتم

 بود!  رقرایب میها نیزتریعز یصاحبم برا یشده بودم؟!حالم بد بود؛ دل ب نطوریشده بود؛ چرا امشب ا نیسنگ میگلو

 گفتم:  مایسر بلند کردم و رو به ن اریاخت یب

 !م؟یینجایا یتا کِ ماین

 زل زد: متشیرا باال آورد و به ساعت گران ق ساعدش

 ...نه؟!میپاش مه؛یو ن دوازده

 کردند!  دییو نگار هم تا نایتکان دادم که ت یسر

*** 

 !نترییپا ابانیخ کیدرست  م؛یخانه شان بود کیرا بهمراه ولوم آهنگ کم کرد؛ نزد نیسرعت ماش ماین

پدرش  و مایو مَردُمِ دورِ هم جمع شده دمِ خانه ن یو آب چراغ قرمز دنیخانه شان که با د ابانیخ انیم دیچیپ ماین

 خشکمان زد!
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 بود.. دیملحفه سف ریبرانکارد ز یرو یکس م؛یشد ادهیآب دهانش را قورت داد و ترمز کرد؛ من و نگار هم پ ماین

 مایت؛ نگف تیتسل مایبه پا بود! خدمتکار هق هق کنان به ن یولوله ا رونیهم مثل ب اطیح یبه سمت در رفت؛ تو مای.ن

 بهتش زده بود... زمزمه کرد:

 ! چه خبره؟!شده؟یچ

 ت:گف یگرید

 معتمد سکته کرد! به رحمت خدا رفت! آقا

ار عارف، همان کفت دنیرا کنار زد و با د دیملحفه سف د؛یگشاد شد و به سمت برانکادر دو شیچشمها ماین د؛یلرز نگار

 رفت ناباور زمزمه کرد: یم یکه حاال صورتش به کبود ریپ

 !بابا

 پدرش را دوست داشت؟! مای. نختیو اشک ر دیصورتش را بوس یرو

 زد: ماین یشانه ها یکنار آمبوالنس رو مرد

 !ن؟یهست پسرشون

 سر تکان داد. یاشک یبا همان دهان باز و چشمها ماین

 !دیای: لطفا همراهمون بمرد

 رمق سمتمان آمد... رو به من گفت: یباز هم سر تکان داد و به من نگاه کرد! آرام و ب ماین

 !فرزاد

بار  کیلرزانش را نوازش کردم؛  یکرد و به آغوشم رساند؛ شانه ها کمیشانه اش گذاشتم؛ خودش را نزد یرو دست

 شده بود!  میتیسوخت؛ مثل خودم شده بود؛  شیسال دلم برا کی نیتمام ا یتو

 !؟ی: داداش مواظب نگار هستماین

 !! اوووف



 مزمنمرگ 

 
81 

 

 مامانم! شی: داداش نگارو ببر پماین

 تکان دادم : سر

 راحت! التیخ باشه؛

 و در آغوش گرفت! دیجدا شد و بسمت نگار رفت! نگار خشکش زده بود؛ نگار را بوس ازم

 آورد؛ چش شده بود؟! رونیهم خودش از آغوش نگار ب نگار

که  دانستیرفتار کند؛ اصال انگار م نطوریا مایکردم؛ توقع نداشتم ن یرا گرفتم و خداحافظ نیماش چییسو ماین از

 !!!ردیبمعارف قرار است 

 به نگار گفتم: رو

 !ایب

 کمربندش را هم بست؛ یشد و حت نیحرف و مسخ شده دنبالم آمد و سوار ماش یب

 بودند! لکسیر یخانوادگ نهایا

 سکوت را شکست: نینگار ا یحکم فرما بود؛ صدا نیماش یتو یراه سکوت خاص یتو

 من مُرد! یبخاطر حرفا بابام

 !م؟یکه بگو ! چه داشتمگفتم؟یکردم؛ چه م سکوت

 توجه گفتم: یب

 کجا برم؟! از

 داد: هیتک شهیو سرش را به ش دیکش آه

 ! لواسون!میمونده برس یلیخ

 شان کجاست!فکر کردم خانه دیزدم؛ چنان آه کش پوزخند
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خواست در را ببندد  یشد! وقت ادهیکه نگار گفت! تشکر کرد و پ ییآنجا میدیبعد رس قهیچهل و پنج دق کینزد

 کرد: میصدا

 فرزاد؟! آقا

 کردم! نگاهش

 !ترسمی! من مد؟ینَر شهیحالش بد شه؛ م دی! بهش بگم بابام مُرده شاضهی: مامان من مر_

 هم نگاهش کردم! یجورِ بد کیهم نگاهش کردم؛  باز

 کرد: بغض

 ! رمیمیبشه من م شیزیآقا فرزاد! چ ضهیخدا مامانم مر به

 شدم!  ادهیپ نیکردم و از ماش یپوف د؛یصورتش چک یرو اشک

 ینیب ریز دیچیگل پ یرا در دروازه بزرگ چرخاند؛ بر خالف تصورم نه بو دینگاهش شرمنده ام کرد؛ کل انِیم سپاسِ

 عطر!  یام؛ نه بو

 !!!خوردیخرد شدن برگ و هاپ هاپ سگ به گوشم م یصدا فقط

محض نبود و نور  یکیبود! تار یخاصجور  کیخانه  یِکیخانه خاموش بود! نگار درِ آن را هم باز کرد!! تار چراغ

 کیانداخت و به سمت آشپزخانه رفت؛ خانه  نیزم یکرد؛ نگار کوله اش را رو دایاتاقها راه پ یتو یکمرنگ اما موثر

 !کیبود! خلوت و تار یجور

 رفت! همزمان گفت: یآمد و به سمتِ اتاق رونیاب و چند بسته قرص ب وانیل کی با

 اقا فرزاد! دینیبش دییبفرما

 غیج یاما با صدا نمیکه ساعت را بب اورمیمبل رها کردم! خواستم ساعدم را باال ب یخدا خواسته خودم را رو از

 خشکم زد!

 ضجه...! یبندش صدا پشت
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 رفته بود! انشیآمد که نگار م یم یکنم؛ صدا از همان اتاق دایکردم منبع صدا را پ یبلند شدم و سع وحشتزده

 بود!  کی! انجا هم تاردمینگار را واضح تر شن غیوحشتزده ج یتاق شدم؛ صداوارد ا هراسان

 ام خورد! نهیکه صورتش با ضرب به س دیایب رونیوحشتزده خواست ب نگار

 زد: هق

 ا...ماما...نم...!...مم

 وحشت کرده بودم! هم مثل او من

 زن!!!! یرو یلچریو د؛یواژگون رس لچریو کیرا گرفتم؛ به  شیَرا نشانم داد؛ پِ ییلرزانش جا یدستها

 از ترس شل شده بود؛ نگار باز هق زد... میدست و پا تمام

 افتاده بود!  شیزانوها یبرداشتم... سرش رو شیرا از رو لچریمرا به سمتِ زن کشاند؛ و ییروی! ندمیترسیم دینبا

را  و دستم کندیرا باز م شیچشمها هیصورت زشت و کر کی کردمیترس شانه اش را گرفتم و بلندش کردم؛ حس م با

و  دهیعوض شد! چهره تک زیصورتش را باال آوردم همه چ یوحشت!! اما وقت یها لمی! درست مثل فردیگیگاز م

! چقدر بد فکر دیانداخت؛ دلم لرز یم دهیدداغ  یمادرها ادیاش مرا  دهیو رنگ پر یاستخوان یشکسته اش، گونه ها

 بودم!

 نشاندمش... لچریو یحرکت رو کی با

 گفتم: کالفه

 خراب شده چراغ نداره؟ نیا

 بعد تق! نور تمام اتاق را در بر گرفت! یا هیهق نگار کمرنگ تر شد... ثان هق

 به سمتم آمد: زانیاشک ر نگار

 ر...!...قا...فآ

 کرده بودم: هول
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 !ه؟یچ شیضیمر مامانت

 ر...ده..تصا..دف...فل...ج!...سکته...ک: س_

 زدم: ادیفر اریاخت یب

 ببُر بذار تمرکز کنم!  صداتو

 !دمیشنیرا هم نم شینفسها یصدا یشد؛ سکوت اتاق را فرا گرفت! حت خفه

 را فشردم؛  میها قهیشق

 آوردم و اورژانس را گرفتم... رونیرا ب لمیموبا

*** 

و  دمیکش یتختپا  ی... دستم را روداشتیدست از سرم بر نم یکالفه ام کرده بود؛ اول صبح لیزنگ موبا یصدا

 سبز را لمس کردم: رهیدا ینثارش کردم و رو یاسم نحسش فحش دنیکردم؛ با د دایرا پ لیموبا

 !هاااااع؟

 کرد: یحالیو ب نیغمگ خنده

 !فرزاد؟

 ها؟ گمی: م_

 :دیخندینم گرینبود؛ د شیصدا یتو یخنده ا گرید

 !یخوش ن حالم

 باال آوردم: میبازوها یرا رو پتو

 خو باشه من چکار کنم؟!_

 سرت! ریخ قتمی: رف_
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 رسوخ کرد!  میَتمامِ رگ و پِ  یپوزخندِ نکرده ام تو یصدا

 !!قیمغزم اکو شد... رف انیاش م واژه

 :دمیشکم خواب یرو

 کنم برات؟! یبگو چه غلط خو

 محسوس اضافه کردم: یپوزخند با

 !قی...رف

 ...شمیپ نجایا ایب ؛یچی: ه_

 : حال ندارم به جون خودت! _

 دارم. ازیفرزاد! به جون نگار بهت ن گهید ای: ب_

 اونجام! گهیساعت د هی: کثافت! _

 کرد: یآرام خنده

 !فرزاد

 زدم: نغ

 چه مرگته؟! باز

 کن!! یزندگ نجایبه بعد ا نی!! اصن از ااریالزتم ب یالی: همه وسا_

 !ما؟ی: ن_

 : جانم؟!_

 !؟یدیکش ینکنه تموم اون نهصد هزار تن موادو گرفت گمی: م_

 زد: قهقهه
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 !کنمیمنو بگو دارم به تو محبت م شرفیب

 که من محتاج محبتش بودم...! یدم؛ واز شخندیر

 مزخرفش را نداشتم! یتلفن را قطع کردم؛ حوصله شِر و وِرها یخداحافظ کی با

*** 

 شیچشمها یبود و ساعدش را رو دهیتخت دراز کش یعمارت باال رفتم و در اتاقش را باز کردم؛ رو یپله ها از

 گذاشته بود!

 تختش نشستم که به حرف آمد: یمنِ فرزادم! رو دیاستشمام عطرم فهم از

 !؟یبه حرفام گوش کن شهیباهات درد و دل کنم! م خوامیم

 زدم: پوزخندم

 !؟یبود؟! نکنه باهاش به هم زد یبود اسمش...تارا بود طال بود ک یدختره ک!... نکنه با اون شده؟ی...چهیچ

 برداشت: شیچشمها یرا از رو دستش

 !!!ریسوما که نخ ناس؛ینبود؛ دوما که اسمش ت یکه گفت یداغون یاسما نیاز ا چکدومیه اوال

 کردم: یپوف

 چته! نمیخب بنال ب یلیخ

 :دیکش یهم پوف او

 محبتاتم! نیمن عاشق هم قشنگ

 شروع کرد: یا شهیآهِ کل کیشدم؛ با  شینزدم و منتظر شروع درد و دل ها یحرف

داشت؛ بابام از همون  یقلب یمَنال بوده و هست... مامانم ناراحت غرق پول و مال و مونیچشم باز کردم زندگ یاز وقت_

من و نگارم  دونست؛ی. مامانم نمادزیبز تا جون آدم ری! از شیکار بود. قاچاق! قاچاق همه چ نیا یاز اول تو

 . میدونستینم
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! دهن وندمچیپیهمشو م یزور گرفتم؛ دانشگاهم رفتم به زور و اصرار مامانم...ولبه پلممویسالم بود که د ستیب بایتقر

 دهی! اما مامان سادم هنوز نفهمکنهیم ییکارا هیبردم داره  ی... کم کم پچونمیپیکه م دیفهمی. بابام مبستمیاستادارم م

و هدست بست! بهش فهموندم  وتریدهنمو با پول و کامپ هیقاچاقچ دمیمتوجه شد که من فهم یبود! بابام وقت

و چهار سالم بود که مامانم  ستیب بایکرد! تقر نکارمیوارد ا ستمیدرسمو ادامه بدم و آدمِ درس خوندن ن خوامینم

کرد  امابکه به من و ب یینایضجه ها و نفر چوقتیتفم انداخت تو صورت بابام! ه هی؛ گوش من یزد تو یلیس هی. دیفهم

از خونه بره و از بابا طالق  خواستیشب عمرم بود! مامانم دست نگارو گرفت؛ م نیبدتر ی! اون شبِ لعنترهینم ادمیو 

تو  تگفی! میبر یحق ندار ،ین منتو ز گفتی! نگار اون موقع بچه بود! بابام نذاشت مامانم بره؛ کتکش زد؛ مرهیبگ

 دوس داشت. مو! بابام مامانیریدخترمو ازم بگ یحق ندار

 :دیلرز شیصدا

بابام بشم؛ فقط نگارو گرفته بودم بغلم و باهم  فیحر تونستمینم داد؛یبابام داشت جون م یدستا ریاون شب ز مامانم

بغلم نگهش  یکرد. بابام مامانمو ول کرد؛ اومد سمت ما! تو سی. نگار اون شب از ترس... خودشو خمیکردیم هیگر

 ن بود. م یمن تموم هست یکوچولو یمن بود! آبج یزندگ ودستش به نگار بخوره. نگار تمام عشق  خواستمیداشتم. نم

 به خون نشستش رو به من گفت: یبا اون چشما بابا

 دو تا رو ببر لواسون!! نیا

و کبود به زور بلند شد و نگارو ازم گرفت؛ بابام با اعصاب داغون رفت تو اتاقش!!  یبا سر و صورت خون مامانم

ق بود از عر سی! تمام تنش خمُردی! نگار داشت از ترس مکردینگاهمم نم یبه مامانم کمک کنم اما اون حت خواستمیم

شد؛ تا به خودم بجنبم راه افتاده  نشی! سوار ماشکردیبغل م وخودش دیبا یکیگرفته بود بغلش؛  و ادرار! مامانم نگارو

 !! ادیسر مامانم م ییبال هیو رفته بود!!! وحشت کرده بودم!! مطمئن بودم 

 که... بودم دهیخونه!!! تازه رسو دل نگرون برگشتم  دیرفتم دنبالش اما گمش کرده بودم! نا ام نیخودمم با ماش عیسر

 شکست: بغضش

ش ! نگار هم باهاونیصاف رفته تو دل کام نیزنگ زدن گفتن مامانم پشت فرمون سکته کرده و با ماش مارستانیب از

کما بود؛ همه ازش  ی! مامانم هفت ماه تومونهیپشت و جلو سالم م یدو تا صندل یفضا نیبوده اما چون عقب بوده ب

ت ماه به هوش اومد؛ اما چه به هوش ! بعد هفبدترکرده بودن !! بابام خواب و خوراک نداشت؛ خودم  دیقطع ام

 !؟یاومدن
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 حرف بزنه!  تونستینم یصورتشو بخارونه! حت تونستینم یفلج شده بود؛ حت نییگردن به پا از

حاضر نبود ما رو  ینشد! مامانم واقعا حت نطوری! اما ارهیم ادشی یهمه چ ادیبه هوش م یوقت میکردیو بابام فکر م من

 اون سن از بابام متنفر شده بود اما با من خوب بود؛ دوسم داشت!  یون! تونگاه کنه! نگار بدتر از ا

 یطالقش بده؛ واقعا مادرمو دوست داشت و برا خواستینم یباهاش بمونه؛ ول ستیمامانم حاضر ن دونستیم بابام

 ...العهیهمون و یلواسون! تو مشونیمامانم راحت باشه برد نکهیا

خراب بود؛ براش پرستار گرفتم! بابام هم  یلی! وضع مامانم خموندمیام م یو گهگاه زدمیتند تند بهشون سر م منم

 .شدیم الیخیو ب ادیمامان و نفرت نگار کنار ب یبا سرما تونستیاما نم زدیبهشون سر م

 :دیکش یقیعم نفس

فالن  رفتیشب نم هیدم؛ نزنم باال؛ بابام بدتر از خو یبطر یبطر ؛یشب نبود که من نرم پارت هیشد؛  فتریکث مونیزندگ

مامانم و نگار شده بود؛ مامان و  الیخیب گهید ذاشت؛یسر به بالش نم کردیو فروش نم دیمواد و مشروب خر یمهمون

 هم نرمال بود... یگاه کردیعود م تشیوضع یو مامانم گاه کردنیم یزندگ ینگار هم همونطور

... بعدشم که اونقدر غرق پول ادینم ادمیکه  مینداشته که بخوام بهش لبخند بزنم! بچگ ینقطه ا چیه میزندگ من

 شدم... یو بعدشم من عوض میکردیکه به هم نگاه هم نم میبود

 گره خورد: شیدستها انیم سرش

 ینجوریفرزاد من ا ی! خالفکارم! مشروب خورم! حروم خورم! دختربازم! ولستمی! آدم نفمی! کثمیدارم! عوض قبول

 نکرد؛ فقط فحش داد... فقط رفت...! مییگرفتم! مامانم فقط ولم کرد؛ کمکم نکرد؛ راهنما ادیکردنو  یزندگ

 اون نبودا! ریتقص فقط

 زد: پوزخند

 داشتم!! ژِنِشو

******* 

 حال*_ی*پرش زمان
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 لقمه ها را پس زد: آرام

 ! دستت درد نکنه!خورمینم گهید ییبابا

 را خوردم : یآخر چا قُلپ

 درد نکنه!! اریمه دست

 گفت: اریرو به مه آرام

 درد نکنه! دستتون

 هم فشرد: یرا رو شیبا لبخند پلکها اریمه

 جون! نوش

 بلند شد! لمیزنگ موبا یارام را جمع کنم که صدا یلقمه ها خواستمیبه سمت اتاقش رفت؛ م آرام

 را به دستم داد! لی... با نفس نفس موبادیرا گرفت و به سمتم دو لیراه موبا مهیاز ن ارام

 :کردیم ییصفحه خودنما یرضا رو اسم

 !الو؟

 ...دیبار به طرف اتاقش دو نیو او ا دمیآرام را بعنوان تشکر بوس سر

 ؟ی: سالم داداش! خوبرضا

 ! چه خبر؟!؟ی... تو خوبی: مرس_

 ! آرام خوبه؟!ی: سالمت_

 : آره!_

 :کردمیاقدام م نهایزودتر از ا دیبا انشیب یرا تر کردم؛ برا لبم

 !یرضا... خوب شد زنگ زد گمی: م_
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 شده؟! یزی: جانم؟! چ_

 آرام را هم داشتم: یبود! ول ری! اما حاال ددمیکشیام دست م یکودک یاز تمام ارزوها دیبا

 استعفا بدم...! خوامیم

 !؟یچ ی: استعفا_

 : اداره!!!_

 بودند که فرشته را ازم گرفتند... یتلعن یارزوها نیبغض داشتم؛ ا د؛یلرزیم میصدا

 شکستنم را بشنود! یصدا خواستی. انگار نمدادیخودش را مشغول نشان م اریمه

 ! م؟یاالن بر یخوای: مرضا

 :رفتینم نییپا یبغض لعنت نیرا خاراندم؛ ا میگلو

 !شمیاالن حاضر م آره؛

 اونجام! گهیساعت د می: باشه داداش؛ ن_

 رضا؟! گمی: م_

 : جانم؟!_

 !!رمی: خودم م_

 :دیخند

 بابا! برو

 تماس قطع شد... و

 !ار؟ی: مه_

 که از اول مکالمه مشغولش بود شد و نگاهم کرد؛ یجاشکر الیخیب اریمه
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 :دیلرز شتریب میصدا

 !ره؟ید

 !مونهیاستعفا الاقل آرام برات م نی: با ا_

 !تشکسیبغضم نم نطوریمگر ا ختم؛یر میگلو انیرا باز کردم؛ تا شد آب م خچالیبلند شدم و در  یو عصب کالفه

 گذاشتم: نکیس یرا رو یخال یبطر

 آرام تا با رضا برم اداره؟! شیپ یمونیم

 را تکان داد و گفت: سرش

 ...حتما!آره

 زیم یه را روروزها لباس تنم شد؛ قاب عکس فرشت نیمثل تمام ا یو کت مشک راهنیسمت اتاق رفتم؛ شلوار و پ به

 بگذرد و رضا زنگ بزند؛  یتخت نشستم تا مدت یو رو دمیبوس

 به سمتم آمد... دینشاند؛ لبخندم را که د میلبها یرو ینیدرگاه لبخند غمگ یو کوچک آرام تو فینح قامت

 ...دمیتخت، کنار خودم نشاندمش و سرش را بوس یرو

 نگاه کرد: میچشمها یتو

 بابا؟

 : جان؟_

 احساس کردم! شیچشمها انیآب را م فیخف لرزش

 !؟یری: کجا م_

 !امیزود م رون؛یب رمی: با عمو رضا م_

 :دیاش لرز چانه
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 ؟یایم 

 زدم: یخند تک

 !رمیبم رمیم نه

 ! گفتم؟یم دیشکست؛ نبا بغضش

 ستون فقراتش گذاشتم: یرا رو دستم

 هات بذارم؟!رو دارم جز تو که تن ی! من ک؟یپرسیم هیسواال چ نی! ایبرم اله قربونت

 هق زد؛ حرفش بدجور دلم را لرزاند: د؛یاش را باال کش ینیب

 !!یتو هم مثل مامان فرشته تنهام بذار ترسمیم

 که آرام هم برود!  نیدردِ من هم بود..! ا نی... ادی... وجودم لرزمی... پاهامیصدا د؛یلرز دستم

 !فتهینم یاتفاق نیچن چوقتی: ه_

چه مانده بود  عاشقش بودم! جز او یادیز دم؛یرا بوس شیکوچکش دور گردنم سفت حلقه شد؛ موها یدست ها 

 !م؟یبرا

 سپردمش!  اریکردم و به دست مه یو ازش خداحافظ دمشیبلند شد؛ خودش ازم جدا شد! باز بوس فونیزنگ آ یصدا

*** 

 ..!.گانهیب یشانه؛ اغوشها یرو یگفتن! ضربه ها تیتسل ی... پچ پچ زنان... صداتیاداره هم پر بود از بنر تسل یتو

و من همچنان در   گرفتندیدر آغوشم م یگاه گذاشتند؛یشانه ام م یدست رو یمردها گاه گفتند؛یم تیهمه تسل 

 حال مهار همان بغض مزمن بودم!

و داخل کشو برداشتم و  زیم یگذاشتم و درش را باز کردم و هر آنچه که مال من را بود را از رو زیم یرا رو سامسونت

 آمد!  یمشهد؛ چقدر چادر بهش م میکشو بود؛ آن سال رفته بود یفرشته تو یاز عکسها یکیداخلش گذاشتم؛ 

 سامسونت گذاشتم و درش را بستم...  انیمقدس م ٔ  یش کیشانه ام نشست عکس را مثل  یکه رو یبزرگ دست
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 م:سمت سرهنگ برگشتم و به زور آب دهانم را قورت داد به

 !سالم

 ...خوردیبودن بهم م سیحالم از پل امد؛یام ن قهیکنار هم جفت نشد؛ پنجه ام کنار شق میندادم؛ پاها ینظام سالم

تلفن ها بود که دهانِ کج  سکوت را  نگیدر نگیهمهمه اداره و در یصدا کرد؛یم یاتاق بهم دهان کج یتو سکوت

 ...!کردیصاف م

 نگ، بغض نشانش نکند!!تکانش دادم تا سره د؛یام لرز چانه

 : اومدم استعفا بدم...!_

 .گذاشت.. میرو ینوشت و جلو شیرو یزیاز داخل کشو در آورد و چ یحرف نزد؛ فقط کاغذ سرهنگ

 بود!  دهیام با رفتن فرشته به سرانجام رس یو نوجوان یکودک یتمام ارزوها د؛یتِرِکیداشت از بغض و غم م دلم

کاغذ نوشت و تمام شد! رفتن  یام را رو  یلرزانم خودکار را گرفت و برگه را پر کرد... امضا کرد... اسم لعنت دست

 را بُرده بود! میآرزوها یفرشته حت

دستم فشردم و به سمت در  یسامسونت را تو دهیسرهنگ نشست! شکسته و خم زیم یپرونده سبز رو یرو برگه

شانه اش گذاشت؛ همان دست سرم را نوازش کرد؛  ید؛ همان دست سَرَم را رورفتم؛ همان دست بزرگ برم گردان

 سرم بوسه زد... یرو شیلبها

 یعطر مشهد شهیبابا هم هم داد؛یم یعطر مشهد یبو داد؛یبابا را م یبو رهنشیمن بغضم تازه سر باز کرده بود! پ و

 ... زدیم

 !دم؟یکشیو م گذاشتمیدوش م ینشست... بارِ رفتنِ چند نفر را رو میگلو انیم یگرید بغض

 :دیگوشم جُنب انِیمحکم اما آرام و مهربانش م یصدا د؛یام را بوس یشانیپ

اسمت تنشون بلرزه مَرد! مرد  دنیسامان نو بساز! بذار اون پست فطرتا با شن هیوجودتو جمع کن؛  یپاره ها کهیت

 اونم تو رو داره! براش یجفتتونو بلرزونه! همون قدر که تو اونو دار یزیگاه بچت! نذار چ هیمردتر شو!! بشو تک ؛یبود

 ... هم پدر... بشو هم مادر
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 یدل من و سارا ماند؛ کس یکه حسرت بودنش رو ینبود... کس چوقتیکه ه یکس یپدر... جا یجا زد؛یحرف م پدرانه

 دیمن و سارا پدر شد و مادر ماند! من هم با ی... برامانیم کرد! برابلند ه چ؛یکه رفتنش... نبودش مادر را نشکاند که ه

 !شدمیو مادر م ماندمی... پدر مشدمیهمان م هیشب

 :دیکش دمیگاه سف یموها یرو دست

شه...  رینذار بچتم پ ن؛ی... اما ببدونمیاز زود رفتنش...بد رفتنش...! م سوزهیدلت م دونمیکرد؛ م رتیرفتنش پ دونمیم

 نذار دل بچتم بسوزه!

 ام نشست:  یشانیپ یبوسه اش رو د؛یچیرا باال اورد؛ دستش دور سرم پ سرم

 بزنه! خی یمادر ی! بچتو پناه بده؛ نذار پشت درِ بیش رونیو خودتو از نو بساز پسر جون! نذار دوباره و برو

 :ندینشیصورتم م یت است مدام روکه چند وق یاش آشنا بود؛ همان ینشست؛ گرما و شور میلبها یرو اشکم

 سخته... به قرآن سخته! ییتنها 

 و پلک زد: لبخند

 پسر جون! ساختن سخته؛ موندن نه!! شهیم

 کرده بودم!!! دایازش دل بِکَنَم! تازه پدر پ توانستمیقدرتمندش گذاشتم؛ نم یشانه ها یسرم را رو باز

 :دمیلبخند تلخش را شن یپشت کمرم نشاند؛ صدا یبود انگار؛ دستش ضربه آرام دهیفهم خودش

 کنه!  یباز سیبره پل رهیسمتم کالهمو بگ دوهیخونه سامان م رمیتا م گفتیهمش م امرزیخدا ب بابات

 که فرشته را ازم گرفت! ییها را...همان ها یاورد؛ همان لعنت یم ادمیبه  داشت

 ا چنگ زد... کلفتش ر یمنقبض شد؛ دستم بازوها شیشانه ها انیتنم م 

 :دیهم سرم را بوس باز

 پسرم!! برو بچت چشم به راهته! برو
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را نابود کرده بودم؛ همان وقت که وحشت کرده بودم؛ همان  اتیهم گفته بود؛ همان وقت که عمل گریبار د کیرا  نیا

 ! "زن و بچت"سرهنگ آن روز گفته بود  اورد؛یسر ارام و فرشته ب ییبال ماین دمیترسیوقت که م

 فرشته را کم کرده بود! حاال

*** 

 به رضا گفتم:  رو

 ..باالست. ارمیباال! مه ایب رضا

 پارک کنم باشه! نوی: بذار ماش_

 در خانه پارک کرد و همراهش باال رفتم...  کیرا نزد نیماش

 ابیبود! با چهره ز یو جد ریام بود! آرام و سر به ز یموجود زندگ نیتر قیدوستش داشتم؛ رف یبیجور عج کیرا  رضا

 ...کردیجا م یدل هرکس یو معصومش خودش را تو

 دیبه سمتم دو یبا خوشحال دنمیدر سرش را باال آورد و با د یصدا دنیرا چرخاندم و وارد خانه شدم؛ آرام با شن دیکل

 آغوشم جا گرفت؛  یو تو

 :دمیاش را بوس قهیشق

 !گذشت؟خوش

 را  تکان داد: سرش

 ...نجایران مهشاد هم آورد اتازه عمو کام آره؛

 کردم؛ شیزدم و رها یلبخند

کامران را هم دوست داشتم؛ اما  م؛یرا در آغوش گرفت گریاسمش به سمتم آمد و طبق معمول همد دنیکامران با شن 

 بود!! گرید زیچکیرضا 

 سالم کرد: یهم سالم کرد و مهشاد هم به سمتمان آمد؛ طبق معمول با مزه و پر انرژ اریمه
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 عمو! سالم

 ...دمیسرش کش یزدم و دست رو شیبه رو یلبخند

 !؟یعمو جون! خوب سالم

 گفت و با آرام به اتاق رفتند؛  یبامزه ا اوهومِ

 انداخت؛ یفرشته م ادیکه مرا به  طنتیدختر بامزه و پر از ش کیآرام بود!  یمیدوست صم مهشاد

 ...!میگوی!...بغض را م؟یدانیباال آمد و باز پسش زدم... م میهمان ماده آشنا از گلو 

*** 

 گذشته*|ی*پرش زمان

وضع ممکن به  نیاش را در آورده بود؛ مراسمات به مجلل تر یمشک یلباسها ماین گذشت؛یاز مرگ عارف م یماه دو

اداره  تیخودش مسئول دیبا مایتفاوت که ن نیاش بازگشته بود؛ با ا یبه حالت عاد زیبودند و همه چ دهیسر انجام رس

 ...! من هم شده بودم معاونش!!کردندیباند خطابش م سی... و رئگرفتیباند را بر عهده م

 پرتاب کرد و گفت: یرا گوشه ا سیتوپ تن ماین

 !ن؟یَهنوزم پا ایمشتر فرزاد

 ولو کردم: سیتن نیزم یرا رو خودم

 کنم!  شیِ وکِجِدّاً ا هیجد متیبار واقعا تصم نی! اگر ادونمینم

 و سرش را مماس با سر من قرار داد: دیدراز کش نیزم یهم رو او

 ! کَنمیکلکِشو م گهیدفعه د نیا آره

 دادم: هیآرنجم تک یدستم را کنار گوشم گذاشتم و رو کف

 !ماین گمیم
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 را بست: شیچشمها

 !هوم؟

 مگه؟! یسراغ دار ی: داخل، مشتر_

 بابام هستن!  یقای: آره از رف_

 با تعجب گفت: مایآوردم؛ ن رونیرا ب لمینشاندم و موبا میلبها یرو یمرموز لبخند

 االن؟

 تر شدنِ لبخندم پاسخش را داد... پررنگ

 گفت: یبلند شد و با خنده خاص جانیه پر

 !!ولیا بابا

ا به ر مانیپ نِینماد یِسبز را لمس کردم؛چند لحظه بعد لحن عرب لیکردم و مستط دایپ نیمخاطب ستیرا از ل شماره

 پاسخ دادم: یسیانگل

Hel lo mr.Anafi ! I 'm Farzad Chaychi ! Do you... 

 ...(ایهستم؛ آ یچی! فرزاد چایعناف ی)سالم اقا

 گفت: یو با خوشحال دیرا بر حرفم

 Oh! Ok! How are you? 

 )بله شناختم! حالتون چطوره؟!(

_ :Thank you!! We had some works two months ago toghether! Do you remember?! 

 !(ادتونه؟ی!! شیباهم دو ماه پ میداشت ییکارا یسر هی)ممنونم! 

 :دیخند
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Yessss! I t does canceled for your problem I  think ! 

 )بله کنسل شد بخاطر مشکل شما فکر کنم!(

_Yes I 'm sorry about i t;  For thi s weekend do you... 

 هفته...( نیآخر ا ی)بله بخاطرش متأسفم؛ برا

 ! مانیداشت پ یچه اخالق مزخرف د؛یحرفم را بر باز

_ :Of course ! We are always ready!! 

 !(میآماده ا شهی)البته! ما هم

 کرد: جمع کرد و زمزمه "چندش"لب و لوچه اش را به نشان  مایپشت بندش قهقهه زد! ن و

Watermelon!! 

 )هندونه!!!(

 قهقهه زدم و بعد از ثابت کردن قرار آخرِ هفته تماس را قطع کردم. اریاخت یب

 بلند شدم و خودم را تکاندم: نیزم یدستانم از رو هیتک با

 تو! میبر

 ... من به سمت اتاق خودم و او به سمت اتاق خودش!میهم بلند شد و با هم پا به عمارت گذاشت ماین

 گفتم: مایراه به ن انیم 

 !؟یمالقات با عربا کجا رو سراغ دار واسه

 زد: ییدندان نما لبخند

 عمارت! نیهم یبزرگ تو یمهمون هی

 را فشردم: دیصفحه کل یتکان دادم و در اتاق را باز کردم؛ بسرعت سمت لبتاپ رفتم و تند تند دکمه ها یسر
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 هاست! لهیت نیزم یتو یباز

 :دیه به دستم رسک یپشت بندش جواب و

 کن! یباز یاستقامت نطوریهم

 ...!میشدیم کینزد نالیزدم... کم کم به مسابقه ف یمرموز لبخند

 زیم ریبه سرعت لبتاپ را بستم و ز خت؛یدلهره به وجودم ر ییقدم ها یجلو رفت که صدا پیتا یبرا دستم

 مشغول نشان دادم!  لمیانداختمش و خودم را با موبا

 چرا نبسته بودمش؟ یباز شد؛ لعنت در

 نحسش بلند شد: یصدا

 کارِت دارم! ایب نیم هیداداش  فرزاد

 لبتاپ بود؛ اضطرابش را داشتم؛ آب دهانم را قورت دادم: شیپ ذهنم

 !امیم رمیدوش بگ قهید هیبرو من  باشه

 باال برد: الیخیب یرا به معنا دستش

 باااابا! ـــــــــایب

 !دمیگ مُرده مس ی: جان خودت بو_

 !قَسید هی: بابا _

 ل،ایدان دنیدلم آشوب به پا بود؛ با د انِیدر را هم نبست! م یبُردَم! حت نییعمارت پا یو از پله ها دیدستم را کش و

 پاسخم را داد!!  یبیبهش سالم دادم و او با لبخند عج مایاز دوستان ن یکی

 چه مرگم شده بود! دانمیداشتم؛ نم یبد حس

 منِ مضطرب گفت: الیخیب ماین
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 !!! بوسهیمحموله هه وقت ندارم؛ کادوش دستتونو م نیبه هوا ا که؛یها تولد نگار نزد بچه

 به عمارت برگشت!  الیرو به دان یبا خنده و چشمک و

 گفتم: الیبه دان رو

 ...برم باال ب قهید هیبذار من  یدان

 ها چه مرگشان شده بود؟! یلعنت د؛یهم دستم را کش او

 که؟!  یشناسیرو م ماین :_

*** 

 سوم شخص* ی*راو

 نگاهش را دور سالن و زبانش را دور لبش چرخاند و با لذت و غرور گفت: ماین

 شد!  یعال

 را باال گرفت و رو به دخترها و پسرها گفت: سرش

 خفن!! کنمی!! جبران مدی!! گل کاشتیهمگ یمرس

 را فرا گرفته بود... یکاغذ یها سهیسالن بزرگِ پُر شُده از شمع و ر شانیتعارف تکه پاره کردن ها یصدا

 ...وستیپ شدیبسته نم یلحظه ا ششیکه ن ییمایجدا شد و به ن تیاز جمع نایت

 باحال شدا... نه؟! یلی: خماین

 چسباند: مایبزرگ ن یرا بست و صورتش را به بازو ششیاز آرا نیسنگ یبا عشوه پلک ها نایت

 عشقم؟! بگو پِرفِکت!! هیچ باحال

مدلِشان منصرف شد و در عوض گونه اش را  دنیاما با د زدیرا با دست بهم بر نایت یدستش را جلو برد که موها ماین

 ! دیو بوس دیکش
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 :مایچانه ن یرو دینوک انگشت سبابه اش را کش حیمل یبا خنده ا نایت

 باشه!  دهیبه عمرش ند یتولد نیکنم فرزاد تا حاال چن فکر

 نامحسوس اخم کرد: ماین

 !چرا؟

 ...!!!زنهیکم بَبو م هی ؟یدونی: م_

 بار آشکارا اخم کرد: نیا ماین

 اعتقاداتِ خودشو داره!  س؛ین بَبو

 "!خورهیهم نم واریاعتقاداتش به درد جرز د قهیکه با تو رف یکس"دلش گفت  یزد و تو یشخندیر نایت

و با  دیهم تمامِ جام را سر کش ناینشاندَش و باز با مشروب مشغول شد! ت یدلصن یو رو دیرا با خودش کش نایت ماین

 ...دکریو به دوستانش نگاه م خوردیتفاوت مشروبش را م یب مایگرفت! ن تمیر شدیکه پخش م ییکَم صدا کِیموز

 ! کردندیم یتولد فرزاد آماده کرده بودند و حاال خودشان درونش خوش یرا برا سالن

 انشینمانده بود برا یبودند که حواس دنیآنقدر مشغول رقص و نوش هیرساند؛ بق مایدوان دوان خودش را به ن بهرام

 آن دو!  دنید یبرا

 بزنم!!  نیبراش انسول دیحالش بد شده باز؛ با دیام مای: ن_

 دستش را به طرف باال درازش کرد: ماین

 باال! دیبر یاوک

 درحالِ مرگ را به باال بُرد! بایتقر دِید و امتشکر کر مایبا نفس نفس از ن بهرام

 تخت خواباند... تختِ اتاقِ فرزاد!!! یرا رو دیکه درش قفل نبود رفت و ام یاتاق نیاول به

 گفت: دیلرزیکه از ترس م یهم وارد اتاق شد و رو به بهرام ماین
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 !!گهید شهیبهش خوب م یکن قیبابا؟! تزر چته

 را پهن کرد...  قیرا باالتر برد و بساطِ تزر دیام یتا شده  نِیتوجه آست یب بهرام

 رفت! شیپ زیم ریافتاد و تا ز نیزم یشد که بسته پنبه رو دهیتخت کش یبرداشتنِ پنبه رو یبرا دستش

ه با ک دیبسته پنبه جنب یِگشتن پ یبرا زیم ریز ما،ین یزودتر اقدام کرد... چشمها مایخواست خم شود که ن بهرام

 آورد... هم پنبه را... و هم لبتاپ را...! رونشانیآنجا متعجب ب یلبتاپ ندید

 "!؟یکردیرو نم ویناکس!! لبتاپ داشت یا"دلش زمزمه کرد  یتو

درخواست رمز عبور  ستمیرا به دستِ بهرام داد و خودش را با لبتاپ مشغول کرد...به محض روشن کردنش، س پنبه

 نثارش کرد!!  یلب فحش ریفرستاد و ز یبر شانسش لعنت مایکرد؛ ن

 ...!دیو رو کند...با ریلبتاپ را ز نیا دیکه با کردیمُجابش م یزیچ

 ... دیمالیرا م شیها قهیشق

  "چکار کنم"

 ؟!"چکار کنم"

 "بازش کنم دیبا" 

  "باز شه دیبا" 

  "هک"

 "خودشه!"

 !!!"ایبرد" 

 کند! شیدایچرخاند تا پ رفت و پله ها را گذراند؛ چشم رونیو خباثت زد و از اتاق ب یاز خوشحال یلبخند

برق زد؛ تا به حال  شیبود چشمها یکه جام به دست مشغول صحبت با کس یا افهیو خوش ق پیپسر خوشت دنید با

 خوشحال نشده بود! ایبرد دنیاز د نطوریا
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 گفت: یسمتش رفت و با لحن خاص و محترمانه ا به

 !؟یایچند لحظه ب یلطف کن شهیجان! م ایبرد

 برداشت؛  مایبه سمت ن یکه تا به حال مشغول صحبت باهاش بود دِل کَند و قدم یاز پسر "جان ایبرد"

 !؟یریگیسراغمو م ینجوریکرده ا ری: باز کارِت کجا گ_

 به سمت پله ها: دیرا کش ایبرد یاستخوان یو دست ها دیخند ماین

 !زفهمیچ قربون آدم یآ

 کرد!  ماینثار ن ییزد و پررو یشخندیر اریاخت یب ایبرد

 شانیو علّاف یاشیع فیحر توانستیمرگ هم نم یبازگشته بودند؛ حت یو بهرام انگار به مهمان دیبود؛ ام یخال اتاق

 شود! 

 گفت: ایدر اتاق را قفل کرد و رو به برد جانیبا ه ماین

 !یلبتاپو بکش هی!!! باس زحمتِ هکِ یمورد اِمِرجِنس هی نیبب

 تفاوت دستش را تکان داد و گفت: یب ایبرد

 !بده

 را گرد کرد: شیچشمها ماین

 ...یگیلبتاپَ رو هک کن تو م نیبش گمیم

 بهش کرد و گفت: ینگاه خاص ایبرد

 !ادی!!! حاال لبتاپو بده بمیدیخند باشه

 کرد و گفت:  یاخم ماین

 !!بسیُ
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 گرفت!  مایزد و لبتاپ را از ن یگرید شخندیر ایبرد

که  یبیکه با سوزش عج ندیبرداشت و خواست کنارش بنش یهم قدم مایتخت نشست و مشغول شد؛ ن یوقفه رو یب

 گفت! یو آخِ بلند "دیپر"آن از جا  کی بایحس کرد تقر شیدر پاشنه پا

 آورد : رونیسرش را از لبتاپ ب ایبرد

 !؟یچرا رم کرد چته

را به فحش بست و سرنگ را  دیتمامِ دودمانِ بهرام و ام شیپا ریلِه زسُرنگِ  دنِیلَب گزان، به کنار خم شد و با د ماین

 اتاق پرتاب کرد!  یبه سطل آشغال کوچکِ تو

 لب گفت: ریباز مشغول شد و ز ایبرد

 صلوات!! یسَقَط نش یرینگ دزیا

ا به خنده ر بسیُبه قولِ خودش  یایگفت و برد مهیرا بلند و نصفه و ن دیبگو توانستیرا هم که درست نم یصلوات ماین

 انداخت! 

 غرولند ادامه داد: با

 !ویبه اون گندگ یآشغالدون نَنیبینم کورَن

 لب زد: توریبه مان رهیخ ایبرد

 !؟یدیم ریچرا به اون دوتا بدبخت گ گهید ،ینیاونو بب یتونینم دتیورقلمب ی! با اون چشایکه کورتَر تو

و  لبتاپ نیرا در آورد و نگاهش را ب لشیبه کارش ادامه داد... موبا هم ایدر جواب نثارش کرد و برد یی"برو بابا" ماین

 و گفت: دیکش یپوف قهیبعد از چند دق چرخاند؛یم لشیموبا

 !نیا هیسگ رمز چه

 زد و گفت: یتک خند ماین

 !شه؟یوا نم ها
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 به صفحه زمزمه کرد: رهیخ ایبرد

 !کنمیم وازِش

 شده بود... رهیو لبتاپ و بَند و بساطِ کنار دستش خ ایبه برد جانیآورد با ه یسر در نم زهایچ نیکه از ا ماین

 رداند:برگ مایکه از افتخار و غرور باال رفته بود لبتاپ را به سمت ن ییزد و با ابرو یلبخند قهیبعد از چند دق ایبرد

 !بفرما

 دیآنجا ند یبیمورد عج یشد؛ وقت رهیگذاشت و به دِسکتاپ خ شیلبتاپ را جلو را گشاد کرد و ششین ماین

 بگذارد! یشخص یلهایبه سمت فا شیاز گذشته قلقلکش داد تا پا پ شتریاش ب یکنجکاو

 خواست! یگریدوباره باز شد و رمز عبور د یلیمستط یکادر تو خال ک،یمحضِ کل به

 به لبتاپ وارد کرد: یفیضربه خف ماین

 کرده توش! می!! انگار بمب اتم قاخوادیسَگ مَصَّبَم رمز م نیا اَه

 با تعجب گفت: ایهول داد؛ برد ایلبتاپ را به سمت برد و

 لبتاپه؟! هیک مال

 نباشه فقط بازش کن! تی: کار_

 اخم کرد: ایبرد

 !کنهیدرد نم یزیواسه دردسر و آبرور! سَرَم مثِ تو کنمیبازش نم هیندونم مال ک تا

 وارد کرد: ایپشت گردن برد یکرد و با دست، ضربه آرام زیرا ر شیچشمها ماین

 ش را کج کرد:لب ایبه تو چه؟! برد شی! باقریواسه من! کارتو بکن پولتو بگ ادیمثبتم م پیریبابا! چه ت مینیم مینیش

 ؟یدیم چقد

 !؟یخوای: چقد م_
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 گفت: مایبه لبتاپ، رو به ن ینگاه میبعد از ن ایبرد

 !!!سین یآدم عاد هیواسه  تیامن ستمیس نیلبتاپ و ا نیا

 !ند؟یگویرمز عبورها... لبتاپ... چه م نی! پس استین یبا خودش فکر کرد فرزاد که فرد خاص ماین

 ادامه داد: ایبرد

. ..ی... دکتردونمیبراش قفل و بند گذاشته! چه م نطوریداخل لبتاپ هست حتما که ا یزی! و چهیآدم حساب هی بَرا

 صاحبش! هیزی... چی...مخترعیسی...پلیمهندس

 باال انداخت! یو به نشان ندانستن شانه ا دیرا مک نشییلب پا ماین

 کالفه گفت: ایبرد

 تخت: ینشست رو رانیح مای!! نهیبگو بَرا ک خب

 !!فرزاد

 :دندیباال پر ایبرد یابروها جفت

 ؟یکرد داشی! تو از کجا پاُ

 بود!! زیم ری: ز_

 

را از فکر و  ماین توانستیبچه ها هم نم یو همهمه  کیموز یدوباره مشغول شد؛ صداو  دیباز پوست لبش را گز ایبرد

 ...اوردیب رونیب الیخ

 غر زد: مایسخت مشغول کار بود! ن ایبرد

 تو عَم! گهید بدو

 گفت: مایرو به ن توریبه مان رهیرا فشرد و خ بوردیک یدکمه ها ایبرد
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 !؟یخوایتو م نیا یخاص زیرمز داره!! تو چ گشمید یزایگمون کنم چ ماین یوا شد؛ ول نمیا

 : نه!_

 زد و ادامه داد: یشخندیر

 که انقد دردسر داره! هیماس ماسَک چ نیبدونم تو ا خوامیم

 کرد: زیرا ر شیچشمها ایبرد 

 !! آره

 بودند... نطوریهم لهایتک تکِ فا خواستند؛یلبتاپ رفت! انها هم رمز م گرِید یلهایبه سراغ فا و

 ایردشده بودند و ب دیکند؛ هردو نا ام دایپ یجالب و منحصر به فرد زِیو رو کرد اما نتوانست چ ریتمامِ لبتاپ را ز ایبرد

که سمت راستِ صفحه نظرش را جلب کرد  یخواست با تأسف لبتاپ را رها کند که با چراغِ کوچک و سبز

 کردند!  تیهدا غنشانگر موس را به سمت چرا شیگرفتند و دستها دیام شیچشمها

 را به خنده انداخت... ایکه برد دیاز خشم کش یداد مایخواست! ن یگریرمز د ستمیآن، س یرو کیلمحض ک به

 هم خنده اش گرفته بود: ماین

 ...یاونجور هی! انگار حاال کواال

 را لوس و دخترانه کرد: لحنش

 !!ذارهیم "ستمیس یتیسکور"

 لبتاپ مشغول شد! گرِید ییِو به رمزگشا دیبلندتر خند ایبرد

 کننده تر بود! جیگ ...! سخت تر وکردیفرق م یکی نیا

**** 

 یبیعج دی. دلهره و تردرسندیسر م الیفرزاد و دان گریحداکثر تا دو ساعت د دانستیم مایگذشته بود... ن یساعت مین

 بود که او را از جا پراند! ایبرد یخوشحال ادیوجودش را در بر گرفته بود... فر
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 !!!!ـــسیِ: اوووو ـ

 زد: ایبا دست پشت گردن برد ماین

 زَهره تَرَک شدم! شعوریب

 بازش کنه! تونستیم یا گهیچه کردم؟ عمرا کس د نیبب ای: جا دستت درد نکنته؟ بـ

 شد... رهیخ توریبه مان ایزد و مثل برد ییلبخند دندان نما ماین

... اعصاب lOADING امیپ یاز رو یلحظه ا ایو برد ماین ی جانزدهیبود. نگاه ه یباز شده بود و صفحه در حال بارگذار رمز

 تا صفحه باالخره باز شد! رفتیخرد کن کنار نم

 :کردیم ییتر از خودش خودنما بیبرنامه عج بیصفحه عج یرو یا یچند خط امیپ

 و پشتشو خوب نییپا اریتابلو رو ب م؛یها رو جابجا کرد لهیجلوعه ت چیفکر کنه چند ه نیصاحب زم نکهیا یبرا"

 ! نیبب

  "!هیباز هی یاستهایاز س نیباشه ... ا ادتی

 یزیچ کیثابت کند!!  گرانیرا به خودش... به د یزیچ خواستی! انگار میبیجور عج کیشده بود؛  یجور کی ماین

 آزُردَش...! یکه م

 ...!استی!!.. سچی!! چند هی... بازنیگنگ بودند... زم شیاز واژه ها برا یرا از اول خواند؛ بعض امیپ

عرق  یگرفته بودند؛ قطره ها تمیر شیدستها رفت؛یم نییباال و پا شیاز گلو یندیناخوشا زیداشت؛ چ یبیعج حس

 ...دندیدرخش یاش م قهیو شق یشانیپ یرو

و  میآمد !نی! همندی!! برش گردانَد و پشتش را ببدیارز یاتاق نگاه کرد... به امتحانش که م یشد و به تنها تابلو بلند

 بود...!پشتش ن یزیچ

 ...کردیرا نگاه م مایآمد. فقط مسخ شده ن یدر نم ایاز برد ییصدا

 گذاشت؛ با دندانک برش گرداند... نیزم یاورد و رو نییتخت بلند شد و تابلو را پا یرو ماین
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 نبود...! مایدر خاطر ن چوقتیکه ه ییباشد... خدا دینباشد که با یزیکه آن چ کردیخدا خدا م 

 پشتِ تابلو خشکش زد؛  دهیچسب یتکه کاغذ دنِید با

 کَند؛ یچوب یسرد و لرزان کاغذ را از تابلو یدهانش را قورت داد و با دست آب

 هیثان نیا یکه اکنون تو یزیتنها چ دیمادرش را خراب کرد! شا یِدوست داشتن یچوب ماند و تابلو یردِ چسب رو 

 دست ساز بود! یتابلو نیمهم نبود هم شیبرا رینفس گ یها

  ختند؛یر نیکاغذِ درونِ پاکت، زم یآن ها را هم پاره کرد و تکه ها مایبود؛ ن دهیچیپ گریانگار دورِ چند کاغذِ د کاغذ

 مختلف! زِیسا نیدر چند گرید ییِکاغذِ کذا چند

 بود! یکاغذ را برگرداند؛ کاغذ، در واقع کارت سبزِ پِرِس شده ا نینشست و اول نیزم یرو

جابجا شد؛ انگشتش  شیگلو بکیس د؛یگشاد شد؛ لبش خشک شیثابت ماند؛ چشمها یعکس پرسنل یرو نگاهش

 اش فرو فرستاد...  یینایب یرا به تک تکِ سلول ها قشیشف قیو با بهت و درد عکس رف دیلغز

 رمق نگاهش را به سمت مشخصات کِشاند و خواند...! یو ب سُست

 یسروان سامانِ شاهورد_

 ان فرراد! همان سامان! همان چشم ها! همان صورت! همان سگرمه ها! همان...! بود! هم همان

 نداشت؛ گرید یخواندنِ کاغذها یبرا یگریکارت از دستش افتاد؛ رمقِ دفرود آمد و  نیزم یو بهت زده رو مَنگ

 ! دیفهمیآمد! اصال نم یباور کند؛ با عقلش جور در نم توانستیباور کند! نم خواستینم

 ... رفتیچشمش رژه م یکارت مُدام جلو یرو قشیو اسمِ رف یچه شده! فقط عکس پرسنل دیفهمینم

 ... رفتندیمغزش رژه م یتو یهولناک یآمد؛ واژه ها یباال و باالتر م شیاز گلو بغض

 !د؟کن ی...برود...چه غلطردیبشکند...انتقام بگ دانستیپر کرده بود و نم انتیتمام وجودش را خ شد؛یخفه م داشت

د داشت درِ اتاق فرزا لییآن تمام شده بودند... انگار عزرا کی یاتاق تو ژنِیانگار تمامِ اکس د؛یکش شیگلو یرو دست

 !دیکوبیرا م
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 بود... از انتقام... از شرارت! نهینبود!! از ک تیاز بغض نبود؛ از عصبان زد؛یموج م یوِل رنگش سرخ یِچشمها یتو 

شرارتش را  زانِیاش خوب م قهیدستها و کنار شق اهرگِیس خوردند؛یتکان تکان م نهیاعضا و جوارح بدنش از ک تمام

 ...دادندینشان م

 :دیکوبیسرش م یتو ییصدا

عم تو زرد  اروی نیا یدید ؟یمعتمد کوچک؟ جواب اون اعتماد مزخرفتو گرفت یخان؟ خورد ماین یخورد ؟یخورد "

 "... حاال کوفت کن!!؟یفتم و گوش نکردبهت گ یدید خان؟ ماین یاز آب در اومد؟ حال کرد

 نیرا بست و فقط فکر کرد چه شد؟؟ چه شد که ا شیوجدانش را خفه کرد... چشمها یادی. با فرزدینفس م نفس

 بر سرش آمد؟؟ بتیمص

 ...ردیفرزاد خائن جشن تولد بگ یبرا خواستینم چوقتیکاش ه 

 نداشت... ابتید دیام چوقتیه کاش

 ...شدیبد نم یمهمان یحالش تو چوقتیه کاش

 آورد... یاتاق نم نیبهرام او را به ا چوقتیه کاش

 افتاد... یپنبه از دستش نم چوقتیه کاش

 را بردارد... یتا پنبه لعنت دادیخودش را دخالت نم ماین چوقتیه کاش

 لبتاپ آنجا نبود... چوقتیه کاش

 و درونش را بکاود... ندیآن را بب خواستینم ماین چوقتیه کاش

 حضور نداشت... یآن مهمان یتو ایبرد چوقتیه کاش

 ...بستیمخالفت هک لبتاپ نم یدهانش را برا یپول و کنجکاو چوقتیه کاش

 ...شدیموفق نم چوقتیه کاش
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دش شکانده بو نطوریا یاول یشان نبود! وقت هیبه خواندن بق یازین گریدست گرفت... د یکارتها و کاغذها را تو ماین

 ...!گرید کشتشیم یبعد

بود... با خودش  دهیتنش رس یجان گرفته... انگار خون به تمام سلولها شی. حس کرد شُش هادیکش یقیعم نفس

له کند و مثل  شیدستها انیقطع کند... تنش را م نیچن نیرا ا یخون تن سامان شاهورد توانستیفکر کرد کاش م

 بکند! شیپا ری!! و بعد سنگفرش زسدیتشنه خونش را بمکد و الشه اش را بل یوالیه

 هولناک!  یمزمن... انتقام ی! نفرتانیپا ینفرت ب کیشدند سر آغاز  مایها بهمراه ن واژه

 و انتقام افتاده بود! یدخترها بود حاال به فکر خون خواه یاش مخ زن یکه اوج زرنگ ییماین

 !!یاز سامان شاهورد انتقام

 مغزش اکو شد: یتو ییصدا

 پسر؟!  هیچ یوردسامان شاه"

 یچ یکی... اون یانتظام یرویرفت معتمد کوچک! آرم ن ادتی! تازه اون دو تا آرم کنارش یسامان شاهورد سروان

... آدمه!! از آدمکا ستی... جناب سروان که آدمک نمایبود... نه؟!... عه ن دیسف شهیآت ش؟یآت یبود؟ همون آدمکه تو

 "انتقام گرفت خره...! شهیکه نم

 و ادامه داد: دیخند

 "؟؟؟ یا شهی...! مگه شسین دیتو که سف شیتازه آت"

 کرد: یگرید خنده

 "...!یقرمزه پسر...نارنج شیآت"

 "...گرفتیداشت آتش م ماین"... دیفهم شدیبهش هم م ینگاه مین یرا از حت نی... اگرفتیداشت اتش م ماین

 کرده بود...! ادی ی... سامان چقدر آن ها را سگسوختیم شیچشمها

 .کردینگاهش م رهیخ رهیمنگ وخ ایبرد
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 صورتش زل زد: یتو ماین 

 !رونیب نجایبه اون مفت خورا بگو گم شن از ا برو

 را نداشت! یواکنش نیتر شد... انتظار چن جیگ ایبرد

 رفت... رونیبه خودش آمد و مثل برق از اتاق ب ایو برد دینعره کش ماین

 :شدندیم ختهیدر هم آم شیهمهمه و اعتراض بچه ها با زمزمه ها یصدا

 ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه ! کنمی... زنده به گورت مکهیمرت کشمتی... مکشمتیم

 کرد. دایرا پ الیشماره دان لرزدیکه از خشم م یآورد و با دستها رونیشلوارش ب بیج یراز تو لشیموبا

 !الی: الو دانـ

 ..آما...شد؟ی: سالم... چـ

 :دیذوقش را بر ماین

 ؟ییکجا

 واسه نگا... دیپاساژ... به بهونه خر هی: تو ـ

 !شتریعالفش کن... ب نی: خوبه... ببـ

 براش ت... میخوایم دهیمشکوک شده! اصال فکر کنم فهم ی: بابا تا االنشم کلـ

 شمرده شمرده گفت: 

 !!!امیکه... گفتمو... بکن...! تا خودم ب یکار

 متعجب گفت: الیدان

 !؟یواسه چ گهید تو

 گام انتقام را برداشت... نیبا خشم تماس را قطع کرد و اول ماین
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 "مرگ مزمن" دوم ـ فصل

 

*** 

 سامان*|اول شخص_ی*راو

 بود!  الیم با دانلرزان یو اضطراب، هنوز همراه و هم قدمِ قدم ها دلشوره

 ...!کوباندیو باز م رفتیعقب م کوباند؛یمام  نهیرحمانه تند تند خودش را به قفسه س یقرار و ب یب قلبم

 یوبزرگ و نازک ت لیبه من و بعد به موبا ینگاه الینشستم؛ دان مکتین یام گذاشتم و رو نهیقفسه س یرا رو دستم

 دستش کرد و گفت:

 !زنمیحرف م لیدورُ وَرام! دارم با موبا نیمن هم فرزاد

 :دیخند یکرد و مصنوع یاطراف نگاه به

 !دهیآنتن نم نجایکه ا یدونیم

 "!عیبرو بابا ضا"دلم گفتم  یتکان دادم و تو یسر

 گولم زده ازم دور شد؛  نکهیا الِیاو به خ و

شدم؛ دستم به لرزه  رهیدر آوردمش و به شماره رضا خ بمیاز ج ش،یرانم را لرزاند؛ مضطرب تر از پ لیموبا برهیو

 خودت کمک کن! ایافتاد... خدا

 : الو؟!_

 اش رسماً بند دلم پاره شد: یشانینفس رضا و پرنفس  دنیشن با
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 ...سامان...الو

 گرفت: ینفس

 ...میبدبخت شد سامان

 هم رفت... یرو میچشمها

 !!!ی: سامان گند زد_

 رمق و ناباور، درست مثل مادر مُرده ها... یسرم گذاشتم... ب یرا رو دستم

 سامان!! میبه فنا رفت! باخت یسامان!!! همه چ می: لو رفت_

 میو دستها ختندیام گر یشانیو پ قهیآن منقبض شدند؛ قطرات سمج عرق از شق کی یاعضا و جوارح وجودم تو تمام

 .سرد و سِر شدند... باخته بودم..

 ...بهت داشت... بغض داشت...ترس داشت:دیلرزیم شیهم باخته بودم...! صدا بد

و برو خونه امن! بجنب  ریبرو! دست زن و بچتو بگ شیپزن و بچت! طبق نقشه شماره دو  یِبرو پ یهرجا هست سامان

 مَرد!

 و شرمزده و لرزان زمزمه کردم: رانیح

 !!رضا

 داد زد: یعصب

 ! بدو سامان!کنهیبدبختت م ادیم ماینزن سامان... خفه شو!! فقط برو!! ن حرف

 ت بندم بدبخت کرده بودم!و مثل خانه خرابها بغض کردم! بدبخت شده بودم و همه را پش چارهیقطع کرد و من ب و

 !کردی... زنده به گورم مکشتیمرا م ماین

 ...!دانستمیندارد! م یکه دوم ستیآشغال دانستمی... مدانستمیم
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 دند؛یلرزیم میسرم به زُق زُق افتاده بود؛ زانوها رفت؛یم یاهیس میچشمها

 مکردیم یسع قیو عم یدر پ یپ یرا بستم و با نفس ها می... چشمهادمیدیرا نم الیبه پشت سرم کردم؛ دان ینگاه

 خودم را آرام و خونسرد کنم...

 شدیبه گورش؟! مگر م یو پشت بندش بخند یات را به فنا ببر یسال زحمت و بدبخت کی! همه شد؟یمگر م اما

 اصال؟!

... مثل سگ دمیدویدتر شد... متن ی... چهارمیرا تند تر از دوم یاول را برداشتم... قدم دوم را تندتر... سوم قدم

 !اوَرَدیسر آرام و فرشته ن ییبال ایبودم... خدا دهیترس

غض ب یچارگیاز ب زدم؛یو نفس نفس م دمیلرزیبلند کردم... به وضوح م نهایماش یرو گذشتم و دستم را برا ادهیپ از

سرهنگ و  یکه جلو ییانداختَم... نه آبرو یاز پا نم یگریجز فرشته و آرام فکر د یلعنت ی. آن لحظه هاکرده بودم..

 نطوری!! فقط خانواده ام بودند که اکنون دلم ایگرید زیچ چیام... و نه ه یشغل تیرفته بود... نه موقع گرانید

 .زدیشورشان را م

زمزمه کردم و با تکان سرش خودم را  یا "هیدربست اقدس"نفس نفس زنان  ستاد؛یا میپا یزرد رنگ جلو یتاکس

 پرتاب کردم! بایتقر دیل پراداخ

س نفس نف یخشک شده بود! راننده صدا دنیاز شدت اضطراب و از فرط دو میگلو شد؛یم نییام باال و پا نهیس قفسه

 !ریمخمصه نفس گ نیا یرا کم داشتم تو یکی نیام نگاهم کرد؛ هم یچشم ریمشکوک و ز دیرا که شن میها

 ها نگاهم نکند گفتم: دهیکند و آنطور مثل آدم ند ادیسرعتش را ز نکهیا یبرا

 !یتندتر برو حال بابام خوش ن آقا

 نگران حالش شده ام؟! ست؛یدلم پوزخند زدم؛ بغض هم کردم؛ بابا خودش ن یتو

 گاز! یرو گذاشتیرا نم شیپا یکند اما لعنت یتندتر ط توانستیرا م ریمس

 طاقت گفتم: یب

 بجنب! بابام تلف شد ! آقا
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 گفت: کالفه

 که! سین ینیالمبورگ ده؛یپرا آقا

 !زد؟یمردک شور فُرقانَش را م نیزن و بچه ام قرار نداشت و ا یرا فشردم؛ دلِ صاحاب مُرده ام برا میچشمها

ٔ  بود حالم را دهیکه انگار حاال که د یریمس  ! دمیشد و باالخره به خانه رس یط یطوالن و فرسا طاقت ،ٔ 

 و دار و دسته اش زودتر از من برسند...! مایزبانم الل ن کردمیم فکر

مان ا یها تند و تند و ب وانهیرا مثل د فونیزدم؛ زنگ آ رونیب نیپرت کردم و از ماش بایراننده تقر یپا یرا رو هیکرا

 .فشردم..

 !ه؟ی: ک_

 ذوق و پُر بغض گفتم:و پُر دیخز میتک تک سلوها یتو ییام بود... آرامش آشنا ینیبود!! فرشته زم خودش

 عشقم... منم خانومم...! منم

 ...!دمیفهمیحالش را... م دمیفهمیم کردم؛یرا درک م فونیپشتِ آ سکوتِ

 دَرو آرامِشم؟! یکنی: وا نم_

 کرد: زمزمه

 !سامان

 کند! هیگر دیمرد که نبا دادم؛یتند بغضم را قورت م تند

 تر گفت: بلند

 !سامان

 :دمیعشق خند پُر

 شکست وا کن! پام
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به  یگری! نفس نفسِ ددمیشدم و تا خود واحد را دو الیخیآسانسور را ب یقرار تر از قبل حت یدر باز شد و من ب و

 شد؛ی...! باورم نماری یرو دنیاز اضطراب نبود؛ از عشق بود؛ از شوق د شناختم؛یرا م یکی نیسراغم امده بود... ا

 من یبود فرشته  ستادهیچهارچوب در ا یو دلتنگتر از من تو قراریباور و بخودش بود... خود خودش بود! همان که نا

 بود!

شده  رهیخ شیچشمها یو مجنون و مفتون شده تو ستادمیکه مقابلش ا یو درست لحظه ا دمیسمت او هم دو به

 تنِ لرزانم انداخت... انیتنش را م یپُر از عشق و دلتنگ یبودم با هِق

 تنم فشردمش... یخانه را با پشت پا بستم و سفت تو در

کرده بود و عاشقتر و مجنون ترش شده  دایوجودم... قلبم... مغزم... تنم رسوخ پ یتک تک سلولها یوصالش تو شوق

 بودم...!

 بشکنم...! شینگذار جلو ای...نیلعنت ایآمد... ن ی.. بغض باال م.دمیرا بوس شی...موهادمییرا بو شیموها

 تنم حل کردم... یرا تو فشیتنِ ظر قراریو ب تابیو من ب دیبه هم نرس شهیدورِ کمرم حلقه شد و مثل هم شیدستها

 کرد؛یترم م وانهید ختیریچکه چکه م راهنمیپ یکه رو یگرم یهقِ لرزان و اشک ها هق

شدم که با عشق و  رهیو دلتنگش خ سیخ یبرداشتم؛ به چشمها میشانه ها یو سرش را از رو دمیاش را بوس قهیشق

 !کردینگاهم م یاشک و ناباور

 و تارشان کرده بود! سیکرده بود و اشک خ یخودش را خال میچشمها یتو بغض

 بار که شده مَردِ مغرور قصه نباشم! کیهم  بگذار

پَسِشان زدم و  نم؛یصورت قشنگش را بب شدینم میچشمها یبا اشکِ مزاحمِ نشسته تو دم؛یاش را بوس یشانیپ

 زمزمه کردم:

 !؟یکنیم هیگر ینکن قشنگم! واسه چ هیگر

 بغض کرد؛ بلندتر هق زد: شتریب انگار

 !تیاز دور مُردَمیم داشتم
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 دمی... رسدمیموها و کمرش را نوازش کردم و سرش را بوس یام پنهان شد؛ با کف دست رو نهیس یسرش تو و

 شکرت!! ای... خوب بود!! خدادمشی... بوسدمشیی... بودمشیبهش... سالم بود...خوب بود... د

 عشق و آرامشَم را هزاران برابر کرد: ش،یبهمراه بهتِ انتها یدخترانه ا زِیر یصدا

 !بابا

 ...دیدویکه به سمتم م یتند یقدمها یصدا و

 شدم... رهیو به دُردانه ام خخوش عطر فرشته برداشتم  یموها یرا از رو سرم

 .ستادیرا سفت گرفت و کنارم ا میجدا شد اما دستهااز تنم  فرشته

 ... دمشیآغوش کش یدست از پشت پا بلندش کردم و تو کیخم شدم تا هم قد آرام شوم. با  

را  شیو عطر موها دمشیبوس یدر پ یدور کمرم حلقه شد... پ شیو کوچکش دور گردنم و پاها فینح یدستها

 را قاب گرفتم: سشی. صورت خدمییبو

 بابا؟! زیعز یخوب

 آورد: نییهجوم برد و سرش را باال برد و پا شیاز اشک به چشمها یگری... موج ددیاش لرز چانه

 !نه

 آنکه بپرسم چرا ادامه داد: یب و

 دلم تنگ شده بود برات!! ینبود

 و نوازشش کردم. دمیکرد و من باز بوس یرا خال شیو او اشک ها دمشیدرد، باز به آغوش کش با

 :گفت فرشته

 !!نهیبب اریکارنامتو ب ییبرو واسه بابا نییپا ای... برهیگیکمرش درد م ییبابا نییپا ایجون ب مامان

 را پاک کرد: شیآورد و اشک ها رونیآغوشم ب یسرش را از تو آرام
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 ؟ییبابا

 : جان دلم؟!ـ

 :دیدو شیچشمها یتو شوق

 گرفتمااا...!  سیرو ب همه

 :دمشیتر بوس قیعم

 !نمیبب ارشی! بییدختر بابا نیآفر

 گذاشتمش! نییو پا 

 :دی. فرشته دستم را کشدیسمت اتاقش دو به

 سکته کردم! ؟یایم ینگفت چرا

 :دمیاش را کش ینیب یفیاخم ظر با

 حرفا نزن؟! نیاز ا گمینم

 :دیو گونه ام را سفت بوس دیخند

 باشه غلط کردم! خو

 یرضگع یاز ب ی! کِ گفتم؟یم مایاز ن ی! کِ گفتم؟یاز رفتنمان م ی... کِدمیو گونه ام را به گونه اش کش دمیرمق خند یب

 که به آب داده بودم؟...! ی... از دسته گلگفتم؟یام م

 نگاهش کرد و گفت: یتند و صدا دار آرام، فرشته ازم فاصله گرفت و با نگاه خاص یقدم ها با

 ه؟یچ اینخود س یدونیتو نم بچه

تمام  یدست تو کی ستی. بدمیارام کش یگه کاغذ کارنامه را از دستهاو بر دمیبا تعجب نگاهش کرد. خند آرام

 لبم آورد و با افتخار و عشق نگاهش کردم: یرو یکارنامه لبخند
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 ؟یگرفت ستیب نهمهیبدم ا یبهت چ زهی! جاییآرام بابا نیآفر

 شوق نگاهم کرد: با

 ...تبلت...!تبلت

 ...! شهیکه نه!... مثل هم دادیو به فرشته نگاه کردم. با چشم و ابرو نشان م دمیخند

 اخم کرد و به من گفت: دیدر حال مخالفتش رس یبه فرشته و چشم و ابرو یرد نگاهم را دنبال کرد، وقت آرام

 !؟یریگیتبلت مشم واسم  سینکنم و معدلمو ب تیمامانو اذ یستیتو ن یباشم وقت یاگه دختر خوب یخودت نگفت مگه

 :دمیاش را بوس یشانیزدم و پ شیبه کودکانه ها یلبخند

 برات! رمیگیباباجون! م چرا

 گفت: یبلند یمعترضانه و با صدا فرشته

 سامان! عهههه

 :دیو گونه ام را بوس دیپر نییتوجه به فرشته با ذوق باال و پا یب آرام

 ...؟!یریگیم ی... کِیریگیم یجججووون! کِ آخخخ

 :دیاخم کرد و بهش توپ فرشته

 !گهینه! سال د االن

 رو به فرشته گفت: یوا رفت، بغض کرده و عصبان آرام

 ! گهیسال د یگیم همش

 : چون االن برات زوده!فرشته

 : پس چطور همه دوستام دارن فقط من ندارم؟! آرام

 ... اونا خودشونن!ی: چون اونا مامان باباهاشون فرق دارن! تو آرامفرشته
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 به آشپزخانه رفت! و

 بخاطر سکوتم بهم انداخت: یبود نگاه دلخور دنیکه درحال ترک یبا بغض آرام

 !؟یریگیواسم نم ییبابا

 گوشش گفتم: کینزد ینییپا یصدا با

 حرف بزنه! یبا مامانش اونجور سیآدم خوب ن ؟یکنی... تو چرا باهاش لج مکنمیم شیراض

 :دیرا مال شیچشمها

 !؟یکنیم شیراض ؟یگیم راس

 !دیجمله ام را نشن نیزدم... اصال انگار سوم یلبخند

 هم فشردم: یرا رو میچشمها

 کنم! یراض وی.. حاال هم برو تو اتاقت تا مامانآره

 ... دیو به سمت اتاقش دو دیو گونه ام را بوس دیذوق خند پر

 به سمتم برگشت:آشپزخانه کنار فرشته رفتم و دستم را پشت کمرش گذاشتم. ناراحت  یلبخند تو با

 کردم؟یم فایوسط نقش پشگلو ا نیمن ا ؟یخریبراش م یبهش گفت چرا

 درست کنار لبش گذاشتم. ییرا جا میو لبها دمیخند بلند

 رفت! یرفت که نم یکالم از دهانش نم هیتک نیا 

 زایچ نیاالن به ا نیاز هم ینی! دلواپس اینه. نگران درس و مدرسه ش یگیچرا م دونمی: آخه من قربونت بشم! مـ

 ! رهیآرام تنهاست... تک بچست... حوصلش سر م نیبب یکنه... ول دایپ ادیاعت

 ...!خواستمینازا بودنش را به رخ بکشم... نم خواستمیرا لرزاند! نم شیتکان خورد و لبها شیگلو یتو یزیچ

 !کردیانداخت و به ظاهر کاهو ها را خرد م نییرا پا سرش
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 کردم: شیصدا ناباور

 !فرشته

 چانه اش گذاشتم و سرش را باال آوردم: ریانگشت سبابه و شستم را ز و

 من نبودم؟؟؟ یشد وونهید

 نگاه ناباور و پر از عشق و خواستنم قفل شد. با بغض زمزمه کرد: یتو شیچشمها

 تبلت چنده؟! 

 گوشش خواندم: ریو ز دمیبا خشونت مچش را به سمت خودم کش اورد،یطاقت ن دلم

بهم  هیزیچ نی! اگه چنیناراحت یسقف خونه من ریبا من و ز نکهیاز ا کنمی... حس میزنیحرف م ینجوریکه ا ادیم بدم

 بگو...!

 :دیچکیصورت قشنگش م یسرش را باال آورد. اشک رو تند

 !سین نیکه ا یدونیبه خدا! خودت م نه

 را با نوک انگشت شصتم پاک کردم: اشکش

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیخانوم من! ا میستیتازه عروس دوماد که ن !می! من و تو نه ساله که با همسین یچیه اصال

 صورتش کنار زد: یرا از رو شیکرد و اشک ها ینیف نیف

 اصن! الیخیب

 :دمیاش را بوس یشانیزدم و پ یلبخند

 آخه؟! کردمیم کاریمن چ یمن! تو نبود یمرگتم نمکِ زندگ شیپ

 و عشق وا گشود و من... بغض کردم: جانیلبش را از ه لبخند،

 ..فرشته
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 !دیچانه ام را بوس یپا بلند یرا دور گردنم حلقه کرد و با کم دستش

 رفت! یرفت که نم یپَس نم یلعنت بغض

*** 

 تم؛خیبشقابم ر یاز سس کچاپ را رو یام فرو فرستادم و اندک ینیب یتک تک سلولها یرا با لذت تو یماکاران یبو

 خوشمزه را مزه مزه کردم: یبه سمت دهانم بردم و ماکارانچنگال را 

 خوشمزست! یلی! خزمیدرد نکنه عز دستت

 رنگ غم نشست: شیچشمهایتو

 !یپوست استخون شد یخورد یچ سیچند وقت معلوم ن نیتو ا رمیبم یاله

 :دمیاش مال ینیب یاز سس را رو یحرص قطره ا با

 تا... دمیقلقلکت م نقدیا رمیگیم

  دم؛یگشاد شده اش را بوس ینگاهم کرد...با قهقهه چشمها یکه کردم با شگفت یو شوک زده از کار دیکش یعیه

 یم کردمیخودم فکر م الیبرداشت و من به خ زیم یآب را از رو وانیرا از حرص، غنچه و جمع کرد و ل شیلبها

 ! دمیکش یکوتاه عیاز سرما و شوک ه یکه از سر تا پا احساس کردم لحظه ا یسینوشَدَش! اما با خ

آنقدر قشنگ و از عمق دلش که سرما را فراموش کردم و  د؛یمن فرشته با تمام وجودش خند یمثل آن لحظه  درست

 نگاهش کردم! رهیخ رهیبا عشق خ

 نگاهم لبخندش را جمع و جور کرد: با

 ... اممم!زهیچاِم

 صورتم گرفت و درش را باز کرد و... یس را جلوقابل باور س ریغ یو با سرعت ثیبا لبخند خب و

و صورتم را پر از  گرداندیدور صورتم م غیو دهانم را بستم تا سس واردشان نشود! فرشته هم با خنده و ج چشمها

 ...کردمیصورتم تحمل م یو سس را رو سپردمیگوش دل م شی! من فقط چشم بسته بودم و به خنده هاکردیسس م
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بود که آرام را هم به  دهیزده بود و خند غیفرشته اضافه شده بود! البد انقدر ج یبه خنده ها خنده آرام هم یصدا

 آشپزخانه کشاند! 

 کار برداشت! نیسس ها بند آمده بود فرشته دست از ا ریکه نفسم ز قهیاز چند دق بعد

 را باز کنم!  میحرف بزنم ؛ نه چشمها توانستمیم نه

ه ک یآب و بعدش دست یکشاند! چند لحظه بعد صدا یدستم را گرفت و به سمت رفتیم سهیکه از خنده ر همانجور

 !کردیصورتم پاک م یسس ها را از رو

 باز کردم و به فرشته نگاه کردم!  یرا با آسودگ میکه گذشت چشمها یا قهیدق چند

دستانم کردم؛  ریفت اسدو دستش را س یحیزد؛ با لبخند مل ییدهانش را با صدا قورت داد و لبخند دندان نما اب

 کردم!  تشیآشپزخانه هدا رونیآب را بستم و به ب ریش

 ... کردیشوق نگاهمان مو جانیبند آمده بود؛ آرام با ه شیها خنده

 دادم و دو دستم را کنار سرش گذاشتم؛  هیکاناپه تک یرا به پشت فرشته

 قولنج گردنم را شکاندم!  یباال بردم و به شوخ یکی یکیرا  راهنمیپ ینهایدهان بردم و آست یرا تو نمییپا لب

 :دیچیخانه پ یفضا یباز تو وارشکیخنده شل یصدا

 خفن؟! یفِر گنیم یدی! نشناریدر ن یواس ما شاخ باز یباوا حاج برو

 و دیسوت کش میگوشها غش،یبلند ج یرا به سمت شکمش بردم؛ با صدا میو انگشتها دیاز خنده لرز میها شانه

 ا بستم؛ر میچشمها

 !یتا به هدفِ شومت ادامه بد امیبعد ب ییبرم دسشو نیم هیبگو  یقلقلک بد یخوای: سامون ناماسا اگه م_

 زدم: قهقهه

 کنم اون سامان ناموسنه نه سامون ناماسن... فک

 :دیهم خند خودش
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 نزن . هول شدم. حرف

 شد و گفت: مظلوم

 ...گهید بذار

 باال دادم: ییگشودم و ابرو چشم

 ؟ی! زرنگعه

 :دیخند

ا! ! عا بارکَلّشه؟یم یخفن چ یوسط رگ گردن فر ادیکه بحث ناموس م یدونی! م "ناموسا"دقت کن! من گفتم  نیبب

 وَرچولوسِد! نیهمچ

 د؛یکشیم غیو ج زدیشکمش را قلقلک دادم... قهقهه م یاش نشست و رو ینیبار نوک ب نیام ا بوسه

 و کنار فرشته قلقلکش دادم!  دمیته بود؛ دست او را هم کشهم از خنده با دو دست دلش را گرف آرام

 افتاد!  یاز کار نم میو انگشتها شدیبسته نم یلحظه ا میرسماً در حال کر شدن بود و لبها گوشم

 ! دمیاز قلقلک دادنشان دست کش لیزنگ موبا یصدا با

 حال گفت: نیفرشته نمانده بود اما با ا یبرا یینا

 !دمیسامان! لُپ درد گرفتم از بس خند یپشگل فرو بر یِتو گون شاهللیا یآ

 دود شد و رفت هوا...  میرفتم؛ با شماره رضا، تمام لذت ها لمیو به سمت موبا دمیرا بوس هردوشان

 فرشته و آرام فاصله گرفتم و به بالکن رفتم!  از

 :دمیرضا را به جان خر ادیرا برقرار کردم و فر تماس

 !؟یهست یکدوم گور سامان

 : خونه ام رضا... خونه ام!_
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 را فوت کرد: نفسش

 سامان...! نیشکر! بب یشکر... اله یاله

_...: 

 !ستیشما ن ی!! امن تر از اونجا برایدونیکه خودت م ییهمونجا دیبر دی: جمع کن_

 دهانم را قورت دادم: آب

 ب... یچطور دونمی... نمدونهیفرشته نم رضا

 ام جوالن داد: ییشنوا یمجرا یرضا باز هم تو ادیفر یصدا

 توووو؟؟؟؟  یکنیم یچه غلط یدار پ

 را بستم: میچشمها

 دن؟یاصن؟ چطور فهم شدیچ شد؟یرضا... رضا چ یستیمن ن یجا رضا

 :زدینفس نفس م رضا

 ! دهیفهم ویشده همه چ ستمیهک کرده لبتاپو وارد س یکی کردن اون ماس ماسکو! هک

 !ن؟یدی: شماها از کجا فهمـ

بود که ما بعد از هر تماس  نیواسه ا نی... اشهیروشن م کروفونشیلبتاپ با م یباال نیبشه دورب ستمیرد س: تا واـ

 خودته! ریتصو ر،یتصو میمطمئن بش میبتون

 دادم: هیبالکن تک یسنگ واریرا با درد بستم و سرم را به د میچشمها

 !ادیسر زن و بچم ن ییرضا؟؟ بال ادیبه سرمون م یچ شه؟؟یم یچ رضا

 :زدیداد نم گریرضا هم پر درد شد... د یصدا

  ؟یخوریکار نم نینکن؟ نگفتم به درد ا یباز نینگفتم خودتو وارد ا بهت
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 !شهینم یزیستبر کردم و گفتم چ نهیبود... گفته بود و پوزخند زده بودم آن روز... س گفته

 بردم: میموها انیدست م مانیو پش کالفه

 !گن؟یم یبچه ها چ گه؟یم یچ سرهنگ

 :دیکش آه

 سامان... گند! یزد گند

صورتم  یقطع کردم... دو دستم را رو یکوتاه و آرام یخودم تکان دادم و تماس را را با خداحافظ یاز تاسف برا یسر

 ...دمیکش

 :کردندیترم م وانهیو د خوردندیسرم تکان تکان م یها تو جمله

 "چکار کنم؟ "

 "تو سرم؟ زمیبر یچه خاک"

 "بود که به سرم اومد آخه؟ یآسمون یچه بال گهید نیا"

 "خدا!! یوا"

د کردم لبخن یفرشته خشکم زد! به وضوح هول کردم و سع دنیبلند شدم که با د میاز جا یکالفه و عصب یپوف با

 بزنم:

 !؟یینجای...ع...عه اع

 چشمانم زل زد: یو تو ستادیا میآمد و درست روبرو جلوتر

 !دونه؟یرضا مکه  دونمیرو من نم یچ سامان

 :دی... اما صورتش را پس کشکندیگونه اش را ببوسم و با خودم فکر کردم فراموش م خواستم

 شده؟ یچ سامان
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 ام کوباندم: یشانیپ یرو کالفه

 ! یچیبابا ه یچیه

 داخل اتاق رفتم... پشت سرم آمد: و

 با تو ام! سامان

 گفتم: یچارگیتخت نشستم و با ب یرو

 !نی... همکنهی! سرم درد مزمیعز یچیفرشته جان... ه یچیه

 قرمز شد. با خشم به سمتم پا تند کرد و داد زد: صورتش

 به سرررهنگ و بچه ها داره؟؟؟؟ یچه ربط نیوقت ا اون

 هم فشردم. یرا رو میرا بستم و لبها می. چشمهادمیدهانم را دست کش دور

 زد: یگریداد د فرشته

 تو ام سامان!!! با

 باز کردم و داد زدم:را با شتاب  میچشمها

 نشده!! یچیه بابا

 : آره منم گوشام درازه!!! ـ

 : ...ـ

 !!!یزدیبا رضا حرف م یداشت ینجوریکه ا یبر سرم کرد یبگو چه خاک گمی: سامان مـ

 زدم: ادیشتاب بلند شدم و فر با

کردم... شکر  جایآقاااا من غلط کردم.. آقا من ب د؟؟؟یداریزدم شما ها چرا دس از سرم بر نم یگند هی... بابا من اه

 قبول کردم... تویمامور نیخوردم ا
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 سمت او هم داد زدم: اریاخت یوارد اتاق شد. ب مهیسراس آرام،

 تو اتاقت! برو

 از دادم بغض کرد: فرشته

 .. مُردم من که!شدهیبگو چ خب

 بعد رو به آرام گفت:  و

 ...ستین یچیمامان برو تو اتاقت ه آرام،

اد... اگر افت یم یقرار گرفته بود لرزان و ترسان به اتاقش برگشت. اگر اتفاق شیلبها یکه از ترس رو یآرام با پنجه ا و

 چطور؟؟ کردم؟؟یچشمشان نگاه م ی... چطور توشدیبر سرم م یگریخاک د

 گفتم: یچارگیو با ب دمیرا از حرص کش میموها

 ...سمیپل دنی**! فهمیلو رفت... گند زدم... ر اتمونیرفت فرشته... عمل لو

 تخت ولو کرد: یحق به جانب نگاهم کرد و خودش را رو فرشته

 !ن؟یهم پووووف

 از تعجب گشاد شد: میها چشم

 فرشته؟؟؟ یگیم یچ

فهمد... . بکه زده بودم را.. یرا... گند یا یلعنت قتی... چه حقمیگویبفهمد چه م توانستیباال انداخت! انگار نم یا شانه

 درک کند... جواب بدهد!

 :دمیام کوب یشانیپ یتو محکم

 یگیکه قرار بود قاچاق مواد مخدر رو منحل کنه... اونوقت تو م یاتی!!!!! فرشته من گند زدم تو عمل یوااا یوااا

 ن؟؟یهم

 حرفم بود... ی... مطمئنا در حال حالجامدیازش در ن ییصدا
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 دامونیاگه پ یدونی... دنبالمن فرشته... ممیبر نجای.. از امیبر دی... باکننیبدبختمون م انیم ای: فرشته اون قاچاقچـ

 کنن...

 نطقم را خفه کردم... دمیبازش شن مهیکه از دهان ن یِِ مبهوت و زمزمه وار"سامان" با

 تخت بلند شد و به سمتم قدم برداشت: یرمق باز و بسته کرد. از رو یرا ب شیچشمها

 !مفهمینم سامان

 را گرفته و ارام کرده بود: شیصدا بغض

 سامان! فهممینم

 کردم: زمزمه

 !فهمهی... حال منو نمفهمهیمنو نم یبدبخت یشکی... هفهمهینم یشکیه

بلندش برگشته بود... برگشته بود تا شرمنده ام  ی. صدادیام کوب نهیام را گرفت و تخت س قهی د،یکش یبلند نفس

 کند... تا خفه ام کند...!

 زد: ادیفر

 سامـــــان؟! یـگــیم یچــــــ سامان

 دستش گذاشتم: یرا بستم و دستم را رو میچشمها

 ! کنمیفرشته! به خدا درستش م کنمیم درستش

 ......از بغض...از خشمدیلرزیم شی...چشمهاشی...تنش...صدادستش

 !و؟یچ قایدق ؟یکنیدرست م وی: چ_

 :زدیموج م میصدا یتو یچارگیب

 اگه درستش نکنم! ستمین مَرد
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 زد: ادیام کوباند و فر نهیس یرا محکم رو دستش

 !یدیبه باد م مونویبخوره تو ســــَرِت! زندگ تیمَردونگ

 ...ستادیبست...منجمد شد...ا خی میرگها یتو یزیگشاد شد؛ چ میچشمها

 رمق و مبهوت زمزمه کرد: یب میلبها

 ...!فرشته

 انداخت: یمن هم بغض م یگلو یتو ش،یشم و عشقِ صداحرص و خ د؛یترک یبلند یبا صدا بغضش

 نه؟! ایآخر  یکشیهمَمونو م نمی! حرف نزن... ببسهینزن آقا پل حرف

 تند از اتاق خارج شد و در را پشت سرش کوباند... یبا قدم ها و

 تمام خانه را لرزاند... یدر لحظه ا یصدا انعکاس

 ... اما نه از کوبِشِ در! دمیمن هم لرز و

 ...ی...از دلواپسیمانی... از پشدمیبغض لرز از

 فرستادم. نیو از ته دلم به خودم لعن و نفر دمیکش میچشمها یرا رو دستم

انداخت. آرام هم  یلباس م شیچمدان روبرو یشدم که با اشک و حرص، تو رهیخ یاتاق را باز کردم و به فرشته ا درِ

؛ شدم و کنار فرشته نشستم کشانینزد یبا لبخند تلخ کرد؛ینگاهش م رانیتخت نشسته بود و ح یسرش رو یباال

 کردم. هدستم را دور کمرش حلق ییتوجه نثارم نکرد و من با دلجو یاندک

 ش...دل ی! اما توکردیچمدان پرتاب م یبغضش نمانده بود؛ به ظاهر لباسها را تو دنیتا ترک یزیکارش ادامه داد...چ به

 قهیچند دق ی. او هم که از دعواونددیم و به آرام هم اشاره کردم به آغوشم بپام چسباند نهیسرش را به س قراریب

 و ناراحت بود خودش را به اغوشم سپرد.  دهیمن و فرشته ترس شیپ

که به گوشم خورد دردم را  ی... هِقراهنمیپ یکه چنگ زد رو ی...دست لرزاندیام لرز نهیس یکه رو یفرشته ا سرِ

 :دمیکرد؛ سرش را بوس شتریب
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 آخه چته دردت تو جونم؟! د

 زد:  هق

 !ترسمیم

 !؟ی: مگه سامانت مُرده تو بترس_

 بخوره تو سرت... خودش! تیتر از گذشته کرد... خودش گفته بود مردونگ مانیکه باز زد و من مجنون را پش یهق

 :دمیصورتش کش یانگشت رو کرد؛ینگاهمان م سیو خ دهیترس ییبا چشمها آرام

 مسافرت! میریچند روز م ییبابا

 !زدمیاما گولش م دیفهمی...مدیفهمیم

*** 

 ـ سوم شخص* ی*راو

 شده بود داد زد: بیکه از داخل حمام عج ییبا صدا سامان

 !؟یاری. آخرش صدات کنم مارمیرفت حولمو ب ادمیفرشته  آخ

 هم متقابال از اتاق داد زد: فرشته

 !یاز بس امروز منو حرص داد یتا از سرما اون تو کپک بزن ارمینم نه

 و در حمام را بست! دیخند سامان

 آرام شد: کینزد یخاص جانیکنار در گذاشت و با ه یجا کفش یزد و چمدان را جلو یهم لبخند فرشته

 ...مامان؟آرام

 آورد و به فرشته زل زد. رونیبافت ب یبسته فان یسرش را از تو آرام

 کنم!  زیرو سوپرا ییبابا خوامی: مـ
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 !؟یزی: چه سورپراـ

 :دیخند فرشته

 !!زینه خنگولم... سوپرا زیسورپرا

 ادامه داد: جانیو فرشته با ه دیهم خند آرام

 ! گهید هییتولد بابا امروز

 دهانش گذاشت: یدستش را رو آرام

 رفته بود! ادمی! ــــعیه

 :دیدستش را بوس فرشته

 ..خوبه؟رمیگیسرت خوشگلم. من از طرف تو براش کادو م یفدا

 به سرش زده بود گفت: یکه انگار فکر آرام

 ! سایوا قهید هی مامان

 :ختیمادرش ر یپا یبا چند اسکناس و سکه برگشت و جلو هی. بعد از چند ثاندیبه سمت اتاقش دو و

 !ریکادو بگ ییبا پول خودم واسه بابا یمامان

 :دیخند هیز چند ثانخم شد و با قربان صدقه ارام رفتن پولها را شمرد. بعد ا فرشته

 !دنیپنج هزار و پونصدتومن به ادم پشگلم نم نیاخه با ا بچه

 کرد: زانیلب و لوچه اش را آو آرام

 !شه؟ینم ینی

 :دیخند یبا مهربان فرشته

 .رمیگیعشقم با پول جفتمون م چرا
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 رفت گفت: یبه سمت اتاقش م کهیبا ذوق و شوق لبخند زد و فرشته در حال آرام

 خوادی. مگهید یچیاومده که ه تی... االن که از مامورکشهیدو ساعت طول م یکیبابا ماشاهلل هزار ماشااله  یحموما

 که!!  ین شیتو آبم حال ییمرفه جو ییاون تو سر کنه!صرفه جو یسه چهار روز گهیتنشو پاک کنه د یپشگال

 رنگ را به تن کرد و به سمت در خانه رفت: یو شال آب یل یمانتو

 !میخریکادو م شیو برا میینمویفرصت استفاده م نیز زین ما

 به وجد آمده بود گفت: جانیکه از ه آرام

 !ایریخوشگل بگ زیچ یمامان

 اش را به پا کرد و گفت: یل یکفشها فرشته

 تخت! هروقت خواست براش ببر. یبابا رو گذاشتم رو حوله

 تکان داد و فرشته باز گفت: یسر آرام

 !یترکی... مایبه گاز ماز نزن دست

 رفت... رونیاز خانه ب یو فرشته با گفتن خداحافظ خوشحال دیخند آرام

 ندارد... یرفتن، بازگشت نیو ندانست که ا رفت

 و ندانست تولد سامان چه بر سرش آورده... رفت

 کرده... نیخانه کم نیپشت در هم لییو ندانست عزرا رفت

 ...شودیم دهینه سامان به گنداب کشکار احمقا کیتنها با  شانیو ندانست زندگ رفت

 و ندانست...! رفت

 ها را ندانست...! نیاز ا چکدامیو ه رفت

********* 
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 ای. رو به برددیچمن ها پرتاب کرد و همانجا دراز کش یاش رو یخاکستر شرتیرا به همراه ت سیتوپ سبز تن ماین

 گفت:

 بود اسمش... یپسره چ اروی اون

 را کالفه بست و ادامه داد: شیچشمها

 کرد؟! ی.... چه غلطنیفرد

 ؟یگی: دوستمو مـ

 زد: یپوزخند "دوست"واژه  دنیبا شن ماین

 !گمیپ عمتو م ن

 :دیکوب مایپشت سر ن ایبرد

 ... فرامرز!ه؟یک نیفرد اسکول

 دست و سرش را تکان داد: یکالفه و عصب ماین

 حاال! چکار کرد؟! یخر هر

 . یکه ازش خواسته بود یزی: چـ

 ادامه داد: ایمنتظر نگاهش کرد و برد ماین

 که ازدواج کرده...زنش نازاس... شهیم یسال ده

 :دیخند

 !دهیزنشم فهم یقشنگ زا ینی

 ...کردیوجودش را پر از خال م شیاز پ شیوجودش شعله ور شده بود... فکر انتقام ب یتو یگری. آتش ددینخند ماین



 مزمنمرگ 

 
136 

 

 "زن داره  "

 حق شتافتن... اریگرفتن... اونم نه ده سالشه... خود جناب سروان پدرشون به د یستیبچه از بهز هی: ـ

 :دیخند باز

 که به زور بردن! نویحق شتافت... ا اریبه د گهیبه زور بردش. برگشته م لییعزرا یتو هشتاد و پنج سالگ اروی

 یمایآن ن مایاما حاال... ن دیخندیساعت به حرفش م کیبود  یگریاگر هر وقت د دینگاهش کرد. شا یعصب ماین

 گذشته نبود!

 ادامه داد: مایلب به ن ریز یبا فحش ایبرد

بگم جناب  دیبا میا گهید زیمشغول به کار بوده....چ سیاداره پل یاز قبل ازدواجش تو بایخواهر و مادر داره... تقر هی

 زهرمار؟!

 توجه گفت: یکرد و ب زیرا ر شیچشمها ماین

 !ه؟ینقطه ضعفش چ بنظرت

 !؟یخوایم یچ یبرا ـ

 زد و جواب داد: یشخندیر ماین

 با پنبه سرشو ببرم! خوامی... مرهیآروم آروم بم خوامی... مرهیبکنم که بعدش روز به روز بم یکار هی خوامیم

 باال داد: ییابرو ایبرد

 و ناموسشه!! میزن و بچشه! حر یضعف هر مرد نقطه

 زبان دور لبش چرخاند: ماین

 از زنش استفاده کنم؟! ینی

 باال انداخت: یشانه ا ایبرد
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 !دونمیم چه

 و به فکر فرو رفت...  دیکش شیموها یدست رو ماین

... بشکنه... نابود بشه... غرورش... وجودش خوامیم نوی... من همرهیمی... مشکنهیاگه از زنش استفاده کنم سامان م "

 ... چکار کنم زنشو؟ بکشم؟ لوله تفنگ رو بذارم رو سرش و بوم؟! مرد؟!رهیبشکنه... بم

 "ا؟یزنگ بزنم به سامان و قهقهه بزنم زنتو کشتم ب بعد

 :زدیم بیسرش نه یتو یگرید یصدا

روم خب آ ش؟یآروم آروم بکش یخواستیلب رودخونه و تشنه برش گردون! مگه نم ارشی! تشنه بمایانقد راحت نه ن "

 "پسر! گهید یکن یتفنگ رو اوک دیآروم با

 کرد... دییسرش را تا یتو ینشاند صدا شیلبها یکه رو یثیبا لبخند مرموز و خب ماین

 ...گردونمیتشنه برش م "

 "جناب سروان! گردونمیبرت م تشنه

 برگشت: ایسمت برد به

 !ادیاون پسره فرامرز بگو ب به

 کرد: زیدندان ت ایبرد

 من؟! پورسانت

 من بلند شد:چ یاز رو ماین

 کار! آخر

 : چقد؟!ـ

 خوبه؟! شصدی: شـ
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 زد: پوزخند

 جناب معتمد؟؟!! ینترک

 کرد: یپوف ماین

 !هشتصد؟

 اش را کج و کوله کرد: افهیق یبه ظاهر ناراض یایبرد

 که! میندار شتریخرپول ب قیرف هی! گه؟ید میکن چه

 .زندیپوزخند م ادیچه ز "خرپولش! قیرف "روزها  نیفکر کرد که ا نیبه ا ایباز پوزخند زد و برد ماین

 چمن برداشت و به سمت عمارتش راه افتاد. یرا از رو شرتشیت

 هم شماره فرامرز را گرفت: ایبرد

 الو فرامرز؟! ـ

 :دیکلفت فرامرز را از پشت خط شن یصدا

 !هاا؟

 زد و گفت: یتک خند اریاخت یب ایبرد

 خونه معتمد! نجایا ایو درد! پاشو ب ها

 :دیخند فرامرز

 کار کنم؟! یدفعه چ نیا جـــــــون

 :دیبار بلند خند نیا ایبرد

 هممون... کنمیحال م ینی

 ادامه حرفش را گرفت و قهقهه زد: فرامرز
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 حله! یبگرد مایدو روز با ن قشنگ

 

***** 

 یاگذاشت و دستش بر زیم یرا رو شیپرت کرد و جفت پاها یگاریجا س یرا تو گاریس نیته مانده سوم ماین

 رفت. شیپ گارینخ س نیبرداشتن چهارم

 "اش کرده بودند یعوض"عوض شده بود... چقدر عوضش کرده بودند..  چقدر

را چه به انتقام؟ اگر عارف  اشیعالف و ع یمای...جُر بُزه اش را نداشت... نتوانستینم یعنیباشد.  نطوریا خواستینم

 .فتیپسرجان تو اول شلوارتو بکش باال بعد به فکر انتقام ب گفتیو م دیخندیزنده بود حتما م

 است جناب معتمد؟؟ نیاز ا ریزد... غ یم رونیو از خانه ب خوردی. به غرورش بر مشدیم یعصب ماین و

نکره فرامرز پشت  یصدا یمنع کند. حت یبعد گاریدر هم نتوانست او را از برداشتن س یصدا یدر آمد... حت یصدا

 !! ردیاکنون را بگ یماین یجلو توانستینم زیچ چیبندش...ه

 تو! ای: بـ

 کرد. انیبزرگ فرامرز را نما کلیتاباند و ه ماین یکیبه اتاق غرق در تار یدر باز شد و نور اندک و

 : درو ببند!ـ

 نشست. ییبا بسته شدن در، اتاق باز هم در حسرت روشنا و

 اش تکان داد: ینیب یو مشروب جمع کرد دستش را جلو گاریتند و انبوه س یاش را از بو ینیب فرامرز

 ! یرو وا کن خودت خفه نش یزیچ یدر یپسر! الاقل پنجره ا یراه انداخت یچه دود اوووف

 را روشن کرد و گفت: گاریتوجه س یب ماین

 !د؟ینداره دخالت نکن یکه بهتون ربط یندادن تو مورد ادیشماها  به

 و کالفه شده بود گفت: یعصب یکم مایکه از حرف ن فرامرز
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 خان! مایجناب ن دیدار فیسگ تَش هیدادن. منتها حواسمون نبود شما چن وقت ادی چرا

که  یا یرفت سر اصل مطلب. همان اصل مطلب لعنت کردندیروزها نثارش م نیکه ا یا یتوجه به حرف تکرار یب ماین 

 :لرزاندیدل سامان را م

 !ارمیب ویکیدخل  خوامیم

 :دیاز دهانش پر اریاخت یو ب دندیکلفت فرامرز باال پر یابروها جفت

 !تو؟

 نزد! ادیفر مایبر خالف تصورش ن و

 فرامرز ادامه داد: و

 ! و؟یک دخل

 اتاق پخش کرد: یرا هنرمندانه تو گاریدود س ماین

 ...زنشو!یکه آمارشو در آورد همون

 : خب من چکار کنم؟!ـ

 !ارشی: برام بـ

 :دیبلند خند اریاخت یب فرامرز

 بکشمش! یخوایفکر کردم م یجَو داد نیهمچ

 نگاه فرامرز کرد: یجور بد کیسرش را کج و  ماین

 قراره بکشمش!  "من"

 !!!"من"کرد:  دیدلش تاک یتو و

 "تو!!! "دلش پوزخند زد اما بروزش نداد.  یتکان داد و تو یسر فرامرز
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 :گفت

 روع کنم.ش دیجد تونمینم رمینگ ویاما تا مزد قبل یاوک

 کرد و ادامه داد:  یخنده ا تک

 تمرکز ندارم! ؟یدونیم

 را هل داد وگفت: زیم یرو یاسکناس ها شخندیرا داشت با ر یحرف نیچن دنیانتظار شن نیاز ا شیهم که پ ماین

 هفصد! شهیم یاریتاست... زنَرو برام ب صدیس نیا

 نشاند.  یم یا نندهیلب هر ب یموهوم اتاق هم پوزخند رو یکیتار یتو یفرامرز حت یچشمها برق

 !؟یازش ندار یزیچ ی: مشخصات زنَرو بده...عکسـ

 !؟یخوایتو از من عکس م یری: من تو رو فرستادم آمار بگـ

 :دیخند فرامرز

 !گهیم یچ دونهینم کنهیجلو چشم آدم، آدم مست م یذاریرو م نایا واال

 پوزخند زد و گفت: ماین

 !ش؟یاریم یک

 به غبغب انداخت: یباد فرامرز

 سراغش! رمیامروز م نیهم

*** 

 یشد و جعبه کوچکش را تو رهیشده بود خ یآن طالکوب یکه اسم سامانش رو یبا ذوق به دستبند چرم فرشته

 بود گذاشت.  دهیسامان خر یکه از جانب آرام برا یشرتیت کیپالست

 کردن سامان! ریغافلگ یدلش نبود برا یو دل تو ستادیا یمنتظر تاکس ابانیخ کنار
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 جلوتر رفت: ینیتک بوق ماش یصدا با

 ه؟یاقدس

عقب نشسته  یصندل یکه رو یزرد رنگ در عقب را باز کرد؛ مرد یپژو یتو کلِیبا تکان دادن سر راننده درشت ه و

 !شد نیسوار ماش یزمه وارآرام و زم ِ"دیببخش"بود خودش را به سمت درِ آن طرف بُرد و فرشته لب گزان و با گفتن 

تر از آن چه که  یبنظرش طوالن ریشهر شده بود؛ مس یابانهایکوچه خ دنیگذشت و فرشته مشغول د یا قهیدق چند

 انداختند!  یشده بودند و دلهره به وجودش م گانهیب شیبرا ابانهایشده بود و مغازه ها و اسم خ دیبا

 کرد:را به سمت راننده کج سرش

 . اَقدـ...دیاشتباه اومد رویفکر کنم مس آقا

 و به مِن مِن افتاد: دیلرز شیبهش کرد صدا نهیکه راننده از آ یبا نگاه و

 ...دیب...با هیاقدس

 اش زد الل شد!  یکه پسرِ کنار یلرزان هم با چرخ یهمان صدا و

 و یجسم فلز دنیورت داد؛ با دبرد و فرشته از ترس آب دهانش را ق بشیج یدست تو یو مرموز ثیبا نگاه خب پسر

 باال آمد. شیتا گلو یزیخورد و چ چیدستش دلش از هراس پ یرنگِ تو یخاکستر

 .تر شده بودند گانهیخلوت تر و ب ابانهایخ

 یگشاد شده و رنگ یبا چشمها اریاخت یسُراند و درست کنار فرشته نشست. فرشته ب یصندل یخودش را رو پسر

 . دیبه در چسب دهیپر

 یزد و بغضش با صدا غیدست، سر فرشته را گرفت که فرشته با تمام وجودش ج کیبا  یمعنا دار شخندیبا ر پسر

 .دیترک یبلند

فرشته با ناله و هق خواست سرش را عقب  د؛یدهانش کوب یو با پشت دست تو دیکوب یسر فرشته را کف صندل پسر

 د و رفت هوا:خشک و خشن پسر تمام توانش دود ش یصدا دنیبکشد که با شن
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 شمی. وگرنه مجبور میندازیو جفتکم نم ینیشیخوب م یساکت مثل بچه ها میکه قراره بر ییکوچولو... تا اونجا نیبب

 استفاده کنم! زیخشونت آم یاز راه ها

 زد. یگریبا تک خندِ راننده، ناله و هق د و

 به عقب انداخت . یجلو چسب پهن طناب قرمز و زمخت یصندل یاز رو راننده

 از ترس و شرم منقبض شد و هق زنان گفت: فرشته

 ...ولم کن...م...من...ول

 گردن فرشته گذاشت: یچاقو را رودست فرشته را رها کرد و نوک پسر،

 باش! ی!! گفتم دختر خوبسسسیه

کرد  یبست و سع را شیچشمها یچارگیاز جدا کردن چسب، دهان فرشته را بست! فرشته از ب یبا چرق چرقِ ناش و

 بزند. غیج

را از مچ  شی. پسر هم از فرصت استفاده کرد و دست و پاشدیم دهیاز دهانش شن ینامفهوم یصداها غ،یج یبه جا اما

 بست؛ 

 تا به احد اوردیسرش را باال ب توانستینم کردیبا دست و پا و دهان بسته افتاده بود و هرچه تالش م یصندل یرو

 التماس کند که کمکش کند.  یالناس

ته با مچِ بس یرا باال آورد تا کس شیضربه بزند که پسر دستش را گرفت؛ با هق پاها شهیرا باال اورد تا به ش دستش

 مچ فرشته نشست. یکوباند و رو یصندل یفرشته را رو یو کمکش کند اما پسر پا ندیطنابش را بب

 فرستاده شد. رونیبا شتاب به ب ینیاز درد تنش را محکم تکان داد و نفسِ پر دردش از ب فرشته

نثارش کرد.  یکرد و فحش ختیریصورتش اشک م یپهنا هیکه  یبه فرشته ا نهیاز ا یکالفه از نگاه راننده

 است. دنیترکمچش در حال  کردیتحمل کند؛ به وضوح احساس م فشیمچ الغر و نح یوزن پسر را رو توانستینم

 کالفه داد زد: راننده

 ! چهیپیچه مرگشه مثل مار به خودش م نیبب عماد
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 خورد: یزد و باز تودهن غیج یگریدهان فرشته کند و فرشته از درد د یچسب را با قدرت از رو عماد

 !؟یخوریانقد وول م چته

 آمد گفت: یکه بند نم یبا درد و هق هق فرشته

 ...ا..ام!پ

 و گفت: دیکش یقیمچ فرشته بلند شد! فرشته از درد نفس عم یخودش کرد و از رو به یعماد نگاه و

 ...ا...ز جونم؟!...م..ن..شوهر دا...رم بچه د...ار...م... یخوایم ی...چ

 بار از فکر سامان و آرام هق زد. نیدهانش زد و فرشته ا یبه فرشته چسب را دوباره رو یو نگاه خاص شخندیبا ر پسر

 "کمکم کن! ایخدا"

 "!کنهیسامان بفهمه سکته م"

 "!رمیبم خوامیمن نم ایخدا"

 "خوان؟یاز جونم م یچ"

 .دنشاندنیاش م یشانیپ یو عرق سرد پشت کمر و رو لرزاندندیو تنش را م کردندیبه سرش خطور م ینحس یفکرها

 ...دیو لرز دیو لرز دیو لرز ختیراه را از ترس اشک ر تمام

ه از دلهره ب یگریموج د یگریمکالمه گنگش با کس د دنیشدنِ راننده و پشت بندش شن ادهیو پ نیاستپِ ماش با

 وجودش هجوم آورد! 

بزند؛ مرد  دیمردِ جد هِیلبخند کر دنِیکرد خودش را به ند یخودش مچاله شد و سع یپژو باز شد و فرشته تو درِ

 اش کرد! ادهیپ نیو از ماش دیدستِ بسته فرشته را کش

 دندیلرزیاز مچ درد به ناله افتاده بودند و اکنون م شیپ یقیکه دقا ییبزرگ، با پاها یباغ سبز و عمارت دنیدبا  فرشته

 فکر کرد:

 "کجاس منو آوردن؟ نجایا"
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 "کمکم کن! ایخدا"

 "؟ییسامان کجا"

 و او را به دنبال خودش کشاند. دیشده بود را کش زانیفرشته آو یکه از گره دستها یطناب مرد

ر همانطو کردیکه نثارش م یکیافتاد و مرد هر بار با فحش رک یم نیبسته بود و هر چند قدم با ناله به زم شیپاها

 .شدیم دهیسنگفرش ِکف ِ باغ کش یو تمام تنِ فرشته رو کشاندشیم نیزم یرو

مَرد، در را باز کرد و فرشته را به داخل هل داد. فرشته با  دند؛یآن طرفِ عمارت رس یِتا به درِ چوب دَشیکش آنقدر

 خورد.  نیبسته نتوانست تعادلش را حفظ کند و با ضرب زم یدست و پا

 را از وجودش رهاند. یقیاش حس کرد آهِ عم ینیب یکه تو یدیشد درد

 ذاشت. ترس و اندوهش تنها گ انِینمِ اتاق م یو بو یکیتار یرفت و فرشته را تو رونیب مرد

در  یزیچه چ نکهی... هراس از ایکیو تار یی... ترس از تنهاکردیلبش احساس م یکه باال و رو یخون بِیغر یبو

ام تم یخبریب یایدن یاز سامان و ارام... و فرو رفتن تا انتها ی...بدن درد...دورشیو گونه ها ینیانتظارش است...درد ب

 وجودش را خسته و لرزان کرده بود.

 "سامان! ترسمیم"

 یخون و حس آن رو یآن اتاق مخوف ماند؛ فقط بو یچند روز تو ی...چند ساعت و حتقهیچقدر...چند دق دانستینم

 . زدیصورتش بود که حالش را به هم متمام 

ست را ب شیشد چشمها دهیکه به صورتش تاب ینور یدر و همزمان پرتو ژِیق یو تشنه و ترسان بود که با صدا گرسنه

 زد. یزیته لرزانش را به سمت دهانش بُرد و ناله رو دست بس

 تر کرد. قیاش زد ناله اش را عم یزخم ینیب ریکه ز یو مردانه ا بیغر عطرِ

که صورت زخم و خون  ییقرار داد و چشمها شیفکش نشست و صورتش را روبرو یکه با فاصله رو یانگشت دو

 .دادندیمغزش وِل م یرا تو یاحمقانه ا یآلودش را از نظر گذراند فکرها
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چهره  توانستیم یاز دهانش جدا کرد. فرشته حاال به خوب یو چَسب را به آرام دیدهانِ فرشته کش یدست رو ماین

 خون خواه و شرور را...! یهمان چشمها ند؛یرا بب ماین

 به محضِ باز شدنِ دهانش شروع به هق زدن کرد: فرشته

 ...قا...م...ن...آ

 دهان فرشته گذاشت و مانع ادامه حرف فرشته شد: یکف دستش را رو ماین

 ! سهیاُ ! ساکت خانومِ آقا پل اُ

 شیبرا دیچکیصورتش م یکه هنوز رو یدهانش و خون یرو مایاکنون با دست ن دن،یو نفس کش ختیفرشته ر قلب

 زد.  یگریباال آمد هق د ماین یالتماس به مچ دستها یکه برا یسخت شده بود با ناله و دست

 !؟ی! اوکسهیهمه با منن خانوم اقا پل نجای! ایاریهم در نم یباز یو کول یشیو تو خفه م دارمیستمو برمد _

 وارد کرد: یفرشته فشار یزخم ینیدست آزادش را باال بُرد و به ب ماینگاهش کرد؛ ن یشتریبا ترس ب فرشته

 !دمینشن

 !"بله!" یعنیرا بست و هق زد؛ صورتش را تکان داد  شیدرد صورتش را جمع کرد، چشمها از

فرشته برداشت و بهش اجازه داد نفس بکشد. فرشته هم با  یدهان خون یمقتدرانه دستش را از رو یبا لبخند ماین

اک صورتش پ یرا از رو یخونِ لعنت کردیم یسع شیاش به کتف و بازوها ینیب دنِیو با مال دیبلع یرا م ژنیولع اکس

 کند.

 :دیهم خند یجور بد کی د؛یخند ماین

 زنش... نهیسروان کجاس بب جناب

 و ادامه داد: دیهم خند باز

 !کنهیتقال م ژنیجُو اکس هیواسه  ینجوری...عشقش...ا

 باال و باال و باالتر رفت؛  دیبا ترس و ترد شیفرشته متوقف شد و چشمها یبازو
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 آورد. رونیب بشیج یرا از تو لشینثارش کرد و موبا یزیآم ریمختص نگاه تحق شخندیبا همان ر ماین

*** 

 سامان*_ی*راو

 حمام داد زدم: یتکه آهنگ را خواندم و از تو نیآخر

 زم؟؟یعز یاریحولمو م فرشته

 برود.  رونیباز کردم تا بخار حمام ب یدر حمام را اندک یال و

و پشت بندش  رمیبردم تا حوله را بگ رونیباشد دستم را از در ب دنیاز دو زدمیکه حدس م ینفس نفس یصدا با

 :دمیآرام را شن یقربان صدقه فرشته بروم که صدا

 !ییبابا ایب

 دلم! زیعز ی: مرس_

 چمدان کنار در ثابت ماند. یرو میآمدم؛ چشمها رونیو از حمام ب دمیرا پوش حوله

 "رو جمع کرده! الیوسا"

 .دیفرشته چرخ یِپشت بندش نگاهم پ و

 :دمیسرم کردم و رو به آرام پرس یو شروع به چرخاندنش رو دمیرم مالس یرا رو حوله

 کو؟! مامان

 باال انداخت: یا شانه

 !رونیب رفته

 حوله ثابت ماند و نگاهم متوقف شد: یرو دستم

 ! ؟یچ
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 انداخت: نییرا غنچه کرد و سرش را پا لبش

 !گهید رونیب رفته

تِ قدر چ،یانگار قدرت حرکت که ه میگشاد شدند و مفصل پاها میچشمها ستاد؛یا انمیشر انِیبست؛ خونِ م خی تنم

 کوباندند. واریهم نداشتند و کمرم را با ضرب به د ستادنیا

 رمق زمزمه کردند: یب میفرو رفتند؛ لبها میتارِ تک تکِ موها انِ یباال آمدند و م میدستها

 !یوا

 زد: میکه هراسان صدا ییو صدا دیکه به سمتم دو ییکه باال آمد؛ گام ها یسرِ آرام و

 !؟ییشد بابا یچ

 دو زانو کنارش نشستم: ینگاهش کردم و رو یقیآهِ عم با

 کجا رفت؟؟ یدونیم

 انداخت: نییسرش را پا باز

 !نه

 گفتم: یچارگیب با

 جان، مرگِ بابا بگو!  آرام

 سرش را باال آورد: زانیلب و لوچه او با

 ...دونـینم

 : گفتم مرگ بابا! دروغ نگو!_

 :دیناخنش را جو ضیغ با

 !رهیبگ واست کادو رفت
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کرد به سمتِ  انیشد و آرام را گر دهیکوب واریکه به د یکه آرام را سه متر از جا پَراند و مُشت یِِبلند"یلعنت" با

 یا برار نیمخاطب ستیل دیلرزیکه از اضطراب م ییتختِ اتاقمان افتاده بود هجوم بُردم و با انگشتها یکه رو یلیموبا

 ...کردمیتُند تند رَد م نمیزتریکردن اسم عز دایپ

 سبز را فشردم. کونیاسمش را لمس کردم و با هول آ یرو

 "سالم باشه  ایخدا"

 "خوب باشه حالش ایخدا"

 "من غلط کردم ایخدا"

 ...مینفس ها انیجر یشد برا یبود که من را خرد کرد؛ شکاند؛ لرزاند؛ و سد یینحس و آشنا یصدا و

 بگذرد؛ بَعد...! میاز التماسها هی.بگذار دو ثان..ایخدا

 بـَــه!! احوال جناب سروان؟! _

تخت جا خوش کرد و مثل همان  یبَل بَشو رو نیا انیپرتاب شدم و آرنجم م نیزم یوجودم رو یتمام وجودِ ب با

 زد: شخندیر میمزخرفِ خانه خراب کن به رو

 ! ؟ی! نکنه انتظارشو نداشته؟یچ

_... : 

 جات؛ زنم... ذارمی! خودمو میانتظار داشته باش دمیخُب نبا: _

 و ادامه داد: دیخند

 ون؛ریب رهی! بخاطر کادو گرفتن واسه من م؟یلی. اُ نه اصال چرا بگم هر دلرهیم رونیاز خونه ب یلی...عشقم... به هر دل

حروم خورِ علّاف که  یِخالفکارِ قاچاقچ هیاز کجا؟! خونه  ارهیسر در م هویُگرفتن واسه من! کادو "بهونه"به  دمیشا

 ! ها؟!؟ییخدا شمیم یو مشروب خوردن و مُخِ دخترا رو زدنه! چه حال دنیکش گاریکه بلده دَمبل زدن و س یتنها کار

 :دیخند
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 ! ناموساً؟!نه

_... : 

 بود...سُکوت بود...سُکوت!  سُکوت

 مرا شکانده بود! نیاز ا شی.اما سکوت، پام را بشکنم.. یسکوت لعنت نیا خواستمیبشکنمش؛ م خواستمیم

ذره باهاش حال  هیمنه؛  شیکه...زنت پ ستین یخاص زی! خشکت زده اون پشت؟ بابا چشده؟یجناب سروان چ _

 ور دل خودت؟! هوم؟! گردهی...بعد برمکنمیم

 ند...سرخرگم کوبا وارهیتکان خورد و خودش را با شتاب به د انشانیم یزیقل زد؛ چ میرگها یتو یزیچ

 سکوت را شکستم: شکستم؛

 آقا!... نیبب

 :دیوار خند کیشتاب و شل با

 ! چه عجب!؟یجناب شاااهورد بَــــه

کوچک تلفن  یام از سوراخها دگونهیتهد یاز خشم مشت شدند و صدا میاز حرص بسته شدند؛ دستها میها چشم

 گذشت:

 از من و قانون و... یمثِ سَّگ بترس دیکه با ییتو نینکردم که بخوام بابتش بترسم؛ ا یخَبط چیه من

 ...دی...خنددی...خنددیخند باز

 !؟یبودم! تو خبط نکرد دهیروتو ند نیتا حاال ا _

 بودم. دهیرو د نیمن هر روز تو را به ا اما

 و منفور: زیآم ریمضحکش قطع شد؛ لحنش تلخ شد...تحق خنده

 و با صدتا کَلک وارد باند ما شد؟!خائن جا زد  یِعوض هیبود؟! عمه من خودشو  سیمن پل عمه
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 منفور... زِیرآمیتلخِ تحق یبلند شد؛ همان صدا شیصدا

 !معتمــــــد!؟یاونم باند کـــــــ _

_... : 

 ! ؟یچجور _

_ ... : 

 !کار؟ی! چکه؟یجلو بابام که خامت شد مرت یکرد ی! چه غلط؟یییییآشغال خائن؟! چجور یچجور _

 چپاندم: میشُش ها یرا تو هوا

 آقا!!  نیبب

 زد: پوزخند

 !!! "آقا"

 توجه ادامه دادم: یب

فقط به  یبه بعدم قراره بکن نیو از ا یکه تا حاال کرد یا یهر کثافت کار ،یکه تو کرد ی! کارگمیبار گفتم؛ بازم م هی

 اضافه شده!! اتیهم به گ... خور ییبخصوص حاال که آدم ربا شه؛یجرمت اضافه م

 !ما؟یماندنِ ن یهُلُفدون یتو زانِیبودند و من فکر چه بودم؟! م هدیرا دزد فرشته

 !زم؟یچشم نخورد عز رتتیگوشم زنگ زد غ یتو ییصدا

 زد: یگرید پوزخند

 هیکه  یکار دارم باهات! به اندازه همون مدت ی! کله؟یچ یدونیبذار نوبت به منبر مام برسه؛ م نییپا ایب نیم هی یحاج

 مث خودت! من یکی شمیخب منم م ؛یبود یآدم عوض هیتو  سه؛یآقا پل ی! همونقدر قراره زجر بکشیبود یآدم تقلب

 ! هم که قراره با تو و زنت بکنمم روش ییگوشمه! غلطا خیب دکه نکرده باشم؛ کمِ کمش حبسِ اب ستین یغلط گهیکه د

 ! دادمیانجام م دیانجام دادم که با وی! من کارستمینبودم و ن ی: من عوض_
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 شناس!  فهیجناب سروان وظ هیا شهیو کل یحرفت تکرار _

 کردم: کتریرا به گوشم نزد لیموبا

 نکن!  ریخوار و حق نیاز ا شتریخودتو ب یکنیحسابش م دیکه تو تهد ییچرت و پرتا نیکه هست با ا یهرچ حاال

 :دیخند

 هستن! دیحسابشون کنم خودشون مادرزاد تهد دینخوام تهد منم

 شیدهایو من مثل سگ از تمام تهد کوباندی...مکوباندیصورتم م یرا تو قتیو حق گفتی...راست مگفتیم راست

 !دمیگرخی...مدمیترسیم

 :دمییسا دندان

 ! کهیمرت یبکن یتونینم یغلط چیه تو

 :دیخند باز

 راحت شه؟! التیکنم خ یاز همون غلطا رو اوک یکیاالن  نیهم یخوایم

 شکاندَش! شتریکه وجودم را لرزاند و ب ییآشنا غیج یحرفش مصادف شد با صدا یانتها و

 بلند شدم: اریاخت یزدم و ب ادیفر

 !؟یعوض یکنیم یچه غلط یدار

 .دیپاش ینمک م میبغض کهنه گلو یفرشته رو فیهق هق خف شد؛یقطع نم غیج یصدا

 کرد و گفت: ینچ نچ

 اِز... ی! تفاهم تونایستیهم ن هیجناب سروان؟! اصال شب غوعهیج غیرفته انقد ترسو و ج یبه ک زنت

 زدم: نعره

 شو!! خفه
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 بزرگ گوشه تخت فرو رفت؛ نعره دوم: نهیآ یتو مشتم

 ! یکنینم یغلط چی! تو هیشو آشغال! خفه شو عوض خفه

 شد. یجار مُشتِ دردناکم یرو یسیگرفت و جرم خ یزد؛ دستم سوزش وحشتناک قهقهه

 :دیچیعره ام پن یتو ماین یصدا

 !؟یو شجاعِت حرف بزن یرتیبا شوهر غ یخواینم سهیآقا پل خانومِ

 خفه شدند... میدور شد و من نعره ها ماین یصدا

 ...دمشانیشنیکه گنگ م یی.. پوزخندش را؛ خنده اش؛ زمزمه ها.دمیشنیاما م شدیدور م شیصدا

د شده بو ریچنگال عقاب قصه اس یپناه من تو یبود؛ جوجه ب دهیو کم رمق فرشته...فرشته من ترس زیهقِ ر یصدا و

 ...!کردمینم یکار چی؛ ه"!"چیو من ه

 ..سر و سامان ترم کرد . یترم کرد؛ بدبخت ترم کرد؛ ب مانیکه پش ییشد و پشت بندش نَوا کتریفرشته نزد یصدا

 که مجنونترم کرد: یلرزان یصدا

 ...ا...ن...سام

 کند... هیگر دیکند...مرد نبا هیگر دیبارا ماالندم؛ مرد ن میگلو

 سُراندم: رونیب م،یلبها نیفرو بردم و واژه را از ب میانگشتم را درون موها پنج

 قربونت برم؟!... ی!...خوب؟ی...جانم خانومم...خوبزمی! جانم عزجانم؟

 زد: هق

 ...ای...ــیـمان...ب...ا...س

 کوباند. میگلو وارهیبا تمام قدرت خودش را به د بغض

 "چکار کنم؟!"
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 "سامان...گند! یگند زد"

 ...سم... تری...مای...بنـاما......س _

 دهانم فشردم و تلفن را از صورتم فاصله دادم. یقصه شکست! دستم را رو یبغض مردِ بلند پروازِ عوض د؛یترک بغضم

 "کنم آخه؟! یبشه من چه غلط تیزیفرشته تو چ"

 اول بازگرداندم: یخودم مسلط باشم! با قدرت بزاقم را قورت دادم و تلفن را به جابه  یاندک ؛یکردم اندک یسع

 !کنن؟یم تتی... اذفرشته

 :خوردیبلندتر شد؛ انگار او هم حالش از منِ اکنون بهم م شیصدا

 ...ـا...ـیب

 :دندیلرزیم یچارگیفشردم؛ از بغض و ب میدندانها نیرا ب لبم

 ...م...ن غلط کردم فرشته!م

 ...ترس...َم ...ـیتـ...رو...خـ...دا...م _

 زد: رونیب میو اشک با شتاب از چشمها دیبا صدا ترک بُغضم

 غلط کردم! فرشته

 من بود! تی! حکاگفتند؟یبعد از مرگ سهراب م نوشدارو

 

***** 

 حال * | ی* پرش زمان

 شد و گفت: کمیدست داشت نزد یکه تو یرنگ یشمیکاره  مهیبا بافتِ ن مامان

 ...قشی نیا نمیبب ریسرتو باال بگ قهید هیمامان  امان،س
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 :ستادمی! سرم را باال بردم و ازدیحرفش آرام و آرام تر شد ؛ انگار که با خودش حرف م ادامه

 !؟یکنیگردنتو داغون م یزنیباهاش م هیچ نیبرم ا قربونت

 هقی یریمن و حرفم نباشد مشغول اندازه گ یِکه انگار اصال حواسش پ یو گردنم چسباند و جور نهیس یرا رو بافت

 بافت شد.

اش...  دهیافتاده و چروک ی...پلکهاشیچشم ها ریز یاهیاش... س دهیشدم؛ به صورت قشنگ و تک رهیصورتش خ به

از فرق باز  ی...قد کوتاه شده اش...سبزِ کِدر چشمانش...موهادیجنبیو لرزانش که دور کتف و گردنم م یلَک دست لَک

 ...یبود و خاکستر دیسف شترشیشده اش که ب

 کرده بود.  ریبابا...رفتنِ فرشته...و مُردنِ من! مادر قشنگم را پ رفتنِ

ام از تم یاش نشاندم؛ به پاس قدردان یشانیپ یرو ینشست و بوسه ا شیها قهیجفت شق یرو اریاخت یب میدستها

 را هم جبران نکرد! اشیاندک یبوسه حت نیا دانمی...مدانمیپدر و مادر بودنش! م یسالها نیا

 من دانستم بغض کرده!  و دیلرز شترینگاهمم نکرد؛ دستش ب یحت اورد؛یرا باال ن سرش

 شیچشمها متوقف شد! دست مادر با شتاب عقب رفت و زیآن همه چ کیآمد و  اطیاز ح یکوتاه آشنا و غیج یصدا

 .دمیدو اطین به خودم آمده به سمت حنمود کرد و منِ اکنو دهینگران و ترس

 .زدیاز ترس نفس نفس م دیلرز یکه م ییبود و با پاها نیبود؛ سرش رو به زم ستادهیا اطیوسط ح آرام،

 باال آوردم! گرمیدست گرفتم و سرش را با دست د کی یو کتفش را تو دمیوحشت به سمتش دو با

 ...کردیم ییاش خود نما دهیپر صورت رنگ یرا قرمز کرده بود و رو نشییبه پا ینیاز ب خون،

 :دیلرزیم شیگشاد شده بود؛ دست و پا شیگرفته بود؛ چشمها بُهتش

 ...خ...خو...ن...خ

 اش را گرفتم و سرش را باال بردم: ینیب یباال عیسر

 ...سین یچی...هسین یچیه
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 خ...و... _

 .تیَ تو ر رهی...حرف نزن مسی: ه_

 که بعدش به سمتم دراز شد: یمتداوم کَندنِ دستمال یو پشت بندش صدا دمینگران مامان را شن یصدا

 !ریمامان...بگ ریبگ

 و تنش سردِ سرد شده بود. دیلرزیهم چنان با تمام وجودش م آرام

 نلرز! یقربونت برم اونجور ستین یچی. هییبابا ستین یچی: ه_

 نشاند. میگلو یکه زد بغض تو یاش راه گرفت و پشت بندش ناله نامفهوم قهیکه از کنار شق یاشک قطره

 اش برداشتم؛ انگار بند آمده بود! یقرمز شده و خون ینیب یاز رو یپسش زدم و دستم را به آرام کالفه

 را پشت کتفش گذاشتم و به سمت حوض بُردمش... دستم

 از ترس سفت شده بود... تنش

 رنگ آب را چرخاندم.. ییطال ریدم و شآب حوض فرو بر یرا تو دستم

 صورتش پاک کردم: یصورتش نشاندم و خون را از رو یرا رو سمیدست خ 

 نسا؟یآفتاب وا یتو گمینم بهت

 زد: هق

 ...ون...خ

 ...دیترسیاز خون م یی...بعد از آن روز کذای. بعد از ان اتفاق لعنتدیترس ی. از خون مدیترسیم

 یدستها کیستری. با وسواس و هدمیاش دست کش یشانیپ یدستمال صورتش را خشک کردم و با انگشت رو با

 :دیاش کش ینیب ریلرزانش را باال آورد و ز

 ....و...نخو
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 طاقت سرش را به شانه ام چسباندم:  یب

 ...تموم شده...زمیشده عز تموم

 :دمیمامان را شن یو صدا دمیکش شیموها یرو دست

 بچم! سیبهش بدم...رنگ به روش ن یزیچ یآب قند هیباال  ارشیب مامان

به دستم داد و با قربان  یوانیکاناپه درازش دادم. مامان ل یو رو میآغوش گرفتمش و با هم به داخل خانه رفت یتو

 صدقه کنارش نشست.

گذاشتم و  شیلبها یآب قند باشد را رو زدمیکه حدس م یوانیگردنش خزاندم و سرش را باال آوردم؛ ل ریرا ز دستم

 !دشیقلپ قلپ و لرزان سر کش

 کاناپه نشستم. نِییو پا دمیتنش کش یو باز درازش دادم؛ ملحفه را رو دمیاش را بوس یشانیپ

من و آرام با شوق به سمتمان پا تند کرد؛ بلند شدم و او با شوق صورتم را  دنِیبا سر و صدا وارد خانه شد و با د سارا

 آرام را... یو بعد گونه ها دیبوس

 !؟یعشق عمه تو چرا ولو شد _

 زمزمه کرد و سارا رو به من با مهر گفت: یحال سالم یو آرام، ب دمیخند

 داداش؟! یخوب

 

****** 

 گذشته* | ی*پرش زمان

 و تار شده بود؛  رهیت میبرا ایاز نبود فرشته گذشته بود؛ دن روزها

 سگ مرده گرفته بود!!  ی. ..همه بوانمی...خانه...آرام...زندگخودم
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 دهیمهمه فه د؛یجوشیو سرکه م ریبکنم!! فقط دلم بود که مثل س توانستمینم یکار چیه مُردم؛یاش م یاز دور داشتم

هم هم به  سیبودند و من به رضا هم گفته بودم و پل دهیفهم همه و همه...فرشته � �بودند...مادرم...سارا...خانواد

 !ییو هم دنبال بستن و حل پرونده آدم ربا بودو باندش و محموله اش  مایدنبال به دام انداختن ن

...و کردیو قطع م دادیدقم م رساند؛یو التماس فرشته را به گوشم م غیو ناله و ج زدیم بار زنگ کیهر چند روز  ماین

 زدم... یه مو ضج دمیکشینعره م دادم؛یو گوش م نشستمیرگ م یمن ِ ب

 حال خودم...به حال زنم...به حال بچه ام... به

 وجودِ او کنارم احمقانه بود. مُردَمیکه خودم داشتم م ییآن بَل بَشو یرا به مامان و سارا سپرده بودم؛ تو آرام

 ...آنکه دیرا برداشتم. به ام فونیو آ دمیها پر یخانه که به صدا در آمد مثل وحش زنگ

 !ه؟یک

 کرد. لیرا به وجودم تحم یدیرضا بود که باز بغض و نا ام یصدا و

 وارد خانه شد.. قهیساختمان و واحد را باز کردم و رضا بعد از گذشت چند دق در

 مدت دود کردم! نیبرداشتم و مثل تمام ا زیم یرا از رو گاریمبل نشست. س یرو به سر و وضع خانه انداخت و ینگاه

 :دیو خوشبو گذشت و به گوشم رس یخاکستر یرضا از تمام دودها یصدا

 سامان؟! یک تا

_... : 

 ! شه؟یدرست م یکار اتیمسخره باز نیبا ا _

 "!یمسخره باز"

 شه؟یحل م یزیچ _

_... : 

 !گرده؟یخانومت برم _
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_... : 

 یارگیجا س یآورد و تو رونیلبم ب یرا از رو گاریام لجش گرفت انگار؛ با حرص بلند شد و س ییاعتنا یسکوت و ب از

 پرتاب کرد:

 تو ام! با

 بردم!  شیپ گاریبرداشتن س یو دستم را برا دمیکش میموها یتو یدست

 انداخت و من جوش آوردم...سگ شدم...! نیزم یضرب رو کیرا با  زیم یرو اتیرضا بود که تمام محتو و

قرچِ استخوان کمرش نفسم را بند  یکوباندم. صدا واریرضا را گرفتم و به د قهیخشم از جا بلند شدم و با شتاب  با

 صورتش داد زدم: یآورد اما او آخ نگفت و من تو

 ...فهمهیحال من بدبختو نم یشکی...هفهمهینم یشکی...هیفهمیتو نم رضا

 آمد...بغض کردم: نترییپا میصدا

 بدبختم! یلیمن خ رضا

_ ... 

 اش گذاشتم: نهیس یام را رو یشانیاش بود؛ دستم را شل کردم و با عجز پ قهی یرو دستم

 !رمیمیدارم م رضا

ر که س ی...و مندیام را بوس قهیکه شق ییکه سرم را به شانه اش رساند و لبها یسرم حس کردم؛ دست یرا رو دستش

 زار زدم... شیشانه ها

برگشتم با نگاه  ینگذارد و وقت میکه تنها ی...کسخواستیم یحام کیدلم  یاریاضطراب و بدب یروزها نیا یتو

 مطمئنش گرم شود دلم! 

 بهتر از رضا؟! یکس چه
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و در را باز  دمیرا ند یکس یچشم یرا پاک کردم. از تو میزنگ در سرم را از شانه اش جدا کردم و اشک ها یصدا با

 سُر خورد... نیزم یرنگ رو دیپاکت سف ینبود! و نگاهم رو یکردم؛ کس

 ...دستم را... لرزاند...خودش بود؛ خود خودش!!اکت دلم راپ یشدم و برش داشتم و نوشته رو خم

 :فرستنده

و مشروب خوردن و مُخِ  دنیکش گاریکه بلده دَمبل زدن و س یحروم خورِ علّاف که تنها کار یِخالفکارِ قاچاقچ هی

 دخترا رو زدنه!

 :رندهیگ

 شناس! فهیسروانِ وظ جناب

دستم،  یمنِ آنطور خشکم زده و پاکت تو دنیکه از اضطراب درحال جان دادن بودم؛ رضا با د یپشت بندش من و

 و در را بست. دمیبه داخل کش یاندک

 !کردیو تمام وجودم زق زق م دیلرز یاز اضطراب م میدستها

 پاکت کوچکتر!  کیتکه کاغذ و  کیکردم.  یخال زیم یرا رو اتشیپاکت را پاره کردم و محتو سرِ

 وجودم را لرزاند: شیکاغذ را باز کردم؛ دست خط آشنا کهت

 !نه؟یبب انتمیخ دیبا کنه،یم انتیکه خ یکس یسروان موافق جناب

 بردم و بازش کردم...بازش کردم...بازش کردم...! گریدستم را به سمت پاکت د گنگ،

..نابود شدم...مُردم! عکس فرشته بود...عکس شدند و من...و من شکستم. ختهیر زیم یپاکت رو اتیمحتو

 که... یکه کنارش بود...کس ی...کسدشیبوسیکه م ی.کس..زدیقهقهه م شیکه به رو ی...لبمای...عکس نفرشته

و کنار . ازشان سُر خورد ختیام ر ینیب ینشست؛ چند قطره رو زیم یام رو یشانیرا برگرداند؛ من پ شیرو رضا

که عکس زنش را کنار مرد  یکند... مرد ینم هیپخش شد؛ اشک بود؟! اشک؟! مرد که گر نیزم یچشمم افتاد و رو

 نکند؟ هیکه گر است! اصال مرد است؟! اصال مرد کند؟ینم هیچه؟! او هم گر ندیبب یگرید

 غرق شده بود و منِ شکسته شکاندمش...سکوت را! یسکوت وحشتناک یتو خانه
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 کردم؛ زمزمه کردم: کترینزد میبه چشمهارا  عکس

 !فرشته؟

 نشست: یگریصورت د یو رو دیلبِ قهقهه زنانش لغز یرو نگاهم

 !ما؟ین

 اش گذاشته بود! نهیآغوشش سر به س یکه تو یفرشته ا و

کشاندم و  نیزم یرا رو میو من باز هم مُردم. زانوها دندیلرز میاز دستم افتادند...دستم...دلم...تنم...چش مها عکسها

 دوخته بود!  نیعکسها چشم به زم دنیکه از شرم د ییرضا رساندم؛ رضا یخودم را به زانوها

 ...ـا؟!: رض_

 گره خورد: شیدور زانوها چکیسرد و لرزانم مثل پ یدستها

 ا؟!.....رض

 ... ـ

 !؟ید........یرضا فرشته بود؟....رضا تو هم د :ـ

 ... ـ

 : رضا فرشته...ـ

 و نییرضا شل شد و پا یزانوها یاز رو میشد...دستها سیخ می...پلک هادیلرز مینشست...صدا میچشمها یتو یزیچ

 نشاندَنَم... نیزم یو رو دندیلغز میرضا نشست...پاها یپا یرو میآمد...پنجه ها نترییپا

 ...ردیخم شد مرا بگ رضا

 ...کنهینم انتیمن خ ی: رضا فرشته ـ

 ... ـ
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 زدم: هق

 ...سیفرشته من پاکه! اهلش ن رضا

 ... ـ

تاوانِ  ند؟یآ یها از کجا م یبدبخت نیا ای! خدا؟یردبال چه بود بر سر من آو نی...اایدادم؛ خدا هیتک واریرا به د سرم

 کدام گناهِ نکرده ام است؟! یِپس نداده 

 ینبود...ازش مطمئن بودم که روزها و ماه ها تو هایکثافت کار نی...فرشته اهلِ ادانستمیاهلش نبود...م فرشته

هم  و هرگز ستیکار ن انتی... من به فرشته شک نداشتم...مطمئن بودم خکردمیاز فرشته سر م نانیبا اطم تیمأمور

درنگ  یچشم بسته و ب دیداشتم...و اکنون نبا نیقی!! بهش خوردمیو نجابت فرشته قسم م ینخواهد شد! من سرِ پاک

 کمرنگ و نابود کنم!  را مانمیا

ام،  نهیرید یکردنِ آرزو دایاش رفته بودم؛ همان روزِ تحقق پ یکه به خواستگار یهست! آن روز، روز ادمی خوب

 !کردیو مرا مجنون تر از گذشته م دیلرزیاز شدت شرم م شیفرشته را داشتن، بود! آن روز دستش...صدا

سرخ  شیتماسمان گرفتم چنان گونه ها نیرم اضطراب از اولکه محرمم شد و من دستش را با عشق و ش یروز یحت

 من باشد!  طونیو ش گوشیشک کردم که آن فرشته همان فرشته باز یشد که لحظه ا

 یرتذک نیکوچکتر یوقت حت چی! هکردینم شانیداشت که هرگز رها یاما اعتقادات محکم د؛یپوشیچادر نم فرشته

 بابتِ حجاب و نوع رفتار و پوشش بهش ندادم! 

 نیتر یمیگفت صم شودیهم که شده به خانه مان باز کرد و م یرا اندک شیام با رضا که پا یمیواسطه رابطه صم به

 شیو رضا مدام زن داداش صدا کردیرفتار م رونیفرشته همانطور بود که ب م،یداشت یبود که باهاش رابطه ا یکس

 .کردیرفتار م نیمانطور آرام و سنگفرشته ه زد،یم

 من گذاشته بود. یبرا شیها یها و دلبر طنتیتمامِ ش انگار

 !ستیمن اهلش ن یفرشته  گفتمیو م دمیدیاش را م یو خانوم یآرام نیا

 .ستین یوقتها فقط عشق کاف یاعتماد هم دارد! گاه پرستدشیکه دوستش دارد، م یبه کس آدم
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که به  یداغم حس کردم و پشت بندش زمزمه ا قهیرا کنار شق شیو سرما دندیام نشست؛ لرز یشانیپ یرو دستم

 ：داشتم؛ درست مثل فرشته مانیاش ا یدرست

 ! پاپوشه

 ：دیلرز میصدا

 !هیالک

 ت؛دانسیواقعا نم د؛یچه کند؛ چه بگو دانستیکه نم یی! رضاکشدیام ناخن م یاعصاب گچ یرو لمیزنگ موبا یصدا و

 ：گرفت و گفت شیدستها یرا تو لمیفقط موبا

 !یناشناسه! آخرش چهل و چهار س شماره

 ناموسشه! یب خود：_

 یباز نیا دمیوجودم را جمع کنم؛ حاال که فهم یتکه پاره ها خواستمیبلند شدم؛ انگار م نیزم یبا شتاب از رو و

 باخت بدهم! تن به  هایزود نیبه ا دینبا شودیام، زن و بچه ام م یزندگ ریبانگیگر ،یلعنت

. رگ دیرا پس کش شیگشاد شد و دستها شیام چشمها یزده از حرکت ناگهان رتیرضا حمله بردم؛ ح یدستها به

 ：آمد نییپا میشده کبود رنگ دستم راهش را از تنه ام گرفت و تا پنجه ها انیسفت و نما

 !زنه؟یزر م یچ نمیاون سگ مصبو ب بده

 ：عقب رفت رضا

 سامان! سایوا

 ：زدم ادی. فرکردیم شیتر از پ وانهیو مرا د دیرسیاش م "یناخن کار"زنگ هنوز داشت به  یصدا و

 !گمیم بده

 ：را سفت پشت سرش برد و گفت لیموبا و

 !گمیم ینشو گوش کن چ وانهید
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 ：رضا فرو رفت یگوشها یمته تو کیو مثل  دیچیخونه پ یفضا یام تو نعره

 ...بده!اوردمیت نسر خودم و خود ییبال هیرضا تا نزدم  بدش

 ：دادیام م یو دلواپس یچارگیخبر از ب گرمیقطع شد؛ نعره د لیموبا یباالخره صدا و

 ! کنهیبدبختم م ارهیسرش م ییبال هی زنهیقطع شد! م یمرد حساب خب

 کیبگذار  ایفرود آمدم؛ خدا نیزم یو رو دمیصورتم کش یزده دو دستم را رو انیمادر مرده ها، ماتم و عص مثل

 ...!ای! خدااوردیسر فرشته ن ییبال ای! خدایبدبخت نیا یدفعه دلم خوش باشد تو کیدفعه! فقط 

 ：مبل نشست یرو یکالفه اما جد رضا

 رفت! شیمنطق پ یو ب یاحساس نطوریا شهینم سامان

 !یگرید چکسیمرا... نه او و نه ه فهمدی! نمزندیو رضا حرف از منطق م کندیمن معلوم نبود اکنون کجاست و چه م زن

 دیوبخ دونهیکه خبر نداره! نم نتونیزنت... از رابطه ب یرو میگیاصن م ایتو شناخت داشته باشه؛  یهرچقدم رو ماین _

 گدار به آب بزنه! یممکنه ب نیبد! و واسه هم ایباهم 

 ：شانه ام گذاشت ینشست و دست رو کنارم

 نیاول یتو مایکه معلومه ن نطوریو ا یچشمات اعتماد دار و خانومت خانوم که بهش مثل یهم که تو اونقد مَرد حاال

 قدم شکست خورده!

 نه؟! گر؟یهم باشم د گرید یلعنت یمنتظر گام بعد یعنی نیا و

 را نگفت؟!  نی! نه؟! رضا مگر همگر؟یبود د نی! همگر؟یموج دلهره و مرگ د کی یعنی

 ! کشمینم گهیمن د رضا：_

 ：ندارد گفت ییجا شانیمن تو یالقل برا یخونسرد نیا دانستمیکه م ییاما با چشمها خونسرد

 ریسباختو تف یتونی! و تو هم خوب مدهیباختتو م ی! و جا زدنت فقط معنیطوالن یباز نیا یتو یشیک شیاالن ک تو

 خودت! ی...القل برایکن
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تمام از  نیکار زنت تمام است! تمام! و ا یبود که مردک خر جا بزن نیتنم را راست کرد! لپ کالمش ا یبد مو حرفش

 پشت بندش لیی! نه! از آنها که عزرایخاله زنک یباز کی ینبود! از آنها که تهش باخت باشد تو یمعمول یآن تمام ها

انه خ یلعنت یمای... نمای! نکردیپخ پخت م مایقول ن بهو  گذاشتیگردنت م یدستش را رو د،یخندیآدم م شیبه ر

 خراب کن! 

 شیمچ دستها یاستخوان خشک و خال کیبه  یکس و کار و محتاج حت یسگ ب کیپناه بردم و مثل  شیدستها به

مرد؟! خجالت  ندیگویزانو زدم...خاک بر سرت! خاک بر سرت سامان احمق! به تو هم م شیپا یرا گرفتم و جلو

 احمق؟!... تیمانده برا رتیجو غ هی! ؟یکنیملت و التماسشان را م یبه پا یفتیم یکشینم

 خودت را ای ی! کر شد؟یچه بر سرم آمده؟! کر شد یشنویفرشته کجاست؟! نم یشنویمگر؟! نم یشنوینم یلعنت

 ! ؟یبه کر و الل یزد

 رضا: یبدبخت ها هق زدم و چنگ زدم به شلوار کتان مشک مثل

چه  دونمیکن! من نم یکار هی زتی...تو رو جون عزیکوفت تیمأمور نیگذاشتم واسه ا شیمن غلط کردم پا پ رضا

 ...کنمیم توی!..به قرآن نوکرنیکنم به خدا... رضا کمکم کن تو رو به امام حس یغلط

 ：دیرا با شتاب پس کش شیدستها رضا

 ! ؟یکنیچکار م وونهید

 ：کردم التماس

 رضا؟!! یتونی!...نم؟یتونینم

 ：گذاشت میشانه ها یو دست رو ستادیا پشتم

 !؟یکه چ ی! پاشو دست بجنبون مرد! دست رو دست گذاشت؟یزار هیچرا گر سامان

آوردم و تکان تکان  یلجن زار باال م نیا یرا تو میدست رو دست نگذاشته بودم به موال! فقط هرچه دست ها من

ورد؛ آ یو باال نم گرفتیرا نم میدستها یکس چی! هدنیبه ند زدیو خودش را م دیدیم ای! دشیدینم یاحدالناس دادمیم

 !فتدیباتالق ب انیخودش هم م دیترسیم یگریو د زدیچپ م یخودش را به کوچه عل یکی د،یدینم یکی

 !رمیمیشه! بفهم دارم م تیمنو حال گهید یکیرضا... تو  یتونی...میتونیم تو：_
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 ：حلقه کرد و گفت شیو کنارم نشست؛ دست دور زانوها دیکش آه

بفهمم حس آدم  دی! اما شایگیم یچ فهممیألقل مثل خودت نشم نم ای! چون تا خودت، کنمیبگم درکت م دروغه

 !هیباشه و با هر حرکت تو ممکنه رم کنه چ ریاس وونیح هی یتو دستا شیموجود زندگ نیزتریعز یوقت

 !زمیعز یدیند وانی! حوانیح ییگویزباله م کیپالست نیبه ا یدیند وانیمرد مؤمن؟! ح ستیچ وانی! حوان؟یح

 ：داد ادامه

 نتونم درک کنم! چوقتیه دوارمیام و

 با کالسترش! یمنتها کم نی. همگریرا گفت د نی! همدیایمن سرش ن یبال چوقتیه کردیدعا م یعنی

مان  خانه هیبود! مامان بعنوان هد زانیخانه آو واریکه به د یدست بافت کادیو إن  یو چشم دوختم به تابلو دمیکش آه

و چقدر دردسر  دنشیکرده بود با د ی! فرشته چه ذوقگذشتیکه از ازدواجمان م یآورده بود؛ بعد از دو سه سال

 بزنم!  خشیم وارینباشد به د "کج و کُنجول"او  قولکه به  یو جور لشیتا تابلو مطابق خواسته ها و م دمیکش

 نشاند... بغض نبود؛ اشک هم نبود... شیرا تا رو میو دستها دیقلبم لرز یتو یزیچ باز

! شک نکردم بهت! شک ندارم بهت! تو ند؟یگویچه م یلعنت یعکسها نی! ا؟یی...فرشته قشنگ من... کجامن فرشته

 ...!نیهم خوب باش! زود برگرد! باشد؟! آفر

زه رو شی...همان که براشودینم یخواندینماز م شیکه برا یی! به همان خدانطوریتو ماند... آن هم ا یب شودیخدا نم به

وغات س مانیکه مامان از مکه برا یو سر سجاده سبزرنگ یخواندیم ریرمضان را تا صبح جوشن کب ی...شبهایگرفتیم

گردنت  ریدست ز کیو  تیزانو ریدست ز کیو  ردیگیکه بدنت درد م شدمیم یو من شاک بردیآورده بود خوابت م

و سر  یدادیانت را قورت مخواب آب ده یو تو مثل بچه ها تو خواباندمتیتخت م یو رو کردمیوبلندت م گذاشتمیم

 ! یدییسایام م نهیبه س

 ! دیعشقت حرفم را بر یدوست داشتن ی! لعنتدی! حرفم را برنچ

 میو از صم یبستیرا م تیمن و آرام را او بهت داده و تو چشمها گفتیکه م گفتمیقشنگ تو م یاز همان خدا داشتم

! ؟یگاه شدیام م یکه به همان خدا هم حسود یزیچ یهم کافر دی! احمق بودم و شایگفتیقلبت شکرش را م

 خب! یدوستش داشت
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قلب و مغز وا مانده ندارد  نیا یتو ییجا چیام ه یعمر لعنت نیموقع از ا چیه یو تو ایدن یجا چیه زیچ چیه فرشته

 که ندارد!

 من و رضا را شکست! به سمتمش هجوم بردم... نیب یسکوت هرچند طوالن شیزنگ خورد و صدا لمیموبا

 الو؟：_

 تمام نشد! چوقتیکه ه یزباله بود؛ همان مرد تباهکار قصه مرگ کیهمان پالست یصدا و

 ؟یجناب شاهورد یخوب：_

 زجرم دهد؟! خواستیباز چجور م دم؛یفرش خانه سفت کردم و نفسم را بلع یرو مشت

 که؟!  دیعکسا دستت رس _

_ ：... 

 ：گفت یگریرو به کس دو  دیخند

 ...گهید یکیبچم شوک زده شده زنش با  یآخ

 ：دمیکه اصال انتظارش را نداشت بر یرا با پوزخند حرفش

 !ستنیراحت! همه مث خودت نخاله ن التیخ

 ：بار سکوت او بود که اعتماد به نفس و شجاعت به وجودم خوراند نیا و

 خود پندارد! شیکافر همه را به ک گه؟ید یدیشن

جان؟! اوج فسفر سوزاندنت  ماین هایشاخ باز نیخنگ را چه به ا یزدم؛ تو یگریوضوح جا خورده بود! پوزخند د به

 خودت بوده فوقش!  شیهم ک یچطور مخ زدن دخترها

 نکرده بود؟! رتی! مگر حدیتصورم خند برخالف

 ! خوشم اومد! ولینه بابا! ا _
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 مثل خودش البد! یکیکرده؟!  ریخنگ مادرزاد را ش نیا یکاه ریبار من بودم که تعجب کرده بودم! کدام آب ز نیا

 آخه؟!  زهیپاستور نقدی! اما؟ین یباهاش دوست هیپسره فرراد ک نیا گفتیم شهیهم نایت _

 ：زده بود و ادامه داد پوزخند

 با ما فرق داره ! دشیاون عقا گفتمیاسکول هم م من

 جور بد! کیجور مسخره!  کیجور خاص گفت!  کیرا  "دشیاعق"

 !الوارن؟یع ایبعض دونستمیچه م ؟یدونیآخه م _

 ! دیخودش به حرف خوش کرکر خند و

 از ترس! لرزدیاکنون کنارش م دانستمیبودم که م یو من فکر کس دیخندیم

 ：کردم به خودم مسلط باشم یسع قیدهانم را با لرز قورت دادم و با چند نفس عم آب

کارو کرده بودم! دنبال  نی! من هم همفیکث یباز نیوسط ا یناموس منو بکش یپا ی! تو...تو...تو حق نداشتنیبب

 کن! ی! نه خواهرت...نه مادرت...نه دوست دخترت! تو هم انصاف داشته باش و جوانمردانه بازمایخودت بودم ن

 ：زد شخندیر

 برد و باخته! رسونهیرو به اتمام م یو باز کنهیکه برنده رو معلوم م یزی! چستیم نکردن اصال مه یباز چطور

 ...ای ردیمیم ماین ایآخرش  یکه بکن یهر غلط یعنیحرفش...حرفش وحشتناک بود... و

  

 حال*|ی*پرش زمان

 گوشم فرو رفت: یتو زیسوزن ت کیو مثل نوک  دیچیگوشم پ یتو شیصدا

 ! توروخدا

 سرش باال برود: میفشردم که مبادا صدا نیزم یرا رو میپا
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 ! نه

 شد و سرش را به چپ خم کرد و مظلومانه به صورتم زل زد: زیقشنگش ر یچشمها

 من؟! جون

 ! قسم نده المروت. رمیمی! قسم نده مرودیجانت را قسم نده جانان من! قسم نده جانم م آخ

 :دمیتوپ

 قسم؟

 گرفت: مظلوم تر شد و رنگ التماس به خودش شیچشمها

 قسم بخورم.  شمیبه حرفم ؛ مجبور م یدینم گوش

 دلم بگذارم؟  یسردرد آدم کش را کجا نی... ادمیکش میسمت اتاق خواب راه افتادم و چنگ به موها به

که خرج  یکنم؟ جز حقوق اندک ری... شکم ارام را چطور سیکاریطرفش ب کیطرفش ارام...  کی... گریجا ندارد د دلم

را چه کنم؟!  یلعنت یقسط ها نی... خودم به درک... آرام را چه کنم؟ اردیگیدستم را نم یپول شودیمخارج بزرگم م

 ...میگویهم.. دلم را م گرشیطرف د کیام...  ختهیرا ر شی... تازه چهار پنج تایاش مانده لعنت یلی، خ نیقسط ماش

 ...گرید میفرشته است... نگو

 "مگر؟!  شیبرا یجان کدام مادر سامان؟ مادر گذاشت ".. ترکدیجان مادرت... سرم دارد م ای.. ندیآ یدنبالم م آرام

 شد؟  تیدایاز کجا پ تو

 :دیگوشم جنب یفرشته تو یصدا

 ها...  زنهی! داره با تو حرف مگه؟یم یبچم چ نیبب سامان

 زل زدم: شیچشمها یعجز تو با

 ...ترسمیبره کاشان... م نایا بایبا ز خوادیم

 :دیمتعجب آرام وسط مکالمه ام با فرشته پر یصدا
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 !؟یزنیحرف م یبا ک یدار بابا

 تخت ولو کردم: یفرشته خودم را رو یچشمها یآب دهانم را قورت دادم و جلو دستپاچه

 واسم... یمخ نذاشت یزنیحرف م یکه... دم گوشم دو ساعته دار یذاریو هوش واسه آدم نم عقل

 آخه؟! شهیم ی! مگه چگهیتوروخدا د _

 را بستم و سرم را به بالش کوباندم: میها چشم

 !نه

 کرد: بغض

 ...ییبابا

د شود تو؟ حالت ب یکنم ب یمن چه غلط یبرو ؟یکنیبغض م یسفر کوفت کی ی... بغض نکن... براینکن لعنت بغض

را باز  میشمها... بغض نکن اما... تنها نه... چخواهدیهرجا دلت م برمتیدخترکم؟ م یکنیکاشان بغض م یچه؟ برا

 :شیچشمها یتو دنیکردم و زل زدم به ابر اماده بار

 نه! بحثم نکن.  یعنینه؛  گمیجان... م آرام

 نازک شد: شیو صدا دیاز چشمش چک اشک

 ... گهیآخه؟! بذار د چرا

 ی؟! صداپس میبداند! چه بگو ماریخودش را ب دمیترسیناراحت شود؛ م دمیترسیم شود؛یحالت بد م میبگو دمیترسیم

 فرشته از جا پراندم: یعصبان

 نه اونوقت؟  چرا

 درکم کن! یکیاو هم که سوال ارام بود... نامرد تو  سوال

 دک کردنش گفتم: یرا از درد سر به هم فشردم و برا میچشمها

 . شهیم یچ نمیبرو تا بب فعال
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 یام زدم و سرم را رو قهیدرد به شقاز  یفیو به سمت در رفت. ضربه خف دیدو شیچشمها یو شوق التماس تو دیام

 !گر؟ید یکنیبالش گذاشتم. تو چرا درد م

 تن آخر؟  کیچند درد به  ؟یدیگر چرا لعنت تو

 و ارام را صدا زدم: دمیرا از درد در هم کش میابروها

  آرام؟

 آنکه در خواستش را قبول کرده باشم با شوق برگشت : دیام به

 ! بله؟

 برام؟  یاریآب م وانیل هیقرص قرمزه... پشتش نوشته ژلوفن... با  هی خچالی یکشو یتو _

 و گفت: دیخواب شیچشمها شوق

  ؟ییمگه بابا کنهی! کجات درد مقرص؟

  کنه؟یسرم درد م گمیم یچ خونم؟یدو ساعته دارم روضه م _

 قلب تکه پاره من فرو رفت: یاش صاف تو زهیهجوم برد و ن شیچشمها یتو ینگران

  کنه؟ید مسرت در چرا

 چشم بستم : شیاز درد و پرسش ها کالفه

 ! مایقرص خواست هی... دونمیم چه

 و آنطرف مغزم نطرفیپشه سمج به ا کیبود و مثل  دهیچیرفت و من منتظرش ماندم... درد توی تمام سرم پ رونیب و

 .کردیم زیو و زیو و رفتیرژه م

دهانم انداختم و آب را سر  یو قرص برگشت؛ قرص را تو وانیآمد از آشپزخانه... آرام با ل یتق و توق م یصدا

 آن سمت اتاق رفت.  یِ. آرام به سمت چند دراور چوبدمیکش
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 هی. آخ که قلبم همراه نخ حاشدیکش رونیطرح ترکمنش را ازش ب یفرشته را باز کرد و روسر ی... کشویکشو

 و کج و راست شد.  دیهوا رقص یتو یروسر

 سرم ثابتش کرد.  یرو ،یرمق یو با گره ب چاندیو دور سرم پ را لوله کرد یروسر آرام

جا  میبازوها نیخودش را ب دهیگربه ملوس و غم د کیگذاشتم. مثل  میلبها یکوچکش را جلو آوردم و رو یدستها

 که کم رمق و لرزان بود گفت: ییداد و با صدا

 دور سرش. بستیم یروسر کردیفرشته هروقت سرش درد م مامان

 سامان؟ یمیبست! میشنو''دور سرش!  "بستیم"

 آرام!  یتر جلوه کنم. آن هم جلو یعاد کردمیعادت م دیتفاوت نشان دهم. با یکردم خودم را ب یسع

 را تر کردم: میاش لبها ماندهیدهانم را فرو خوردم و با باق آب

 بخواب تو ام.  برو

 و ساعت را نگاه کردم: دمشیبوس

 دهه.  ساعت

ازک ن ریخم کیمثل  میبازوها انیاما تنش م دمیدیمن! صورتش را نم ید انگار... اما نسبت به حرفهابو تفاوتیهم ب او

 و دستش دور کمرم ثابت و سرد مانده بود.  شدیم نییباال و پا

! احمق بودم... احمق بودم که گریو صورتش را از تنم فاصله دادم... حتما د دمیبودم.. احمق بودم که ترس احمق

قاتل زنم راست  گذاشتمینداشتم... احمق بودم که م مایرا با ن یفرشته را از دست دادم... احمق بودم که جرئت باز

که  ! احمقگریبگذراند... احمق بودم د یو فالن یرا با فالن شیخودش بگردد... قلپ قلپ باال بدهد... شبها یراست برا

 شاخ و دم ندارد. 

زل  کندیچرا چرا و ناله م یچارگیاما از ب داندیکه دردش را م یبودم که به صورت آرام نگاه کردم و مثل کس احمق

  دمش؟یدیم دهیمن رنگ پد ایبود  دهیصورتش... صورتش رنگ پر یزدم به رقص اشک رو

 "اره به جون فرشته!درد د یلیکردن درد داره سامان... خ هیصدا گر یب" کرد؟یم هیصدا گر یب نطوریهم شهیهم
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 دهانم را قورت دادم و با تمام بهت و دردم گفتم: آب

  ؟یکنیم هیگر

 : دمیتازه کرد .ناباورانه خند ینفس ینفس یصورتم و از ب یازش پرتاب شد تو یا مهیباز شد و هق نصفه و ن دهانش

 !!!آرام؟

 یو دلم مثل کاغذ مچاله شد و دردش تا رو دندیلرز فشیکوچک و نح یصامت و ساکت هق زد و سرشانه ها همانطور

ره و قلبم صد پا دیکتفم لرز یشانه ام گذاشتم؛ چانه اش رو ینشست. دست دور کتفش انداختم و سرش را رو میگلو

 شد. 

 :دمیو آرام پرس نرم

 زم؟یعز شدهیچ

ما ا شودیه ختم متهش به فرشت دانستمیکه خوب م یرا سفت دور گردنم حلقه کرد و من چشم بستم از درد دستش

 . شدیافتاده بود و نخ نم رزنیچند پ ریقرقره نخ بود که سوزنش گ کیسرش مثل 

 مامان چرا رفت؟! _

 :دیلرز شیبند آمد و صدا نفسم

 من تنگ شده... پس چرا رفت؟ یدل اونم برا دونمیبراش تنگ شده... م یلیخ دلم

 را تا پسِ ریه هایم داخل فرستادم. ژنیگرفتم و اکس نفس

 !نیبود... هم نیمادرت هم رهیبود که زن ِ منِ بی سر و پا شد... گناه کب نیدخترکم! گناه مادرت ا یچیه

 م؟یریمیمثل مامان م م؟یریمیما هم م _

 ببردش کشت جفتمان را!  نجایاز ا یکی... آخ رونییکی این بچه را ببرد ب آخ

 " ؟یدیدی چه بر سرم آورد ماین"

 "؟یدلم کاشت یتو یچه حسرت یدید ماین"
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 گفتم: فتدیتا نلرزد و لرز به جانش ن کردمیکه کنترلش م ییو با صدا دمیگوش و چانه اش را بوس نیب ییجا

 سِپَرِ تیرِ هر بی مروتی که قراره سمتت بیاد.  شمیزنده ام م یوقت تا

 کرد: سیچشم مرا هم خ تشی. معصومشیرا از روی شانه ام بداشتم و زل زدم توی قهوه ای خیس چشمها سرش

 ! باشه؟

 صورتش را چپ و راست کرد: مظلومانه

 ! باشه

 "باشه سامان؟! "

**** 

 ! شودیهم م ادیز چ؛یه شودیصاحاب کمتر نم یسردرد ب نیکه ا آخ

تاک  کیگرفته که فقط ت یمن هنوز خواب نرفته اند. خانه را سکوت یشب گذشته و چشمها مهیساعت از ن سه

 شکند.  یبار م کی هیثان کیرا هر آن  یواریساعت د

 فرشته!  یژلوفن عالج دردم شده و نه روسر نه

 !یاش را سر کن یکشتنه اند؛ آن وقت تو روسر تیچشمها یرا جلو یکیکن  فکر

 ! وانهیسامان... د یشد وانهید

 :شکندیشب را م مهیاش سکوت نصف و ن یطلبکار و حرص یصدا

 ! یروسر بفرما

 :دمیصدا خند یب

 اما دردمو ساکت نکرد!  خوشگله

 زل زد و لجوجانه گفت: میچشمها یتو
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 من نخواستم!  چون

 باال انداختم: ابرو

 اونوقت؟  چرا

 را مظلوم و آرام کردم: میصدا

 نامرد؟ یاز سردرد بمیرم تو بشینی به من نگاه کن من

. یریتا بم کندیتو را نگاه م دنینشیاو هم م کنی؛یکشته اند را سر م تیچشمها یکه جلو یکی یتو روسر چطور

 که عوض دارد گله ندارد؟ یزیچ یدیسامان؟ د یدید

 ''!؟یلعنت نیخفه نمیشد چرا ا''

مُرده اند جُز آرامی که خودم باید تک  میشده اند. همه برا بهیهمه باهام غر نکهیاز ا دمیپوزخند زد و من لرز فرشته

 تکِ نفسهایش را میشماردم تا زنده بماند! 

 دیگه چرا فرشته؟ تو _

 گفت: تیرا گرد کرد و با عصبان شیچشمها

 اعتراض کنه منم نه شما آقا سامان!  دیبا کهیاون

 . کردیشرمنده ام م یبدجور قتیکردم و حق سکوت

 آرام کن.  افهیو ق ختینگاه به ر هی _

 بغض کند؟! تواندیهم مگر م الیکرد؛ خ بغض

 .ستیشده... شده پوست استخون... رنگ به صورتش ن یبچم چه شکل نیبب_

 آورد؟ یرا باال م شیصدا الیشد و صدایش را باال برد. کدام خ نزدیکم

 سامان؟! ستی! بس ن؟یزنیانقد زار م ستیبه تو هم میگن پدر؟! بس ن _
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 آدم را؟  کندیمگر شرمنده هم م الیکه گردنم شکست از شرم. خ آخ

 :دیفرشته تو... حرفم را بر _

 هنوز!  دارهیب نی... ببنشیاالن برو تو اتاقش بب نی! بسه سامان... بسه. همسیه

 ! کندیمن بغض هم م الی. خدیترک بغضش

 . ادیبچم خواب به چشماش نم نیبب

 نشست. نیزم یرا خم کرد و رو شیو کم توان زانوها درمانده

 زد: هق

 همش ترس و لرز بود. میخدا زندگ به

  ؟یچرا نگفت ؟یدلت بود؟ چرا نگفت ینبودم تو ترس تو من

 تا صبح بشه!  کردمیشبا دق م نیمامان بابام مخالفت کنن با ازدواجمون. سامان به امام حس دمیترسیاولش که م _

 یمال تیکجا؟! خانواده فرشته وضع یفرشتگ یب یروزها نیکجا... دغدغه ا میآن روزها ی. دغدغه هاریبخ ادشی

 کنمیپولدارتر بودند. چند سال التماسشان کردم که فرشته را خوشبخت م یلیخانواده ما خ داشتند و از ییباال یلیخ

 و اِل و بِل. آخرش هم که این شد! 

دو نفره شان  یخارج و همانجا زندگ یتو یقبرستان کیرفتند  شانیو مادرش بعد از به سر و سامان دادن بچه ها پدر

 یدانیاصال؟ م دیزنده ا ندیبار هم به من و فرشته نگفتند خَرَت به چند مَن؟ یکبار زنگ نزدند بگو کیرا ادامه دادند و 

 چرا؟ 

 دخترشان را به من آس و پاس بدهند.  دندیکشیم خجالت

 خجالت بکشم.  دیترسی. مزکمیعز زدیدلتنگشان بود و دم نم فرشته

 ! یآنجا چند روز برمتیم یخواهیگفتم که اگر م شیروز رک و پوست کنده برا کی

 و رفتن شاخ و دم ندارد که!  یپا و آن کرد و دلتنگ نیا یاو کل و
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 پدر و مادرش راهمان ندادند؟  شودیارمنستان. اما باورت م میهم رفت با

 ! ستیو گفت بابات خونه ن دیکه مادرش کوب یدر ی. صدارودینم ادمی چوقتی... به خدا هرودینم ادمی چوقتیه

از اشک. رگ ِ غیرت و  شدیپر م یه شیداشت آن روز پشت در. دهانش باز مانده بود و چشمها یچه حال فرشته

 غرورِ نداشته ام باد کرده بود آن روز. 

ه ک یدم خانه مادر و پدرت. آنها هم سرِ آش ی. قلبش درد گرفته بود خب. فکر کن بروکردیم هیابر بهارانه گر مثل

 کنند!!! بارت زینخوردی چپ و راست چ

 کرد.  یم هیدانم فرشته چطور گر یاما خوب م میهتل ساکن شد کی یدانم چطور تو ینم

و  تزاینه پ میگو ی. کوفت و زهرمار که مدمیکش رونیکوچک هتل ب خچالیکه بود را از  یکوفت و زهرمار هر

ه همه ک گریلب بزنم بهشان. چند تا تخم مرغ و چند خرت و پرت د دمیترس یکه م وهیمثال... چند پاکت آبم چیساندو

 سطل آشغال.  یرا صاف انداختم تو

 . دمشانیمال یآب م ریداشتمشان و ز یبر م یکی کیو مشغول شستنشان شدم.  نکیس یتو ختمیرا ر ارهایخ

دستم را به سمت سینک  مانده توی ارِی. کالفه آب را بستم و خدیکش یاعصابم خط م یهق هق فرشته رو یصدا

سرخ و ملتهبش جان دادم  یچشمها دنیداد و فرشته با ترس سر بلند کرد و من با د یبلند و بد یپرتاب کردم. صدا

 لحظه.  کی

 زدم: داد

 ! ؟یزن یمُرده داری اونجوری براش زار م تیک

 را از سر گرفت: هیزل زد و گر میچشمها یتو مظلومانه

 ... یشعوریب یلی... خیبد یلیخ

 پرت کردم.  یگوشه ا یکیرا هم مثل آن  نیو ا دمیکش رونیگردنم ب یرا از تو شبندیپ کالفه

 نگاه کردم: نشیسرخ و اشک مرخینشستم و به ن نیزم یفرشته رو کنار

 فرشته؟  یکنیم هیواسه اونا گر یدار ییخدا
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 زدم: پوزخند

 . کردمیم رونشونیجات بودم مثل خودشون از مغزم ب من

 زدم: شخندیر

 ! رونیب کردمیم پرتشون

 شیزانو ینگاهم کند ... اما مثل مادر مرده ها سرش را رو یجور کی ایداد بزند...  یزیصورتم چ یداشتم تو انتظار

 گذاشت و از ته دلش زار زد.

 

 

 

 

 گذشته[  | ی]پرش زمان

گوش سارا فرو کردم...  یچه را آنقدر هول و مضطرب تو دانمیپشت تلفن به سارا پراندم... نم یزیچه چ دانمینم

و  دودیرضا مثل دم پشت سرم م دانمیاش کردم که آرام را حاضر کند و بروم دنبالش... فقط م یچطور حال دانمینم

 مگردیآرام را نبر... و من هم صد بار برم دیگویکند و میم "نرو نرو"... کندیم "سامان سامان"... زندیحرف م زیر کی

را  "بچم" ؟یشناسیرا که م ماین "! ایگفته است با ]بچت[ ب ماین"..."گفته است ماین"... شودینم دهمیو جواب م

 :دیگویو با نفس نفس م شودیرضا سد راهم م کنم؛یو با شتاب بازش م گذارمیدر م یچطور؟! دست رو

 ! سایوا

 لتمی... بذار به بچه ها بگم... موباامی... خطرناکه... بذار منم بیبرینرو... چرا ارامو م یبگ یخوایهمه حرفاتو حفظم! م_

 ببر... 

 گفت: تیو با عصبان دیرا بر حرفم

  شون؟یکیبه  یدیتو گوش م مگه
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 فرشته را برگرداند و من به حرف رضا گوش کنم؟  خواهدیم ماین ن؟یخوب است ا حالش

 و مضطرب سرم را برگرداندم و به ساعت نگاه کردم: آشفته

 ...ارهیبال مال سرش م زنهیم شهیم وونهیبرسم د ریاونجا باشم... د دیساعت چهاره... پنج با رضا

بود را  یو ندانم کار یچارگیکه هرچه ب یتلخ ادیسرم و پشت بندش فر یدستش را بلند کرد و کوباند رو یجد یلیخ

 رهاند: میشانه ها یرو

تو گِل؟ میدونی اسکل؟ اون مرتیکه  یریم یبا کله دار یدونیم چیتو سرت... خاک تو سرت... اُمُّلِ خنگ ه خاک

اون آشغالو به  یدار یفهیتله س؟ م یفهمی! میریساعت زودترم م هی یدعوت نکرده که دار یتو رو عروس یمفنگ

  ؟یکنیم کیهدفش نزد

 :دیام کوب نهیس تخت

 ؟ییکجا یدونیم ؟ییکجا یدونیم

 فرشته. یه بخان نیا یجا.. تو نیهیچ جا.. هم کجام؟

 :زندیم ادیفر

خانواده دوست... با تو ام... چرا از اون مخ آکِت استفاده نمیکنی که بفهمی یه دیوونه تر از  یشجاع! آقا یتو ام آقا با

و خودت ای ؟یخودت شَق وایساده توی همون قبرستونی که میخوای بری و تو و زن و بچتو بِتِّرِکونه؟... ها سامان؟ خنگ

  ؟یبه خنگ یزد

و ناخواسته فرشته را کت  یبه خنگ زدمی.. خودم را مرفتیام به فنا م یو لپتاپ و زندگ یبه خنگ زدمیرا م خودم

, سامان؟ دهن ری... دهن شریدهن ش یتو رومیو حاال با کله م یبه خنگ زدمی.. خودم را مدادمیم ماین لیبسته تحو

 ! دهن قحطر؟یش ییگویرا م مایآدامس ندهد؟ ن یقش بوفو ایگند الکل  ینشد دهنش بو کباری کهیدهن همان ما؟ین

 بود؟ 

 تر...  رهیت یبود... کم یرنگ نیفرشته هم هم یرضا... چشمها یچشمها یزدم تو زل

 نزدم... آرام بودم..  ادیفر



 مزمنمرگ 

 
180 

 

 یکُلتش را... نیما کلت دارد؟ فکر نمیکنم... چاقو دارد... آر مایام است... امروز ن یروز آخر زندگ کردمیفکر م دیشا

 همراهش بود...  شهیاطرافش... هم ییطال ی... رگه هاnدسته اش نوشته  یرو کهیچاقو دارد... همان

 چرخاندیدستش م یچاقو را تو زند؛یم هیلبخند کر کی ستد؛یا یمن م یروبرو مایروز مرگ من است... امروز ن امروز

 آورد یچاقو را با شتاب جلو م مایاما ن شودیها م لمی... مثل فرودیو عقب م گذاردیترس م میچشمها یچاقو توو برق 

 ...رودی... شکمم... فرو ...میو آه... تو

... انگار گوشت و پوست مرا گذاردیم شیدندانها نیرا ب نمشیبیکه حاال م یو آدامس رونیب کشدشیرحمانه م یب

 نیو ب مکدیاش م یذره ذره وجودم را با سق الکل ای... کندیو پوستم را تف م خوردیمثل تخمه گوشتم را م ای... جودیم

 ... جودیم شیابهایآس

جان از تنم  شودیکه وارد شکاف زخم م ییهوا دهم؛یاز عمق وجودم سر م یو آه شودیم دهیکش رونیاز بدنم ب چاقو

 ...کندیخونخوار به سمت تنم پا تند م یوالیه کیو چاقو مثل  بَرَدیم

 می. پلک هارودیو هوا م شودیو تمام نفسم آه م شوندیبدنم منقبض م یاعضا رود؛یراستم فرو م یتوی پهلو دومی

 یاورد و پشت بندش سوم یم رونیو باز چاقو را ب ندینش یتن داغم م یو عرق سرد رو شوندیاما محکم م یطوالن

 را... 

 ! یغلط چی. هیات نکرد یغلطِ مهمی توی این زندگ چیروز مرگت است سامان و تو ه امروز

و عشقت  یخواندیم دیکشی. هروقت عشقت مگریبود د ی! عشقیچینماز که ه ؟یکردیم دیچه کارها با سامان

 نه!  دیکشینم

 گذاشتم.  شیرا باز کردم و پا پ در

  شوند؟یم یآرام و فرشته چ یریتو بم سامان

 لحظه برگشتم و به رضا نگاه کردم: کیانم را قورت دادم؛ ده آب

 من مُردم حواست باشه به آرام و فرشته ها... رضا

 پرت شدم جلو.  یخواسته هلم داد و منِ بی جان و رمق چند قدم نا

 حرفات.  نیبا ا ریبرو بم _
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 مرگ گذاشتم. *** یبه سو شیپا پ شیو به جا دمینخند

 . دیچکیم می. درونم داغ داغ بود و چک چک عرق سرد از سر و رومردمیعرق بود. از استرس داشتم م سیخ تنم

 دیمثل ب می. پاهادهدیگند م یو... بو دهیششصد سال است عوضش نکرده ام به تنم چسب کیکه نزد یشرتیت

 خودم و آرام را چطور سالم رسانده ام.  نجایتا ا دانمیو نم لرزندیم

 ماست؛یام دست ن یفرمان زندگ دانمیخورد و خوب م زیدستم ل یخیسند و نمیدانم چقدر فرمان تودستهایم  کف

 ! چرخاندشیو چه خشک م سیندارد؛ چه خ نهایکار به کار ا ماین

 . یبرهوت است و نه فرشته ا ابانیب نیا یتو ییمایچله تابستان و نه ن یاز سرما تو زنمیم دندانک

 :دیآ یآرام م دهیترس یاندک یصدا

 کجاعه؟  نجایا بابا

 :دهمیقتلگاه و قورتش م میبگو دیآ یسر زبانم م تا

 . دونمینم

 :میصدا انیم یاز لرزش و دندانک ها گرداندیسر بر م و

 بابا؟ سردته

 را بین زانوهایم میفشارم تا گرم شود: دستم

 ! نه

 . گشتیاولش بازم یو باز به جا سوزاندیرا م میگلو رفت؛یباال م میاز گلو یه یترش عیما

 دستم را تکان داد: آرام

  نجا؟یا میاومد چرا

 شدم.  ادهیپ نیرا ندادم و از ماش جوابش
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 ...!زدمیم خیآفتاب خودش را به تنم کوباند و من هنوز داشتم  نور

 یمن مای! ساعت پنج است و نرودیجلو م هیثان کی, کباریهر دو ساعت  یرا نگاه کردم. لعنت نیساعت ماش مضطرب

 چرا؟! فرشته کجاست؟  دیآ

 ! کنمیو به زور نگاهش م جنبدیم میگلو یتو عیباز ما زند؛یم میصدا آرام

 :کندیم زیر تیرا با مظلوم شیچشمها

 . ترسمی! من مرونیب نرو

سر  و تکاندیدلم را م شنومیم نیزم یعبور آرام آرامش را رو یکه صدا ینیماش نمیبنش میایو تا ب شودیم شیر دلم

 . کنمیبلند م

 :کندیبغض م آرام

 ! بابا

 نباشد اصال!  ماین دیشا نم؛ینشسته اند را بب نیماش یتو کهیکسان کنمیم تقال

 . ستدیا یام، درست مقابل من م یدر چند متر نیماش

 ! شناسمیو چهره اش را نم شودیم ادهیاش پ راننده

رده در را باز ک شیکه برا یکس گذاردیراننده نم کلی... هکندیو راننده در پشت را باز م کوبدیدهانم م یتا تو قلبم

که  یمت.... قارودیکه کنار م یو پشت بندش قامت کندیرا منجمد م میاست که دستها شیها ی. فقط... فقط کتاننمیبب

 ... گذاردیم شیو تباهکار قصه پا پ رودیکنار م

 یسردند... چشمها شیسردند... چشمها شیسردند. چشمها شی... چشمهانمشیبیبار بعد از لو رفتنم م نیاول یبرا

 . دهندیسرد کار دست ادم م

 یو جور بد ماندیهمانطور گرم م شیچشمها یو نفرت مزمن تو بنددیم دمیام یرو خینگاه سردش  کند؛یم نگاهم

 ...کندینگاهم م

 . فرشته... فرشته ...ستمیا یحرکت م یو منگ و ب ردیمیگ نفسم
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 نیمز یبا ضرب رو ی. جسمدیرا کش یزیدرِ کنار نیما را نبست و چ شانیکیشدند و  ادهیپ نیاز ماش گریسه مرد د دو

 خورد و ناله زد. ناله اش آشنا بود... فرشته بود؟؟ فرشته بود؟ 

 مثل یمتوجه من نشده بود انگار... فقط چند قدم مانده بود بهش؛ کس دم؛یتوجه, به سمتش دو یخودم آمدم و ب به

 . دیزدم و تقال کردم. از پشت مرا گرفت و عقب کش ادیهم شد؛ فرمن پا تند کرد و سد را

 که امده ام.  یچه امده ام. برا ی. براستندیک نهایکجاست. ا نجایا دمیفهم تازه

 . زندیم ادیرا فر "بابا"و  زندیم غی. آرام وحشتزده جکشدیم رونیو آرام را ب رودیم نیبه سمت ماش گرید مرد

 :زنمیم نعره

 آشغال؟!  یدار کاریاون چ به

نه فرو رفت و گو نمییباال و پا ابیآس انیگونه ام حس کردم؛ گوشت گونه ام م یرا رو یزیچ ینیپشت بندش سنگ و

 :ماین یصورتم و صدا یچپم پوستش نازک شد انگار! مشت زدند رو

 دارم.  تیسر و صدا حساس به

 ات؟  افهیو ق ختیر یمشت بزنم تو دیدارم. با تیهراسان ارام هم حساس هیگر یناله فرشته, صدا یهم به صدا من

 :دیآ یم نییچانه ام پا یو تا رو شودیم یو چک چک خون دهانم با بزاقم قاط زنمینفس م نفس

 فقط.  میولشون کنن! جفتشونو! من و تو باش بگو

 را همانطور کج و کوله نگه داشت: شیزد و لبها پوزخند

 جناب سروان؟! پلک زدم: دیندار یا گهید امر

 ! لطفا

 ...زرِ...مفت...نزن. "لطفا_"

 توی تنم می آمد. به خدا که خار میرفت تنشان میمردم.  لرزه

 نم گرفت: میچشمها
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 !ماین

 بجنگم. دیزی نیکه چطور با ا کنمیفکر م نیو من به ا شوندیاش بسته م یدل یاز فرط ب میچشمها

 کارت ساخته است سامان. کارت ساخته است...  دیگویگوشم م یتو یِشگیهم یصدا

 خاک و خل افتاده است. یرمق رو یفرشته همانطور ب رود؛یو به سمت فرشته م کندیبه من پشت م "دل یب"

 خفقان گرفت.  میگلو یتو یبیو هق هق غر دیگرفت و بلندش کرد. تن فرشته از درد لرز شیاز موها ماین

  د؟یدیو خدا مرا نم ماین یدستها یبود و سرش تو نیزم یرو شی؛ پاها دشیکشیگرفته بود و م شیموها از

 ست...  یسنگ یمایهمان ن مایاما ن کشم؛یم ادیفر زنم؛ینعره م کنم؛یم تقال

 شده اند.  لیقابل قطع تبد ریمزمن و غ ییآرام کم رمق شده اند و به صدا یغهایهق و ج هق

ز و قلبم را ا کندیام را پاره م نهیانگار س یکیاورد ؛  یاست و سر فرشته را باال م ستادهیا میدرست روبرو ماین حاال

 . کشدیم رونیدرونش ب

. یاش کبود و متورم است و پوستش کبود و خون ینیو ترک خورده اش. ب یخون یو لبها یاز صورت خاک لرزدیم قلبم

 . شوندیهق من مفرو رفته و باعث هق  شیشکاف زخمها یتو زیر زیر یخاک و سنگها

 کیبار, فقط  کیکه بگذارد  کنمیرا التماس م مایو ن شودیکم رمق و رو به بسته شدنش رو به من دوخته م یچشمها

و  رمشیآغوشم بگ یتو هیکنم؛ بگذارد فقط چند ثان زیصورتش را تم یبگذارد زخم ها م؛یبگذارد تنها باش گریبار د

 زار بزنم.  انشانیکنم و م ختهیر فشانکه حاال نص ییموها یسرم را ال قهیآرامش کنم؛ فقط چند دق

بر  و بر و کندیشلوارش م بیج یچهار انگشتش را تو شودیپاک نم شیلبها یاز رو چوقتیکه ه یبا پوزخند ماین اما

 .کندیمرا نگاه م

 ق هق! بود به ناله و ه ریچنگال مرد اس یکه تو یارام یشده اند و ضجه ها لیبه ضجه تبد میهق ها هق

 هم تمام شود!  "هق هق"باشد و با  "هق هق''که سرش  یا جمله

پست فطرت؟ چه  یکه تنش آسوده شد. آخ تو با فرشته من چه کرده ا دمیبه خدا د کند؛یفرشته را ول م یموها ماین

 ؟یکرده ا
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تو خانواده ات به چه  یِغلط کار کیبخاطر  نی! ببیسگ صفت یلیاندازم. خاک بر سرت سامان... خ یم نییرا پا سرم

 . زندیو هق م لرزدیغول تشن م کی یدستها یچطور تو نیافتاده اند. بچه ات را بب یروز

 و شرم کن!  نیاست... حال و روز خودت را بب ریاس مایمثل ن یچنگال عقاب یچطور تو نی... ببنیرا بب زنت

مان و ان چاقو ه ستدیا یم دنشانیقلبم با د .کشدیم رونیچپش ب بیاز ج ییکُلتی از توی جیب راستش و چاقو ماین

 چاقوست! 

 :دیگویو رو به من م زندیم یمرموز لبخند

 کدوم؟!  با

به  امین یبه دهانم وقت دیزد و قلب من چسب ی. فرشته ناله کم رمقشودیگشاد م میو چشمها شوندیسست م میپاها

 سمت آرام رفت. 

ب تکان خوردند و طل شیو نگاهش کردم. لبها نییمن به حالت درازکش افتاده بود؛ سرم را اوردم پا یپا نییپا فرشته

 گرفتند.  شیمن راه آسمان را در پ یآب کردند و ضجه ها

 داشتم فراموشم کرده.  نیقیکه  ییخدا اسمان

 رونیا گرفت تا از چنگ مرد بدستش ر ماین دم؛یشنینفس نفس لرزانش را م یناله آرام قطع شده بود؛ اما صدا یصدا

 بکشدش. 

 آرام را کنار من و فرشته آورد.  مایباز و بسته شد و ن یمثل چ دلم

 درست وسط آخر خطم... ییجا کیبود که بهم فهماند  سشیلرزان آرام از ترس و شلوار خ یپاها

 کی ینیبنش دیو با یمانیو نه راه پس؛ از کرده ات مثل سگ پش یدار شیکجاست؟آنجا که نه راه پ یدانیخط م آخر

 . یو مثل مادر مرده ها زار بزن ینگاه کن دیآ یکه به سراغت م یگوشه و به سرنوشت

 ارام زانو زد: یپا یجلو ماین

 ن داد(؟ تکان تکا شی)کُلت را جلوی چشمها نیا ای)چاقو را باال آورد(  نیخانوم کوچولو؟ با کدوم؟ ا یگیم یچ تو

 نگاهش کرد. زدیم یدیکه به سف یگشادشده و رنگ یبا چشمها آرام
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کُلت را با شتاب و عصبانیت کوبید روی دهان آرام و مثل وحشیها  دیازش نشن یجواب مایکه گذشت و ن یا هیثان چند

 نعره زد:

 تو ام توله سگ! با کدوم مامانتو به درک واصل کنم؟  با

  ستاد؟یا یام چرا نم یو قلب لعنت از دهان آرام راه گرفت خون

 زدم: نعره

 ... یبه چه حق آشغال

 . کندیبه سمت فرشته قطع م دنشیرا با دو حرفم

 آرام را گرفته بود گفت: نیاز ا شیکه پ یبه مرد رو

 وا نگهدار!  چشاشو

 چه کارمان بکنند؟  خواستندیبند آمد و م نفسم

 فرشته گره خورد و کُلتش روی شقیقه اش نشست.  یگلو یرو مایبلند شد و دست ن شیفرشته از موها باز

 زدم: یدیگر نعره

 کن کثافت....ولش کن....  ولش

 اش.  جهینت یب یرمق تقال کرد و قلبم صدپاره شد از تقالها یب فرشته

 و کُلت را روی شقیقه فرشته سفت کرد: دیماشه را کش ماین

 صحنه رو خوب بخاطر داشته باش جناب سروان.  این

 به آرام کرد: رو

 کوچولو شما هم با دقت نگاه کن.  خانوم
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 یارام و حرص خوردنها یخنده ها یاگر با صدا شودیکابوس. آخ چه م کیهمه خوابند و من هم غرق  نهایخدا... ا یا

چشم بسته انجام  یهرچه امر کن ،یی. هرچه خودت بگوشومی. آدم ممیمعامله کن کی ایب ایشوم؟ خدا داریفرشته ب

 !نیکن....هم دارمیفقط ب دهم؛یم

 میالتماسها نیصدا و آرام زل زده بهشان و من آخر یهم ندارد. آرام, ب ختنیجرئت اشک ر یو حت لرزدیفرشته م تن

 :کنمیرا م

 تو رو جون نگارت!  مایتو رو روح پدرت... ن مایتو رو جون مادرت... ن مای. نکنمیالتماست م ماین

خفه  مایگلوله ن کیشل یشکستنم همه و همه با صدا ی. ناله ام... هق هقم... و صدا..می... التماسهامیضجه ها و

 . میکه داخلش بود یبرهوت ابانیاندازد به ب یدامن م یاهیو سکوت س شوندیم

 کیجان دادنش... همه و همه مثل  یزنده ماندن... لحظه ها یبرا شیتقالها نیمنقطع فرشته و... آخر ینفسها یصدا

ش با چاقو به جان مایمثل ن یوانیو ح رودیرژه م میچشمها یو جلو ماندیگوشم م یتا ابدالدهر تو ریناپذ انیکابوس پا

 افتد.  یم

چطور  دانمیچطور ضربان قلبم به کوبشش ادامه داد. نم دانمیچطور نمردم! نم دانمی. نمدیآ ینم ادمی زیچ چیه من

را  یگریوحش نیرا نبندد و ا شیتا چشمها دیکشیم نیی و پاارام را از باال یچشمها یمرد دمیند ی. حتدمینفس کش

که من و ارام رها کردند و ارام همانطور سنکوب  یمرد ود ی... حتدمیرا هم نشن سیپل نیماش ریآژ یصدا ی. حتندیبب

و من و تنم و سرم و تمامی اعضا و جوارح بدنم روی زمین کوفته شدند و خون از تن فرشته مثل  ستادیکرده ا

 . زدیآتشفشان فواره م

شده بودم به  رهیاعتماد نداشتم و خ میبه چشمها ند؟یبیرا م زشیاعتماد نداشتم. کدام چشم مرگ عز میچشمها به

 یا یبود که قمار شده بود سرِ باز یمن شده بود؛ کس یکه قربان ی. کسدمیکشیکه به عشقش نفس م یجان یب کریپ

که به امید لبخند و تشویق و بردباری های او به  ختماما بازی کردم... بازی کردم و کسی را با بازمیم دانستمیکه م

 بازی مرگ خودش ادامه دادم. 

 کباریهر صد سال  ه،یو هر ثان شدیمغزم اکو م یتو یتاک ساعت کیت ی... صداگذشتندیم یها به کند لحظه

 انگار!  گذشتیم
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ند چ نیکرد؛ انگار نه انگار تا هم یصورتم خال یسس رو شیچند روز پ نی. انگار نه انگار تا همشدیباورم نم مرگش

قلقلکش داده بودم. انگار نه  یکل شیچند روز پ نی. انگار نه انگار همکردیتبلت با ارام کل کل م کیسر  شیروز پ

 انگار!

 روح عشقم برسم!  یسر دادمشان تا به جسم ب نیزم ینداشتند و رو ستادنیقدرت ا رتیز حا میپاها

از ِ ب شیبود بردم. چشمها دهیخون دراز کش انیکه م یبه سمت تن میایست کردند و دستها شیکنار پهلوها میزانوها

 چکسیفرشته را هم گرفته... اما ه یآرام را گرفته بود, چشمها یکه چشمها ی. انگار همان مردزدیباز بود و پلک نم

 ! ماین ی... نه آن مرد... و نه حتستین

 ... ندیگویم "بدو بدو"است که  نیخاک و خل زم یرو شانیمحو و چرق چرق کفشها یصدا فقط

ش مرا ا دهیترک خورده و خشک ی. لبهاکندیلمسشان م یوقت زندیم خیو دستم  نندینشیصورتش م یرو میانگشتها

 :میگویو به آرام م کندیبلند م

 ! ن؟یاز تو ماش یاریرو م هیآب معدن یبطر

به خواب  نیماش یکهایافتاده و خونِ همان تو دهنیِ نیما گوشه لبش خشک شده و آرام کنار الست یآرام گوشه ا و

 رفته. 

 شومیاندازم؛ خم م یآرام م یرا رو شانیکیآورم و  یم رونیو دو تکه ملحفه را ب یو آب معدن رومیم نیسمت ماش به

 ملحفه را... کشمیباال م شیگلو یو تا رو

 با غضب گفتم: یلب ریو ز دیآ یم سیپل ریآژ یو صدا نمینش یفرشته م کنار

 که بخوابن!  شهینم خفه

 . دهمیو آب را به خوردش م کنمیگردن فرشته و بلندش م ریز خزانمیو دستم را م کنمیرا باز م یبطر در

 است. ی. لباسش خون خالزدیریلباسش م یو تمامش رو دهدیرا قورت نداده, پس م آب

 . دینمایاما همانطور ترک خورده م ست؛یخشک ن شیلبها گرید حاال

  ؟یچرا لعنت یخوریو نم دهمیآب به خوردش م باز
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 . ستیاالن وقت خواب ن یو لعنت ندینشیتنم م یتنش رو یو سرما دهمیم تکانش

 . دیبگو یزیچ نکهیا دیبه ام گذارمیپوسته پوسته اش م یلبها یو لب رو کنمیش را نوازش مصورت کبود یرو

بلند و با  یکس د؛یآ یم یکس یآشنا یو صدا شوندیتر م ادیو ز ادی... قدم ها زدیآ یم یتند کس یقدم ها یصدا

 . کندیم مینفس نفس صدا

 :خندمیبه فرشته م یو با اشاره کوتاه زنمیرضا لبخند م یرو به

 . شهیپا نم کنمیصداش م یلوس شده هر چ نیبب

 افتد: یم نیزم یندارد و کنارم دو زانو رو ستادنیا ی. از نفس نفس, ناستدیا یو کنارم م کندیبه سمتم پا تند م رضا

 ...رمیبم

 مُرده که او بمیرد؟ رضا جان من؟ رفیق جان من؟  یچرا؟ ک رد؟یبم

و  دیمن کش یچانه اش را با دستها نییتا پا شیموها یصورت فرشته نشاند؛ از رو یدستهایم را گرفت و رو رضا

 من بسته شدند و من مات و مبهوت گفتم: یفرشته از پسِ پرده دستها یچشمها

 ... چشماش

 تکان خورد: شیچشمها یشانه ام و آب تو یدست گذاشت رو رضا

 سامان؟  یگیم یچ

و من باز فرشته را صدا زدم و کنار گوشش  ستادندیبخواهند ا یزیماندم و دو مرد با برانکارد آمدند و انگار چ مات

 :دمیزمزمه کنان لب گز

 ! نجایا سادنیپاشو وا یخانوم

 , سرخ سرخند.یقهوه ا یاند و به جا ختهیزلفش که دور سرش ر انیکرده م ریگ رمیگ و

 :ندینش یغم م شیچشمها توی

 ببرنش... پاشو پسر.  خوانیم پاشو
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 :کنمیم کیبار چشم

  کجا؟

 رضا: یابهت صدا انیم ندینشیم بغض

 . ینجوریسامان نکن ا پاشو

 ببرنش.  خوانی: خب بگو کجا م_

 تا بلند شوم: دیو با خشم دستم را کش ستادیزد و ا ادیفر

 مُرده؟  ینیبینم ؟یباز! کور تینزن به خر خودتو

 :خندمیم

 . ادی! فقط سرش شکسته. داره خون مدهیخواب

 و خون و برانکارد و آن دو مرد.  ماندیآن طرف و فرشته م کشدیدستم را م رضا

 : رضا نکن. بذار ببرمش دکتر. _

 .شودینم فمیبار رضا حر نیسمت فرشته و ا دومیباز م و

و  شومیبلند م گذارم؛یم شیزانوها ریدست ز کیگردن و  ریدست ز کی زنم؛یو خشونت کنار م یدو مرد را به تند آن

 :زنمیو ناله م ترسمیو خون تمام سر و صورت فرشته را فرا گرفته. م دودی... رضا پشت سرم مدومیم

 . یشی, خوب ممارستانیب رسونمتیدرد و بالت به جونم. م اریب طاقت

. تن شودیخشک م میو گلو مدویرضا تندتر م دنیو با د گردانمیسر برم دنیدو نیدر ح زند؛یپشت سرم بوق م یکس

 .خوردیتکان تکان م دنمیفرشته از فرط دو

 :زندیم ادیبا خشم فر نیاز همان داخل ماش رضا

 ؟یروان ییبدو یخوایم یک تا
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 با چند مرد به یپوش دیبه دادم برسد؛ زن سف یتا کس زنمیم ادیو فقط فر دهیامانم را بر ینفس و کم توان نفس

 .دهندیتخت دراز م یو فرشته را رو دوندیسمتمان م

 و کبود و سرد است.  یو تمام بدنش خون ستیبدنش ن یتو یخون ریغ یجا کی گرید

 . شیبرا کنمیو بغض م رودیم دلم

شدند  ی. وارد اتاق بزرگکنمیدعا م شیو من سر تختش را گرفتم و با هق هق برا دوندیدنبال تخت فرشته م پرستارها

 نیزم یرو یچارگیکردند و رفتند و من از ب میفرشته رها یهمانجا پشت در، ب میو التماسها یزار هیو مرا با وجود گر

 شود؟یم وبفکر کردم که چه شد اصال؟! فرشته خ نینشستم و به ا

 کردند؟ دارشیکجاست؟ ب آرام

  ؟یبریاسمش را م شودیم تیچه؟ رو ماین

 ...فرشته

سامان؟ جانت به جانش گره نخورده بود  یگفتیچه بهش م دیآ یم ادتی. کندیافتد و سرم زق زق م یبه تنم م لرزه

 مگر؟ 

 که... هنوز که نمر...نمرده است... هنوز

 ؟یکنیرا خر م یسامان؟؟ ک نجاستیا بهیاست؟ غر نمرده

 ... فرشته زنده بود.کنمیرا خر نم یکس

 بود؟ زنده

 شو...خفه شو...خفه...خفه.. خفه

 .چرخدیدور سرم م مارستانیو سقف ب گردندیم میاافتد و چشمه یبه دوران م سرم

 .شومیم هوشیو با عق ب شودیدهانم ترش م بزاق
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گفتن  "سامان"مثل  یگریمثل زمزمه و د یکیمثل چک چک قطرات آب؛  یکی خورند؛یگوشم وول م یتو ییصداها

 اند.

 ：و لغزندیهم م یرو می. لبهاکنندیباز شدن م یو چشمانم تقال دهمیدهانم را قورت م آب

 ...فرشته

 ! ستین یرضاست کار سخت نکهیا صیو تشخ نندینشیم میدستها یرو یگرم کس دست

 ：شومیم رهیپر از محبتش خ یچشمها یتو

 رضا؟

 ：شودیتر م قیرف

 رضا؟ جان

 هم قلب دارد. مای... نیتو هم قلب دار کنم؛یم بغض

 هوش اومد؟ به：_

 .کنمیرگ دستم حس م یرا رو یزیچ یزیو سوزش و ت شومی. با شتاب بلند مردیگیو رو ازم م بنددیرا م شیچشمها

حمله  رونیو به ب کنمیسمتم. در را باز م داردیبر م زیو خ کندیرضا شوکه سر بلند م م؛یآ یم نییتفاوت از تخت پا یب

 .دهندیرخ م هیتا دو ثان کی یاتفاقات فقط تو نیو همه ا کنمیم

 ：میگویم یکیو رو به  دومیم یپرستار ستگاهیسمت ا به

 ...کجاس ال...الن؟ی...عمل داشت...او...اورژانسع

دستم نگاه کرد و خواست لب باز کند  یرا باال اوردم و گوشه لبم را از استرس خاراندم. با کراهت به خون جار دستم

 ：که نطق وا نشده اش را خفه کردم

 .ری...فرشته...پورمشف
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را  و باالخره سرش دیکوبیوار م وانهیرا فشرد. قلبم د بوردیک یو ترق ترق دکمه هااش کرد  یبه زن کنار دست ینگاه

 ：آورد رونیب توریاز مان

 کردن. منتقلش

 اقینگاهم کرد و با اشت رتیرا بهم داده اند انگار که پرستار با ح ایوجودم پرتو افکند و دن یو شوق تو دیام نور

 ：گفتم

 کجا؟

 ：نگاهم کرد مات

 راهرو ؛سمت راست. یانتها ن؛ییپا طبقه

رفتم و تمام راهرو را تا تهش  نییسرشار از بغض از پله ها پا ییخوشحال و ذوق زده اما با گلو یبرق گرفته ها مثل

 . سر برگرداندم سمت راست...دمیدو

 برگرداندم سمت راست... سر

 راهرو، سمت راست افتاد.  ینتهاا ن،ییطبقه پا یانگار از آسمان هفتم رو یزیچ کیبرگرداندم سمت راست و  سر

 فیو کث دیسف یهایکاش یرنگ نحس را رو ییطال یآن تابلو یرو یکه نوشته  یبودم انگار... من بودم...مرد من

 بار مرد و زنده شد. کی یو تا ابد، روز "سرد خانه"که خواند  یخواند... مرد

 افتاد و آرام آرام، مرد!را خواند ،  "سردخانه"قصه؛ همان که  یهمان سامان شاهورد من؛

 

 

 اشتباه! یخوب؛ ول -سوم  فصل

 چهار سال بعد | یزمان پرش

 . کردیم شیاز پ شیو سردردم را ب رفتیگوشم فرو م یخانه و مثل مته تو یبود تو دهیچیبلند آهنگ پ یصدا
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 ریسراز می. آب از دهانه بزرگ پارچ راه گرفت و از کناره لبهادمیدهانم انداختم و آب پارچ را سر کش یرا تو ژلوفن

 شد.

 شب است.  کی نیسامان. هم الیخیدادم که ب یگذاشتمش و به خودم دلدار یپاتخت یرو

بد عنق تولد بچه ات  اقتیل یسرم داد زد که ب یتو ییرا بکشم صدا رهیسمت در راه افتادم و تا خواستم دستگ به

 ؟یبرو یخواهیم افهیق نیسرت. با ا ریاست خ

ردم. ستش ک یشلوار مشک کیبود رنگش و با  ی. سبز لجندمیپوش گرید شرتیت کیرا در آوردم و  شرتمیت همانجا

 یرا باز کن... رو تی... اخم هانهیآ یخودم تو ریو زل زدم به تصو دمیمال شیژل جلو یو کم دمیکش میبه موها یدست

 .اوریرا کش ب تیدخترت خنده نشسته بعد از مدتها... آدم باش و لبها یلبها

 هم فشردم و لبخند زدم.  یرا رو میرا باز کردم؛ چشمها میاخمها

 ارام و فرشـ... یجلو یکردیباز م شیرفته؟ چپ و راست ن ادتیلبخند زدنت... سامان  نیا با

هم لبخند. لبخندِ که  نیا ایهم شور و لبخند چپاندم. ب میاچشمه یرا انحنا دادم و تو میخب... لبها یلیخب خ یلیخ

حاال هرچه...از آن هم قشنگتر شد.  ؟؟یچ یبودند... اسمش چه بود؟...موناچ دهیرا کش شیهمانکه تابلو گفتند؟یبود م

 دست از سرم بردار.

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش نییو سرد در را پا یفلز رهیخودم پوزخند زدم و دستگ به

 جمع. انیصورتم بود و چشم چرخاندم م یآهنگ، انگار حاال تو یصدا

کرد و  ی. لبخند خوشحال آرام، ناخودآگاه لبخندم را واقعوستمیبه جمعشان پ یو با لبخند چرت دمیکش یقیعم نفس

 و گفت: دیبا عشق خند دیبزرگ نشستم. مرا که د یعسل زیکنارش پشت م

 درد نکنه بابا! دستت

بخت که بعد از بد ستیکار نیکوچکتر نیدلم گفتم ا یدو انگشتم فشردم. تو نیاش را ب ینیزدم و بهم لبخند  باز

 انجام دهم. توانمیمادر کردنت م یکردنت، ب

 بود که بعد از فرشـ... یجشن و سرور نیاول نیا
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 کن. باشد؟! دهنت را ببند. خب؟! بس

 و زدندیگوشه نشسته بود؛ سارا هم کنارش. جفتشان لبخند م کیجمع؛ رضا  یچشم چرخاندم تو قراریو ب کالفه

و  دیترس شینگفت! سارا هم چشمها چیه گریانداخت و د نیی. رضا نگاه من را که حس کرد سرش را پازدندیحرف م

 به آشپزخانه رفت.  یبا ناراحت

 را به آن راه زدم و کنار رضا نشستم.  خودم

 :دمیبزرگش کش یشانه ها یرو دست

 ؟یچطور

نگاهش را سوق داد به رگ  ند؛یخشم بب ای یاز ناراحت یاثر خواستی. ممیچشمها یرا باال آورد و زل زد تو سرش

 . زدیمنظم م یبا نبض الیخیام؛ اما او ب قهیگردن و شق

 گفت: یآرام یصدا با

  ؟یتو خوب یمرس

 زدم و باز آرام را نگاه کردم: ینامحسوس پوزخند

 .آره

 آمد. یجلو م کیناخنک زدن به ک یمهشاد زد که برا یبه دستها یضربه نسبتا محکم آرام

 مهشاد، تمام جمع را ساکت کرد: یصدا

 .ذارهینم سیناکِسِ خس نی. اگهید دیببر کویک آقا

 جمع باال رفت و داد زدم: خنده

 ؟یاریجان اون چاقوعه رو م سارا

 گذاشت. کیآن را کنار کشده آمد و  نیتزئ یلحظه بعد سارا با چاقو چند
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 یکیه ک ییشمعها دنیشمع را روشن کردم. نگاه مهشاد با د زدهیبود س بمیج یکه تو یرفتم و با فندک زیسمت م به

 دانمیاش کنم اما خوب م یکه واقعا نتوانستم معن یزده شد اما آرام با نگاه جانیذوق زده و ه شدندیروشن م یکی

باال آورد و به صورتم  شدیم نییفندک باال و پا مهدک یانگشتم که رو یرا از رو شینداشت، چشمها یجالب یمعنا

 .دیرس

 اولش برگرداندم. یو فندک را جا دمیدادم نگاهش نکنم؛ پس کنار کش حیترج

 کنار آرام نشستم. با،یشد و من هم به درخواست ز زیم یکادوها رو دنیمشغول چ سارا

 مهشاد بلند شد: ی. صداردیقرار بگ کیتا درست مقابل ک دیچرخ یکم آرام

 .میبخور کیآرزو کن بعد ک اول

شمارش جمع،  یبه من و صدا یو بعد از نگاه کوتاه دیکش یقیرا بست؛ نفس عم شیو آرام چشمها دمیرمق خند یب

 و هورا و همزمان شعر تولدت مبارک تمام خانه را پر کرده بود.  غیدست و ج یشمع ها را فوت کرد. صدا

 .کندینم هیجمع گر یجلو چوقتیکه ه دانستمیرا پر کرده بود... اما م شیچشمها یبود به شمع ها... اشک تو رهیخ

 :دمشیدست چانه اش را گرفتم و همزمان صورتم را جلو بردم و بوس کیو با  دمیدست از دست زدن کش

 مبارک عشق بابا.  تولدت

 هیگر دانستمیچشمان قشنگش بودم. م یکِ حلقه زده توو من ماتِ اش دی. گونه ام را بوسمیچشمها یزد تو زل

 دختر چهارده ساله ام را. کردی... فقط... فقط بغض داشت خفه مکندینم

 سامان... از طرف من. من：دم گوشم با عشق و حسرت گفت فرشته

 هدیگ پوشرن یصورت ریحر یکه با وجود روسر ییگردنم نگه داشتم و پشت بندش موها یرو هیآرام را چند ثان سر

 ：دمیکش شانیرو ی... دست نوازشدمیشده بود از عمق جانم بوس

 من. عمر

 "ها. هیما نیهم یتو یزیچ کی ایخوشگل بابا... دردانه بابا... گفتمیفرشته... اگر از زبان من بود م یبجا یکی نیا"

 ند.نک هیخودم را کشتم تا گر یکی یکیبغض قورت داد و  یکی یکی... دنشیبوس یکی یکیآمدند...  یکی یکی
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 با شتاب کنار آرام نشست و شروع کرد بلند بلند شعر خواندن: مهشاد

 گالب کاشو... گالب

و مهشاد با همان  دمیخند یبا آسودگ دند،یخند دمید یشدم. وقت رهیآرام خ یمضطرب به لبها د؛یبا صدا خند جمع

 . دادیو با شوق به من نشانشان م زدی. آرام با ذوق به کادوها زل مکردیشعرش تمام کادوها را باز م

رفتم و جعبه  رونیبگذارم؛ از جمع ب شیام را جلو هیمنتظر بود هد یو کنجکاو جانیمن شده بود؛ آرام با ه نوبت

وش ر مهشاد گبه شع نکهیآرام گذاشتم و با لبخند کنارش نشستم. آرام بدون ا یتراس جلو یاز تو اطیبزرگ را با احت

 انداخت. اقیآرام جمع را به اشت غیج یصدا هکند جعبه را باز کرد. هنوز شعر مهشاد تمام نشده بود ک

را  شیکه گوشها یکوچک دیخرگوش سف دنیقفس و با د یاش را زوم کرد رو یوَق زده از ذوق و ناباور یچشمها

اش و  یاز خوشحال دمیآغوشم انداخت. خند یا تودرنگ، محکم خودش ر یب کرد،یو با تعجب به ما نگاه م خاراندیم

 . دمیسرش را بوس یرو

 را به آغوشم فشرد و مرتب تکرار کرد: خودش

 ...دوسِت دارم دوسِت دارم دوسِت دارم.ییبابا یمرس

 بخندد؟ شهیهم یبگذار رسدیم نیآسمان به زم ایاز خودش...بدتر از خودش...خدا شتریکردم... ب ذوق

 باز تو؟ یچرت گفت"

 ...خندهیمث فرشته ها م نیخنده هاشو...بب نیآخه بب د

 "بهش؟ یجمع داد ِ"ها"همونکه عمدا  ؟یک مث

 کردم از اعماق وجودم بخندم... یرا بستم و سع میچشمها

 ؟یپدرسوخته تا االن چ _

 و دستش را سفت دور کمرم حلقه کرد: دیاو از ته دلش خند اما

 داشتم به جون خودم. دوسِت
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 تو سرت. زنمیقفسَ رو م یقسم بد گهیدفعه د _

 دلم را برد. شتری...بدیخند شتریب

 کرد و رو به عادل گفت: زانیلب و لوچه اش را آو مهشاد

 . خوامیمنم م بابا

 آمد و رو به مهشاد گفت: رونیاز آغوشم ب آرام

 بخورم خرگوشه رو که. مال تو هم باشه. خوامینم

 مهرش... نیاز ا دیلرز دلم

 رفته اخالقش؟ یبه ک"

م . به خدا حقرمیو دوباره بم ارمیاسمشو ب ترسمی. مارمیاسمشو ب ترسمیهمون که م ؟یک یدونیهمون که رفته! م به

 . رمیبار جون بدم. دو روز بعدش زنده شم... دوباره بم هیهرچند وقت  ستین

ر و س یبرسه به سرنوشت شوم من ب چه شنیاسلش هم نوشته نم یداستانا یشکنجه ها تو نیداشته باش. ا انصاف

 "سامون.

***** 

 رفت.  یو مدام قربان صدقه اش م زدیحرف م یکیآب بلند شدم. آرام داشت با  یبا صدا صبح

 یبود و پر از کاغذ کادوها فیآمدم. خانه هنوز کث رونیاز تعجب گشاد شدند و پتو را کنار زدم و از اتاق ب میچشمها

خانه بود  یکه تو یکوچک یزهایم یرو فیکث یبودند و بشقاب و چنگالها واریپاره پاره. بادکنکها هنوز به د

 .دادندیرا م یزحمت حساب کی یو ندا کردندیم ییخودنما

نشست. قربان صدقه اش را ادامه داد و  یصندل یآرام را گرفتم و به آشپزخانه رفتم. آرام آب را بست و رو یصدا یپ

 .گذاشتیدهان خرگوشک م یتو ییبایو با شک یکی یکیخرد شده را  یکاهوها

 را شستم. آرام برگشت و نگاهم کرد: میآشپزخانه دست و رو یو تو دمیکش میموها یتو یدست



 مزمنمرگ 

 
199 

 

 .ری. صبح بخسالم

چقدر خوشحالش کرده بود.  دیخرگوشک سف کیگذشته بود.  یخوشحال تر از روزها شیبا نشاط تر و رو شیصدا

 خوشحالش کردم.  ریچقدر د

 انویو ل زیتم وانیل کی شهیرا دادم و مثل هم رشیاز خواب جواب صبح بخ یگرفته ا یلبخند زدم و با صدا شیرو به

 آرام را برداشتم. گفت:

 فقط. زیمن. واسه خودت بر خوردم

 برگرداندم: شیابوت را سرجا یطرح جود وانیباال انداختم و ل ییابرو

 ته؟یسالگ ۱4! آثار یشد زیسحرخ

 و گفت: دیخند

 از ذوق. دمیوروجکه غذا بدم. تا صبح نخواب نیپا شدم به ا زود

 .ستادیبدنش را تند تند تکان داد و بعد از چند لحظه ا هیگذاشتم. خرگوشک چند ثان زیم یرا رو میو چا دمیخند

 شده بود. خیس خیس شیموها

 زد: غیدهانش را گرفت و ج یجلو آرام

 نگاااااش کن! یوااااا

 گذاشتم: شیو با قاشق و نان تست جلو ختمیر یکاسه کوچک یمحبوب آرام را تو یشکالت دنت

 خودتم بخور. یدیغذا م نیسره به ا هی

به دنت نگاه هم  یخودش شده بود. ارام حت یهایکار نیریبه کاهو نداشت و مشغول ش یلیم گریحاال د خرگوشک

ا درنگ قفس ر ی. برسدیبرود آرام فردا هم به مدرسه نم شیپ نطوریاگر ا دمی. دکردینکرد و با ذوق خرگوش را نگاه م

 اتاق خواب آرام گذاشتم.  یبرداشتم و تو

 :دیخندیم غیآمد و با ج یدنبالم م آرام
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 .دیببخش دیببخش

 خنده به آشپزخانه برگرداندمش.  هم خنده ام گرفته بود. دستش را گرفتم و با خودم

 سوم* ی* راو

گرم شوم. اما مثل  یآنکه اندک دیکردم به ام کیسِر شده ام را به هم نزد یبار هزارم از سرما دندانک زدم و پاها یبرا

 نیعبور ماش ی. صدادمیکشیدوش م یام را رو یدانه کش زندگ یشد و من باز مثل مور دینا ام دمیام ام یتمام زندگ

 آزرد.  یتندش تن کم لباس مرا م میشد و نسیبار تکرار م کی هیهر چند ثان یبرف نیزم یها رو

که  یو کوچکم حلقه کردم و زل زدم به پارک کوچک ختیرا دور بند کوله بدر میخشک شده از سرما یها انگشت

 بزرگ است. یلیگ است. خدا خاش خدا بزرگ است. خدا بزر هی. بقگذرانمیم نجایپوش از برف بود. تا شب را ا دیسف

 یلغزنده و سُر بود و تا خواستم پا نیبود. زم ادیطرف جدول گذاشتم تا به آن طرفش بروم. عرضش ز کیرا  میپا

 جدول فرو رفتم.  یرا آن طرفش بگذارم با صورت تو گرمید

همزمان سرد و داغ  هیاز ثان یکسر یام تو ینیبزرگ است. ب یلیفکر کردم که خدا خ نیدرد نفسم بند آمد و به ا از

رفتند و حس کردم استخوان ساقم  یاهیس میو چشمها دیکش ریت میچشمها نیجا ماند. ب میدندانها انیشد و زبانم م

 .دمسر دا یخوردم و ناله بلند یجابجا شد. از درد تکان محکم

س دلقکشان شوم. پ شتریب دمیترسیرا نداشتم بلند شوم. م شیچند نفر آمد و دلم شکست. نا یخنده ناگهان یصدا

جان  یشد و تمام بدنم ب یجار سوختیکه از فرط سرما م یی. اشک از چشمهادمیهمانطور ماندم و از درد و بغض لرز

 شده بود انگار. 

 را مسخره کنند. یگریتا بدبخت د رفتندیخنده ها و متلکها دور شد و انگار م یصدا

لند کردم ب یشان سع هیگذاشتمش و با تک یآسفالت برف یقدرت دادم و رو میهمان مور دانه کش شدم. به دستها باز

ا تا بدنم ر مهین یکار را کردم انگار کس نیکردم تکانش دهم. اما تا ا یکرده بود. سع ریجدول گ یتو میشوم. ساق پا

 گفتم.  عیه اریاخت یو ب دگشاد ش میو من از درد چشمها دیفرسنگها آن طرف تر کش

. دندیبخشیخوب بودند. داغ بودند و صورت سردم را گرما م یلیآمد و خ یصورتم سونام یرو یرگیاشک د موج

 !  ترکدیدارد م میساق پا ایو خدا ختمیاشک ر شتریب
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 زدم: شیبود از کنارم رد شد و صدا شیکه تا زانو ییبا بوت ها یدختر

 ...خانوم.خ

و  دینکرده نجس شود راهش را کش یحال و روزم خدا یفیبهم دست بزند و از کث نکهیاما از ترس ا دیرا شن میصدا

 رفت. 

 اورم؟یدلم ب یکنم؟ پول درمان از کجا یبشود چه غلط شیزیچ میدلم ناله کردم که اگر پا یهق زدم و تو ناباورانه

 به درک. چطور راه بروم؟  نیاصال ا

 ات؟ یزندگ یکجا رد؟یبگ انجیدستت را گرفته که ا یکیات  یزندگ یکن. کجا یکن. خودت سع یسع خودت

اش راه گرفته بود را پاک کنم.  غهیت یکه رو یام تا اشک ینیب یرو دمیو دست کش دمیاز درد گز میدندانها نیب لب

 ام! ینیام! ب ینیاما همان شد که انگار مردم از درد. ب

 . ختمیو شال و کاله و کاپشن گرمش زل زدم و باز اشک ر یاز کنارم رد شد. با حسرت به سالمت یگرید عابر

 میپا زیاز سا زیکه دو سا یدل زمستان کالج یدلم کاشت و من تو یتو یدیبرف حسرت جد یرو شیبوتها یصدا

 .ندیلختم بنش یپا یکوچکتر است را به پا کرده ام و جوراب نداشتم تا پا کنم و نگذارم برف رو

 :دیرسیبنظر م بیپشت شال گردن بم و عجاز  شیو صدا ستادیا عابر

 خانوم؟

 برگشتم و نگاهش کردم. یرمق یرا با درد قورت دادم و با ب بغضم

ا برق چرم کتش ر توانستمی. فقط مکردیرا نمود نم یگرید زیو ابهام چ یاهیغروب، چهره اش جز س مهین یکیتار یتو

 را بشنوم: بشیعج یو صدا نمیبب

 ؟کمکتون کنم تونمیم

 :رونیزمزمه وار سُر دادم ب میلبها انی. فقط واژه ها را از مردیدرد بگ شتریام ب ینیچانه ام را تکان دهم و ب دمیترسیم

 ...پــــ...ــام...پــــ
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 کرد.  یرا وارس میپاها تیخم شد و وضع یآرام به

 و اضطراب. از سرما و درد دمیکرد و لرز یفشردم و او سرفه کوتاه یهم م یرا رو میدرد چشمها از

 ن؟یاطراف نی: مال ا_

 تو چه آخر؟ به تو چه؟!  به

تنم از درد چند سانت به باال پرتاب شد و  هیکمتر از صدم ثان یزمان یبارش کنم تو یگرید زیدلم چ یتا خواستم تو و

 حد ممکن گشاد شد. نیتا آخر میچشمها

 .دمیکش غیکنم؛ دهانم را باز کردم و با تمام وجودم ج یگذشت تا بتوانم دردم را حالج هیثان چند

و طبق  دمیکش میچشمها یاز جا بلند شدم. پشت دستم را رو یرمق یدستش به خودم آمدم و با ب یتکان ها با

 .دمیدور شالم کش یعادت دست

را از تعجب کالمش  نیبرخورد را ازم نداشت؛ ا نیکردم و لنگ لنگان به راه افتادم. مرد انتظار ا یتشکر یلب ریز

 داده بود؟! ادمیبلد نبودم. که  نیراستش من هم بهتر از ا دم؛یفهم

 مثال؟ میابراه ای د؟یبدهد؟ ام ادمیرا داشتم که  که

 مــ... دی. چند لحظه اگه صبر کنهینییکوچه پا نیدارم. هم نیرو پاتون. من ماش ادیفشار ب دی: نبا_

 را نخور. گولش را نخور.  گولش

 ! یچیات؛ آخرش هم ه نهیس یرو گذاردیسرت را م بردیم

 "بدبخت؟ یعسل تیچشمها ایکمان است  تیچه شود مثال؟ ابروها یتوقع دار"

 که خودم را آواره زمستان نکردم. خودیب ؟ییگویچه م تو

 او هم باور کند؟ یدروغ و دفنگ بباف شیبرا یمثال! د آخر خنگ! برو دانستمیمن هم نم"

 ".رونیب کندیپرتت م پایو با ت کندیحش آبدار نثارت مجانم! دو تا ف نه
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دلم را  یروز کامل هم نبود! تو کی یحت دنشیآمدم که سهمم از د یکس دیانصاف. به ام ینکن ب دیرا ناام دمیام

 نکن نامرد. یخال

 !کندی! قبول مکندی... قبول مدانمی... مدانمیکردم. م نذر

 :دمیاز جا پر یمرد یصدا با

 خانم؟  باشه

 نگاهش کردم: جیگ

 ...ا؟ه

 کند: یحال سوادیآدم بزرگ ب کیرا به  هیقسطنطن ی... انگار که بخواهد امالیجورِ بد کیشد؛  یجور کی صورتش

 .ارمیم نمویماش رمیم گمیم

 لرز کنم و دندانک بزنم: دیبا االن

 ...نه.ن

 .کندیم لهینگو. بدتر پ یچیه نه

عبور  یتوانیهم نم یجدول فکستن کیهمان جدول منفور. خاک بر سرت از  ینگفتم و نگاهم را زوم کردم رو یچیه

وچکش اسم ک یکه حت یکی یخواهی. آن وقت میبگذار یورِ قبرستان به آن ورِ قبرستان نتوانست نیرا از ا تی. پایکن

 الن چند سالش است؟ . انمیبب سای. وایکن ایکار دن نیبه سخت تر یراض یدانیرا هم نم

 مرد مرا را به خودم آورد. خودم؟ یپا ریشلپ شلپ له شدن برفها ز یصدا

با سرعت در جهت  یام فرو بردم و لنگ لنگان و اندک قهی یسرم را تا تو دم؛یکش یقیباش. زود باش. نفس عم زود

 مخالف مرد به راه افتادم. 

 از درد. یکنیو هر قدم ضعف م یداریقدم برم ی. به دَرَک که همیگویرا م تیکن. درد پا ولش

 .ی. تو عادت داریدَرَک. تو عادت دار به
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 *سامان*

فتم. به دست گر یپا تخت یرا از رو لیبه ساعت ، موبا یرمق باز کردم و با نگاه کوچک یرا ب میچشمها یگوش برهیو با

 بودم.  داریو من هنوز ب کردندیسه و چهار حرکت م نیعقربه ها ب

 رودل "یخواب ادهیز"از  دیشا گریمُردم. آن وقت د یوقت دیشا داشت؟یدست از سرم بر م یکِ یلعنت یخوابیب نیا

 . کردمیم

 .لیو زل زدم به صفحه موبا دمیکش میبه چشمها دست

 .کردیو روشن م کیو اتاق را تار شدیمدام خاموش روشن م لیو موبا کردیم ییصفحه خودنما یسارا رو اسم

سبز را  رهیو مثل برق گرفته ها، زده و نزده دا دمیاسم سارا آن هم آن وقت شب سه متر از جا پر دنیبا د راستش

 فشردم و وحشتزده گفتم:

 شده؟! یچ

 .دیهق سارا نفسم را بر هق

 ای. خدایتکرار نشود؟ آخ خدا فرشته را ازم گرفت خیهق هق ها آشناست. آخ خدا تار نیخدا. آخ خدا. آخ خدا ا آخ

 ... ای! خدا؟یبعد

 هق. از فرط دیآ یکه نفسش باال نم دمیفهمیو م دمیشنیوحشتناک هق هقش را م یحرف بزند. فقط صدا توانستینم

 شده سارا؟ یشده؟! چ یچ _

 خواهرکم؟ یکنیهق هق م نطوریحرف بزند. چه شده که ا کردیم تقال

 آمد. زور زدم تا بغض نکنم: یخودم هم داشت در م اشک

 نفس بکش. بگو چته. هیشده.  یسارا. بگو چ یبه لبم کرد جون

 ما...مان...  _
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را  نیماش چییو سو دمیپر نییتخت پا یاز رو هیاز ثان یآن خشک شد از لرزش و اضطراب و در کسر کی میگلو

 زدم: ادیرو به سارا فر نی. در همان حدمیبرداشتم و به سمت در دو

 ام.اونج گهید نیبزن اورژانس... زنگ بزن پنج م زنگ

وحشتزده و لرزان،  یرا به پا کردم و تا خواستم در را باز کنم صدا میدرنگ کفش ها یندادم تا باز هق بزند؛ ب فرصت

 کرد: خکوبمیاما بلندِ آرام م

 !بابا؟

 :رانشیح یگشاد شده از ترس و رو یعجله برگشتم و زل زدم به چشمها با

زنگ  میو ن شی. ساعت شامیبخواب تا من ب ری. بگبایتقر هگی. صُبحه دششیبرم پ دیجون حالش بد شده. با مامان

 ببرت مدرسه... ادیب فرستمیآژانس م کنم؛یم دارتیب زنمیم

 را مثل جت گفتم. نهایا همه

 :هیگر ریزد ز یناگهان یلیخ

 شده مامان جون؟ چِش

 زد: غی. آرام جدمشیگذاشتم و کش رهیدستگ یدستم را رو تابانهیسرم اکو شد. ب یهق هق سارا تو یصدا

 بابا.  سایوا

 . ی. شلوار گرمکن خانگدمیکش میبهایج یرا تند رو دستم

 گفتم و داد زدم: یبلند اَهِ

 پول منو بده. بدو. فیک اون

 گفت: انیباز هم گر آرام

 بابا. توروخدا

 زدم: ادیفر
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  ؟یچ توروخدا

 گفت: زانیرا خم کرد و اشک ر سرش

 .ستی. مامان جون حالش خوب نامیب منم

 پشت بندش هق هق کرد. درست مثل سارا.  و

 .تانیاشک ها نیبا ا دیها به خدا تَک تَکِتان قاتل من یلعنت آخ

 وقفه گفتم: یو ب کیستریام و ه یشانیپ یدست کوباندم رو هایریزنج مثل

 ...نشنوم صداتو. سیآرام... ه واریتو د کوبونمیسرمو م یکن هینکن. گر هیساکت. ساکت گر سی..هسی..هسیه

 پولم را به دستم داد: فیو ک دیدو عیو لرزان اما سر دهیترس

 بشه.  شیزیتوروخدا. اگه چ توروخدا

 را بستم: میو چشمها دمیرا کش میموها

 . شهینم شیزی. چشهینم شیزیچ

 :نیزم یپرتاب کردم رو بایرا تقر یپشت بندش چند اسکناس ده تومان و

 دنبالت. ادیم آژانس

 زد: غیدر را باز کردم و باز آرام ج باز

 بابااا؟

 سکوت ساختمان پخش شد. یتو بشیمه یرا محکم بستم. صدا در

 .دیکش غیگذاشت و همراه با ضجه مزمنش ج شیها قهیشق یدست رو آرام

 طفل معصوم را. نیاش کرده بودم ا وانهیشده بود. مثل خودم د وانهیخودم د مثل
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هق هق سارا از مغزم  ی. آمدم فحش بدهم. آمدم صداواریسرش نعره بکشم؛ آمدم سر خودم را بکوبانم به د آمدم

و ترسان آرام. او هم مثل من بود.  بانهیغر یام افتاد به اشک ها یآرام را خفه کنم. اما... اما نگاه لعنت هیبِبُرَم. آمدم گر

ها را نکردم. او خودش بدتر از من  یوانگیاز آن د چکدامی! همردیم د؛یترسیرا از دست بدهد نم گرید یکی نکهیاز ا

 زدم. رونیو از خانه ب دمیکش میچشمها ینگفتم. فقط دست رو یچیبود. ه

 وار برج گذشتم. کیساختمان و از در اتومات یپله ها یتو دمیشدم و دو الیخیرا ب آسانسور

 جالب باشد اعصاب خورد کن شده بود.  میبرا نکهیاز ا شتریب ابانیآسفالت خ یخس خس گذشتن برگها رو یصدا

ر پ ابانهایخ یکه زودتر برسم.پرنده تو شدیباعث م نینگذاشته ام و ا نگیپارک یرا تو نیبودم که ماش خوشحال

 .فشردمیپدال گاز م یرو یرا ه میآشوب از استرس و اضطراب پا یو با دل راندمیو مثل جت م زدینم

 رمق بود: یگرفته و ب شیبوق جواب داد. صدا نیو شماره سارا را گرفتم. بعد از چند را در آوردم لمیموبا

 الو؟؟

 شد و بدتر از خودش گفتم:  یآشوبم خال دل

 اورژانس؟ دیرس سارا؟

 .مارستانیب میریم میآره. دار ـ

 :دیکش آه

 نبوده. فشارش رفته بود باال.  یچیه گنیم

 :دیترک بغضش

 .میبود سکته کنه بدبخت ش کینزد

 را فوت کردم: نفسم

 همونکه بعد از بانکه؟ مارستان؟یب کدوم

 آره. ـ
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***** 

ش را بسته بود. رنگ شیاش داده بود و چشمها یکنار یصندل یاش را به پشت هیتک یرمق یکه سارا با ب دمیرس یوقت

 بود. دهیپر

 حالش بود؟ نیشده مقصر ا نییفشارِ باال و پا کیفقط  یعنیسرش آمده بود خواهرکم؟  چه

به  رهیرا از هم باز کرد. رنگ خون بودند. خ شیکنارش نشستم. موج نشستنم را حس کرد و چشمها اطیاحت با

 گفتم: رتیصورتش با ح

 تو؟! ی! خوبچته؟

ار . انگزدیموج م ییآشنا زیچ شیچشمها یشد. تو سیخ شیو پلکها دیلرز شی. لبهاشیچشمها ینشست تو بغض

 احساسش را احساس کرده بودم.  نیخودم هم ا

 ام: نهیس یاز غمش؛ خودم هم بغض کردم، پشت گردنش را گرفتم و ارام سرش را گذاشتم رو دیلرز دلم

 درد و بالت به جونم؟ چته

 و جان دادم من. هیام از گر نهیس یرو دیلرز سرش

 کند.  یتا خوب خودش را خال مینگو یچیکنترل کردم تا هام فشردم و نوازشش کردم. خودم را  نهیس یرا رو سرش

آخر.  اوردمی. تاب نختیر یام اشک م نهیس یگذشت و او همانطور رو زیو غم انگ نیهمانطور سنگ یا قهیدق چند

 و آرام گفتم: دمیسرش را بوس یرو

 شده؟ یچ یگیچرا نم ؟یمنو آبج یبُکُش یخوایم

 را بست: شیداد و چشمها هیتک یگرفت و سرش را از آغوشم جدا کرد. باز به صندل ینفس

 .گمیبهت م بعدا

 . بگو.کنمیبشه من دق م "بعدا"تا  _

 اما پر درد گفت: حالیسرش گذاشت و ب یداد؛ دستش را رو نیاش را چ ینیب
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 ... االن نه.گمی... مگمیبه خدا. م ترکهیداره م سرم

 کردم بحث را منحرف کنم: یعو س دمینفس کش کالفه

 االن مامان؟ کجاست

 .کنهی: اول بردنش اورژانس... االن تو بخشه. دکتر داره چِکِش م_

 شدم: بلند

 هستم.  ششیبرات، برو خونه ما... من پ رمیگیم آژانس

 را باز کرد: شیچشمها

 گناه داره. ترسهی. برو آرام مسمیمیبابا خودم وا نه

 اش را گرفتم: شانه

 .سی. حالت خوب ننیآفر پاشو

 کرد: یپافشار

 . من که امروز دانشگاه ندارم.یداداش تو برو. تو صدتا کار دار نه

 خونه خودمون.  ارمشیبرو بگو چشم. خودم حواسم هست به مامان. مرخص هم که شد م گمیبچه جان م _

 که نرود. بغض کرده بود باز.  کردیدل م دل

 بش:پر آ یرا خم کردم کنار چشمها سرم

 . یمنم هست آبج مامانِ

 کوچک و بزرگ. خدا... *** یغم و غصه ها نیآخر با ا مردمیو م ختیو جانم ر ختیر اشکش

 زنگ خورد. لمیاز رفتن سارا نگذشته بود که موبا قهیدو دق هنوز
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ترس تماس را  و با دیام کوب نهیآرام، قلبم با شتاب به قفسه س ادیو  "khoone"اسم  دنیدر آوردمش و با د بمیج از

 برقرار کردم. 

 آرام بند دلم را پاره کرد: یهق آشنا هق

 ..با؟با

 گفتم: دهیبر نفس

 شده؟ یچ

 ...مامان جون.. خوبه؟یچیه...ه _

 :دمینفس کش آسوده

 آره.  هووووف

 .ششیپ امیب خوامیم _

 خونه. ارمشیتا غروب مرخص شد. م دیشا _

 را نگاه کردم: ساعتم

 آژانس برات. باشه؟ زنمی. زنگ مشتیپ ادیمدرسه. عمه سارا داره م یکم آماده شو بر کم

 باشه. _

 و ارام گفتم: دمیرا مال میچشمها

 ؟یی. باشه باباشهیهم نکن قربونت برم، حالت بد م هیگر

*** 

 اش کردم؛ به سارا اشاره کردم: ادهیپ نیمامان باز کردم و آرام از ماش یرا برا در

 .امیم رمیرم کمپوت مُمپوت بگآروم ببرش باال منم ب ایب
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 برگردم نگاهم با نگاه نیاز بابتشان راحت شد و خواستم به طرف ماش المیخ یتا وارد ساختمان شوند؛ وقت ستادمیا

و به  مانده بود یمخف مهیسرش ن یرو ینفت یدهانش و کالهِ آب یشالِ رو نیکه صورتش ب یگره خورد. با نگاه زن یکس

 و بنا کرد به راه رفتن.  نییپا اختسرش را اند دی. نگاهم را که دستادمیمن زل زده بود ا

 :دمیپور را ا پشت سرم شن یقل یصدا

 . گرفتیاون خانومه سراغتونو م یشاهورد یآقا

 از استرس. رفتیم جیگ یوجودم را گرفته بود. دهانم گس شده بود و سرم کم یبیزن شدم اما آشوب عج الیخیب

 پور، نگهبان برج: یسمت قل برگشتم

 گفت؟یم یچ

 :دیکاپشنش را باالتر کش پیز

 مگه؟ ستنین آشنا

 زدم: پوزخند

 دعوتتون کنم. شرمنده. یزنمه حواسم نبود عروس چرا

دلم دعا کردم به  ی. تودمیازش ند یکه زن بود اما اثر یینگاهم را سوق دادم به سمت جا اریاخت یسوار شدم. ب و

 بگذرد و به سمت فروشگاه راه افتادم.  ریخ

*** 

 حرکت کردم.  نیگرفتم و به سمت ماش وهیو چند نوع م وهیکمپوت و آبم چند

 شده بود. میقا "مثال"درخت  کیبار پشت  نی. ادمیرا بزنم باز هم همان زن را د چییخواستم دکمه کوچک سو تا

 ؟؟ ستیچ یدوم ینرفته بال یقبل یهنوز بال خواهد؟یزن از من چه م نیدوچندان شد و با خودم گفتم ا آشوبم

را  یکه کس یپسر جوان یرا داخلش گذاشتم و خواستم سوار شوم، صدا دهایرا باز کردم و خر نیدر ماش یوقت

 قاتل به ذهنم خطور کرد.  یمایحالم را بدتر کرد و فکر آن ن کردیخطابش م "قیرف"و  دادیمخاطب قرار م
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انقدر  یمعده ام به دهانم هجوم آورد. دوز فکر آن تباهکار لعنت اتیدلم از اضطراب آشوب شد که تمام محتو آنقدر

بوده و هست نشست کنار  یو زندگ دیام یبه نام سامان که در به در دنبال کورسو یباال بود که مرد خسته و بدبخت

 را باال آورد.  شیها یو تمام دل آشوب ابانیجدول گوشه خ

 یمردم زمان کم ینسبت به حرف و نگاه ها یتفاوت یب ینداشت؛ چهار سال برا یاثر میچندش آور رهگذران رو هنگا

 نبود. 

با معشوقه اش ازدواج کند،  خواستهیم گفتندی. مدایآوردند که آن سرش ناپ یدر م ییفرشته رفت چنان حرفها یوقت

و  دگرفتنیآرام را م ی... جلوگفتندیکرده. چرت م یکه خودکش خوردهیزنش آنقدر کتک م گفتندیزنش را کشته! م

 . شانیو تهمت ها هامروتها با متلک یآوردند ب ی. اشکش را در مکردندیم چشیسوال پ

 مرا...  نیبب ایخدا ؟یشنویم ایخدا

 کردم؟یآرام بود. آرام را کجا ول م ؟؟یدانی. اما مکشتمیهمان خدا که اگر آرام نبود همان روز اول خودم را م به

چِم شد. اما خب  دانمی. نمکردیداشت هنوز نگاهم م یرا زدم و سرم را کج کردم به سمت زن. لعنت میعق ها نیاخر

 انداختم درست به سمت همان زن.  یجدول تف یراستش طوفان را حس کردم که تو

 !نمتیبب گریبار د کی

و  یپارک کردم و از در پشت نگیپارک یرا تو نیشدم و با سرعت به سمت خانه حرکت کردم. ماش نیماش سوار

 نه.  ایزن هنوز دنبالم کرده  نمیبب خواستمیکوچک برج از ساختمان خارج شدم. م

 یم یلیزن به هر دل نیمن که سراسرش عزا و دلهره بوده ورود و وجود ا یداشتم. زندگ یجانبش احساس بد از

 کند... نیمرا نابودتر از ا یتوانست زندگ

 ؛دییپا یرا م شیداده بود و روبرو هیتک ینیچرخاندم. حدسم درست بود. پشت ماش یابانیمحوطه خ یرا تو نگاهم

 .دهیرس ریمن بوده و د نیاحتماال منتظر ماش

کردم تا  یرا ط ابانیکردم و پشت بندش عرض خ یکه ازش دور شوم را از پشت ساختمانها ط یرا جور ابانیته خ تا

 میمستق دیبود که در معرض د ستادهیا ییتا به زن برسم. جا دمیصدا دو ی. بندیا نبو مر رمیاو قرار بگ یدر راستا

 دم.یرا محکم کش فشیو از پشت ک دمینباشد. لبم را از حرص گز
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ست و خوا دیرا محکم تر از من کش فشیدهانش را گرفت و ک یمن جلو دنیو با ترس برگشت. با د دیکش یبلند نیه

 . تقال کرد و گفت:دمشیکش واریبه سمت د فشیاز دستم در برود. مچش را گرفتم و با ک

 جـ... یکن... ولم کن... به جون بچم اگه ولم نکن ولم

 دهانش بود دهانش را گرفتم: یکه رو یشال یزدم و از رو واریرا به د پشتش

 . ارهیپدرتو در ب سیپل دمیوگرنه م یهست یدنبالم. بگو ک یبزنه منم که افتاد ادیداد و فر دیکه با یاون

 و ملتمس بود: دهیترس شیچشمها

 افتادم دنبال شما؟؟ یآقا؟ مـ....من کِ یزنیتهمت م چرا

 رسد. یگرفته و لرزان بنظر م شیکبود و قرمز بود و صدا پوستش

 :دمیخند

 ؟یکِ

 ها: وانهیحرف زدن...مثل د واریکردم با د را نگاه کردم و با دست شروع واریو با حرص د دمیخند باز

 ...من بودم البد..یک گهی...میک گهیم

 زدم: ادیفر دیدو یوقفه م یکه بدون آن که پشت سرش را نگاه کند ب دنشیسمت زن برگشتم و با د به

 . سایوا

 زدم: ادیفر نیتا بهش برسم...در همان ح دمیبرگشت و من دو هیصدم ثان کی

 ..کنهینابودت م سیاحمق...مشخصات بدم به پل دمینحستو د ختیر

 کردم: شتریمان چند متر بود....سرعتم را ب فاصله

 .ایکن بعد ب تتمیوص یباش یدور و ورا خواست نیا گهیاز خودت...دفعه د شتریب دی...شامیمن روان نیبب
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ه اکنون ک یبلند یشاس نیتا ماش دمیآن خودم را کنار کش کیو  ستادمیشکسته شد. ا یبا بوق بلند و ممتد ادمیفر

 از کنارم گذشت لهم نکند.

 ازش نبود... یو ماتم زده چرخاندم... اثر یبرف ابانیخ ینگاهم را تو وسانهیما

********* 

 ...از خانه من.هیگر یامد. صدا یم ادیداد و فر یدر چرخاندم. صدا یرا تو دیکل

 شیکیپسر دانشگات... سییر شیکی... ایدن یاز هرجا دومیخواستگار واست م نهمهیخاک تو سرت سارا... ا _

ننش  سیپسره که معلوم ن نیبه ا یداد ریزهر مار...اونوقت تو گ شیکیکوفت  شیکیبانک... سییر شیکیاستادت...

شد؟ مُرد؟؟ خاک تو سرت... اصن  دبختکه با سامان ب نیمث ا یبش یخوایتو؟ م یکشیخجالت نم ه؟یباباش ک هیک

نه سارا...نه....بخاطر  گمیم ؟؟یکن یچه غلط یخوایبچه... م نیج شیکرد با ش وهیخودِ کثافتش مُرد و تو رو ب دیشا

  ؟؟یاشغال منو سکته داد نیا

چشمم و انقدر  ی. قاب عکس زنِ مُرده ام را بگذارم جلوواریهمه شان را بکشم. بعد سرم را بکوبم به د خواستیم دلم

خب... خسته  یبردی...من هم میخدا.. خدا فرشته را برد ی. وارمی. که بمرمی. که بمرمیه بمک واریسرم را بکوبم به د

 را حالل کن. یخودکش ایبُکش  ای... حالم بد است. بس است خدا. میام خدا... عصبان

 شکستن امد. به دَرَک...به دَرَک... یرا باز کردم. صدا در

 . مثلنیزم یرو یزیکز کرده بود. زل زده بود به چ ی. ارام گوشه اکردیم هی. سارا گرشکاندی. مکردیم نینفر مامان

را  شی...موهاکردی...سکسکه مدیکشیم غی...جخوردیو ناخن م یزیبه چ زدی...زل مشدیکه حالش بد م ییوقتها

 ...وارید یرو گذاشتی....دندان مدیکشیم

 یشده اش را دنبال کردم. رو خی. رد نگاه مکردیو سکسکه م نیزم یحاال فقط زل زده بود به جسم مجهول رو اما

 شده فرشته...  ریقاب عکس خرد و خم

 ؟"به دَرَک" یگفتیم نیبه ا سامان

شاهرگم؟  یقاب عکس را بکشم رو یها شهیخرده ش نجایرا بستم و مات و مبهوت به جنگ نگاه کردم. خدا هم در

 امش...آرامش...آرامش خدا....آر ایرا...خدا نهایخدا خفه شان کن ا
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. به دَرَک که کندیم هیسارا نه. به دَرَک که سارا گر یها هیمامان تمام شد اما گر یادهایبسته شدن در فر یصدا با

و اسلحه اش. به دَرَک که صورت فرشته  ماین الیخ یتو دهدیجان م واریمامان سکته کرده. به دََرک که ارام کنج د

ات و  یزن از اسمان افتاده وسط زندگ کیسامان. به دَرَک. به دَرَک که  قاب عکس اش و الش افتاده. فرشته مُرده ریز

 .به دَرَک سامان.ستیک یدانینم

 زدم: لب

 .بسه

 کرد. هیصورتش گذاشت و رو به اسمان گر یدستش را رو سارا

 شد: یعاد میصدا

 .بسه

باشد. نه  نجوریسکوت بود. اخ خدا هم یتو هی. خانه چند ثانامدیازش در ن ییو صدا ختیو اشک ر دیلب گز سارا

سامان برو آرامش کن. سامان  ؟یشنویدردانه ات را نم یدندانکها یصدا ؟؟یشنویسامان...گوش کن... صدا را نم

 هم به دَرَک؟! سامان؟!  نیبرو...ا

ه ...سکسکزدینم شده بودند....جفتشان. خواستم قدم بردارم سمت ارام اما انگار...او زودتر بلند شده بود. پلک خفه

. پا تند کردم... ستادی. قلبم ادیها را کنار زد. از دستش خون چک شهی... به سمتش رفتم... خم شد و شکردیم

 ...دیلرزیدستانش م

 :دیجنبی. بد مدیجنبیم شیلبها 

 ...ا...ـمـ.....ـما...مـ...ماما... ا..ن..مـ

 . به دادش برس. ردیمید مچرا؟ سامان دار زدیدهانم باال امد. پلک نم یتا تو قلبم

 زد: میفرشته را باال آورد و بلند شد. صدا عکس

 ...ا؟بابـ
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اش را  یزخم لعنت خواستمی. ماوردیسر خودش ب ییبهش دست بزنم و بال دمیترسی. مدمیفشنگ به سمتش دو مثل

 ببندم. 

 ازت.  رهی...بده ببندمش...نگاه کن داره خون مادی: جونم بابا؟... بده دستتو داره خون م_

 :دیلرزیو تنش م دیپریرا به سمت مامان دراز کرد. پلکش م دستش

 بره. عکـ...س...ما..مان...فرشـ..ته..رو شکـ...شکوند. بگو

کس آش ع ستد،یبا تیجگرگوشه ات روبرو یعنی. بغض یاشکش کن یهمانکه نتوان یعنی! بغض ست؟یچ یدانیم بغض

 . یندازیب رونیتکان دهد و بخواهد مادرِ سکته کرده ات را ب تکان تیجلو را ات "مُرده" عشقِ ٔ  و الش شده

سر و سامانت را.  یفرشته سامان ب نیکن. بب تیو بعد شکا نی. ببنیرفتنت را. بب نی. ببنییب یفرشته لعنت فرشته،

 بدتر از خودت مُرده.  نیبب

و  دی. چادرش را پوشهیو قرمز بود از گر سیمبل برداشت. صورتش خ یاش را از رو یژاکت کلفت و چادر مشک مامان

 گفت: دوارانهیبغلش زد و رو به من تهد ریتکه اش را ز کی

سامان؟  یدی. فهمسهیپل یبا اون پسره رضا ازدواج کنه. حداقل تا وقت ذارمیکن من نم یبه خواهر احمقت حال سامان

 کن. یحال نفهمو ٔ  اون دختره

  خواهند؟یباز از جانم چه م ازدواج؟ باز چه شده؟ س؟یسارا؟ پل رضا؟

 را تکان داد و داد زد: دستش

ال ح نیا به خودم ٔ  نوه خوامیبودن. بفهم من نم سیپل هیبه جرم زن  رهیسارا هم مثل فرشته بم خوامیمن نم یفهمیم

 .فتهیو روز ب

 به آرام اشاره کرد. و

 حال و روز؟ نیا گفتیروز؟ مگر آرامِ من چِش بود که مامان با اکراه م حال

 کانتر کوباند: یرو ادیلرزانش را با فر دست
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 ضیبچه مر هی یبچم پا خوامیشه. نم ضیمر خوامیقرص خور شه. نم خوامیبشه سامان. نم ینوه خودم روان خوامینم

 !!نیکه با خون دل و زحمت بزرگش کردم سرنوشتش بشه ا یبچه ا خوامیبمونه. نم

 بودند. آرام یاش باز به سو یلعنت یدستها و

را به  یمردِ مُرده ا توانستندینم می. زانوهاشدی. پلک من بود که داشت از جا کنده مدیپریبار پلک آرام نبود که م نیا

. سامان ندازندین نیسامان را زم یها مانده بودند چطور یلعنت نیخودشان نگه دارند. ا یرا رو ینام سامان شاهورد

 ضتیبچه مر یاست؟ سامان تو پا یمادرت بود. سامان بچه تو روان نها را مادرت گفت. ساما نیمادرت بود. سامان ا

  ؟یروان دیگویبه آرام من م ض؟یمر دیگویبه آرام من م نهایا ؟یمانده ا

ش ا وانهید رتشیغ ی. پدر بستین ضیطفل معصوم مر نیانصاف ها ا یب ض؟یمر یهمان روان یپ د؛یچرخ شیَپِ نگاهم

 .دکنی...به خدا دق مردیمی...مدییانصاف ها نگو ی. بیروان ضیمر دییخودش نگو یانصافها القل جلو یکرده است. ب

 .تانی... همه تانیارزد به همه  یم شیتار مو کیخدا...به خدا  به

مثل فرشته، سامان را رها  ییعبارت کذا نیچرا ا کرد؟ینم میعبارت رها نی. چرا بغض اضیمر یبچه من گفت روان به

 خوره جان سامان شود؟  خواستیهم م نیا کرد؟ینم

 و تو سکوت؟  ضیمر ی. سکوت! سکوت؟ به بچه ات گفته روانسکوت

 یتو خت،یگریام م قهیکه انگار داشت از شق یرگ یلرزانم، تو یپلک ها م،یچشمها یتو دیسارا چه د دانمینم

بود که با آن از دخترکش دفاع کند.  یر داشت با تمام وجودش دنبال واژه ابرادرش که انگا یلرزانم و تو یزانوها

 و وحشتزده گفت: دیشکه با هق هق و ترس و لرز پالتو و شالش را پو دیچه د دانمینم

 .می...توروخدا برمیمامان... بر میبر

 پلک هم نزده بود.  کی. هنوز دیلرز یم ستادهی. آرام هنوز داشت امیبر گفتیو شتابزده م هول

 ! الیخیمعرفت ها را ب ی. آن بابی. بچه ات را برودی. مادر نامردت دارد مرودیآنها سامان. خودشان دارند م الیخیب

 رفتنشان...  یباز و بسته شدن در آمد و هول و وال یصدا

 زدم: شیصدا ترسان
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 . ادیببندم دستتو داره خون م میبر ای...بابا بآرام

 به آن، رو به من گفت: یبرداشت و بعد از نگاه دردناک نیزم یعکس فرشته را از رو گرشیدست د با

 من چمه؟ مگه

 .فشینح یگلو یبهت چپانده بودند تو لوی.بغض هم نداشت. فقط انگار صدکدیلرزینم شیصدا

 ". یزنده مرگ مزمن یدخترم. تو فقط قربان یچی! هیچیه "دلم جوابش را دادم.  یتو

 .رفتیم لیبه تحل ختیریکه م یتوانش از خون دمیشد که د شیفرش. دلم ر یرو ختیریدستش چک و چک م خون

ش کندم؛ بغل یهرچه توانستم دستمال لوله ا نتیکاب یو از تو دمیخانه تا پانسمانش کنم. دو ینداشتم تو یچیه

 یآب را باز کردم و دستش را جور ری. شکردینم یحرکت چیحمام. ه یها کنار بکشمش و بردمش تو شهیکردم تا از ش

ستش. دور د چاندمیدستمالها را پ هیبهش وارد نشود شستم و با دستمال خشکش کردم و نصف بق یشتریب بیکه آس

 ی. اما رفته بودند...اما دلم را زدند با بدیایچه کارش کنم که خونش بند ب دمیپرسیو ازش م زدمیبه سارا زنگ م دیبا

 .شانینهایو توه یمعرفت

نقطه و فکر  کی. زل زده بود به زدیبود.هنوز حرف نم نطوریآب بود. خودش هم هم سیلباس و سر و صورتم خ تمام

 .کردیم

 اتاقش بردمش.  یآوردمش و تو رونیحمام ب از

 برات. تو هم لباستو عوض کن. باشه؟ ارمی: برم آب قند ب_

 .یقبرستان کیزل زده بود به  باز

 تخت گذاشتم تا بپوشد. یآوردم و رو رونیب شیچند تکه لباس برارا باز کردم و  شیکشو

 : باشه آرام؟_

 هم از سیخ یآشپزخانه آب قند درست کردم. سرد بود. با آن لباسها یرفتم و تو رونیداشتم اما از اتاقش ب دیترد

 .دمیلرز یاضطراب و هم از سرما م
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 نییرا پا گرهیرا تند کردم و دست میقدم ها دم؛یآن ترس کیبرگشتم به سمت اتاقش در اتاق را بسته بود!  یوقت

 اما در باز نشد!  دمیکش

 .کندی. آره سامان االن در را باز مدیخواسته لباس عوض کند شا نکهیکرده بود...قفلش کرده بود؟ بخاطر ا قفلش

 وا کن. ؟یدیپوش _

 . باز در زدم:امدین ییصدا

 بابا. وا کن. شهیهنوز؟ وا کن االن آب قنده گرم م یدینپوش

 پشت در ماندم. باز در زدم: قهیسامان اَمان بده. بگذار لباسش را بپوشد. دو دق یوا

 .ییلباسشو نیوا کن لباساتو بندازمشون ماش ؟یدیپوش

رفت. حق داشت از حرف مامان  یدستم مانده بود و آخ دلم هزار راه م یتو وانی. لکردی. در را باز نمکردینم باز

شت که با رفتنش ک یمثل فرشته ا کشت؟یم دی. بایاز اضطراب و نگران کشتیمرا م دینبا نجایناراحت بشود اما... اما ا

 مرا؟ 

 که از سر و یآمد! سکوت بود و سکوت ینم هیگر یرا کردم و ملتمس گوشم را به در چسباندم؛ صدا میتقالها نیآخر

 .رفتیکول خودش باال م

 . نینکن با خودت. باز کن درو آفر ینجوریبرام بگو چته. ا ای: آرام بابا وا کن درو ب_

 ! ؟یلعنت یشکان یسکوت را نم چرا

 ؟یکنیخودت بازش م ای. بشکنم درو گمی: آرام وا کن م_

 چِش شده است؟ نیخدا ا یوا یوا

 گفتم: ادیو با فر دمیدر کوب به

 . آر...شمیبدبخت م شهیخب حالت بد م گمیکن م وا

 زد: غیصورتم ج یتو سیخ یشد؛ در باز شد و با همان لباسها یمساو غشیاسمش با ج مِیو م الف
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 ایکه همه بهمون ترحم کنن؟  ضمیمن مر یبگ ادیخوشت م ضم؟یمن مر یگیچمه که حالم بد شه؟ چرا به همه م من

 مسخرم کنن؟ 

 کرد: کیرا شل شیله هاگلو یِگرفت و بعد باق ید؛ مکث کرد؛ نفسکر مکث

... من ستمین وونهی...دستمین ضی. من مرستین میچیمن چمه آخه؟ من ه ؟؟یخودتو قهرمان نشون بد یخوایم ای

 آرامم...به خدا من آرامم. 

 زد: غیبه در و ج دیرا انگار کوب شیرا دوباره بست؛ کف دستها در

ب کارا عق یلیدردسرتم. تو بخاطر من از خ هیبسه. بابا جونم بسه. بابا تو خوب نباش انقد. من وَبالتم. من ما بابا

 یاباب نیتو مدرسه نشونت بدن بگن ا دیهمش با یمن یسرکار. تو چون بابا یمونی. تو بخاطر من تا غروب نمیموند

 یاکه باب نیتا من نترسم. تو به جرم ا رونیب یرینم شهیک میهمون دخترست که مامانش مُرده. تو بخاطر من هوا تار

 ازد... یمن یبابا نکهی. تو به جرم ایجورواجور بلد باش یمثل مامانا غذاها دیبا یمن

 او در نرفته. یآب قند را به خوردش بدهد تا جان من جا نیا یکیبند آمد...آخ خدا... نفسش

 .یکنیازدواج نم _

فرود آمدن تنش و  ی. صداییبه آن در سفت و سخت کذا دشانیار بس که کوبرمق نداشت انگ گرید شیدستها

 تو؟ ییگویتو؟ چه م یکنیشدن آرامِ سرش به در را حس کردم. آخ چه م دهیکوب

 من خوبم. به خدا خوبم. _

 !کردینم هی! گرشینداشت صدا بغض

 من حروم نکن بابا جونم.  ی. انقد خودتو به پاستمین ضمی. مرستین ممیچیبابا من بزرگ شدم. ه _

 سرد خانه پخش شده بود: یفضا ی. قهقهه ام تودمیتمام وجودم، با تمام توانم خند با

  ؟یزنیحرفا رو م نیبوده اعصابت خورد شده که ا یاستانبول ؟یخورد یناهار چ ؟یشیناراحت هم م وونهید گنیم بهت

ش به هق هق ختم شد. سامان ولش کن...ولش کن که ته ی...خنده ادمیخنده پر بغضش را از پشت در شن نیطن

 .شودیبهتر هم م چ،یه شودیبدبخت را...بگذار به حال خودش بماند. حالش بد نم
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 و داخل شدم: دمیکش نییدر را پا رهی. انگار باز هم اضافه بود که دستگدمیدرونم را نشن یباز هم صدا انگار

 در. یخانوم پاشو از جلو وونهید

ر نبود. انگا شیچشمها یتو یاز بغض و ناراحت یو از پشت در کنار رفت. در را که هل دادم اثر دیاش را باال کش ینیب

. دادینشان م نطوریظاهرش که ا یعنیکند. حالش بهتر بود.  یو خودش را خال دشانیحرفها تا بگو نیداشت به ا ازین

به  نهیاز مامان ک خواستمیبرده. نم ادیه فرشته را از شد رهیقاب عکس خرد و خم دادمیخوشحال بودم که احتمال م

 .ردیدل بگ

تختش نشستم. قلپ قلپ خوردش و آمد و کنارم نشست و زل زد بهم.  یرا به دستش دادم و رو ییقند کذا آب

 را کنارش گذاشتم و گفتم: شیسرما بخورد... لباسها دمیترسیرا هنوز عوض نکرده بود. م شیلباسها

 .یخوریآرام سرما م بپوش

 آب قند به سمت در راه افتادم: یخال وانیبا ل و

 هم نبند لطفا. در

سامان اگه اون "و گفت : یزل زده بود به لباس نیتریو ی... آن وقت که جلودمیفرشته را از پشت سرم شن یصدا

ز خنده و با عشق زل زده بودم ا میرفت سهیو آن وقت که من و آرام ر ".کنمیم رتیتبخ یریپالتو خز داره رو واسم نگ

 زده بود. لخزدار ز یقشنگش که به پالتو مرخیگشاد شده و ن یبه چشمها

 که گفت:  دمیآرامِ آرام را هم شن یصدا

 ؟یکنیم رمیلباسمو عوض نکنم تبخ اگه

 یب یرو بب یرفت عشقت را از قلبم بردار ادتی یرفتیم ی. فرشته...فرشته جانم...وقتمیگلو یپرتاب شد تو بغض

 مروت؟ 

 **************************************************

 **************************************************

************************ 
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با  دانستمیبود اما م ی. حرفش شوخبردیخانه و مرا به زور م دیآ یبه شرکت نروم م گریروز د کیاگر  گفتیم کامران

 انجا را با رفاقتمان دی, اما من کارمند شرکتش بودم. نبامیبود قیندارد. درست بود که رف یحرف دلش تفاوت چندان

 . کردمیم یقاط

ص مخصو یکیسکوت و تار یرا مرتب کردم و طبق معمول سامسونتم را از کنار تخت برداشتم. خانه تو راهنمیپ قهی

دون . طبق معمول بشکستیتاک ساعت بود که سکوت را م کیو فقط ت فرو رفته بود یصبح پنجشنبه زمستان کی

 رفتم و به سمت اتاق آرام رفتم.  رونیاز اتاق ب نهینگاه کردن به آ

صورتش پخش شده بود. خم شدم و موها را از صورتش کنار  یلختش رو یبسته بودند و چند دسته مو شیچشمها

 ：نوشتم یتکه کاغذ کوچک یرا برداشتم و رو رشیتحر زیم یزدم. خودکار رو

 یماکارون خچالی یتو هی. اون ظرف گل گلکشهیسر کار, کارم تا بعد از ظهر طول م رمیقشنگ خانوم. م ریصبح بخ"

 "واسه ناهارت. مواظب خودت باش شهیتوشه. بذارش ماکروفر گرم م

و بچه ام  یبه کار زندگ یکار شودیم ایافتادم. خدا بیهمان زن عج ادی دمیرا که د نیزدم. ماش رونیاز خانه ب و

 ...ریآرامش را از من نگ اینداشته باشد؟ خدا

 ：اس ام اس کامران امد یصدا 

 "منتظرما امروز."

 ：را دادم جوابش

 "راه افتادم."

 را روشن کردم و حضور فرشته را احساس کردم. نیمشغول بود. اضطراب داشتم. ماش فکرم

 خودش!  یرا جمع کرده بود تو شیپاها داده بود و نیاش را به پنجره ماش هیتک

 :دمیجو لب

 ؟یدیتا حاال آدم داغون ند هیچ

 خنده اش گوشم را پر کرد: نیطن
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 بودم.  دهیاعصاب ند یب خوشگل

 که بخواهد خوشگل باشد؟ ینیبیجان کوفت م مهیمرد ن نیدر ا ست؟یچ خوشگل

 گذاشت: میبازو یحالت چهره اش عوض شد, دست رو دیرا که شن سکوتم

 زهر نکن واسه خودت.  وی! االن زندگینبود یبودیمضطرب م دیاون موقع که با سامان

 . یبه آن اتفاق لعنت دیگفت. باز نبش قبر کرد گذشته را. باز چسب باز

 ی. مثل سگ...مثل خر مانده بودم توکردمیراندم. مثل سگ از گذشته فرار م یپدال گاز بود. مثل سگ م یرو میپا

 گل.

ام  هوانیدور فرمان... مضطرب بودم. تهوع داشتم. فرشته نبود. د کیپالست یتو کردمی. ناخن فرو مدمیکشیم ییال

 کرده بود و رفته بود.

 فروکش کرده بود. یالقل آن خشم لعنت یاضطراب هنوز کنج دلم بود ول دمیرس یوقت

گذاشت و به سمتم آمد.  زیم یدستش را رو ییچا دنمیبودند. کامران با د امدهیها ن یلیخلوت بود. هنوز خ شرکت

 ：. اما باهام دست دادامدنمیچند روز ن نیبارم کند بخاطر ا کهیراستش توقع داشتم چند ت

 .سالم

 ：زدم یا مهینصفه و ن لبخند

  ؟ی. چطورسالم

 ：زد و گفت لبخند

 ؟یزد صبحونه

 ...میرا صبحانه فرض کن یچا وانیل کی اگر

 نوش جونت.  ی: مرس_
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 دیکردند و در اتاقم را با کل یکوتاه یشرکت باهام احوالپرس ی. چند تا از بچه هامیهمراهش به سمت اتاقم رفتبه  و

 باز کردم.

 به همراهم داخل شد و در را بست. کامران

 ：کردم یدست شیپ خودم

 م... شویبق دمیشد امروز انجام م ی. کارا رو هرچامیدو سه روز نشد ب نیا خوامیمعذرت م کامران

 ：دیرا بر حرفم

 ؟یومدیکردم. حاال چرا ن یتو سرت من شوخ خاک

 تنهاش بذارم.  شدی: آرام دو سه روز حالش بد بود, نم_

 شانه ام گذاشت: یرو دست

 شده باز؟ االن خوبه؟ چش

 : آره..._

 ：دیکش ریسرم ت یزیچ یاور ادی با

 کامران؟

 ؟یدیبگم رک و راست جوابمو م یزیچ هی: _

 بود. بیدرخواستها از زبان من غر نیاکرد؛  تعجب

 آره بگو. _

  ؟ی: رضا...از رضا خبر ندار_

 تعجب سرش را تکان داد: با

 شده؟ شیزیشده؟ رضا چ یزیچ
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 کنند؟یسوال م ینجوریبر سرت سامان. ا خاک

 ：رونیسر دادم ب میدهانم را کالفه قورت دادم و واژه ها را از پشت لبها آب

 رو دوست داره؟ یکس رضا

 ：تکان خورد شیثابت ماند, اما لبها شیچشمها

  ؟یگیم یچ ؟یخل شد سامان

 عجز نگاهش کردم: با

 !کامران

 ：دیبهت خند با

 ؟یزنیاصال؟ چرا زر م استیمسخره باز نیمگه رضا اهل ا وونهید

 زدیت هق مرضا انطور داش یسارا بخاطر مسخره باز کند؟؟یم یشد انگار... با سارا مسخره باز یآن خال کیام  معده

ها را  نیبود...کاش بود تا ازش ا نجایرضا مامان را سکته داده بود؟ کاش سارا ا یآن روز؟ سارا بخاطر مسخره باز

 .دمیپرسیم

 ：کامران یمشک یچشمها یزدم تو زل

 .ی. نامرد قرار بود راستشو بگگهیبه من نگفته به تو م رضا

 تکان خورد و کالفه گفت: شیپا ریچرخدار ز یصندل

 . برو از خودش بپرس اصال. دونمیچه م من

 .دونمیم گهینم：_

 ：زد داد

 . گهیاون چه مرگشه که نم نی. نه اصن برو ببگهیچه مرگته که نم نیبب خب
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 ：نییرا آورد پا شیصدا

دور و ورتو؟  یدیسامان د کنه؟یدوس داره که از ترس داداشش نگاهشم نم ویکیساله  شیبگه ش ؟یبگه چ ادیب

بدبخت؟ سامان باز کن اون  دیریمیم دیو با بچه ت دار یسگ یتو اون خونه  یدیچپ ای یدیسامان؟ تا حاال د یدید

 . خبرهدورت چه  نیدفعه پاکشون کن بب هیچشمهاتو. چهار ساله اشکه توش. 

 بود. نیزم خیبودم. نگاهم م ستادهیسمتم هجوم آورد. مثل سنگ ا به

کامران را به  نیزم یشدن کمرم رو دهیکوب یو صدا نی. با ضرب خوردم زمواریت دام را گرفت و هولم داد به سم قهی

 هلم داد. واریو تا کنار د دیام را کش قهیخودم خودم را بلند کردم. کامران  یول نداختیوحشت ن

 ：بودند نیخشمگ شیچشمها

 منو. نیسامان. بب نیبب

 با خشونت گردنم را باال اورد... کمرم درد داشت... خودش

تموم شده رفته.  ؟یچ یعنیده. _)بخش بخش گفت( مر：سامان فرشته چهار ساله مرده. مرده. گوش کن قشنگ _

 میدینه...د ی. ولگهید شهیماه خوب م شیبعد ش میماه...گفت شیماه...دو ماه...سه ماه... آقا اصال ش هی میگفت

. بچت هست. یستیسامان تو فقط تو ن د؟مر گنیبه تو هم م ؟یکشی...خجالت نمیگوه موند یونجور...همیهمونجور

چرا  ؟یکنیمامانت هست. خواهرت هست. من هستم. رضا هست... خب اخه المصب تو چرا اون بدبختو ول نم

 تو قبر آرامش داشته باشه؟ قهید هی یذارینم

 ن...؟ کنار من آرامش ندارد؟ قبر آرامش دارد؟ پس م یفرشته تو یعنی...قبر

 .دیلباسم دست کش یام را صاف کرد؛ رو قهیخواند؛ با بغض نشست کنارم؛  میرا از چشمها حرفم

 ：دمیرا به زور شن میصدا

 حرفشو بزنه.  ادیمثل آدم ب دیمن نترس یرضا بگو هروقت از شاخا به

کشو و  یتو ینشستم. دفتر دستک ها زمیراه افتادم و پشت م فتادهین شیبرا یاتفاق چیکه ه یکیشدم. مثل  بلند

 و غرق اعداد شدم... ختمیر رونیسامسونتم را ب
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****************************** 

 "Khoone"اسم  دنیحساب پرتاب کردم و با د نیماش ی, خودکار را رودمیکش یقینفس عم لیزنگ موبا یصدا با

 ：جواب دادم عینگران شدم... سر

 م؟جان

 الو بابا؟ _

 ：و مشتاق بود. خاطرم آسوده شد جانزدهیه شیصدا

 ؟یخوایم یزیبابا چ جانم

 ：بود, تند تند گفت خوشحال

 منم برم؟ خواهش. توروخدا.  شهی. مایتو هم ب نمایس رهیمهشاد زنگ زد گفت داره با داداشش م بابا

 ：ام گرفت خنده

 باشه آروم. باشه

 ：دیخند پرصدا

 . یجون آخ جون مرس آخ

 ：تازه کرد ینفس

 .خدافظ

 ：قطع کند گفتم نکهیاز ا قبل

  د؟یریم نمای...کدوم سنمیبب سایوا

 .دونهیم اریمه دونمینم _
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 ؟یخورد ناهار：_

 آره آره. _

هم  طیازش , هم واسه بل اریرو باز کن پول در ب هی, سمت راستکهیاون کشو بزرگا دوتا کشو کوچ یاتاقم...باال یتو _

 بخر. یخواست یهرچ

 .یلیخ یمرس ییبابا یمرس _

 ：دمیخند

 نشه... رتی...خداحافظت...دزمیعز

 خدافظ. _

 فرستاد و قطع کرد. یبوسه ا و

 .ستندیسامان. به تو چه؟ با تو که ن الیخیآمد...ب یم دادیداد و ب یصدا رونیب از

برخورد کرد. مات و مبهوت بلند شدم و زل زدم  واریآمد و پشت بندش در اتاقم که به کناره د یتند یقدم ها یصدا

 .زدیکه نفس نفس م ییآشنا یبه چشمها

و  دیرا کش فشیک ی...منشدی, زن خودش را پس کشدیزن را کش یبا شتاب خودش را رساند و با خشونت بازو یمنش

 ：گفت

 .دیختیشرکتو بهم ر دیزد رونیب دییچته شما؟! بفرما خانم

 کند؟یچه م نجای...اینفت یلباسش را...همان شال گردن آب ست؟سامانیهمان زن ن نی...افشی...سامان کفشیک

 , ادرس محل کار را چرا؟! داندیخانه ات را م آدرس

 ：. آب دهانم را قورت دادم و به زور گفتمدمیلرز

 اومده؟ شیپ یمشکل

 نه؟  ایامده  یمشکل یپرسیتو م کنندیم یکش سیو گ سیسوالت. دارند گ نیبر سرت با ا خاک
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 ：عزمش را جمع کرد و با اعتماد به نفس گفت زن

 مهم با شما دارم آقا.  یلیکار خ هی من

 .دییانقدر جار و جنجال نداره. بفرما نکهیخب ا یلیخ：_

 داخل اتاق را نشان دادم. و

 ：زاده گفتم میبه ابراه رو

 .ستین یمشکل دییزاده شما بفرما میابراه خانم

 ：ها اشاره کردم یمن. به صندل زیگذاشت به سمت م شیزاده رفت و در را بست و زن پا پ میابراه

 .دییبفرما

 .نییگذاشت و سرش را انداخت پا زیم یگذاشت و دو دستش را رو شیپا یرا رو فشیزن نشست و ک و

 ：کردم یا سرفه

 خانم در خدمتم. دییبفرما

 ...یکردیم دشیو تو پشت بندش تهد کردیم بتیزن چطور تعق نیا اوریخودت ن یاصال به رو هه

 .شودیراحت م المیبهتر است...خ زیمسالمت آم نطوریچرا دنبالم بوده. اا دیتا بگو نجاستیحتما ا خب

 ：شروع کرد د،یلرزیم شیصدا

 ...آقا

 حالش خوش نبود. ب،یزن مشکوکِ عج نیبود, بغض داشت, اضطراب داشت...ا بیعج شیرا باال آورد, صدا سرش

مضطرب کرده. و آن  نیچن نیو احتماال خطرناک است که او را ا بیآنقدر عج دیبگو خواهدیکه م یزیبودم چ مطمئن

ود آرام ش نکهیا یدارد... خودم هم استرس گرفتم، اما برا میبه من ارتباط مستق نایقیو احتماال خطرناک,  بیعج زیچ

 ：گفتم دیایقرار است سرم ب ییچه بال دیو راحت بگو
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 د؟یکنیم لیم یچا

از  شدیم دهیو کوب دیلرزیم نیزم یکه مداوم رو ییو پاها چرخاندیکه انگشت شصتش را مدام دور هم م شیدستها

 خواستیم کیستریه نباریکه ا ییو با دستها دیبلند ترک یآن بغضش با صدا کی...اما...اما خودش...ستادندیتک و تا ا

که پرونده ها از  دیبار شیو چشمها دیدستش لرز قدرآورد و آن رونیرا باز کند, چند پاکت زرد رنگ ازش ب فشیک

 بیعج یو او کارها ندیبیم یروان ضیمر کیبار  نیاول یکه برا یکیافتادند. مات و مبهوت مثل  زیم یدستش رو

 .کردمینگاهش م کندیم

به  انیزن گر نیگفتم. ا یدروغ نم دیلرزیتمام وجودش م میکرد. اگر بگو یپرونده ها را خال اتیجا بلند شد و محتو از

 ...دینگذار می...تنهادیدارد خدا؟ خدا...فرشته...کمکم کن یام چه ربط یمن و زندگ

 ：و به سمت زن گرفتم وانیل یتو ختمیآب ر زیم یهم بلند شدم. از رو من

 دیتونیم دی, هروقت حس کردنیبکش قی, نفس عمنینیبش دیی, بفرمادیبخور نوی... امیادامه بد میتونینم نطوریا خانوم

 .دییکارتونو بفرما دیحرف بزن

 اما گفت: نشست

 . تونمینم

 گذاشتم. زیم یکردم و آب را رو سکوت

 ：نگاه کرد زیم یرو اتیلرزان خورد و به محتو یرا دور زدم و نشستم. زن آب را با دستها زیم

 .تونمینم

 .خودش باشد یایدن ینگفتم. ولش کن سامان. بگذار تو یچیه

 نشانم داد: یشناسنامه ا د،یصورتش دست کش یپشت دست رو با

نشانم  ییو هفت مهر هشتاد... کارت شناسا ستی...مادر,آفاق خوشخو...تولد, بدی...پدر,امیعی...عسل مطنی...ببب

 ：داد
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 ...اونیگرفت شویکه تو از پرورشگاه سرپرست یمن...من آفاق خوشخو ام...مامان اون بچه...مامان بچم... همون نیببب

 بچه منه...

 ：دمی. خنددیو سق دهانم خشک دیپلکم پر گوشه

 ؟یبعد قصه

 ：زد ادیشد و فر انیچشمش نما یرگهایسرخ شد. مو صورتش

 یاومد یعرضه بچه دار شدن هم نداشت یکه حت یعرضه ا یب هی...هیتو  ؟یهست یمنه...من...آفاق خوشخو...تو ک بچه

 ...یریمردمو از پرورشگاه بگ یبچه ها

 ...ایطفل معصوم باش خدا نی....آرام...آخ آرام...خدا جان پشت و پناه اآرام

  خواهد؟یچه م ست؟یزن از کجا آمده؟ ک نیا ایخدا

 رفت و آرام آرام هق زد: لیبه تحل شیصدا زن

 من...بچه من... عسل

 :دیخند

 من...جوجه من... یدخترکوچولو

 ：میچشمها یرا باال آورد و زل زد تو سرش

  نه؟یبیچهارده سال بچه شو نم یا وانهی...کدوم مادر ددمشیساله ند چهارده

 ：را پاک کرد و به سمتم آمد شیها اشک

 ...عکسشو بده...نمیبب عکسشو

 نشییکه پا یو مسخره ا بیعج یدستم مانده بود و زل زده بودم به اسمها یمرده ها شناسنامه همانطور تو مثل

 شده بود. یخطاط
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 حرکت یکه ب دمی, دیقاب عکس دنیرا نگاه کرد و با د زیم یتر از خودش طرف است رو وانهید یکیبا  دید یوقت زن

م را برداشت لمیو موبا چییرا برداشتم, سو زیم یاتاق به خودم آمدم, برخاستم, همه مدارک رو ی. با سکوت توستادیا

حرکت آخرم به خودش آمد و با وحشت زل زد به  نی. زن با ادمیدو رونیو دست آخر قاب عکس آرام را...و بسمت ب

ودم. ب دهیرس نی, من به ماشدنیخواست شروع کند به دو یفقط چند تکه مقوا بود. مطمئن بودم وقت شیکه رو یزیم

 یکارکنان, پرت کردن مدارک تو یبه ترس و کنجکاو یتفاوت یشرکت, ب یاز پله ها دنیدو نییخروج از اتاق, پا

 سرسام آور یانجام شد. با سرعت هیتنها ظرف چهل ثان دیو به سمت خانه حمله بردن شا نیماش کردن شن, رونیماش

 یخانه را گرفتم و ب ریاخ یتماسها ستیرا برداشتم و از ل لمیراندم تا فقط به خانه برسم و آرام را حفظ کنم...موبا یم

 ：ماندم. چند بوق خورد شیصبرانه منتظر الو

 الو؟

 آمد... ینفس نفسش م یصدا

وجه باز  چیجواب نده...در رو به ه فونیبکش...آ مشویس یآرام...آرام از خونه تکون نخور...االن که تلفنو قطع کرد _

 ؟یدیهم درو وا نکن ارام...فهم مردیداشت م یدارم. اگه کس دینکن...من کل

 ：دیفقط پرس نیو بغض وحشتزده

 چرا؟

 ：زد زار یو با ترس مضاعف دیپشت بندش بغضش ترک و

 ...ادی...خواد بی� �...ادی...مادی..ی...د..اره..مادیم مای...ن ای...بترسمی...ما؟؟ مامان...بابا...می...نن

 زد: غیج

 بابا

 کمکم کن... ایکمکش کن...خدا ایتنهاست...خدا ایخدا...خدا ی...واشودی...حالش بد مریسامان بم یوا

 ：بدتر از خودش داد زدم خودم

 که گفتمو بکن. یفقط کار ستین یچکی...هستین مای...نه...ننه
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 ：زدیم غیاز بس که ج دیشن ینم

 ...ای...ببابااا

 ：زد هق

 ...بابا قطع نکن...توروخدا...بابا

 برو درو قفل کن. کنمی...قطع نمستمیخونه ن شهینکن...حالت بد م هیباشه...باشه گر _

 هق زد: باز

 نکن. قطع

 باشه باشه. _

 ：آمد شیگذشت و بعد صدا هیثان چند

 بابا

 اونجام... گهید قهی...دو ددمیجانم االن رس _

 چه شده.  دیپرس یجان دادم و او ه یتا خود خانه را حرف زدم و او هق زد و من ه و

 یصدا دیترسیتنها بود و م یبود. وقت نیبود. هم ونیزیتلو یباال یدر را باز کردم و به محض آن صدا دیکل با

رنگ  چمباتمه زده بود و واریکه در گوشش بود کنج د یتلفن یفرار کند. با گوش ییتا از تنها کردیم ادیا زر ونیزیتلو

آغوشم جا دادمش...  یبه سمتم آمد. تو "بابا"هق زدن  او ب دیاز جا پر دیمن را د ی. وقتزدیم یدیصورتش به سف

من  یحق قانون نی... اگذاشتمی... نمردیبچه ام را ازم بگ خواستیبچه ام بود... پاره تنم... جگر گوشه ام... آن زن م

 .دمیترسیم نشی. از همرندیآرامم را ازم بگ گرید یاز راه ها دمیترسی... مدمیترسیبود... اما خب م

 گوشش حرف بزن تا آرام شود.  ری...زاوریآب ب شیبرا دیگویفرشته دم گوشم م دمیخودم که آمدم د به

و به خوردش دادم. مثل ابر بهار  ختمیر شیآب برا وانیل کیو  دمیرا بوس سشیخ یانشیمبل...پ یرو نشاندمش

 ：ام فشردم نهیس یبغضم گرفت؛ سرش را جلو آوردم و رو اورد؛ی. دلم تاب نختیریاشک م
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 نشده درد و بالت به جونم. یزینشده به جان خودم. چ یزینشده جان دلم. چ یزیچ

 ：خس خس کرد شیگلو

 .ادیم ماین

شد...آن صورت  یتداع میچشمها یرا هدف گرفت. تن غرق خون فرشته جلو شیها قهیشق میداغ کرد. لبها تنم

 ...شیاش...موها یو خاک یزخم

 ：دیلرز میصدا

بابات کدوم  ؟؟یلرزیم ینطوریشرف ا یبه خاطر اون ب اد؟ی...من مگه مردم که بذارم اون الدنگ بادیخورده ب شکر

 مگه؟؟ هیگور

 ：هق نزد گریتر شد؛ د آرام

 شده؟ یچ پس

 شیو من از چرت و پرتها دیگویو چرت و پرت م دهیزن فالن فالن شده زر زرو از راه رس کی گفتمیم گفتم؟یم چه

  ترسم؟یمثل سگ م

 ：دمشیبوس

 مراقب خودت باش.  شتریبه بعد ب نی. فقط از ازمیعز یچیه

 را برداشتم: یو با لرز گوش دمیتلفن خانه آمد. ترس یبهتر شد. صدا یآب را به خوردش دادم. کم هیبق

  بله؟

 ：به گوشم خورد اریمه یآشنا یصدا

 سامان؟

 سالم. _

 .یستیسالم. آرام که گفت ن _
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 .دمیاالن رس _

 .نییپا ادیزحمت به آرام بگو ب ی. بمینییآهان خب من و مهشاد پا _

 کجا؟! _

 !گهید نمایس _

 ：کردیرا نگاه کردم؛ مظلوم نگاهم م آرام

 برم؟ شهیم هنوزم

 چشمشان سبز شود چه؟  یجلو هوی کهیسامان. سامان نگذار برود. سامان اگر آن زن نه

 ：گفتم اریآرام برداشتم و به مه یرا از رو نگاهم

 .ادیب تونهینم میدعوت یمهمون ییجا

 ：گفت زنمیباشد زر م دهیکه انگار فهم یجور کی

 .شهی. دو سه ساعت هم نممیایم زود

 , کارامون مونده.می. دعوتاریمه شهینم _

 گرفتم سامان. طیخب من بل _

 ...ی... کسییبای...زیرو جور کن...کامران گهید یکیخب  دونمیچه م _

 گفت: دلخور

 خدافظ. یاوک

 خدافظ. _

 ：گفت تیو عصبان یقطع کردم و آرام ترس قبلش را فراموش کرد و با بغض و دلخور و

 که بار دوممون باشه؟  میدعوت شد ییجا یما ک ؟یدروغ گفت چرا
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ار و شلو شرتیت کیرا باز کردم و لباسم را با  راهنمیپ یو به سمت اتاقم رفتم. دکمه ها دمیصورتم کش یرو دست

 ：رفتم تا آشپزخانه بروم؛ دنبالم راه افتاد. هنوز بغض داشت رونیعوض کردم و از اتاق ب

 .یبریخب. تو که منو نم نمایم سدوست داشتم بر من

رد و را پر ک وانیل شتری. بختمیر وانیل یرا تو اتشیو محتو دمیکش رونیرا باز کردم و آب پرتقال را ازش ب خچالی در

 .دمیرا سر کش وانیسطل آشغال انداختمش و ل ی. توامدین رونیازش ب یچیه گریبعد د

 ：غر زدنش آمد یصدا

 !بابا

 گفتم: یعاص

 .میریباهم م گهیروز د هی

 ：زد داد

روز باهم  هی یبرن کاشان هم تو گفت خواستنیم نایاون موقع که مهشاد ا رون؟؟؟یب یمنو برد ی. تو کیگیم دروغ

 یامروز نه فردا نه. اونقدر نبرد یپارک آب و آتش, گفت میبر می.اون دفعه هم با مامان خواستیدروغ گفت یول میریم

 تا... یاونقدر نبرد

را آرام کرد... مرا... آرام  زایشکستنش همه چ یخرد شد. صدا هیثان کیکمتر از  یزمان یاز دستم افتاد و تو وانیل

 و منٍ تشنه سکوت و آرامش را آرام کرد. دیسکوت بخش زیرا... تپش قلبم را... به همه چ

 :گفتیکرده بود و م زیرا ر شیآمد...چشمها یفرشته م ی* صدا

 ماه رمضون...  دادینشون م یرک خوشگلیه... هپا یلیخ گنیهمه م بخدا

 را گرفت: بازویم

 .گهید میبر

 صورت قشنگش را قاب گرفتم: یشرمندگ با
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 با هم بریم.  میدیجون خودم مأموریتم. برگشتم قول م به

 هدستم را از دور صورتش رهاند. دلم گرفت، خودم هم بغض کردم از بغض و خواست یشد. بغض کرد، با دلخور ناراحت

 ...یخوشبختش کن یخواستیم یعوضی تو بود رتیغ یکوچکش. خاک بر سرت. ب یها

 شانه ام گذاشتم: یاصرار به سمت خودم کشیدمش و سرش را با دستم گرفتم و رو با

نباشه به شام شب محتاج  نمیاگه هم یندارم. به عل یمنبع در آمد چیجان...خانوم من...عمر من...من ه فرشته

 و خونه مونده... نیمیشیم...قسطای ماش

 و دلم رفت . به تنم فشردمش و آرامو لرزان گفتم: دیاز هق هقش لرز تنش

 ... یاون جور نکن

 را نوازش کردم... بوسیدمش: شیبغضم گرفت. موها اوردم،یتاب ن ;هق هقش آمد یصدا

 از خجالت...  شمیاالن آب م یاون جور نکن

 پاک کردم: یرا عصب شیو اشک ها دمیو ملتهبش کش سیصورت خ یرو انگشت

 فرشته.  گمیم بسه

 :ستیگر

 ... *دهیروز به بادمون م هی

چندسال...  نی. مثل همه ازدیداشت دورم م ایدور سرم، تنم، وجودم... دن دیچرخ یم ای...دندندید یتار م میچشمها

 را...معتمد را...خواهرش را... دور زدم. مایکه ن یمثل من

  م؟یکباب کن ایپارک کتلت درست کنم  یبرا گفتیم یه فرشته

 گنگ آرام را میشنیدم.  ی... صدازدیزنگ م تلفن

و  یاهیس کیدور آخرش را که زد انگار با هم به  ایرمق و دهانم تلخ شده بود. دن یب میکرخت شده بود، زانوها تنم

...داغ فرشته... حال آرام... رضا رفتیم ادمیداشت از  ی...سکوت...سکوت...سکوت. .. همه چهچالهایسکوت رفتیم. س
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پنجشنبه  نکهیدنیا... ا یمیگریخت...همه دغدغه ها اهچالهیآن س زداشت از مرک زیو سارا...مامان...رفتن بابا... همه چ

ماه را به  نیحساب ا نکهیآرام بندازم. ا یرو بروم و پتو ینرود نصف شب ه ادمی نکهیها بروم سر خاک فرشته...ا

 ...من مانده بودم...فقط من...فقط سامان...کردیداشت فرار م زیکامران بدهم...همه چ

********************** 

 سوم شخص* ی*راو

 آرام: ی...دل سارا پشت تلفن داشت تکه تکه میشد از ضجه هازدیداشت پشت تلفن ضجه م آرام

عمو رضا زنگ  ای...به عمو کامران امی...االن مامیعمه جون فقط غش کرده...االن م ستین یچیآرام ه ستین یچیه

 ...امیبزن...منم االن م

 کامران به گوش آرام خورد: یذهنش بود زنگ زد. صدا یکه تو یشماره ا نیکتریدرنگ قطع کرد و به نزد یب آرام

 سامان؟ جانم

 هق زد: اریاخت یب یادیبا فر آرام

 ...عموووو

 ناله آرام به خودش آمد، وحشت کرد: نیشک کرد. با دوم شیبه گوشها یلحظه ا کامران

 شده؟ یامام زمان...آرام چ ای

 داد و داد زد: هیتلفن تک زیاش را به م دهیپناه و ترس یتن ب آرام،

 شد... هوشی... بابام افتاد...ببابام

 زد: ضجه

 زنه. چشاش بستس.  یحرف نم باهام

 ندانسته پراند: یزیچ کیشد و  نشیوحشت زده سوار ماش کامران

 اونجام. گهیخونه تون االن... چند دیقه د امی... مسین یچیعمو ه شهیم خوب
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 ... دیبه سمت آشپزخانه دو هیرها کرد و با گر نیزم یتلفن را رو آرام

 یم گرید قهیبه اورژانس زنگ بزند...اما با خودش گفت اگر زنگ بزند آنها هم با کامران و سارا چند دق خواستیم

 رسند...

را  یرا زخم کرد و خون اندک و کمرنگ شیخرده ها پاها شهیلخت آشپزخانه کشاند و ش کیسرام یرا رو شیپاها

 رهاند.  نیزم یرو

 شترشیماند و ب شیدستها یاز آب رو ی...اندکختیدستش ر یدلهره روآورد و با  رونیب خچالیآب سرد را از  آرام

 حرکت کردند...  یخرده ها با آب اندک شهی... شختیر نیزم یرو

نداشت و  یعکس العمل چی... هدیصورت غرق در آرامش سامان پاش یدستش مانده بود را رو یکه تو یآب اندک آرام

 نشد...  یچیو باز ه ختیصورت سامان ر یرا رو یگریآرام باز هق زد و مقدار آب د

چند ضربه به صورتش زد و  زد،یصورتش ضربه م یو سامان آرام آرام رو دیدیمثل همان وقتهایی که کابوس م آرام

 سر سامان را تکان تکان داد...

 زد: زار

 ببخشید...من غلط کردم... یی...بابا جونم...بابابابا

 :شینمانده بود برا نا

 منو بزن.. رونیب میزنم بخدا...اصن هروقت گفتم بر یغر نم چوقتیه گهیزنم...د یز مامان حرف نما گهید چوقتیه

 قفل شده اش التماس کرد: یبسته سامان...به لبها یچشمها به

 پس؟ یمن چ یتورو خدا نرو... نرو بابایی...تو هم مثل مامان بر پاشو

 سامان را بوسه باران کرد و ضجه زد: صورت

 نرو... یمن ی...اگه بابایدوسم دار اگه

 پدرش گذاشت و آرام تر هق زد: نهیس یرا رو سرش
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 نمیااااد... یشکیه چرا

 یور شیکناریشان بگوید که ایفون چندبار پشت سرهم زنگ خورد. آرام پاها هیبه سمت در تا به همسا دیدو دیناام و

مه را فشرد. در خانه را هم باز کرد و حاال که رمق و دک دیدو فونیخورد و باز به سمت آ زیآشپزخانه ل سیکف خ

ا ر یناج کیانتظار  رفتیم ییصدا یکنار در نشست و با هق هقی که حاال کم صدا بود و رو به ب شینمانده بود برا

و سارا هم پشت  دیآن حالت لرز یدختر رفیقش تو دنیو با د دی. کامران با نفس نفس و اضطراب از راه رسدیکشیم

 کامران بود.

به طرف آن  دیرا که د نیزم یرو دهی... سامان دراز کشندیرا بب یچشم چرخاند تا از وسط راهرو کس کامران

 گشاد شد. شیخورده چشمها شهیو پر ش یخون یو اندک سیسرامیکهای خ دنیآشپزخانه کوچک رفت و با د

***************************** 

 

 "سامان"

 یبود که به جز خأل...ته یزیتنها چ دیکه من اکنون درونش بودم شا ییجا یرف...س...ک...و...ت...توح چهار

 بود...  کیحس کنم. تار توانستمیبودن...م

 . کنمیرا آرام آرام و با حوصله باز م میچشمها

که غربت خانه را  یجان مهین یکی... و تارقهیساعت است... هفت و ده دق ردیگیبه خودش م میکه چشمها یزیچ نیاول

 تر کرده بود... چشم چرخاندم...  بیغر

 قاب نکرد؟ ایدن یوارهایتمام د یلبخند تو را رو ی... ناز لبخندش... کدام احمقزیم یفرشته رو عکس

 سست بود...خسته بودند انگار... میتخت سراندم و بلند شدم. پاها یرا رو تنم

ا نصفه که ت یوانیل دنیبود متعجب شدم. با د دهیکاناپه خواب یکامران که رو دنیبا د ;اتاق بسته بود. بازش کردم در

فرشته... از حال رفته  یآمد و پشت بندش صدا ادمیبه  یشکستن یصدا نیقرار داشت طن زیم یاش آب بود و رو

 بودم؟
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 به گوشم یگنگ یود. صداو اعصاب خرد کن شده ب ریسمت اتاق آرام رفتم...در اتاقش را باز کردم. اتاق او هم دلگ به

 تخت بود.  یرو ینازک گل گل یپتو ریآرام ز کریخورد... پ

 عطش آب داشت.  میسوخت و گلو یم یرمق نداشتند...کامم تلخ بود و معده ام از گرسنگ میپاها

مات نگاهم کرد و بعد  هیدو ثان دنمیباز شدن در فوراً برگشت و با د یخواستم به سمتش بروم خودش با صدا تا

 تخت نشست. یرو یناگهان

 ... زدیبرق م یکینیمه تار یهوا یتو شیچشمها یدیلبخند زدم... سف شیرو به

 و بغضین زمزمه کرد: ترسان

 بابا

 زانو زدم: شیپا نییلبخند زدم و به سمتش رفتم. پا باز

 شدی؟ داری... چرا ببخواب

 :کردینگاهم م رهیآمد. خ یپر شده بود و اشکش نم شیچشمها

 .ترسیدم

 از من؟ _

 اش را کنار زدم. ختهیو بهم ر شانیپر یموها

 بود. دهیهنوز نبار شیرا به باال تکان داد...چشمها سرش

 خواب بودند. یدست پهلوهایش را فشردم تا دراز بکشد...چشمانش خسته  با

 :دمیباال کش فشیو نح یاستخوان یو پتو را تا شانه ها دمیاش را بوس قهیبالشت نشست. شق یرو سرش

 .بخواب

به آب  یزیکه چ شیگونه ها نییشد و راهش را تا پا ریسراز شیقطره اشک از چشمها کیو  کردینگاهم م رهیخ

 شدنشان نمانده بود گرفت.
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 !رد؟یرا از من بگ یک خواستیاش م ینفت یبا آن شال گردن اب یزن لعنت آن

از خودم سراغ نداشتم با انگشت شستم  چوقتیکه ه یگذاشتم و با آرامشتخت، کنار بالشتش  یام را رو قهیشق

 اشک چشمش را پاک کردم.

 باز کرد: لب

 !دیببخش

 هق زد.  و

 ام چسباندم: یشانیاش را به پ یشانیگذاشتم پشت سرش و پ دست

 ومدن؟یو مامان جون ن سارا

 .ادیمونه که عمه بره. عمه گفت امروز غروب با مامان جون م یعمو کامران به عمه سارا گفت م شبید _

 گفتم: رانیح

 شدم مگه؟ ینجوریا یاز ک من

 :دیلرز شیچشمها یتو اشک

 بعد از ظهر. روزید

 سرش را به شانه ام چسباندم: کالفه

 خب تو چته حاال؟! یلیخ

 و هق زد... دیلرز

*************************************** 

کاناپه بلند  یبا پتو از رو رانیسارا و مامان در را باز کردم. کامران خواب آلود و ح دنیبا د ;آمد فونیزنگ آ یصدا

 شد و گفت:
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 شده ؟! یچ

 و کامران گفت: دیخند زیر زیداغان کامران ر یصورت و چشمها دنیبا د آرام

 چیه؟! هیقض

 گفتم: کالفه

 ...یچی...هیچی...مامانم و ساران...هیچیه

 راه افتاد: سیاتاق من پرت کرد و به سمت سرو یو کامران پتو را تو دیباز خند آرام

 .تیم دیاز تو نپرس یکس

 ...کنهیوحشت م نهی. همون تو بمون. مامانم تازه دو هفته س مرخص شده... باز تو رو بب رونیب یایب خوادیتو نم _

 و کامران رفت داخل... دندیخند جفتشان

که دستش بود به زور  یا وهیدم... مامان داشت در آسانسور را رها میکرد و سارا با پالستیک های مواحد را باز کر در

 آمد... یراه م

 و پالستیک ها را از دستش گرفتم: دمیپوش ییدمپا تند

 بود؟ یچه کار نی... اسالم

 نفس نفس گفت: با

 ...گریاست د مادر

 ها را داخل گذاشتم و در را باز کردم.  پالستیک

آغوشم فشردمش...  انیگذاشت. دلتنگ م انیمشغول باز کردن بند آل استارش شد و مامان زودتر از او پا به م سارا

 :دمیاش را از کنار گوشم شن هیگر یخشکم زد...صدا دیتنش که لرز

 دیسامان جانم...به ارواح خاک هاشم حالم خوب نبود...ببخش دیبا اون حرفام...ببخش یمادر...الل شم اله دیببخش

 مادرجان...
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 دیمانده را که نبا یباق یاندک آدم ها نیآن روزش جگرم را سوزانده بود اما مادرم بود... عاشقش بودم... ا یهاحرف

 ...دادمیاز دست م

 :دمیاش سرش را بوس یچادر مشک یرو از

 نت برم..قربو گهیمامانم... تموم شد د بسه

و از دلش در آورد.  دیآغوشم زد و به سمت آرام رفت... آرام را هم مثل من در آغوش گرفت و بوس یتو یگرید هق

 بعد از آنکه پربغض گفت: یآرام دلخور بود... حت

 مامان جون...اشکال نداره. باشه

 ... دمیرا هم بوس سارا

************************* 

بلند درس  یرا گرفته بود و طبق معمول با صدا شیاز جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. آرام گوشها سارا

 ...کردیرا دنبال م ونیزیتلو یمجر ی....مامان هم با دقت صحبتهاخواندیم

 شدم و به سمت اتاقم رفتم: بلند

 ؟یزیبرام اون برنامه هه رو بر یایم سارا

 کرد چه شده؟ یزیسرگشته از پشت کانتر اشاره ر سارا،

 داخل اتاق. دیایدست و چشم اشاره کردم ب با

 :دی؛ در را که بستم پرس آمد

 رو داداش؟ یچ

 :دمیکش یقیعم نفس

 ؟ینیشیم
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 رضا یآمدن ها ریبه بعد به سمت رضا باشد؟ نگران د نیقرار است از ا یعنینگاهش  نیکرد...نگران و منتظر... ا نگاهم

 مثال؟

 گفتم: ردیکه آرام بگ یتخت و جور یاش نشستم رو یآسودگ یبرا

 .میبزن حرف

مضطرب  شیچشمها چوقتیکاش بابا بود...بابا...اگر بابا بود سارا ه م؟ی... چطور شروعش کنم؟ چطور بگونشست

 زود بود...  یلیسارا خ ی...بابا زود رفت...من به درک، برادیکش یانتظار نم چوقتینبود...ه

 گندترین جلمه ممکن شروع کردم: با

 ؟یرو دوست دار رضا

 انداخت... نییآن تمام صورتش سرخ شد و سرش را پا کینگاهم کرد بعد  رتیبا ح اولش

 ؟یپرسیسوال است م نیبر سرت سامان...فقط همین! ا خاک

میپرسید که دخترکش خجالت  سوال یچه بگویم... اگر بابا بود جور دانستمیبابا بود...اگر بابا بود من حاال م اگر

 نکشد.

 سرش... یرا میگذاشت رو زشیبابا بود...سارا را، تک دختر عز اگر

 دستم گذاشتم و برادرانه نوازشش کردم: یو سردش را تو سیدست خ کیزدم و  لبخند

 ؟یخانم... دوسش دار یآبج یسرخ ش نگفتم

 ت؟یکنم برا یخانمم... پدر یآبج یکه پدر نداررا از اضطراب فشرد؛ آن دستش را هم گرفتم... تو  گرشید دست

 سارا؟ یدوسش ندار _

 ...آرام و سرشته با بغض بود:دمیشن یرا به زور م شیباز کرد؛ صدا لب

 .خوادینم مامان
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سال است دوستش دارد و تو تمام  6...سامان، خواهر کوچکت بزرگ شده...رفیقت را دوست دارد! رفیقت دیلرز دلم

 ؟یدانست یها را نم نیا

نشد، حاال پاشو  چیو ه یسال بغض کرد 4خاصیت؟  یب یکنیبغض م ؟یکنیزد... بغض م شخندیدم گوشم ر یکی

 چرخد... یم نیهم زم یریخودت را جمع و جور کن. تو بم

 دهانم را قورت دادم و با آرامش گفتم: بزاق

 کلمه بهم بگو... هی ؟یخوایم تو

 حالم را خراب کرد: دیدستم چک یکه رو یاشک

 .یحرف میزنیم آبج مینکن، دار هیگر سارا

 ؟یآور ی...رضا هم او را...اشکش را چرا در مخواهدیگناه دارد...اذیتش نکن...رضا را م سامان

 را بغل گرفتم: سرش

 نه؟ گهی. مامان چرا مدمیخب فهم یلیخ

 شغلش... _

  ؟ی: تو با رضا حرف زد_

 نگفت. یچیه

 کمکت کنم. خوامی... مستمی: بهم بگو سارا...من قلدر سیبیلو ن_

 و لرزان گفت: آرام

. انین یواسه خواستگار یمامان گفت بهشون گفتم نه. گفت حت ;بعدش مامان بهم گفت ;مامانش به مامان گفت اولش

 ...هدیه بخاطر شغلشه استعفا مبار اون روز تولد آرام بهم گفت اگ هیبه خدا من تا حاال باهاش حرف نزدم داداش. فقط 

 :دمیکش آه

 ؟یزودتر بهم نگفت چرا
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 نگفت.  یچیهم ه باز

 ...کنمیم ی: مامانو راض_

 داداش تورو خدا...  _

 :دیلرز شیصدا

 از خجالت.  میمیرم

 و با غصه گفتم: بوسیدمش

 ...یشد بزرگ

 کردم: بغض

 کم. یلیگذاشتم براتون...خ کم

 برامون؟ یکردداداش... مگه چکار ن ینذاشت _

 را... یدادم...همان بغض مزمن لعنت قورتش

مبل  یرو یو او هم با بدعنق زدیحرف م شیمامان و آرام شد. مامان داشت برا خیآمدم و نگاهم م رونیاتاق ب از

نده . از حالتش خکردیم زیدستانش را هی تکه تکه ر ی. بغ کرده تکه کاغذ تودادیگوش م شینشسته بود و به حرفها

ذوق خوردن ها...  یتو نیپاک شدنها... به ا نی... به ام. عادت داشتدیماس میلبخند لب ها شیام گرفت و با دیدن پاها

مثل همان وقت که آن پرستار گفت فرشته را منتقل کرده اند... و فکر من کجا رفت و فکر آن پرستار کجا... آخ خدا 

 "ام! من زنده "از آن روز تا به حال 

 :دمیکه ازش داشتم بهت زده پرس یفاصله ا با

 شده؟ یچ پات

پانسمان شده اش  یپاها دنیرا برانداز کرد و با د شیچه بود قطع شد و آرام متعجب سر تا پا دانمیمامان که نم حرف

 گفت:
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 .یچیه

 ! یچیه

 :دمیسارا را از پشت سرم شن یصدا

 رفت تو پاش. شهیش ست،ین یچیداداش ه یچیه

. سردش را گرفتم شهیهم یپا اطیو با احت ینشسته بود زانو زدم و با نگران شیکه رو یسمتش رفتم... جلو مبل به

 شد.  ینم دهیقرمز د یاندک یا رهیجز دا دیپشت آن پانسمان سف

 معصومش : یچشمها یزدم تو زل

 بابا؟ یچ شهیش

 کرد : بغض

 که از دستت افتاده بود. لیوانه

 رفت: جانم

 ندو سمتش میره تو تن و بدنت؟!  عیمیشکنه سر یچ هیمیگم دفعه ن صد

 ؟یآن سگدان یتو دیایطفل معصوم ن نیا یانتظار داشت یتو دراز به دراز افتاده بود احمق

 به حرف آمد: مامان

 پاش. گهیسرش مامان جان... االن خوبه د فدا

 خر میکند؟ بچه

 مرکز توجه باشد.  یجمع یآمد تو ی... دلخور بود... بدش مکردیارام ملتمس نگاهم م یچشمها

 :زدیمامان آمد که سارا را صدا م یبلند شدم و صدا یبا آه امدهیاشکش در ن تا

 رم.... بپوش مامان... یمن دارم م سارا
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 .دیساعت نشده اومد هیمامان؟  هیچه عجله ا _

 را به سر کرد: چادرش

 ه برم کمکش... روضه دار یالنیجان خانوم س مامان

 کردم: اعتراض

 بری. خوادیمامان من نم نیکمک خودت. بش ادیب یکی دیوضع کمر تو با با

 سمت در رفت: به

 بذارید. بیچمه مگه؟ رو خودتون ع من

 بلندتر سارا را صدا زد: بعد

 سارا؟

 آمد: رونیاز اتاق ب دهیهول ، لباس پوش سارا

 اومدم. اومدم

 ساده اش را به پا کرد: یطب یکفشها مامان

 اونجا. دیایمامان جان فردا ناهار ب یراست

 سمتش رفتم و بوسیدمش: به

 مژگان خاتون. یتو استراحت کن خوامیمن م ؟یکه چ امیب

 :دیعشق خند پر

 خورشت کرفس درست کنم برات.  خوامیم

 یاندک خداحافظ یاهویدر ه و دمیخنده قشنگش لبخند زدم و پشت بندش خواهرک اکنون بزرگ شده ام را بوس به

 آرام و مامان، آرام دم گوش سارا گفتم:
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 .کنمیبعد مامانو هم راضی م زنمیرضا حرف م با

 و رو به آرام گفت: دیام را بوس گونه

 خونه ما... میبر ایتو ب عمه

 با سر جواب داد نه! آرام

 با تعجب گفت: سارا

 گرفتما. دیجد لمیعمه. ف گهید میبر ای! بوا

 مستأصل گفت: آرام

 زبان دارم. امتحان

 فهمیدم. یرا م نیبرود.. ا نمیخواست

 .میای: ولش کن فردا باهم م_

 ...!گرید یکیکردند و رفتند و باز من ماندم و آرام و  یخداحافظ

******************* 

 

چند وقت است بلند  ها و بیخوابی های مزمن پراند. آرام یاز کم خواب یخنده بلند آرام، مرا از چُرت ناش یصدا

... عرضه خوشحال کردنش را تیبرا ایدن یمانده تو یکیعوضی؟  یکشیم دکیرا  "پدر"اسم  یاست؟ الک دهینخند

  ؟یهم ندار

. عکس فرشته پایینش دیتاب یکنارش م نهی... آفتاب کم رمق نبود؛ از پنجره به آازدهیساعت ... یسر خورد رو نگاهم

 شیبودی که پ یتو ک یاختم بهت؟ اگر دل نباخته بودم بهت االن حالم خوش بود؟ لعنتچرا دل ب ؟یبود یبود... تو ک

  ؟یچشم من سبز شد
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. چشمهایم سر خورد زدیروزها کمتر بهم سر م نیمعرفت بود و ا یهم مثل خودش ب الشیسمت عکسش رفتم... خ به

آن  یتو یچ یوجودم. لعنت یگذاشت تو یداغ م شهیهم شیعالم بود... چشمها نیصورتش... قشنگتر یرو

 که ویرانم کرد؟  یداشت تیچشمها

گذشته بود بغض نکردم. زخم  میبرا شتریچهارسالی که از چهارصد سال هم ب نیا یعمرم...تو یبار تو نیاول یبرا

 ییروزها نیچن یتو شی... آن زخم وحشتناک... چهار سال پدمید یداغش بسته شده بود؛ فقط وجه داغش را م

آرام را کنار خودم  ش،یشبه سپید شد... شب ها کی میشبه خم شد...موها کیکم شده بود. کمرم اشک خورا

... التماس شیرا فراموش نکردم ... خس خس گلو شیها غیج چوقتیخانه ه یمیخواباندم که نترسد. آن شب اول تو

 یدهانم را م برد،یو منفور شده بود. آرام که خوابش م بیباشم. خانه بدون فرشته هولناک و غر ششیپ کردیم

... حاال هم وضع زدیساله از ترس نبود فرشته اش زار م ۳۲مرد  کی. زدمیدل زار م یدو طرف بالش و تو نیگذاشتم ب

 نورش ارام است... یپرتو کی. شبها تار و روزها کدرند... ستیبهتر ن

به سمت منبعش وا داشت. باز هم داشت با آن خرگوشک کوچک و آرام مرا به حرکت  نیدلنش بیخنده عج یصدا

 شیرخش که خوشحال بود... آخ چشمها می. نکردیبغلش نگهش داشته بود و نازش م ی. سفت توکردیم یباز دیسف

 :دمیس. کنارش نشستم. چانه اش را گرفتم و گونه اش را بودیخندیرا... بد قشنگ م

 به این؟ یداد ریتو گ باز

 زار بزنم. شیاش شدت گرفت؛ کم مانده بود از ذوق خنده ها خنده

 نگا نگا چجور کرفس میخوره. _

 یقفس گذاشت. خرگوشک با ولع و به طرز با مزه ا یشاخه کرفس تو کیقفس گذاشت و  یخرگوشک را تو بعد

 گفت: جانیآرام با ه د،یرا مال شیکه گذشت و خرگوشک گوشها قهیمشغول خوردنش شد. چند دق

 اینجارو. نجارویا

 شد. خیس شیقفس کش داد و موها یاز چند لحظه خرگوشک بدنش را به درازا بعد

 . دیچیخانه پ یخنده آرام باز تو نیطن

 .دمیبه خنده آرام خند ینبود و ول یبامزه ا یلیخ زیچ
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 را قطع کنم؛ در قفس را بستم: شیآمد خنده ها یمنتظر بود وگرنه دلم نم مامان

 . مامان جون منتظره. شهیم ری. داره دلباس بپوش پاشو

 خوشحالش عوض شد: یاش قطع شد؛ حالت چشمها خنده

 به خدا فردا فاینال دارم. بابا

 که. شهیمامان جون منتظره... نم _

 خب به مامان جون بگو من امتحان زبان دارم. _

 که االن... دیره... چشم به راهه... شهینم _

 حوصله اش را نداشتم: یعنی... یتم. لجبازکه دوست نداش یآن حالت یتو رفت

 چرا درس نخوندی. یدیم ریاصال. نمره م کم شه دوباره خودت گ امینم من

 با اخم قفس را برداشت تا به بالکن اتاقش را ببرد. و

 دستتو بشور لباساتم عوض کن. ـ

 آنکه منتظر عکس العملش باشم به سمت اتاقم رفتم. یب و

. حوصله اتو کردنشان را نداشتم. دمیکش رونیاز لباسها ب دیبهاره سف شرتیت کیرا به همراه  یسرمه ا نیج شلوار

 هم اتو الزم نبودند...  ادیز

زدم.  یو عطر اندک دمیامد د یکه عکس فرشته کنارش به چشم م یا نهیآ یرا عوض کردم و خودم را تو میلباسها

کل و بد ش میضخ شانیبلندم زدم. تارها مهین یبه موها یصرو شانه مخت دمیو کتفم کش قهی یرو یطبق عادت دست

 کجاست پس؟ امانروزها... سرگرد س نیشده بودم ا ختیر ینظم و ب یشده بود. چقدر ب

 .دمیرفتم و به اتاق آرام سرک کش رونیو از اتاق ب دمیکش میبه موها یدست
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تختش و با هدفونش  یبود رو دهیاما هرچه بود دراز کش ،یالیخیخودش را زده بود به ب ایبود  الیخیواقعا ب دانمینم

. هدفون را از گوشش اوردیخودش ن یحضورم را حس کرد اما به رو ینی. از رفتارش بدم آمد، سنگدادیآهنگ گوش م

 :دمیکش رونیب

 . گناه داره مامان جون منتظره.گهید پاشو

 :دیحرص خودش را پس کش با

 .امیب خوامینم

 گوشش گذاشت. یهدفون را باز رو و

 یکه تو یطرف الیخیاز وسط شکست. ب اورم،یب رونیکه از گوشش ب دمیطرف هدفون را کش کیشدم...  یعصب

 داد. داد زدم: یبد و کوتاه یکجا بود و صدا دانمیکه نم یقبرستان کیدستم مانده بود را پرت کردم به سمت 

 ؟یفهمیپاشو؟ نم گمیم شهینم تیمن اعصاب کل کل ندارم؟ حال یدونیپاشو؟ نم گمینم بهت

تختش  نییپا ینگفت و چند تکه لباس از کشو یچی... بعد هم هنهی... بعد با کیبا بهت نگاهم کرد. بعد با دلخور اولش

 رفت تا لباس عوض کند.  رونیبرداشت و از اتاق ب

 میتخت افتاده بود. س یرو گرشیافتاده بود...نصف د واریکه کنار د یرنگ یسر خورد رو به نصف هدفون صورت نگاهم

 یتولدش بود. عوض یکادو نیا یبود. وحش دهیخر شیسر و گوش آرام؟ سارا برا یو دم و دستگاهش نرفته باشد تو

 ؟ینبود شیمگر عشق خنده ها

 ...شیبرا خرمیم

  ؟یکنیباهاش رفتار م نطوریخانه مامان رفتن ا کی. به خاطر یخریکه م یخریم

 و در را باز کرد... دیرا پوش شیرا برداشتم . آرام هم کفش ها چیاپن سوئ یرفتم و از رو رونیاز اتاق ب کالفه

 ...میزد رونیو از خانه ب دمیرا پوش میکفشها

 و دمیرا نداشتم. آه کش یچیبود که حال و حوصله ه قتینگفت... حالم گرفته شده بود اما حق یچیه نیماش یتو

 داده بود.  هیتک شهیپخش شد و آرام سرش را به ش نیکوچک ماش یفضا یتو اریزان یپشت بندش صدا
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 کوچک معصوم من دور کن. نی... غم ها را از دل اایخدا

 مامان آمد: یرا فشردم. چند لحظه بعد صدا فونیآ دکمه

 !ه؟یک

 منم مامان... سامانم. ـ

 :گریکرد...خنده مادر بود د یریدلپذ خنده

 .یتو جان دلم. خوش اومد ایب

سرسبز خانه مادر شد. پشت بندش وارد شدم و در را بستم. عطر خوش  شهیهم اطیباز شد و ارام سست وارد ح در و

 :دمشیبه استقبالم آمد. بوس یبدون حالت خودمان بایتقر ی. مامان با لباسدمیبهارانه را با تمام وجودم بلع یگل ها

 هم هستن مگه؟ نایا بایز

 :دیخند

 ...ایتو... ب ایپسرکم ب نه

حتما... دست  دشیبوسه مامان دلم را شکاند.مامان ند یانگار. صورت جلو امده آرام برا دیآرام را اصال ند مامان

 نیمه ایدخترکم؟ دن یکن یجانانم. چرا عادت نم الیخیب میدستش را ببوسم و بگو خواستیداغش را گرفتم... دلم م

 ...گریاست د

رم س شیاز جا و لبخند نا آشنا یا بهیکرد. با برخاستن دختر غر تمیداخل هدا بهیبیغر بیبا شور و شعف عج مامان

 طعم سم گرفت! نیزهر آگ یانداختم... تمام وجودم با پوزخند نییرا پا

 بود؟ دهیپوش بیغر بیخوشحال بود و لباس عج نیهم یحالش خراب بود؟ مامان برا نیهم یبرا آرام

 . نمیصورتش را بب وانستمتیدستم فشردم. کاش م یآرام را تو دست

قل سالم ال ایحرکت نبودند که لبخند بزنم  یارای میسالم داد. لبها یرا فشرد و بلند و به گرم شیدستها بهیغر دختر

 .دمیکش رونیمهر و موم شده ام ب یلبها نیرا از ب میو الم و الف و م نیکنم. فقط س
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 کیرا  شی. اما جانمیعکس فرشته بود را بب یرو یکه کنارش روبان مشک یسر دادم تا قاب عکس وارید یرا پ نگاهم

 ها تمام شده بود؟! یزود نیگرفته بود. فرشته به ا یمیقد یظرف مس

 که آن طور گوشه مبل بغ کرده بود؟  یگفت یها را م نیبه آرام هم روزیرسمش نبودها...د نی...مامان امامان

 داشت: یبرخورد گرمترو انگار توقع  دیمعنا خند یب مامان

 من.. یگل پسر آقا شونمیخانوم ا مایخانومن...ش مایجان ش سامان

 کوچولو هستم... پنچ ساله از تهران... سامان

 نوه خوشگلم آرام خانم. شونمیا ـ

 بود و بهش سالم هم نکرده بود؟ دهیآرام را د پس

 خوردند. نیچ شیچشمها کهیزد طور بیعج یرو به آرام لبخند دختر

حاال  یمن دستها نیخاص از آرام... اما طفلک درمانده بغض یحرکت کی ایشک مامان منتظر سالم آرام بود...  یب

 بزرگ من خشک شده بود.  یدستها یتو خشی

 به نشستن دعوتمان کرد. مامان

 توجه گفتم: یب

 باال. میجان بابا بر آرام

و وارد اتاق  میو از پله ها باال رفت دمیرا کش شیتهاعکس العملشان نماندم. آرام که رمق نداشت، دس دنید منتظر

کارها  نیاتاق نگذاشته اند... از مامان ا نیا ی. خوشحال شدم که بند و بساط آن دختر را تومیمن شد یدوران مجرد

 نبود. دیبع

و دل شکسته... آن ظرف  ی. تعجب کرد از حضورم، مضطرب سالم کرد... دلخور بودم... عصباندمیرا در اتاق د سارا

 ول کنم نبود؟  یلعنت رینمیکرد؟ چرا آن تصو مینفس من را گرفته بود... چرا رها یجا یمس قهیعت

 :رنگش را باز کند. گفتم یلین یو دل شکسته دادم. آرام دست برد تا دکمه مانتو یرا همانطور دلخور و عصبان جوابش
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 ...ریمی... االن مارین در

 مانتو خشک شد. سارا معترض و مضطرب به سمتم آمد: یدکمه ها یرو دستش

 داداش... زشته... گناه داره مامان... عه

خدا جان اگر  ؟یعنیازدواج با من انتخاب کرده بودند... فرشته تمام شده بود  یخوش نبود... آن دختر را برا حالم

تمام نشده...  ایم نشده پس... خداقلب من شکسته از رفتنش؟ تما یتو یبزرگ زیچ کیفرشته تمام شده پس چرا 

 کن.  یها حال نیتمام نشده خدا به ا

 ... قلبم... تنم...دیلرز ی... نگاهم مدیلرز یم می... صدادیلرز یم دستم

 داخل شد: یباز شد ؛ مادر مضطرب و عصبان در

 دخمه... اون بنده خدا منتظره... نیا یتو دیبریم بیرون، چمبره زد نیپاش

 آرام نگاه کرد و با دست راست پشت دست چپش را کوباند: به

 رو پوشیدی؟  دهیسف اهیس رهنیلباستو؟ همون پ یاوردیعالم. تو هنوز در ن خاک

 و پر بغض گفت: مظلومانه

 رفت. ادمی. نه

 بگوید که گفتم: یزیخواست چ مامان

 ... ییمیریم... کار دارم جا میما دار مامان

 نگاهم کرد: مبهوت

 !یمنو دق بد یخوایم نگو

 کار دارم. واجبه. _

 به خدا اگه بذارم بری... به روح فر...  _
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مضطرب شدند بخاطر آن  ادمیشد که مامان و سارا از فر یشد که بغضم رها شد؛ چ یشد که سرش داد زدم؛ چ یچ

 که آن پایین منتظرمان بود: یمهمان ناخوانده ا

 ...قسم نخور...قسم نخور...نگو

 ندارد! ندارد!  "نکردن  هیگر "که مُرده عرضه  ی... مردهیشد در عرض چند ثان سیخ صورتم

بعد موقع بدبختیاتون اسمشو  ذاری،یاون موقع که خوش خوشانتونه، عروسیتونه به جا عکسش خرت و پرت م _

 خورید؟یقسم م

 کرده بود... دردم چه بود؟ چه مرگم شده بود باز؟ خی تنم

 میکرد... سیه سیو ه دیکوب یدستش م یپشت سر هم رو مامان

 ... دندیشن یام را نم هیگر یبود که صدا یعال تیمیریخت اما فقط اشک بود... وضع اشکم

 نامردید... نامردید...همتون نامردید...  _

 ...!می...! آبروسیتر!...ه واشیکشت که  ی، مامان داشت خودش را م دمیآرام را کش دست

... اما دمیشن یهق هقش را م یحالت ممکن از پله ها دست آرام را میکشیدم... صدا نیسرعت و بدتر نیتندتر با

 تیها دادیداد و ب ت،ی! فقط از اشک هایرا رها کرده ا ی... خوشحال است که مراسم خواستگارستیسامان ناراحت ن

 !!نیسامان!! هم نی!! همدهیترس

کار از آبرو گذشته بود؛ مامان و سارا پشت سرم التماس  گریبهت زده و درمانده دختر هم مانعم نشد؛ د نگاه

زنده مرگ مزمن... دخترک من...  ی. قرباندمیدرمانده آرام را کش یو باز دستها دم،یرا پوش می... کفشهاکردندیم

 دخترک من...

کف  دنش دهیکش یکه پا گذاشتم صدا یپله لعنت نیدوم یرو اط،یح یقدمم به سمت پله ها نیو توی دوم کشیدمش

پله ها افتاد.اگر دستش را نگرفته بود تمام  یخورد و با صورت رو زیسنگ پله آمد و پشت بندش ل یکفش آرام رو

 رفته بود... نییپله ها را با سر پا

مامان و سارا آمد... پشت بندش سارا با ضجه  غیج یاما دستش را ول نکردم. صدا ستادمیا یمُرده ها ناگهان مثل

 ... خدا... فرشته... کمک!! خورد؟یتن آرام تکان مسمتمان...  دیدو
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ت حال نی! در لرزان تر دیرس یزد انگار! اما تازه داشت خون به مغزم م یمیپرید. حالت تهوع داشتم... قلبم نم پلکم

 زدم. ادیپیشینم فر یادهایاز فر یگرفته ناش یممکن خم شدم و با وحشت اسمش را با صدا

 ز...زند... یعنی نیدردناکش خوشحال شدم! ا هیگر یام از صدا یعمر سگ یبار تو نیاول یبرا

... تنم مردمیپله به آغوش کشیدمش. اضطراب داشتم.. داشتم م یخیسم را با پشت دست پاک کردم و از رو چشم

 و یخمچانه ز دنینشستم کنج پله ها و صورت خونینش را به آغوش گرفتم... د دند؛یلرز یم میرمق نداشت و زانوها

 ربود.  یرا م نمیخون الودش دل و د ینیب

 زدم: ضجه

 امام رضا...  ای

 ... تو آرامش کن...یدی... تو دستش را کشی... از ترس... آرامش کن سامان... لعنتستیگر یم داشت

 :ستمیگوشش هق و هق گر کنار

 تصدق اون چشمات بشم.  ستین یچیعمر من... ه ستین یچی... هستین یچیه

بازوهایم پنهان کردم...  انیصورتش را م ند؛یو استرس کنارم نشست؛ دست برد تا صورت آرام را بب هیبا گر سارا

 ضجه زدم:

 نبود... ینجوری...اگه نمیومدم االن اومدمی... اگه نمدیکن ولمون

 طوری نبود... نیاالن ا کردمیمادر گوش م یطفلک ب نیا یبه حرفها اگر

شد .  سیو صورتم از خونش خ یاز خون صورتش خون می... لب هادمیم را صد بار بوسرا پس زدم...صورت آرا سارا

 خدا جان... خدا جان... چهارده سال سن و چهارده هزار درد؟ انصافت را نشانم میدهی؟ 

 یوآمد... آرام را گذاشتم ر یم می... سارا پا به پادمیشن یرمق مامان را م یب ی... صدارونیبه ب دمیشدم و دو بلند

 بردم... نییممکن پا یرا تا جا یو صندل یصندل
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شدم، سارا هم پشت نشست!! باز  نیافزود... سوار ماش یسارا فقط به سرعت عملم م یگفتن ها "داداش تورو خدا"

خواهرکم... با همان لباس خانه و  یمدفون من نکرد یرا جایگزین عکس بانو قهیبه معرفت تو! باز به تو که ظرف عت

 ... کردیبا ضجه داشت التماسم را م یروسر یب

 زدم: داد

 .رونیب برو

 بازویم: یو دست گذاشت رو ختیر اشک

 ...دا

 رفت: نییو سارا درمانده پا دینعره ام آرام از جا پر یصدا از

 .رونیب

چشمه  آرام مثل ینیبودم... ب مارستانیب یبعد جلو قهیراندم که فقط رفته باشم... چند دق یقبرستان کی... به راندم

و اعصابم را خرد تر  دیچک یچشمم م یآمد؛ جرئت دست زدن بهش را نداشتم؛ اشک از کناره ها یازش خون م

 د؟یا...نبدمیجنگیم دیام که با یزندگ یدلخوش نیآخر ی... براکردیم

 انداخت! یمرگ مزمن م ادیمرا  نیصورت خون آن

********* 

 ینیبهش نگاه کردم و صدبار دعا کردم ب یشد. با درماندگ شیقرار تر از پ یدلم ب دندیکوچک را که کش دیسف پرده

 نبود. دیبع کردیکه او م یا هیاش نشکسته باشد. با گر

اش  هیگر ی. صدادمیدادم و انتظار کش کهیت واریاضافه شده بود؛ تنم را به تن سرد و سخت د میبه درد ها سردرد

 ...تو.یدیوضی تو دستش را کش... عوضی؛ عکشدیسستم کرد... دارد درد م

 امد. با دلهره به سمتش رفتم: رونیاز پشت پرده ب یجوان زن

 شد؟ چیزیش

 :دیرنگش دست کش یمقنعه مشک روی
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 ایشونین؟ همراه

 اشاره کرد. دیمتعجب به سمت همان پرده سف و

 ده؟ید یجد بی: بله... جاییش آس_

 ینیداره. قرص مینویسم که بخوابه و درد نکشه. ب دی. تا چند روز درد شددهید یدیشد یلیضربه خ ینشکسته ول _

...کم هیکنه...عطر...گر یدور کنهیم کیکه سردردشو تحر ییزایداره و سردرد هم خواهد داشت. از چ دیدرد شد

 هی... نیران نباشنگ شهیو به مرور خوب م شهیکبود م مبعد از قرصا بخوابه. بعد از افتادن دردش ه دی... حتما بایخواب

و کنید ؛ آرام بخش هیحتما ته کنهیدردشو کم م سمینو یکم زخم شده صورتش که االن پانسمانش میکنن. پماد هم م

 بره... تونهیکه زدن م

 راه افتادم. دیمثل تشکر گفتم و به سمت آن پرده سف یزیلب چ ریخورد! ز یاز اشک چشمانم تکان نم نگاهش

تو  یمرگ تو بشود...فدا شیبابا...بابا پ گفتیم یدردناکش به پرستار اشکم را درآورد... ه یو التماس ها هیگر یصدا

 است! پرده را کنار زدم.  اقتیعوضی بی ل یاز همان بابا یکشیتو که هرچه م یبرا ردیبشود...بم

 :ستیقشنگش و با التماس گر ینشست کنج چشمها دیام

 ...بابا

دست  کیتابانه با  یلبش آخرین چسب زخم را چسباند. ب یزخم باال یرواعتراضی به حضورم نکرد و  پرستار

 یرا تو میو انگشت ها دمیام چسباندم. با غصه سرش را بوس نهیرخش را به س مین اطیرا گرفتم و با احت شیبازو

 زده اش فرو بردم.  رونیو از شال ب شانیپر یموها

 گفت: پرستار

 .دیریبگ صیبرگه ترخ دیآماده ترخیصه. لطف کن بیمارتون

 رفت. و

 :دمیآرامش کنم. باز سرش را بوس خواستمیبروم. م امدین دلم

 .شهیم شترینکن باباجان دردت ب هیگر
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 ی. حاال حداقل صورتش خوندمیو قرمزش را بوس سیخ یچشمها نیرا پاک کردم و غمگ شیاشک ها اطیبا احت و

 نبود. 

 تخت درازش دادم: یرو

 که زودتر بریم خونه.  رم؟یداروهاتو بگ برم

 شد. یو درمانگاه... راض مارستانیاز ب خوردیبهم م حالش

 ...یی: بخواب اصال...بخواب بابا_

 ...مادر...خواستینگفت؛ فقط نگاهم کرد؛ مادر م یچیه

************************************ 

و دو تکان تکان میخوردند. ناهار  کی نیب که نور بیدارش نکند. عقربه ها دمیاتاقش را بستم و پرده را کش پنجره

 خوابش را از نظر گذراندم و در اتاق را بستم. یدعوت بودیم مثال!! صورت غرق تو یهمانینخورده بود... ناهار م

 .شدیو روشن خاموش م زدیاپن ویبره م یرو موبایلم

 را صاف کردم و تماس را برقرار کردم: میشماره ناشناس صدا دنید با

 بله؟

 آمد: ییآشنا یصدا

 الو؟

 د؟یبله؟ بفرمائ _

 سالم... _

 استرسش هم آشنا بود... نیهم یداشت...حت اضطراب

 پر بغض بود: شیصدا
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 ام...اون روز اومده بودم شرکتتون... خوشخو

  ؟یزود نیبه هم یمادر آرام ا... خفه شو تو سامان... باور کرد گفتیکه م یدلم پاره شد...همان بلند

 چرت و پرت ها را باور کردم؟ نیمن ا من؟

 بودی؟ دهیچرا آن روز مثل سگ ترس پس

 آمد: یزن م یقطع کنم اما صدا خواستم

 اذیتتون کنم... خوامی... من به خدا نمدیفرصت بد هیتورو خدا بهم  آقا

 آمد: یهق هق دردناکش م یصدا

 ...نمشیبب خوامیبه ابالفضل من نمیخوام زندگیتونو خراب کنم. فقط م آآقا

 :ستیگر دردناکتر

 شده... یچه شکل نمی. فقط ببنی... به همه کسم که خودشه فقط همنیخدا هم به

 زد: ضجه

 ...زتی... حق مادریم که هست ... بخدا هست...تورو خدا...تو رو به عزستیقانونیم ن حق

 نیبطن هم یئن باش آرام توباش... باور کن ... مطم ینکبتی ات آدم باش...منطق یزندگ یبار تو کی... نیبب سامان

 التیخ ؛یات را گذراند یزندگ بتیمص نیعز و جز میکند. سامان تو بدتر شیبرا نطوریزن ملتمس به وجود آمده که ا

 !دیآ یسرت نم نیتخت...بدتر از ا

 کتهیداشت آن ها را از اعماق وجودم د یکیگفتم؛  یحرف ها را خودم نم نیمثل تمام تنم...ا د،یلرز یم میصدا

 :کردیم

 بلدی؟ زبان

 مثل مرده ها جواب داد: هیبعد از چند ثان دم؛یآن صدای نفس کشیدنش را هم نشن کی

 ...یسی...آره...انگلاا
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 کدوم از حرفات دروغ باشه...  هیبه حالت اگه  یبه حالت... وا ی... واایب گمیکه م یبه آدرس گهیپنجشنبه هفته د _

 جنگند داد زدم: یم شانیو زندگ ناموس یشدم؛ مثل همانها که برا بلند

 شهیبذارم ش نکهیباشه قبل از ا ی... اگه کارت دغلبازیا گهیعمرمه...مثل هر پدر د شهیمن جونمه... نفسمه... ش بچه

 که؟ یفهم یحوصله آدم بودن ندارم؛ م یلیعمر تو رو میشکونم. حواست باشه. من خ شهیش ،یعمرمو بشکن

 مبل پرتاب کردم.  یازش بشنوم قطع کردم و موبایلم را رو یگریحرف د نکهیا بدون

صورتم کوبانده  یاسم رضا و پایینش عکس یادگاریمان با کامران خاطرات خوش تو دنیباز زنگ خورد، با د یلعنت

کامران گرفته بود. بلد نبود باهاش کار  یعکس را...فرشته گرفته بود... با گوش نیبه در بود... ا زدهیشد. س

را خاموش کرد تا آخر توانست این عکس  یگوش ر...صدبایگوش ماتیتنظ یگرفت...صدبار رفت تو لمی...صدبار فکند

تم اش را گرف ینیرضا و کامران نوک ب یضعف رفت که همانجا جلو شی... آنقدر دلم برامیبود دهی...چقدر خندردیرا بگ

 و میشده بود و از حالت خاص لب ها رهیلنز دوبین خ باالتر از ییآن عکس چشمهایم به جا ی...هنوز هم تودمیو بوس

 .کردمیمعلوم بود داشتم از خنده میمردم و خودم را تحمل م میچشمها ضحکحالت م

 روزها از درد. مرگ مزمن ویرانم کرده بود...ویرانمان کرده بود... نیو ا مردمیموقع ها از خنده م آن

 :دمیکش یسبز را تا کناره گوش رهیبغض دا با

 الو؟

کنج آشپزخانه درحال ساالد درست  یکی یهق نمیزد... فرشته جا بانهیکه ارام امروز آنطور غر یاگر تو بود فرشته

بلند  یبرنج سوخته، صدا یبه گل ها، بو یمداوم آب پاش یصدا ،یکس دنیکش یآزار دهنده جاروبرق یکردن، صدا

پول و ساعت من کنج  فیو ک چیسوئ یبرا یای کسو غرولنده دادیماه رمضان، داد و ب یشبها یتو ریجوشن کب

 ...خواهدی...بچه ام مادر مخواهدی... فرشته خانه ام زن مستیخال نهایا یبرا یکی یکانتر... فرشته جا

 آمد: یبلند رضا م بایتقر یصدا

 ...سامان...سامان

 شده بودم از بغض. به زور لب گشودم: الل

 الو؟
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 را فوت کرد: نفسش

 مؤمن؟ یدیجواب نم چرا

 :دیخند

 دو ساعته اشغاله؟! یزنیحرف م یک با

 نی. اشدینداشتم . کاش القل بغضم رها م میکردن اکسیژن را هم از شش ها نییبود...عرضه باال و پا نیسنگ نفسم

 بدتر است. یو زار ونیاز صدتا ش نیسنگ ینفس ها

 ...به دادم برس...می...تنهافرشته

 اصن؟ یریگ یسامان... چته تو؟ صدامو م _

 ام فشردم: قهیشق یرا رو میها انگشت

 ...ایام رضا؛ ب خونه

سر و سامان هم  یسامان ب کی. بغض شدیکردم بغض مزخرفم رها م یخواسته اش نماندم؛ اگر قطع نم دنیشن منتظر

 بغض را میدانی...! نیا لیدل گری! فرشته...تو که دشودیها تمام نم یسادگ نیاگر وا بشود به ا

 عمره با منه  هیدرد  نیا"

 "بودمت!  دهیکاش ند یا

**** ************************************************** 

 بود حالم را به هم بزند. کینداشت نزد یبه ماکارون یشباهت چیکه مزه اش ه ییگند غذا مزه

 را صدا زدم: آرام

 شام... آرااام؟ ایب آرام؟

لب و لوچه اش آویزان  لیبا آن شکل و شما یماکارون دنیآشپزخانه نشست. با د زیآمد و پشت م رونیاتاقش ب از

 است... نه بهتر، نه بدتر... نینبود... چهار سال است که سفره ما هم یگریتوقع د یسوخت...ول شیشد. دلم برا
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 بد رنگ.  یرشته ها یزد تو یفقط زل زده بود به غذا...بعد با اکراه چنگال را به دست گرفت و به آرام هیثان چند

 لقمه به زور خوردم و گفتم: کیبخورد، خودم  نکهیا یبرا

 .بخور

 گرفته بود: شیصدا

 .رمیس

 ؟ی. موافق مینخور یتا از گشنگ میبخور دیبا یمزه ش چرته ول دونمیم _

 را باال آورد و به دروغ گفت: سرش

 خوشمزست. نه

 پرس کیزنگ زدم و سفارش  شانیکیتلفن خیل برگه ها را در آوردم و رندوم به  زیشدم و از کشوی کوچک م بلند

 چلو کباب را دادم... آرام عاشق چلو کباب بود.

ه زد نشست. چمباتم نیزم یرو میپا نییتلفن نشسته بودم آمد و پا زیمبل کنار م یکه رو یبه سمت من زیپشت م از

 و نگاهم کرد:

 یکی؟ چرا

 سرم: یتو زدیکشو... اگر فرشته بود همان برگه ها را م یند زدم و برگه ها را چپاندم توحالت نشستنش لبخ به

 ؟یچ

 کباب. _

 من نمیخورم. _

 داد: ریگ شهیهم مثل

 گشنته. یگفت تو
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 شدم. ریرو خوردم س هیماکارون _

ه رفته، فرشت ی... نگفتم از وقت دهمیم رونیب یپولم بس که هر روز، شام و ناهار پول غذا فیکوفت نمانده ته ک نگفتم

و حاال هر  دادمیم شیها لباس برای پول بود فرشته که ها وقت آن نگفتم... مان ٔ  خانه یجو برکت نمانده تو کی

برو  یب شودیکه م یهر مناسبت ستیهم که فرشته ن . نگفتم حاالدهمیگالب م کیدسته گل و  کیپنجشنبه پول 

 گذارم تا مبادا باور کنم که رفته است... یدراور کنار تختمان م یو تو خرمیم یزیچ یلباس ،یشال کی شیبرگرد برا

 را نگفتم... نهایکدام از ا چیه

 زد: میصدا

 بابا؟

 دلبرانه اش را دادم: شهیهم یخودم آمدم؛ با آهی جواب بابا گفتن ها به

  جانم؟

 .میبا هم چلو کبابه رو بخور _

 خودش و دغدغه هایش زدم: یبه رو یتلخ لبخند

 .چشم

 گذاشتم: میران پا یرفتم و کنارش نشستم. با دست به سمت خودم کشیدمش و سرش را رو نییمبل پا از

 گرفتم... ی، برات معلم خصوص یتابستون، زبان فشرده بخون یخوایم یجا... گفته بود هی ریمیم فردا

 نگاهم کرد... شوکه

 کم دوره کن. هی نیامروز بش _

 نگاهم کرد: گینغم

 گه؟یروز د هیبندازیش  شهیم

 نگاهش کردم: یسوال
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 چرا؟

 صورتم زخمه...کبوده...زشتم... _

 .شودیم خیالتیو ب ندیب یرا م تیدلم گفتم چه بهتر... آن زن سمج زخم ها یتو

 ... ستیکبود ن دیشد یاون جور ادیز گهی... دستی: مهم ن_

 اش را مهر زدم: یشانیپ

 .یستیهم ن زشت

 :دیرا بست. خند شیو چشمها دیبه پهلو خواب آسوده

 .گشنمه

 ...دمیسرش کش یحرف دست رو یرفت و ب دلم

************************************************ 

 ماندم: شیاسمش لمس کردم و منتظر صدا یکه قرار بود به کامران بگویم انگشتم را رو یاسترس از دروغ پر

 الو؟

 کسی...با  دیخندیم داشت

 جانم داداش؟  _

 سالم... خوبی؟ _

 آرام خوبه؟ ؟ی... تو خوبمیسالم... مخلص _

 صورت قشنگش آش و الش شده است: نگفتم

 ... منم خوبم.خوبه

 نثارش کرد.  یکیکامران که با خنده فحش رک یزمزمه آمد و پشت بندش صدا یصدا
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 گفتم: کالفه

 کامران؟ یک با

 ... مرض:دیخند باز

 رم؟یبگ دیازت کل امیب ییبرم شرکت... کجا خوامیداشتم... م کارت

 گفت: متعجب

 سه ربع کمه.. االن؟

 کار عقب مونده دارم... حسابای دو ماه قبل و ندادم بهت هنوز... _

 داداش... الیخینیستا... ب یعجله ا _

 گفتم: کالفه

 ؟ییکار دارم... کجا کامران

 ... نامیا بایباشه بابا... خونه ز _

 ... خدافظ ...رمیگیازت م امیم _

با آن زنگ زده بود بهش زنگ  روزیکه د یتماسهایم رفتم... به شماره ا ستیصبر و مضطرب به ل یکرد و ب یخداحافظ

 و منتظر و مضطرب جوابم را داد.  جانیزدم. بعد از چند بوق پره

 سالم هم ندادم: یحت

 ... تا چهار اونجا باش... کنمیاس ام اس م آدرسو

 :دندی... باز دستانم لرزدمیلرز باز

باشم  دهیکلمه چرت و پرت و مزخرف شن هیاگه فقط  نیکلمه... به امام حس هی... اگه فقط یعل یقرآن... به وال به

تازه زندگیمون  م؛یتازه آروم شد کنم؛یسر م یعزا و منجالب بدبخت ی... من چهارساله دارم تو یبهش گفته باش
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گند  تیبه زندگ یجور هیخانوم...  تیبه زندگ زنمیم گند یجور هی یاگه آرامش اونو بهم بزن یآرامش گرفته... به عل

 به دلت بمونه...  لیکه حسرت عزرائ زنمیم

 آمد: یهق هق درمانده اش م یصدا

 ببوسمش؟ یبغلش کنم؟ به چه بهونه ا یچه بهونه ا به

 مادرش؟  یدخترک ب دنیبه آغوش کش یت... مادر بود و دنبال بهانه میگشت براسوخ شیآن دلم برا کی

 ... سامان خر نشو...دیگویدروغ م دیشا ؟یباورت شد؟ نرم شد سامان

 .نیسال دیدیش ... هم یزبان مهد کودکش بودی... بعد اند یمرب _

 آمد: یو بغضش م جانیلرزان از ه یصدا

 ... باشه...باشه

 ها هق زد: وانهیشوق، مثل د پر

 ...ی...مرسی...مرسکنمیم یکه بگ یهرکار یکه قسمشو خورد یی... به همون خدای...مرسی... مرسباشه

 یرا چنگ انداختم... تو از کجا آمد میمبل خم شدم و موها یقرار رو یرا انداختم روی فرش و ب لیکردم... موبا قطع

 کن... رشیختم به خ ای... خدا ؟یچپاند میها یو خودت را وسط بدبخت

 

 * آفاق *

 نیزم یخوردم و رو زیل واریو کنار د دمی... از عمق وجودم نفس کش دمیکش یرا که خواندم، نفس تازه ا آدرس

 دایپ یچه حس دیدیمرا م یبود؟ وقت یچه شکل یعنی ایزار زدم. خدا یبار توی عمرم از خوش نیاول ینشستم. برا

نمیرم. خدا جان  یکن آن وقت که بغلش کردم از خوش یکار کیکم دوستم داشته باشد. خدا  هیخدا  کرد؟یم

من  ات را از مهینعمت نصفه ن نی. خدا انمشیبب شهینباشد. خدا کمک کن بگذارد هم یکمک کن موقت ایشکرت. خدا

 . ریسرگشته نگ

 کنار سجاده انداختم. سرم را در آوردم و یسجاده را تا کردم و چادر رو یهق هق گوشه ها با
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. خدا جان خواب دمیها ده بار آب به صورتم پاش وانهیآب سرد را باز کردم و مثل د ری. شدمیسمت آشپزخانه دو به

 ادینباشد! بچه ام... آنکه چهارده سال انتظار دیدنش، بوسیدنش، بغل کردنش را داشتم را قرار بود امروز بهش زبان 

 مرده است؟ یخوشاز  یتا حاال کس ایبدهم. خدا

و  زیتم لباس کیرا که داشتم به تن کنم. به زور توانستم  یلباس نیکردم بهتر یبه سمت تنها اتاق خانه و سع دمیدو

نتخاب ا دیبلند با یروسر کیراسته و  یشلوار ل کیرنگ و  یبلند آب یکنم و پوشیدمش. مانتو دایصاف و مناسب پ

 باشد.  یمناسب

از کوله  یکوچک فیآمدم. ک یبه چشم عسل کوچکم م دیخوب نبود. با یلی. خدمیکمد د یرو نهیآ یرا تو خودم

دور دور گردنم  کیبزرگ را  ی. روسردیایو مرتب بنظر ب یام معمول افهیکردم ق یام بیرون آوردم و سع یپشت

کوله ام  یفته بودم توبه امانت گر یحوال نیدر هم یکه از کتابخانه ا ییچرخاندم و از جلو گره زدم. کتاب زبان ها

لب به راه افتادم. از  ریز ییو با دعا دمیبودم را پوش دهیدانشجو خر کیکه با پول ترجمه مقاله  یگذاشتم . کتون

 قراری. بزدیبود پر م دهیطعم مستانه اش را نچش چوقتیکه ه یآغوش کوچک یشدت اضطراب میلرزیدم . دلم برا

 . دمیمثل احمق ها لبخند میزدم تا به آنجا رس یه ختم؛یریاشک م یه ریمس یعالم بودم. تو نیتر

 ادهیپ یخشکم زد. همانجا تو دنشانیرو رفتم. با د ادهیشدم و به پ ادهیپ ی. از تاکسستدیا یبود دم در شرکت م گفته

ر بود و اطراف را احتماال د ستادهیکرده بود و کنارش ا بشیج یو بهش زل زدم. مرد دست تو ستادمیخلوت ا یرو

داشتنش از درد صدبار مردم و زنده  یبرا ی. عسل ، دخترک من، آنکه آن شب لعنتکردیمن نگاه م یجست و جو

و  یستیبهز کی یپله ها یو اشک ریزان گفت گذاشتمش رو نییسرش را انداخت پا دیام یشدم... همان که وقت

 دیو ضجه زدم و فحشش دادم. ام شیزدم! بعد نشستم کنار پا یلیرا س دیآمدم، من با تمام توان نداشته ام صدبار ام

میکوبیدم تا بگوید جگر  واریو د نیاشکینش داشتم خودم را به زم یچشمها یمرا و من جلو دیوسحرف صدبار ب یب

 .یکدام قبرستان یگوشه ام را کجا گذاشته است... تو

. تمام تنم منقبض خوردینشسته بود و آبمیوه مکنار در شرکت  یسکو یرو حاال روز، آن ٔ  روزه کیضعیف و  عسل

 ... خواستن! کردیکلمه را مدام تکرار م کیشد و وجودم 

 معصومانه اش... یتو خوش است... گند نزن به زندگ یناخواسته چند قدم عقب رفتم... ب دمیخنده اش را د یوقت

که  یسمتشان دویدم. نگاهش به سمت من تند به بیعج یینداشتم... پس با قدم ها دنینمیشد؛ توان پا پس کش اما

ن نگاه او به م نی. اولکردمیقلب و مغزم حک م یتو شهیتا هم دینگاه قشنگ را با نیخشک شد. ا رفتمیبه سمتش م

 آوردم...! یدوام م یبود...کاش از خوش
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کردم. بعد... بعد واقعا نمیدانم  هیلبخند احمقانه توج کیو نگاه مضطربم را با نگاه کردن به ساعت مچی ام و  دنیدو

کوتاهتر از من بود؛ خم شده  یبودم... تا اوج فلک... تا خود آسمان هفتم... قدش اندک دهیپر کش دانمیچه شد. فقط م

 هیشکست؛ هق و هق گر یبودمش... بعد آن سکوت لعنت دهیقرارم کش یسکوت مرگباری به آغوش ب یبودم و تو

وسه... ب نیبوسه... اول نیو عضالت منقبض شده اش را بغل گرفته بودم. بوسیدمش... اولو مبهوت  فیو تن نح کردمیم

 بوسه آفاق...  نی... اولیدیآفاق... دخترت را بوس

 ". دمشیساله ند یلیمن مربی مهد کودکشم که خ "

 گشودم؛ به زور: لب

 ...دلم

 !! دلم!!زدیپر م تیبرا

 : دلم برات تنگ شده بود._

 فت و لبخند زد:را باال گر سرش

 !سالم

 بار که با من حرف زد!! خدا...شکرت! نیرا قاب گرفت... اول شیصدا شدیم کاش

 قشنگش را... آخ خدا لبخندش را... یخدا چشمها آخ

شد. ماتم برد. نگاه  دهیکه از آغوشم بطرز خشونت واری کش رفتیم شیپ شیچشمها دنیبوس یداشت برا میها لب

 مرد: ردوستانهیغ یام مات شد و صدا یخال یدستها یام رو یاشک

 بریم باال. بهتره

 آنکه مرد مانع نشود.  دیبغض و حسرت دستش را گرفتم به ام پر

 هم قدم شدیم. عسل رو به م... عسل ... عسل من رو به مرد سرش را باال برد: ینفر سه

 ؟یمونیم ایتو میری  بابا
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و من صد باره جگر گوشه ام را به آغوش  رفتیام... کاش م یو من بمانم و زندگ رومیدعا کردم که بگوید م دعا

 و نارسیدنی.  کینزد یفاصله ها نیمیکشیدم و میبوسیدم. به اندازه تمام ا

 بابا. کار دارم شرکت. مونمیم _

باز  مانیو در به رو یچرم یبزرگ با پوشش یدر یانداخت تو دیکه نداشت و او کل یحسرت ماند به دلم از اعتماد و

نبود. همه چراغها خاموش بود. توقع داشتم مرد چراغ ها را روشن کند؛  چکسیبزرگ و تاریک. ه مهین یشد. شرکت

 رفت و در آن را باز کرد.  یسمت اتاق بهتوجه  یعادت داشته باشد، ب ریدلگ یکیتار نیاما انگار به ا

لش مقاب وتریو مرد داشت با کامپ مینشسته بود گرد شده بودند یزیکه دور م یچرم یها یصندل یمن و جانم رو حاال

اش به ما بود سخت نبود. صورتش... صورتش زخم بود... حول  یآنکه شش دانگ حواس لعنت صی. تشخکردیکار م

 اش کبود بود... یشانیپ یباد کرده بود و رو یاش اندک ینیب

 :دیرو به عزیزکم لرز میصدا

 بودمت؟ دهیچند وقت بود ند یدونیخوشگلم؟ م یخوب

م چش یرا رو شیاز کف داده بودم که دست ها اری. اختدمیرا بوس شیپر مفصل ها یدستش را گرفتم و با چشمها بعد

سکوت سرد اتاق  یهق هقم تو یو صدا کردمیتنم را حس م بی. لرزش غرستمیو ملتهبم گذاشتم و گر سیخ یها

 . اورمیب دوام نیریش یلحظه ها نیا یتوانستم تو ینم یگری. اما طور ددادیخجالتم م

 :گفتیکه م ییآشنا یآب آمد و پشت بندش دستها ختنیر یصدا

 آب بخور.  ایشده خاله؟ ب یچ

 ... الیخی. آفاق ول کن...آفاق بیستیآفاق... آفاق تو مادرش ن "خاله" دیگوی...به تو م"خاله"

 سرد مرد آمد: یصدا

 افتاده خانم؟  یراه اتفاق یتو

 راحت به آغوش بکشمش؟  الیبا خ یگذار یچرا نم یدانی...تو که میدانیانصاف...تو که م ی...بنامرد
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را پاک کردم و  میو اشک ها دمیرا بوس شیگذاشتم. باز دستها زیم یمنتظرش گرفتم و رو یآب را از دستها وانیل

 کردم بدون بغض بگویم: یسع

 میفتم. یزیچ هی ادیمیبینمشون  یقشنگه؛ وقت یلیخاله جون. چشمات خ یچیه

 :دیایکه از دوست داشته شدن خوشش ب یمثل کس -شیچشمها یتو دیدو شوق

 ؟یچ ادی

 م... ادی_

 :دیبا خشم کوب بوردیسرد مرد آمد که دکمه ک یصدا

 دیرمون میشه. ،ییبریم جا دیبا نجایشروع کنید؛ ما بعد از ا بهتره

 **************************************************

*************************************** 

 

 خودت را جمع کن... کند؟یم رتیدارد تحق یفهمیرا فرو خوردم... آفاق...آفاق م بغضم

 !دیفهمیهم نم چوقتیدرد مرا بفهمد...ه توانستیتر ادامه بدهم... اما... آن مرد نم یمصمم و جد یکردم کم یسع

را عوض  میجا اریاخت ی. بکردی. عسل تمام مدت داشت نگاهم م دمیکش رونیکوله ام کتابها را ب یشدم و از تو خم

 :دمیو پرس دمیصورتش را بوس دم،یپشت کمرش کش یکردم و درست کنارش نشستم. دست

 م؟یاز اول شروع کن ای یبلد یزیچ ؟ییجا یرفتیزبان م موسسه

و زشت  اهیس دیآفاق... آن وقت ها دو تا دانه شو نیرا بب شیپشت شالش و آن را از سرش در آورد. موها دیکش دست

را  شیلخت و براق... اگر دست خودم بود صد بار موها یمشک یاز مو یشده اند به خرمن لیسرش بود. حاال تبد یرو

 ... یعنت... اما آن مرد... آن مرد لبافتمشانیم شیو برا دمیبوسیم

 گونه اش و بطرف من کج شد: یگذاشت رو دست
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 .رفتمیموسسه م نه

 ؟یبود؟ آورد یکتابش چ ـ

 اره... سولوشِن بود...  ـ

کتاب  یدر آورد... رو یکتاب نارنج کیبزرگ دو کتاب سبز و  زیم یرنگ رو یتونیز فیو از ک دیرا کش دستش

 اشاره کرد: ینارنج

 ...لهیوُرد اِسک نیا

 و غرولند گفت: یرا کج و کوله کرد و با ناراحت فشیو لوچه ظر لب

 حفظ کرد... دیسخته... همش کلمه ست... همه رو با یلیخ

 گذاشت: فشینح یبازو یسرش را رو یحالت ناراحت به

 ازش. ادیم بدم

 :دمیخند شیبه ناز و اداها یول مردم،یاز بغض م داشتم

 ؟یکنیبا من قهر م چرا

 :دیرا بلند کرد و خند سرش

 اصن. میکار نکن لیاِسک وُرد

 لبخند زدم: شیبه رو مهربان

 ؟یلِوِل سولوشِنو بلد نیا

 را تند تند تکان داد: سرش

 بخدا... آره

 خورد... گفت: شیکرد... نگاهم به زخم ها زیقشنگش را ر یها چشم
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 همون قرمزه... خواهش... ده؟یاون سولوشِن جد میبر

 را بکند! یچهارده سال دور نیرا ببوسم که جبران ا شیآنقدر چشمها خواستی... آخ که دلم مدمیخند

 احساساتم: شهیزد به ر شهیمرد باز ت یصدا

 .ریبگ ادیرو  دیکه با یزیجان بابا انقد بحث نکن... چ آرام

 رو به من گفت: بعد

االتر م بسطح خواست امتحان بده تر نییواسه تع یبره باالتر... که وقت نایسطحش نسبت به ا نهیمن هدفم ا خانوم

 .فتهیب

 :دیلرز میزده بود بهم. صدا زل

 ...متوجهم

 رو به...ع... آرام؟ اسم عسل من را گذاشته اند آرام؟ من رو به که بکنم و حرفم را بزنم. رو به جگر گوشه ام.  بعد

 به جگر گوشه ام کردم و لبخند زدم: رو

 ؟یخوایم نویهم هم تو

. اندازه دمیکه حرف، حرف پدرش باشد شانه اش را باال انداخت. سر برگرداندم و لبخند مرد را د ینگفت، جور یچیه

 بود؟ یدختر نوجوان نازناز نیمن عاشق ا

 ... میشروع کرد یاز لبخندش گرفتم و با لبخند چشم

 نیبهش تمر ادی.عمدا زباهوش بود.. یلیها را بلد بود... خ زیچ یلی. خمیگذشته بود و ما هنوز سرگرم بود یساعت کی

با  مخواستیامد تا مرد اعتراض نکند. نم یدر نم میاما صدا دیچکیتا سرگرم بشود و من زل بزنم بهش. اشکم م دادمیم

و با لبخند زل زده بودم بهش.  ختمیری... فقط آرام اشک مبدهمرا از دست  یبهانه بزرگ زندگ نیاحساسات مزخرفم ا

 . دادمیرا بهش م یبعد نیو تمر کردمیتند اشکم را پاک م نوشتیرا م نشیبعد که آرام من تمر

 که گذشت گفتم: یساعت کی
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 ...میکنیربع استراحت کن... دوباره شروع م هی

 باز لبخند زدم. و

 پشت کمرش: دمیو دست کش دمیخند یرا بست. نخود شیگذاشت و چشمها زیم یزد و سرش را رو لبخند

 ؟یشد خسته

شد...خداجان شکرت... خدا جان شکرانه  یمیخوشحال بودم که زود باهام صم یلیخ یلی... خدمیشن یآرام "نچ"

 اش را چه بدهم؟

 و نوازش کردم. گفت: دمییبو یواشکیکمرش پخش شده بود را  ینرمش را که رو یموها

 موهامو؟ یباف یم

ذب شدم...آن مرد ثابت ماند...مع مانیو رو دیخشک شد... نگاه مرد چرخ شیموها یخوردم... دستم رو جا

 !خواستی...! نمخواستینم

 کردم و گفتم: یخودم جرئت دادم... گستاخ به

 ...زمیعز آره

بود و  کرده خیکردم. دستم  شیو شروع به بافتن موها دمیرا بسته بود را کش شیکه دور موها یشکل یونیکش پاپ و

 وانهیآفاق؟ آفاق ... د یدیرس تی... به آرزویباف یات را م زدردانهیعز یموها ی...آفاق...آفاق داردیلرزیاحمقانه م

 را داده...  تیخدا جواب همه آن ضجه ها ؟یباف یآرام دلت را م یموها ی... دارنیبب

 را بستم. شیموها یبافته نشده  یتمام شد... کش را از دور مچم رهاندم و دور انتها یک دمینفهم اصال

 ینزده بودم...تو یکس یرا نبافته بودم... اصال دست به موها یکس یکه سالها بود مو یمن یآن سکوت عصرگاه یتو

... من چهارده سال بدون تو چگونه نفس رفتمی... قربان صدقه اش مخواندمیآرام جانم شعر م یدلم داشتم برا

 چگونه؟! ییگوی! مدم؟یکش

 آورد: رونیام ب یمرد مرا از خوشبخت یصدا

 رون؟یب نیاریم فیلحظه تشر هی خانوم
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از  توانستمیمرد زل زدم. کاش م یآرام برداشتم و به چشمها یموها یام را از رو رهیو مضطرب نگاه خ هول

 پر ابهت و ترسناک نبود.  یآن چشمها یتو یچی! هیچیبخوانم... اما ه یزیچ شیچشمها

...  دمیترسیبه خودم آمدم... نگاه مبهوت و متعجب آرام بدرقه راهم بود... م رونیخودش زودتر رفت ب یوقت

 !!ایهم ن چوقتیبرو! برو!! ه دی... وحشت داشتم که بگودمیلرزیم

 ... کردیاتاق را بست... بغض داشت خفه ام م در

 یتو یکیآورم...  یچهارخانه اش باال م راهنیپ ی... حالت تهوع داشتم... گفتم اآلن روکینزد یلیشد... خ کمینزد

فحش بر خاندان  کیو با  بغلت، ریز گذرادیپرونده ات را م رد،یگیاالن مثل ناظم مدرسه گوشت را م گفتیگوشم م

 ! رونیکند ب یپدر و مادرت پرتت م

 تجاوز کرده باشم. مشیکه انگار به حر ی... جورکردینگاهم م بد

 ن نخورد و گفت:تکا شیاز جا گریکه د دیقدم عقب رفتم. ترسم را فهم کیکه  دمیخوش نبود، ترس حالم

 .یکنیرو م یزیچ نیچن یشبه ادعا هیشده که  داتیو از کجا پ یهست یک ستیخانوم! شما اصال معلوم ن نیبب

 ماچ و بوسه ها نبود.  نیقرارمون ا

 باز و بسته کرد: میوار رو به چشمها دهیرا در شیچشمها

 ؟یشیمسئله م نیشک کنه؟ متوجه ا یزیبه چ خوامیخانوم که نم یفهمیم

 بودند... سرم را با لرزه، آرام آرام تکان دادم و گفتم: رانیگشاد شده و ح میچشمها

  ام؟یبازم ب شهیم

ز طرف است... با یمنف یهوش بینادان خنگ با ضر کیبا  کردی... اعصابم خرد شد...البد فکر مدیخند یو عاص یعصب

 بغض کردم.

 هراس گفت: ی اولش را نگفت... ب ِ"خانوم" گرید

 چرت و پرتا بشه...  نیفکرش مشغول ا خوامیشک کنه...نم خوامینم گمیم گم؟؟یم یچ شهیم تیحال

 :شیو ملتمس زل زدم به چشمها رانیو ح دمیشالم کش یبود. دست رو شینشکستن بغضم قابل ستا یبرا تالشم
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 شک کنه. ذارمی. نمکنهینم شک

 !!!  "شک نکند"نشنود و  دهانم را گرفتم تا آرام یجلو د،یحرف بزند...بغضم ترک خواست

 کردم آرام تر التماسش را بکنم: یسع

... قسم خورمی... قسم مذارمی... بخدا نمخورهیام؟ اگه بفهمه بدتر ازم حالش بهم م وانهیبفهمه... مگه د ذارمینم بخدا

 آقا... خورمیم

 زدم: هق

 ...فهمهینم

از  شینگه داشتن آرامِ جانم ب یبرا دیمهر سکوت. با شیلبها یپر از حرف بود و رو شی... پشت چشمهاکردیم نگاهم

 :کردمیها تالش م نیا

 دیمنم که با نیراحت... ا التی...خیمونی... تو پدرش مگهیبه بعدم نم نیبهم نگفته مامان... از ا یچکیساله ه چهارده

 تو حسرتش بسوزم...

 بدبخت!  ری... حقدمیکش میچشمها یدستم را رو پشت

 را لمس کردم: راهنشیرمق پ یهق زدم و ملتمس و ب قراری... بدیجوش یگریاشک د چشمه

 ... فهمهینم

 سردش، داغم کرد... ضجه زدم: یچشمها

 افتاد نفس بکشم... نکُش منو... ادمیتازه امروز  من

 ادبانه تاخت بر وجودم: یباز ب د،یحرام بوده باشد خودش را عقب کش شیکه دست من برا ینفرت...جور با

 به عزات! نهیننه ت نَش نکهیبخاطر ا فقط
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از دهانت در  یزد در گوشم... گفت خفه شو! کالم یلعنت یصدا کی زد؟یباهام حرف م نطوریکه ا دیدیرا چه م خودش

مُرده و آب کدر شده  یها یو حوضت... با آن ماه یمان یو باز تو م شودیهراس منصرف م یمرد گستاخ و ب نیبرود ا

 سرش! نیحوض... باز نش نیبود...هم نیات هم یدگتو ذوق آدم.. زن زدیبد م نشانیجرم ب که ییها یاش... کاش

 .دیو تاب چشمانم در هم شکست و دلم لرز تب

لحظه حالم ازش بهم خورد  کیرا آن طرف کرد.  شینگاهش را ازم گرفت و رو یزده که کالفه و عصب یچه زر دیفهم

 :دمیپرس یداشتم به طرز مضحکانه ا داشتن ارام یکه برا یاقیاما با همان اشت

 پنجشنبه ها؟ همه

که دوستش  یزیشده بودم که او چ ی... مثل بچه ادمیصورت من. خودم از حرفم خجالت کش یباز نشست رو نگاهش

  "مال خودم؟ "بودم  دهیداشتم را بهم داده بود و من ازش پرس

 آره... دیاو لبخند بزند و بگو بعد

 "مال خودِ خودم؟! " میمن باز مبهوت بگو و

پول  فیک یداد و از تو رییحرام بوده باشم طرز نگاهش را تغ شیکه برا یلحظه نگاهم کرد... باز انگار جور چند

 نیبه سمتم گرفت. ا یجور بد کیآورد و  رونیچند تراول ب زدیشرکت برق م یکیتار یرنگ براقش که تو یمشک

 ود.آفاق خانم؟! او که قبول کرده ب یمرخص یعنی

 حرفش دل آشوبه ام آرام گرفت: با

 شتر؟یب ایساعت امروز... صد و پنجاه تومن. خوبه  نیپنجشنبه هم هر

 سوق دادم و زمزمه کردم: راهنشیپ زیر یماهم را بدهد به دکمه ها کیکه خرج حداقل  ییرا از آن تراول ها نگاهم

 .رمیگ ینم پول

 ـش باز خردم کرد... "به درک  ". زمزمه آرام دیپول را بهم کوب فیو دو طرف ک شانیپولها را برگرداند سرجا یعصب

 صاف کردم: خیام با دست لرزان و  یو روسر دمیکش میچشمها ینگفتم، دست رو یچیه

 کجاست؟ یبهداشت سیسرو
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 تفاوت گفت: یکه در اتاق را باز کند، ب رفتیم داشت

 در. دم

 در آورد... یکیاز تار یشرکت را هم اندک دیق تابکه از اتا یرا باز کرد و داخل اتاق شد... نور در

 

 **************************************************

******************* ************************************************** 

 

 * سامان *

 معترض آرام، مرا به خنده انداخت... با تعجب و کشدار گفت: یصدا

 رمان؟

 . دستان آرام را گرفت:دیباز خند زن

 ؟یریبگ ادیخوب زبان  یخوایمگه نم تو

 کرد: هیگر یشیساعدش... به حالت نما یگذاشت و سرش را رو زیم یرا رو ساعدش

 شو ندارم... حوصله

 سرش را بلند کرد: بعد

 رو خب. یسیمن رمان انگل فهممینم

 کننده گفت: دواریام زن

 زبانت! هی... باور کن! تو عالیفهمیم

 :دیمحکم گونه اش را بوس بعد
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 اصال... یش یسیعاشق رمان انگل دمیم قول

 کاسه چرخاند: یرا تو شیچشمها آرام

 .باشه

 :دیباز هم خند زن

 ...غرغرو

. با انگشت دیدیتار م توریاز فرط زل زدن به مان می. چشمهادمیرا عقب کش یبرداشتم. صندل توریاز مان چشم

م شد الیخی... بدمیدیرا باز کردم هنوز هم تار م میچشمها یبهتر بشود... وقت یتا اندک دمیخسته ام را مال یچشمها

 ام گفتم: یبه ساعت مچ یو با نگاه

 !دینباش خسته

 برگشت و نگاهم کرد: یناگهان م،یصدا دنیبا شن آرام

 !عه

 :ندیرا بب وارید یتا ساعت رو دیچرخ عیسر بعد

 هفته! ساعت

 هم گذاشتم: یرا رو زیم یرو یشدم و ورق ها بلند

 چند باشه؟ یخواستیم

 گفت: نیغمگ

 زود تموم شد. چه

 دوست نداشت وقت تمام بشود؟ یعنی... دیلرز دلم

 !نان؟ی! اطمکردم؟یباورش م دی! باکردینگاهش م یبا عشق و ناباور زن
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 رو به آرام گفت: یرا حس کردم وقت شیصدا بغض

 باز. امیهم م گهیهفته د پنجشنبه

 پرشوق و لبخند گفت: آرام

 !؟یگیم راست

 برگشت به سمت من: بعد

 بابا؟! آره

 را باز کردم... زیم یگذاشتم و کشو یپوشه ا یهم گذاشتم و ورقه ها را تو یرو چشم

دماغم  ر،یعکس نگ مرخمیگفت از ن ی... داشت مدیخند یکشو شد... داشت م یعکس فرشته تو خیم میها چشم

ا ... عکس رفتدیعکس ب یبود که تو دهیبعد دست آرام را کش ؟یدهیا دو ساعت لفتش مچر زدیافتد! غر م یم عیضا

افتاده بود خم شد و صورتش را  بایگل ها ز نیآن عکس ب یتو بیآرام که عج دنیکه گرفتم و نشانش دادم با د

 . دیبوس

 ...کردی... سفارشش مدیبوسیآرام را م یو خنده گونه ها یبلند کردم... زن داشت با شوخ سر

او را کند...  یمادر یادعا تواندیاو را دارد... فقط فرشته م دنیفقط فرشته حق بوس میبدوم آن وسط و بگو خواستم

 تو؟!  یغم و اندوه او کجا بود یروزها

بار  نیشده بود آرام گرفتم... بلند شدم و همان تراول ها را ا یعکس حکاک یبا لبخند معصوم فرشته که رو اما

 به سمتش گرفتم:محترمانه 

 .دیبفرمائ

 انداخت: ریاز حرف زدن با آرام برداشت و سرش را به ز دست

 که...پـ... گفتم

 را جلو تر بردم: پول
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 ...شغلتونه...مال شماست...دیکه اومد دیدیکش زحمت

... باز هم پول را جلوتر شی. نگاهم سر خورد به چشمهاردیجلو آورد که پول را بگ دینزد... دستش را با ترد یحرف

 بردم:

 ...می... هفته بعد منتظرتوندیبفرمائ

 سرش را باال گرفت و گفت: یکه ناگهان دیجنگیداشت با خودش م انگار

 ...کنمیم خواهش

 را گرفت: پول

 !ممنون

 کرد و رفت... یخداحافظ د،یآرام را بوس ونُمیلیبار م یبرا

طرف و آن  نیماساژش دادم... بعد با آه و ناله کمرم را هم به ا یدست اندک ور آن ور کردم و با نیرا چند بار ا گردنم

 منقبض از درد رو به آرام گفتم: یبا صورت شدمیکه راست م یو در حال دمیطرف کش

 ...میکن بر جمع

بافته بارِ  نیکه از آخر ییرا بافته بود... موها شیگذاشت و شالش را به سر کرد... او موها فشیک یرا تو کتابها

 گذشت! یشدنشان چهار سال م

شان کرد... شالش را در آورد و  یو با لبخند وارس شیموها یکه دست برد رو کردیهم احتماال مثل من فکر م خودش

 برگشت! با ذوق گفت:

 بابا؟ یدید موهامو

  " ؟یتو غذا چ نهیمو بب ادیجمع کنه ... مهمون ب ساشویبه اون سرتق بگو گ " زندیم غیاالن ج فرشته

 درد داشت: میرا دست گرفتم و نوازش کردم... صدا شیبودم، جلو رفتم، بافت موها دهیرا پوش کتم

 شده... بلند
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 ذوق به طرفم برگشت: با

 !رونیذره هم نزد ب هیچقد خوب بافت برام؟  یدید

... بلد خواستیلش مشده بود، د ییرا بافته بود... آرام هوا شیفرشته رفته بود مهشاد موها نکهیبار بعد از ا کی

، شوم الیخیآمد ب ی... دلم هم نمرفتیگوشش نم یتو گفتمیرا ببافم... هرچه بهش م شینبودم... بلد نبودم موها

 شدیرا بافتم...البته اسمش را نم شیزشت موها یلیخگشتم...اما  یهم کل نترنتیا یماند بر دلش...تو یحسرتش م

چقد موهات "مهشاد... بهش گفت  یبافت گذاشت... آرام آن روز ازم تشکر کرد اما باز هم زل زده بود به موها

ت را درس شیبعد پشت کرده بود به آرام تا موها "مامانم بافته."... بعد مهشاد ذوق کرده بود و گفته بود  "قشنگه!

اق و ات یبودم و به زور کشاندمش تو دهیدست آرام را کش ...دیبگو یگرید زی... فرصت نداده بودم تا مهشاد چندیبب

 شی... موهادمیبودم کش دهیچیبافته شده اش پ یرا که دور موها شینشاندمش سر درسش... بعد با خشونت کش مو

شدن سرش و  دهیرا از کش نینگفت... ا مآخ ه یبودند... دردش آمد اما حت ختهیکمرش ر یمثل قبل آزادانه رو

 "...! گریبود د یمادر یب "تنش احساس کردم...  ینحرکت ناگها

 :رودیرا به دست گرفته و به سمت در م فشیک دمیخودم که آمدم د به

 ما بابا؟ میریم کجا

 تعجب گفتم؟ با

 ! ما؟

 گشاد شد: شیچشمها

 !یگفت خودت

 ؟یک ـ

 گفت: میبرو ستیقرار ن ییجا نکهیاز ا دیام نا

 ...میکار دار ییجا ی... گفترونیب میزودتر تموم کنه که ما بر یخاله گفت به

 برداشتم و سکوت کردم... چراغ ها را خاموش کردم، درها را قفل کردم. زیم یرا از رو فمیک یحواس پرت با
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 گفت: دیرا که د سکوتم

 ؟یگفت دروغ

 شود: تیرا پشت کمرش گذاشتم تا به جلو هدا دستم

 .آره

 .میرفت رونیاز شرکت ب و

 یصدا میدیکه رس یاصل ابانیشده و نشده، دست آرام به سمت ضبط رفت و روشنش کرد... سر خ نیسوار ماش هنوز

 آرام مرا به سمت اشاره دستش سوق داد:

 ...!عه

بود... نگاهم سر خورد به تنها  ستادهیا یتاکس ستگاهیکنار ا ابانیپوش بود... کوله به دوش گوشه خ یزن آب همان

 پشت نشسته بودند... یها یصندل یو دو مرد رو نیماش یجلو یکه کنارش بود... زن یزرد رنگ یتاکس

 پر از خواهش برگشت طرفم: آرام

  م؟یکن سوارش

 زن ثابت ماند... یفرمان و چشمش به سو یرو دستم

 اونجا... سادهیوا یگناه داره... از ک ـ

 حوصله گفتم: یب

 اومد! ریکه د یدی... دمیتا فردا تو راه بود یدید هویخونه ش کجاس...  سیکن، معلوم ن ول

 اما خواهشگر گفت: معترض

 ...ابونایتو خ میگردیاومد... خواهش... خوبه، م رید قهیچند د فقط

 !رونیکه مرا ببر ب زدیآرام غر م گریچپ و بد عنق نگاهش کردم... القل تا ده روز د چپ
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 را کج کردم... باز آرام گفت: فرمان

 بابا... گهید مشیبرسون

 گفتم: کالفه

 کارو بکنم. نیهم خوامیخب م یلیخ

 که حواسش به ما نبود داد زد: ییرو به او بایداد و تقر نییرا پا شهیترمز کردم... آرام ش کشینزد

 !خاله؟

 بردم: نییرا پا میصدا یعصبان بایزده و تقر شگفت

 ! داد نزن!واشی

 شد و رو به آرام گفت: کمانیچه گفتم! زن باز با لبخند اما متعجب نزد دینشن یحت

 ... جانم؟سالم

 سوار شو خاله. ـ

 :ندینگاهمان کرد..سرم را کج کرد تا بتواند مرا بب مات

 ...نیی... بفرماسالم

 از پشت بوق زد... ینیبند کوله اش... ماش یرو دیکش دست

 ...شمیمزاحمتون نم ـ

 :دیلرز شیصدا

 ... خورهیبهم نم رمونیمس

 اش کرد: یسرش را باال آورد و ماست مال یتند بعد

 ... خونه ما دوره.احتماال
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 پراند: یزیچ کیباز  آرام

 نداره...  اشکال

 بوق زدند...  گرید یکی

 ...خورتمونیخاله بدو االن راننده هه م ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند به

 نداره. یباال خانوم... مورد دییبفرما

 بود که به جز یآرامش گرفتم... بعد از مدتها... کس یجور خاص کیزد و سوار شد... در که بسته شد  یمضطرب دلبخن

 پشت نشسته بود.  یصندل یمن و آرام رو

 و راه افتادم: دمیرا بلع بغضم

 سمت برم؟ کدوم

 را به طرفش کج کردم... نهیآ

 کرد: نگاهم

 شهر... انیک

 ساعت راه بود... کیبه  کی... تا آن جا نزدگفتیم درست

 منو!! نیکه سوار کرد دیبرم... لطف کرد دی... اجازه بددیشیم تیاذ دیباور کن ـ

 آرام را دارد... دنیعطش د شیکه چشمها دانستمیم اما

 گفتم: آرام

 .میندار ینداره... ما هم کار خاص مورد

 :دیلب جو مضطرب
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 .دیکن ادهیپ دونیالقل منو م خب

 و برگشت: دیخند آرام

 ...کنهیم رتیاالن بابام تبخ الیخیب خاله

 فرشته افتادم... همان پالتو!  ادیو من  دیخند و

جلو رد کرد و کنار زن  یدو صندل نیخودش را از فاصله ب جانیرا در آورد و پر ه شیمن، تند کفش ها الیخیب آرام

 طنتیداشت ش شیگرفت... آرام مثل چهار سال پگشاد شد... زبانم الل ماند... قلبم جان  میگرفت... چشم ها یجا

 ! کردیم

 :دیبر خالف من خند زن

 از اون ال؟ یرد شد چجور

 ذوق کند... شیبه موها خواستیم یباز شالش را در آورد... ه آرام

 کتفم گذاشت: یرا جلو آورد و چانه اش را رو سرش

 تا اونجا چقد راهه؟ بابا

 تا کجا؟ ـ

 رمورم کرد:کتفم مو یچانه اش رو حرکت

 ...انشهریک همون

 :دمیاش را بوس ینیب یکردم و رو لیصورتم را ما یاندک

 ساعت. هینباشه کمتر از  کیتراف

 به طرف زن: برگشت

 م؟یساعت زبان کار کن هی نیا تو
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 زن احساس کردم: یصدا یتعجب کردم... شوق را تو باز

 ...میکن کار

 ...کردمیهم احساس م نهیآ یرا از تو شیکه گرما یلبخند پر مهر و

 .دیرا کش فشیجلو ک یصندل یاز رو عیسر آرام

خودش را  فیزن و ک فیجا کم آورده بودند. ارام، ک گری.. دپهن بود. یکف صندل شانیخودِ آن جا ، بساط کتاب ها تا

 ... جلو برگرداند  یصندل یرو

 دلم را لرزاند... امروز پنجشنبه بود.  شدیم تیکه به سمت جلو هدا یرنگ ینارنج یتابلو

 گفت: یو ملتمس زیر یباز کنار گوشم با صدا آرام

 بهشت زهرا؟ میبر

 . "مامان شیپ"بود که نگفت  خوب

 جابجا کردم و به زن گفتم: یرا اندک نهینگفتم... آ یچیه

 کجا برم؟ از

 و اضطراب نگاهش برگشت: دیگز لب

 ... شمیم ادهیسر شهرک پ نیهم ممنون

 . هیچه حرف نیا _

 دست اشاره کردم: با

 چندو برم؟ یورود

 :دمیفهم شیرا از لرزش صدا نیشد. ا میتسل

 .ازدهی
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 برداشت و به دستش داد...  یصندل یزن را از رو فیباز ک آرام

 و ازش تشکر کرد.  دیآرام را بوس زن،

 که شدم زن اشاره کرد به راست: یورود وارد

 طرفه. نیا

 بعد گفت: هیچند ثان و

 جا! نیهم

 به سمت زن سوق دادم: یمیهم شکل و قد یزدم و نگاهم را از خانه ها یآرام ترمز

 ممنونم... یلی...خدیممنونم...واقعا لطف کرد یلیآقا...خ یمرس

 !کرد؟یتکرارشان م یمترادف همه بودند...چرا ه نهایا همه

 تکان دادم و چشم بستم: سر

 .کنمیم خواهش

 کرد.  یو ازش خداحافظ دیگذاشت و آرام را بوس نیه در ماشدست یرا رو دستش

 پنجره شاگرد آورد: کیشد باز سرش را نزد ادهیپ یوقت

 ... ممنونم...یشاهورد یآقا یمرس

 ...دمیخب... فهم یلی.باشد... خبزنم باشد.. ادیسرش فر خواستمیم

 اکتف ا کردم.  کنمیبه لبخند و خواهش م اما

 ...همان آرامِ بعد از فرشته. که زن نبود آرام شد ی... باز مثل وقترفت، آرام آمد و جلو نشست یوقت

 نگاه کرد: مرخمیکه حرکت کرد به ن نیماش

 م؟یرینم
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 که! میپا گذاشته بود ریتهران را ز گفت؟یکجا را م باز

 حوصله گفتم: یسر رفته بود. ب یام از رانندگ حوصله

 کجا؟ باز

 :گذاشتیم ریاعصاب من تاث ی! اما غروب آفتاب بد داشت رویچینداشت! ه بغض

 ...زهرا  بهشت

... انگار نه باشد دهیمن آنجا آرم نِیشیبهشت زهرا ، انگار مثال مادربزرگِ مادربزرگِ هفت جدِ پ گفتیم یجور کی

 نی! تف بر اا؟یبود؟! تمام سهمش از دن نیها شده... حق فرشته من ا انهیانگار تن فرشته است که آنجا خوراک مور

 ... یعوض یایدن نی... تف بر اایدن

 رفته؟!  ادشی! خدا جان مرا گر؟ید دیآ ی! واقعا بروم؟؟ فرشته منتظرم است؟! چرا نمبروم؟

 نیپشت ماش یاند یو با آهنگ ها دیخندیکه کنار گوشم م یدرست کنار گوشم بود... واقعا از آن روز شیصدا

 بود؟! روزید نیچند سال گذشته بود؟! پس چرا انگار هم دیرقصیم

 تکان تکانم داد: آرام

 من بود که خونه ش دور بود؟ ریمگه تقص ؟یدیجوابمو نم چرا

 ام، خنده ام گرفت: یآن همه مزخرفات مغز انیم

 .میریم

ه، آن همه فاصل یرو زمیمن گالب بر رد،یرا بغل بگ یباز من سر قبر فرشته بشکنم، آرام قبر سرد و سنگ م،یرویم

 ...!میپاشو. بعد برگرد میآرام را ببوسم و بگو

 کی. میکه آنجا بود رفت یقطعه پارک کردم و با آرام به سمت مغازه کوچک یورود کیرا نزد نیماش م،یدیرس یوقت

 بسته خرما.  کیگالب و کنارش چند شاخه گل، و  شهیش

 فرشته بود. یها.... همه اش برا یلعنت نی... ادیلرز یتمام قلبم م کردمیداشتم پولشان را حساب م یوقت شهیهم مثل
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... دلم زدیسر و سامان آواره داشت از اعماق وجود من هق م یمرد ب کیانگار  شهیکنار قبرش مثل هم میدیرس یوقت

 .شیها یها و احمق باز یسوخت؛ حقش بود... حق تمامِ ندانم کار یآن مرد سرگشته نم یبرا

اش  یحال و روز ما را... چرا تقاص لعنت دیتقاصش را پس بدهد؟ البته او که رفت و ند دیمانده بودم چرا فرشته با فقط

 آرام افتاد؟ فیدوش نح یرو

ت انداخته بود زانو زدم. با دس نمانیرحمانه ب یکه فرسنگ ها فاصله ب یرا کنار قبر گذاشتم و کنار سنگ کیپالست

 .دمیتمام سطحش را دست کش یرو

. قول بده ینکن هی. قول بده گرمیاسمش رد بشود بغض هجوم آورد به گلو یاز رو خواستیوقت که دستم م آن

خودت،  یبه زندگ ینسوزان خودخواه! گناه دارد؛ گند زده ا تیاشک ها یسامان. چهارسال بس است! بچه ات را به پا

 .گریاو را خراب نکن د یزندگ

 قیخط نستعل ینکردم؛ فقط انگشتم رو هی. گردمیقلبم بود را بوس یاسم رو نیترشدم و اسمش که قطعا مقدس  خم

 شد و تبدارم کرد.  دهیاسمش کش

خشک کنار  مانیس یکردم. بعد نشستم رو یسنگ خال یتمامش را رو یشگیرا برداشتم و به عادت هم گالب

سال هاست خانه و کاشانه ام بوده باشد؛ از  مانیتکه س کیراحت و آسوده نشستم که انگار آن  یجور کیقبرش... 

 ازل تا به ابد!

 باهات حرف بزند... خواستیسنگ گذاشت. زل زد به اسم فرشته... م یگل ها را رو آرام

 مادر... کیفرشته...  هیشب یکیحداقل  ایآرام کم بود...  یزندگ یفرشته تو کی

 آن وقت؟! ازدواج؟!  منظور

 ؟یبه نفع آرام کار کن یخواهیمتنفر است. بعد تو م ینتو ازدواج ک نکهیاز ا آرام

هم حالش  یلیکه خ یبچه ا کیچهل سالش است و  کیمرد که نزد کیبا  یبخت اهی! کدام زن س؟ییگویچرت م چرا

 بشود. ریاش س یمردِ از خود و زندگ کیزنِ  دیَایدلش البد که ب ریزده ز یخوش کند؟یازدواج م ست،یخوش ن

 .. ... بچه شده است.ردیگیآرام را چکار کنم؟ لوس شده است... بهانه م پس

 بگو فرشته.  یزیچ کی تو
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 .میکردیمان درد و دل م یزندگ ٔ   رفته معراج به ٔ  با فرشته می... جفتمان داشتمیسکوت کرده بود جفتمان

 یبودند و انعکاس صورتم تو خیجفت  کی میسنگ نگاه کردم، چشمها یگالبِ رو یلحظه به بازتابِ اندکم تو کی

 خورد. یرمق مدام تکان تکان م یسست و ب یآب مثل ژله ا

سامان  نی! بعد از چهار سال هنوز هم همان سامان است؟! ان؟یسامان است؟! ا نیآن حالم از خودم بهم خورد! ا کی

 ! ؟یاست؟! همان سامان شاهورد

بلند شد و به دنبالم آمد...  رانیمانده بود چنگ زدم. آرام، ح شیبسته خرما تو کیرا که حاال  یکیشدم؛ پالست بلند

ر و که س میفرار از تمام غم ها یپرتاب کردم و برا بایگذاشتند تقر یآنجا م راتیخ یکه برا یزیم یرا رو کیپالست

 مُرده ها را ترک گفتم.  نیسرزم شدیم ختم فرشته به شان ٔ  تهِ همه

 کنند... مرد ها خوب بلدند فراموش ندیگو یم

 * آفاق *

از  یربردم. اث رونیاش نبود سرم را ب شهیاز ش یاز پنجره بلوک که اثر یواشکیطبقه پله را با بغض باال رفتم.  چهار

 نبود.  نیماش

 یتو ییآشنا یتقِ باز شدنِ قفلِ در، آرامش و آسودگ یدر انداختم. صدا یرا تو دیپله ها را آرام باال رفتم و کل یِباق

 .شدمیخانه منفور م نیوارد ا یحس نیبار بود که با چن نیاول نیاند. اوجودم نش

ام را به در دادم و با  هیتک محبوب ٔ  را باز کردم و وارد خانه شدم... پشت سرم در را بستم و با همان بغضِ کهنه در

 یهمه که شده حالش کمتر از من به هم م یاندک یعنی.. بود. یکه من را رساند نشانه خوب نی... استمیتمام وجودم گر

 را کنار جانانم بگذرانم.  رمعم یتوانم تمامِ پنجشنبه ها یم یعنیخورد... 

و تنگ. دست  کیتار یراهرو یرو دیرنگ پاش ب،یخانه بردم و نور زرد رنگ غر یچراغ راهرو دیکل یِرا پ دستم

 را بِدَرَم!  فیک پیبود ز کینزد بایو با ذوق تقر سمیخ یمژه ها یرو دمیکش

. دکمه اش را باز کردم. دمیکش رونیپول رنگ و رو رفته و کهنه را ب فیکتابها و ورقه ها، ک لیخ انیاز م زانیر اشک

را تحمل نکرد؛ آن همه راه  ریرنگ فت یاول صبح مزه گند نان ب شدیو بهشان زل زدم. م دمیکش رونیتراول ها را ب

ند و کاشته بود دیدو تا شِو نشییکه پا یدرب و داغان کلنگ ننداشتن؛ پول شارژ آپارتما هینرفت به جرم کرا ادهیپ

 خجالت داد. یرا ب دیپولش را بده دیباغچه است و با نیا گفتندیم
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تراول را تا کردم و درونش  کیپول جا خوش کرده بود را گشودم و  فیک فِیکه کنار آسترِ کث یفیکوچک و ظر پیز

و  کنمیهمه را لقمه م خرم،یم زریفر کیو پالست ریو پن ی.. همه اش را نان لواش و سبزنذرم. یبرا نیدادم... ا یجا

 . کنمیم راتیخ

 صد هزار مرتبه شکرت... ایتابم کرده بود. خدا یهمه ب نیبود که ا میبه آرزو دنیرس شوق

 وقت! چیمثل امروز خوشحال نبودم... ه چوقتیعمرم ه ی... توادیز یلیبودم... خ خوشحال

 یصندل یباز کردم و جفتشان را رو یکی یکیمانتو را  یرا از سرم کندم. دکمه ها یو روسر دمیکش میَام را پِ کوله

 انداختم. 

 یمجر یصفحه باز شد. صدا هیرا فشردم. بعد از چند ثان ونیزیرنگ و بزرگ تلو یام را برداشتم و دکمه مشک شانه

با مردم نداشتم...من هم  یادیفرق ز گری... حاال دشدمیم دواری... امگرفتمیحس خوب م شدیخانه پخش م یکه تو

 .ودمجگر گوشه ام را به تن فشرده ب هیدختر داشتم! من هم مثل بق

 ! یدیخطش...دست خطش را ند دست

 نرویکه ازش گرفته بودم نوشته بود ب ییجواب آزمونک ها یکه در آنها برا ییهجوم بردم و برگه ها فمیبه ک تند

 و به دست خطش زل زدم.  دمیکش

 عشق نگاهشان کردم و پر حسرت بهشان زل زدم.  با

 کیکه  دیکش یآدمک م کیکه جوابش را بلد نبود  ی. هر سوالدمیصفحه نگاه کردم و با درد خند نِییآدمکِ پا به

 !!یش مال من بود...! کایبزرگتر بود. کاش مال من بود یگریچشمش از د

 یم ی[ نوشت... هiبا ] دی[ را بایگفت ]شاهورد یکرد و م یبرگه زل زدم. تمام وقت را داشت بحث م یاسمش باال به

ندارد و من  یگفت فرق ی[ ! و بعد او می[ نه، ]واگرگی]ا گفتمی. بعد من م[ نوشتگرگی[ را با ]ای]شاهورد دیگفت نبا

مال زبان! بعد  یاست و وا یاضیمال ر گرگی.. اهم فرق دارد. یلیچرا، خ گفتمیام گل کرده بود م یکه رگ لجباز

 ندارن... مگه نه بابا؟ یفرق گفتیو پر اعتماد به نفس رو به پدرش م دادیرا باال م شیابرو

تمام آن عشقِ پشت نگاهش را  توانستمیو من م دیخند یمخصوص به خودش م یگرم و آوا نیمرد با همان طن بعد

 .نمیبب
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 تک اتاقِ خانه هجوم بردم.  یواریو به سمت کمد د دمیدو

 .ختمیر رونیکتاب داشتم را ب هرچه

لدش بود... ج یمی... کتابش قدمن بود بهش هیهد نیاول نیکردم . ا دایبلند مناسب را پ بایداستان تقر کیو  گشتم

. زنده کردند میرا برا یکتاب، خاطرات نیالت یواژه ها نیب ادی... فونت و فاصله زبودند یکاه شیو کاغذها ک،یکالس

 زود زدودمشان و همچنان با نگاه مداوم به کتاب ، به هال بازگشتم. 

 آوردم و صفحه اول کتاب را باز کردم و نوشتم: رونیب یمشک سیروان نو کی

For my l ovely Aram 

With best wishes 

l کیتلخ,   lovely Aramِآن  یِبجا شدیو حسرت خوردم که کاش م نیالت یزل زدم به نوشته ها بعد ovely 
daughter مُرد...! ینوشت و از خوش 

وزه ماه، ز یکه به سو ی. عکس گرگدمیکش رونیب گرید یکتاب ن،یکفِ زم یکتابها لِیخ انیو از م دمیدرنگ دو یب

 جلد کتاب نقش بسته بود. یرو دیکش یم

صفحه  یو با تمام عشقم کتاب را گشودم و رو ست؛یفهمد آفاق ک یآرامِ من باالخره م یروز کیکردم که  تصور

 اولش نوشتم:

For my l ovely daughter 

 و داخلش را رنگ کردم. دمیقلب کش کی بعد

 نفهمد چه؟!! چوقتیفکر کردم که اگر ه نیاسم آفاق را امضا کردم و به ا نشییپا

 [.زمی آرامِ عز ِینوشته بودم ]برا شیدادم که با حسرت برا یرا بهش م یابهمان کت دیکتاب را بستم؛ با دیناام

 و با اضطراب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم.  اریاخت ی. بدمیزنگ، دست از کتاب کش میمال یصدا با

 صدا به سمت در رفتم.  یآرام و ب ییبلند شدم و با قدم ها بعد
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و زنگ در خانه ام  دیایکس را ندارم که ب چیرا ندارم. نه... من ه یمن که کسباز زنگ خورد. من...  هیاز چند ثان بعد

 را... دوبار بزند.

 ...دمیرا بستم و لبم را گز میچشمها اریاخت یشخص پشت در ب دنیزدم و با د دیرا د رونیدر ب یِاز چشم محتاطانه

 خواست؟! یچه آمده بود؟ از جان من بدبخت چه م یبرا

 .. بار در زد. نیا

 نمانده بود!  یچیبود ها؛ ه یعنیما نبود...  نیب یزیکنم؟! باز نکنم؟! چرا باز کنم؟ چ باز

 زنگ. ی... نه صدایدر ی... نه صداامدین ییصدا گرید بعد

 کس نبود. چیه ی. ولنمیرا بب یکس یچشم یصدا چشم گرداندم تا از تو یب باز

آن را آنجا  میکه آن جا افتاده بود. شک افتاد به دلم... ابراه دیسف یذو چشمم خورد به کاغ دمینفس کش آسوده

 کنم. ی.. بعد در را باز مبگذرد. یا قهیقبلش انجا بود؟ با خودم گفتم بگذار چند دق ایگذاشته بود 

ه ب یناگهان یلیدر را باز کردم. خم شدم تا کاغذ را بردارم که خ اطیهمانجا ماندم. بعد با احت قهیدق ستیب کینزد

بکشم که دست  غیموکت سخت کف راهرو افتادم. با درد آرنجم و احساس وحشت خواستم ج یعقب پرت شدم و رو

 بکشم کمک!  ادیدهانم را گرفت. خواستم فر یجلو یبزرگ و زمخت یها

در انق می. ابراههددیم اکیتر یبو می. ابراهستین میابراه نیزبر است. ا میابراه ی... دستهاستین می... ابراهمیابراه

 .ستین رکیز

  ؟یستیمرگم بود انگار که با درد دلم خواست نعره بکشم تو ک یِبسته شدنِ در، آوا یصدا

 خز کف راهرو بودم. میاز وحشت. هنوز همانطور ن دمیو لرز دمیکتفم شن یرا درست از باال شیصدا

 جوجه چموش؟  یکرد یدرو براش وا نم زدیدر م ارویچرا اون  _

 که بود؟ یاغینره غول  نیزدم... ا هق

 حبس شده بود. میدندانها نیدهانم فشرد و لبم ب یرا رو دستش
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 یرا تکان دادم و ناله زدم. جور میخودم را آزاد کنم. پاها یجور کیکارم ساخته بود. تقال کردم که  کردمیم هیگر اگر

که  یبزنم که با لگد محکم غیو خواستم ج دمیکش یکه بتواند مرا کنترل کند بلند شد و دهانم را ول کرد. نفس راحت

وَق زده از بهت و وحشت التماس  ییبکشم، نفسم بند رفت و با چشمها غیآنکه از درد ج یبه شکمم خورد بجا

 را با طناب زمختش ببندد.  میکردم و مرد فرصت کرد تا پا ژنیاکس

 . مدیکش ادی]کمک[ را فر غیبکنم از تمام دلم با ج یلعنت یوارد آن جفت شُش ها ژنیجو اکس کیتوانستم  یوقت

 یکیو با فحش رک میموها یتکه پارچه زمخت و بزرگ را بست دور دهانم. بعد با خشم چنگ زد تو کینشست و  مرد

  ؟یکه به دادم برس ییکجا ای. چشمانم از اشک سوختند و خدادشانیکه داد کش

 را که بست مُردم.  دستم

 . گردنم را گرفت و بلندم کرد.دادیپارچه آزارم م یِتنگ بود؛ زمخت راهرو

 گشاد شد...  میکردم... چشمها وحشت

 زدم.  غیو خدا را صدا زدم. دست از تقال برنداشتم و خفه و مبهم ج دمیراه چراغ ها را خاموش کرد... لرز یتو

اعصابم خط  ینده و نفس نفسش روخ یآوردم. صدا ینفس کم م یدور گردنم و من ه شدیچفت م یه دستش

 انداختم.  نیزم ی. رودیکش

از دردش را  یناش ٔ  بلند کردم و کوباندم به تنش. نعره عیرا سر میبود؛ هق زدم و جفت پا دهیخانه را بلع ،یکیتار

 نتوانست کنترل کند. چشم بستم و هق زدم. 

 و ناله کردم.  دمیاش حالم را خراب کرد. باز لرز یبار عصب نینفسِ ا نفس

آرام  کردیم یکه سع کشیرک ی. واژه هادمیچیبه هوا رفت و از درد پ غمیاش که به چانه ام خورد ج یقو مُشت

 خانه را پر کرده بود... دشانیبگو

لباسم را که هدف  شیاش را از سرم رهاند. پنجه ها یلعنت یو دستها نیرا باال آورد و با ضرب کوباندش به زم سرم

 بست و مُردم! خیگرفت تنم 

 زده بود. مهیخ میمشت شد و کم رمق از درد سر و چانه ام کوبانده شد به شکم گنده اش که رو میها دست
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 اش باز به سمت لباسم هجوم آوردند... یلعنت ی. دست هامیزانو یرحمانه نشست رو یب

 و فحش و لعنت بود...  شیکه به گوشم خورد هرم نفس ها ییصدا نیآخر

 

******** ******************************************

************************** 

 

 * سامان *

 گوشم فرو رفت: یسوزنِ آلوده به زَهر تو کیمثل  اریمه یصدا

 .یخودت حواست بهشه؛ از درونش خبر ندار الِیخ به

 زدم: پوزخند

 !یتو خبر دار البد

 گفت: خونسرد

 .شهیمثل تو ادعامم نم یول آره

 گفتم: یعصب

 ه؟یمگه قماره؟ مگه باز ه؟یادعا خرِ ک ؟یگیم یچ یفهمیم

 گفتم: دردمند

 !!بچمه

 را گرد کرد و طلبکارانه گفت: شیها چشم
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 یارهم د یو ه یکنیقمار م تیزندگ زیسر همه چ ی. دارهیباز یکه فکر کرد یی. تویکه قمار فرضش کرد ییتو قایدق

 مومن. گهی. بچتو نباز دی. زنتو که باختیبازیم

 نباختم. _

 گفت: یعصب

 .ادیبار نم ینجوریجناب! ا یبه الالش گذاشت یل یل گهید یادیز

 داره. مثل خواهر تو. ازیمحبتا ن نیبه ا ه؛یاون مادر نداره... تو سن حساس _

با  فهیبچه لوس و ضع هی. اون ستیساله ن ۱4نوجوون  هیکه مادر ندارن... رک بگم بهت... آرام  ایهمه آدم تو دن نیا _

. تو درست برعکس کنهیهضم مرگ مادرشو براش سخت م نیو ا یکرد شینجوریصفر. تو ا ریاعتماد به نفسِ ز

 .ومدیدختر محکم از آب در م هی دی. اون بایعمل کرد دیکه با یزیچ

 کند. یخودش را قاط گرید یزهایچ یبود. حق نداشت تو یروانپزشک زپرت کیشدم... او فقط  یعصب

 . یدونینم یچیتو ه _

 :دیکوب زیحرف زدن به م نیاشاره اش را در ح انگشت

 . گمیکه م دونمیم

 رسه.  یبه درک و فهم تو نم زایچ نیپدر کوهش باشم. ا هیمادر عاشقش باشم و به اندازه  هیبه اندازه  دیمن با _

 آمد: کیکرد و نزد زیرا ر شیبار کامران آمد جلو. چشم ها نیا

 خودتو عالمه دهر!  یدونیرو گاو م هیبدبخت! بق گهید نیهم

 زدم: ادیفر

بعد  نیاون طفل معصومو بشنو یو ضجه ها غیج یکه صدا نیچتونه؟ به شما چه؟ کدوم شب تو خونه ما بود شما

زر  خودی! چرا برم؟یو منو التماس کنه که نَم نهیبیکه کابوس م دینیبب دیبود یکه اون لوسه؟ کِ نیهارت و پورت کن

به حد و اندازه نازشو  تونمیکنم ؛ مثل مادر نم تشیترب تونمی. مثل آدم نمستمیاون مادر نداره. من مادرش ن د؟یزنیم
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وس کنه که ل تیترب یبچه شو جور ستیقاتلِ آشغال بلد ن هیبخرم تا لوس نشه، تا بچه نشه... مادرشو من کشتم!! 

 نشه. 

 . مهشاد و... آرام هم.هم پشت سرش بود وارد اتاق شده بود؛ عادل مهیسراس بایز

 د؟یکن یمن زندگ یجا دیایب دیخوایم د؟یمن دار یبه زندگ کاری. چدیبزن لیباغچه خودتونو ب دیبلد یلیشما خ _

  د؟یخوایم

 نرم گفت: کامران

 ...میزنیحرف م میخب؟ دار یزنیقاط م هویچته؟! چرا  آروم

 زدم:  پوزخند

 !!حرف

 بود؟! دهیها را شن نیتمامِ ا آرام

 دامن زد به اتاق.  یکوتاه سکوتِ

 بلند شد... لمیزنگ موبا یکه صدا دیمتد سقراط را احتماال بگو نیدهان باز کرد تا آخر اریمه

 گفتم: اریرو به مه یعصب

 خواستم. ییفقط ازت راهنما من

 یچه م گرید دم،یبود. لب گز صفحه افتاده یرفتم. همان شماره ناشناس بود که رو لمیدلخور به سمت موبا و

 خواست؟!

برداشت نکرده  یگریجور د مانیبودم از حرفها دواریرا به دست گرفتم. ارام پشت سرم بود. ام لیموبا نهیطماءن با

 باشد.

 :دمیسبز رنگ را تا وسط صفحه کش رهیو درمانده دا دیترد با

 الو؟
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 شماره آن زن بوده: هیکرد، حتما شب خکوبمیم یمرد یصدا

 د؟یدار یآقا... شما با خانم خوشخو نسبت سالم

 گفتم: مردد

 چطور؟

 نجایا میتونینم نیاز ا شتری. بمیشون هیهستن. ما فقط همسا یبستر مارستانیب یاالن تو شونیش مفصله.ا هیقض

 بوده. شونیا یتماسها ستیشماره ل نیشماره شما آخر ای. گومیبمون

 از ذوق غش کرده حتما! مارستان؟یب

 :دمیجو لب

 فقط معلم زبان دختر من هستن. شونیا

 ...میدار یآقا... کار و زندگ میقبول کن تیمسئول میتونیبه هرحال ما نم ـ

 شد و بعد مرد ادامه داد: دهیشن یگنگ یصداها

پول  امی. بعد برمیاز ترس پول داروهام دکتر نم ضم،یصندوق صندوق! من خودم دو هفته س مر گنیم یبفرما! ه عا

 بدم؟ کارسویو چ هیک دونمیمون اون خانم که اصن نمدوا در

 که بدهد خب!  نداشت

 کجاست؟ مارستانیخب آدرس ب یلیخ ـ

 .فرستمیم پرسمیم قویخانوم جون نده! آدرس دق نیکه ا ییجا هیبده. من خودم فقط روندم  رتیخدا خ ـ

 مضطرب آرام آمد: یقطع کردم. صدا دیبگو یزیچ نکهیقبل از ا و

 شده؟ یچ

 :دمیبرداشتم و پوش یصندل یپشت یگذاستم و کتم را از رو بمیج یرا تو لمیموبا
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 !یچیه

 را برداشتم: فمی! کیچیه

 .گهیدو ساعت د یکی امی... منجایا بمون

 :دیرا کش اهمیسمتم و کت س دیبه سمت در رفتم. دو و

 شده؟ شی... خاله طورامیم منم

 :دمیرا پوش کفشم

 .دونمینم

 عقبگرد کرد: مضطرب

 .امیم منم

 نگذار. شیبه الال یل یل ادیگفت ز اریمه

 را باز کردم: در

 !خدافظ

 سیبه من مربوط باشد؟! نه که خس دیآن زن چرا با مارستانیب نهیشدم. هز نیرفتم و سوار ماش نییآسانسور پا با

 ربط آن زن به من چه بود؟! چون آرام دوستش داشت؟! چون مادر آرام بود؟! یباشم، ول

 نگاه کردم . لمیزنگ اس ام اس که آمد باز به موبا یصدا

 اش کرده بودند. یخانه اش بستر ینزدک مارستانیافتادم. دور بود، در ب راه

 ندارشان به دادش برسد؟! ی هیکه همسا یآن هم طور د؟یکش یو بستر مارستانیشده بود؟ چطور کارش به ب چه

 د.کردن یتداع میبرا یخاطرات وحشتناک رشیپذ زیو آن زن پشت م مارستانی. بدمیرس مارستانیاز سوال به ب پر

 بردم: رشیپذ شهیش کیرا نزد سرم



 مزمنمرگ 

 
303 

 

 شدن؟ خانم آفاق خوشخو. ی. خانوم خوشخو کدوم بخش بستردینباش خسته

 ساعت مالقات سه تا پنجه. ـ

 همراهشونم! ـ

 را فشرد: شیروبرو بوردیک یها دکمه

 اورژانس... تخت هفت. بخش

 متشکرم! ـ

 بار چه؟ نیبودم. ا دهیرا د "سردخانه" یبه سمت بخش رفتم. آن دفعه نگاهم را چرخانده بودم و تابلو و

دد کوچک دنبال ع یکیپالست یو کنار تابلو ها دمیبه صورتم کش یام زد دست ینیب ریالکل که ز ندیناخوشا یبو

 خشکم زد... خودش بود؟! آفاق خوشخو؟!  دنشیهفت گشتم. سر چرخاندم و با د

 کشیآرام انداخت. مبهوت و ناباور نزد ادیبسته بود... صورتش... کبود و زخم بود. مرا  شیشدم... چشمها کشینزد

 شدم. چه بر سرش آمده بود؟ 

 یبا کس ابانیخ یزده بودش؟ تو ی... کسشیفقط چند سانت فاصله ام با تختش بود. زل زده بودم به زخم ها حاال

 کتکش زده؟ یکس ،یبرادر ،یشده؟ پدر ریدرگ

دراور نوپان کنار تختش  یاش که رو یمیقد لیبرداشتم از صورت آش و الش شده اش و نگاهم خورد به موبا چشم

 شیرا سر جا لیو موبا دمی. لب جوگفتیرفتم. مرد راست م شیتماسها ستیم. به لبود. برش داشتم و بازش کرد

 گذاشتم.

 رونیب ی. اندککردیگذر م شنیداشت از کنار پارت ی. پرستاردادیقبل از ظهر را نشان م ازدهیدستم  یمچ ساعت

 رفتم:

 خانوم؟ خوامیم عذر

 شد و برگشت: متوقف

 !بله؟
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 شده؟ یچ قایدق دیبد حیتوض شهی... منجانیا شونی. )به تخت اشاره کردم( و تازه مطلع شدم اشونمیمن همراه ا ـ

 داخل آمد: متعجب

 باهاش؟ دیندار کینسبت نزد مگه

 از دوستانشون هستم. ـ

 انداخت نگاه کرد: یم یوحشتناک زیچ ادیکه مرا  یمنفور فلز یتخته شاس یکه رو یاوراق به

پونزده شونزده ساعت هم هست  کیشدن. نزد هوشیکه بهشون اصابت کرده ب یعمد از ترس و شدت ضربات شونیا

 ... هوشنیکه ب

  ؟یعمد ضربات

 ذکر نشده. نجایا یا گهید زیچ -

 حواس و عاجر گفتم: یب

 !ممنون

 بهش گرید یعنیباشد.  یمعمول بِیزنِ عج کی دیاوصاف با نیکه با ا یرفت و من باز زل زدم به زن رونیب پرستار

دروغ باشد؟ اصال... اصال... چشم  شیها یریگی... آن پشیشود؟ آن التماس ها وضجه ها یاعتماد نکنم؟ اما مگر م

 فرشته؟! ندیگو ی... مندیگو یآدم که دروغ نم یها

 جا چه نیماندم؟ اصال من ا یجا م نیا دیبا یکه آن جا بود... تا ک یدانستم چه کار کنم! نشستم رو تک صندل ینم

 کنم؟  یم

دادم.  هیتک یسخت صندل یو اصال چرا به سراغ من آمده بود سرم را به پشت یدانم کِ یکه نم یاز دلهره ا کالفه

 سر خاله جانش چه آمده بود!  ندی... ببدیایب خواستیبود... م دهیچیگوشم پ یآرام تو یصدا

ر راست نشستم و پ دنشیام اما با دوباره شن دهیرا رها کردم. فکر کردم اشتباه شن الیآن فکر و خ کیناله  یصدا با

 زن را نگاه کردم. دیام



 مزمنمرگ 

 
305 

 

 یکه آن حمله ها ییآرام افتادم... وقت ها ادیفشرد.  یو سرش را به بالشت م دییسا یتخت م یرا آرام رو شیپا

 آمدند! یآغشته به آن روز به سراغش م

. ناخنها کردیسختِ تخت م لهیرا گردِ م شیافشرد و دست ه یرا با قدرت م شیشدم. چشم ها کشیشدم و نزد بلند

 سوخت...  شیزد دلم برا یدیکه رو به سف شیو انگشت ها

 زدم: شیصدا

 !خانوم؟

را چه کرده  بیزن غر نیوجودم دواند. ا یتو یحس دردناک شدیکه به تشک نازک تخت فشرده م شیپا پاشنه

 بودند؟ 

 زدم: شیصدا شیتر از پ بلند

 منو؟! یصدا دیشنو ی! مخانوم؟

 محکمتر...! یزدم به گوشش... دوم یلیداد به واهلل! س یجان م داشت

 دیکش یکرده باشد نفس هولناک داینجات پ یکه از بختک دردناک و زجر آورد یشتاب سرش باال آمد و مثل کس با

 دردناک و دلخراش بود... انگار که سکته رد کرده باشد!  شیکه صدا

بود... حاال از چه،  دهینگاهش کردم، بدجور ترس میاش که باز شد نرم و مال هدیگرخ بایملتهب و تقر یها چشم

 !دانمینم

 کردم لبخند بزنم: یسع

 !سالم

 دادنش گفتم: یتسل یزل زده بود. برا میآرام به چشم ها یهمانطور هراسان ول هیثان چند

 ساده بود! یهوشیب هی. فتادهین یاتفاق
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 ایوبف یزیکه به چ یازش مانده است اما مثل کس یفقط اندک میتر شوم و سرُم را نشانش بدهم و بگو کینزد خواستم

تخت نشست و وحشتزده به عقب  یاز حالت دراز کش رو هیصدم ثان میو در عرض ن دیداشته باشد سه متر از جا پر

 شد. دهیکه سرُم هم به همراهش به عقب کش یرفت. جور

 به خودشان گرفتند و مبهوت ماندند... باز رنگ بهت میها چشم

 ... خوب بود؟!حالش

 و مبهوت دهان باز کردم: رانیح

 ...م

 :دیکش غیج

 ؟یدار کارمیچ

 باال بردم: میخبرِ تسل یب خدا از ٔ  درمانده کیرا مثل  می! دست هاماندم

 ! ستیآرامم! زنگ زدن گفتن حالتون خوب ن پدر

 آرام گرفت و زمزمه کرد: شیآسوده شد؛ چشم ها تنش

 ...آرام

 حال خودش نبود: یرفت. تو یاحساس کردم. با خودش کلنجار م شیچشمها یاشک را تو جوشش

 بودم! تنها

 من: یسرش را باال گرفت و زل زده بود به قعر چشمها بعد

 !کجاست؟

 :کردیمان مدختر را در نیدرد ا دیآوردم؛ شا یثمرش گرفت. کاش آرام را م ی ب ِاقیاز اشت دلم

 .ومدین
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 بچه ها بغض کرد: مثل

 !ومد؟ین خودش

 بهتره. ادینداشت گفتم ن یمناسب طیشده بود. اونم شرا یچ دونستمیراستش نم _

 را گرفت: شانیرفت و دلهره جا شیچشمها بغض

 مگه؟! چشه

 !دهدیم جان ٬افتد یپس م ندیبیاو مُرده است. خون م یچشمها یجلو یعنی! مادرش مُرده است؛ یچیه

 نشده. با دوستش بود. یچیه _

 اش و لرزان گفت: یکناره روسر یبرد رو دست

 نجا؟یمنو آورد ا یک

 .تونیهمسا _

و با  دیتخت دراز کش یبهش نسبت دهم، رو توانستمیکه نشناخته نم گریصفات د یکرده و آشوب و تنها و کل بغض

 . ستیداشت گر شیدر پوشاندن صدا یکه سع یهق

 نیا فیمتاثرم کرده بود. تکل شیها هیاند به من! گراش نبوده که زنگ زده یزندگ یتو یخودم گفتم البد آدم حساب با

 و در صلح زیمن مشخص نبود؛ اصال انگار با خودش هم مشخص نبود! بهتر بود رابطه مان مسالمت آم یزندگ یزن تو

 سر آرام آورد!  ییزد به سرش بال یدیباشد. د

 .میمشکل رو حل کن میتونست دیشده شا یچ دیکمکتون کنم؟ اگه بگ تونمیم _

 یآورد و نگاهم کرد؛ جواب نگاهش را با نگاه رونینازک ثابت ماند و پر شک صورتش را ب یپتو ریهق هقش ز لرز

 منتظر دادم.

 ...شیلرز داشت، مثل تنش، مثل دستها شیصدا

 .ا بودآق هیبهم حمله کرد... تو خونَم.  یکی. ..شبید _
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 کس و کار است که به من زنگ زده اند!! یب نیاش! گفتم ا خانه

 داشت: یو ملتمسانه بودند؛ ازم انتظار کار یاشک شیچشمها

 . زدم

 :دیو هراس لرز دیپر از ترد شیصدا

 شدم... آره از درد... هوشیدرد ب از

 :دیصورت کبودش کش یرا رو دشیسف یدستها کیستریه

 .کردیدرد م صورتم

 :ردیآرام بگ خواستم

 بود؟ آشنا

 ...زدیآرام مو نم ی... با چشمهاشیمات ماند... چشمها شیچشمها

 !؟یک _

 کرده. تیکه شما رو اذ یکس _

 گفت: نیسنگ یدرد و بعض با

 ! نه

 :میکردم با لبخند و آسوده بگو یسع

 .کنهیم یریگیپ سی. پلمیدیاطالع م سیبه پل ست؛ین ینگران یجا

 تو چرا؟!  یسامان؟! نخود آش شد میدیم اطالع

 باشه. ادتونی مرد اون ٔ  چهره دیمشکلتونو حل کنه. فقط با تونهیدوست من م _

 انداخت: نییرا پا سرش
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 !هست

 سمت راهرو رفتم: به

 .یکالنتر میکه بر نیشیمرخص م یبپرسم کِ رمیم

 متوقف شدم: شیبرگردم و بروم که با صدا خواستم

 آقا؟

 سوخت. یم شیبود؛ دلم برا دهیضرب د یلی. صورتش خکردم نگاهش

 .خوادیمدارک منو م میبر یکالنتر _

 به من داشت؟!  یچه ربط نیا

 و منتظر نگاهش کردم. خجول گفت: گنگ

 ام دست شماست. یو کارت مل شناسنامه

 رفتم!  رونیرا حفظ کردم؛ سکوت کردم و ب موضعم

 پرونده بود گفتم: یتو یزیهمان زن پرستار که مشغول نوشتن چ دنیرساندم. با د یپرستار ستگاهیرا به ا خودم

 خانوم؟ دیببخش

 را باال آورد؛ سرش

 شن؟یمرخص م یهمراه اون خانومم. تخت هفت. کِ _

 نگاه کرد: وترشیبه کامپ زود

 . رسنیم گهید قهیتا چند د دیپزشکشونن. اجازه بد ییایاول یهفت... آقا تخت

 تکان دادم: سر

 امروز مرخصن؟ یعنی
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 نوشت: یزیتکان داد و باز چ سر

 ! بله

 ممنون!  _

 ٔ  وارهیخودش مچاله شده بود، غمباد گرفته بود و زل زده بود به د یوارد شدم تو یبه سمت تخت رفتم. وقت و

 حرف ها بود انگار.  نیاما نه! حالش خراب تر از ا ندی. توقع داشتم بنششنیپارت

 هست؟ یا هگیمشکل د _

 نگاهم کرد و بعد آرام و زمزمه وار گفت: هیثان چند

 ! نه

 نگاهش کردم: یو جد تیتفاوت اما پر مسئول یب

 .ارمیخونه مدارکتونو ب رمی. من مدیمرخص گهیدو ساعت د یکی... احتماال تا انیم گهید قهیتا چند د دکترتون

 کردم: مکث

 د؟یندار یمشکل

 :دمیلب جو بعد

 د؟یخواینم یزیچ

 تخت، خجول و معذب نشست: یبار رو نیا

 .ممنون

 خدا نگهدار! _

 زد؛ لرزان و پر بغض: می... صدابرگشتم

 !آقا؟
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 کردم: نگاهش

 !بله؟

 د؟یاریآرام هم ب شهیم _

 آن روز التماس کرد...امروز پنجشنبه نبود: مثل

 ! توروخدا

 برگشتم: یوسواس و ناگهان با

 ! نده قسم

 نگفت.  یچینگاهم کرد و ه خیشد! م الل

 گرفتم و به راه افتادم. یبستم؛ نفس یچشم

 

************* ************************************************** 

 

خواننده اش را داشت را کم کردم و  یو عاشق یضبط که مدام اصرار بر بدبخت یدر ساختمان ترمز کردم و صدا یجلو

 زنگ زدم. بعد از چند بوق جواب داد: اریبه مه

 سامان؟ الو؟

 ن؟ییپا ادیب یگی: الو سالم. به آرام م_

الن ف گنیهوار شدن سر من بدبخت م نجایهمه ا ؟یگفتم ناراحت شد یبابا مگه من به تو چ ن؟ییپا ادیب ویچ یچ _

 . ساریب

 رمق لبخند زدم: یب
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 نبود. رفتم. بخاطر تو یم دیاومد با شیپ یمشکل ال،یخیب

 باال حرف نزن...  ایباال... ب ایب _

 کار دارم.  ییجا تونمیجان نم اری: مه_

 زدم!  یحرف هیمث سگ! بابا من  یگیدروغ م _

 ...منتظ ی! کسن؟ییپا ادیب یگی. مستمیهم ناراحت ن چکسی: من عادت دارم. از ه_

 آمد: بایز یدلسوز اما عصبان شهیمهربان و هم یپشت تلفن قطع شد؛ صدا یبا همهمه اندک حرفم

 سامان؟  آقا

 : سالم._

 چه گفتم! دینشن اصال

 . شما ببخشش توروخدا. کرد حرف اضافه زد یبچگ اریمه نی! به خدا ام؟یدیما نفهم یرفت یشما ک _

 زدم: لبخند

تم بود نتونس یژانساومد که رفتم. اور شیپ یناراحت نشدم. کار یمن از کس دی. باور کنهیچه حرف نی. ادیدار اریاخت

 .دیبگم. ببخش

 .دایهست بگ یزیراحت باشه؟! چ المیخ _

  ن؟ییپا ادیب دیبه آرام بگ شهی: ممنونم. فقط م_

 گفت: مضطرب

 !؟یعالم! ناهار چ خاک

 . یکس ادتیع میبر دیبا ستیدر کار ن یاومده. دلخور شیپ ی: گفتم که مورد_

 ؟یک یوا _
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 .دیشناسی: از دوستان هستن نم_

 .دیهست بگ یتوروخدا کمک _

 : ممنونم. _

 مو در آورد: زبانم

 !ن؟ییپا ایب دیگیآرام م به

 .دی. شرمنده. ببخشمیایاز خجالتتون در م گهیتوروخدا به روز د دیباشه باشه ببخش _

 سرم را بکوبم به فرمان و عربده بکشم: خواستمیم گرید

 . خدا نگهدار.میشی. مزاحم مممنون

 خداحافظ. _

 .دیمنتظر ماندم تا آرام رس قهیده دق کیکردم و نزد قطع

 یبزرگ دستش را همانطور تو کینشست و پالست نیماش یسالم تو یکه ب دمیفهم یرا وقت نینا آرام بود. ا آرام

 نگاه داشت: شیهادست

 شد؟ چطوره؟ یچ

 زدم و سرم را کج کردم: لبخند

 سالم! کیعل

 .دیرس میلبخندم گرفت تا به چشمها از

 دل آشوبه اش را نداشتم: طاقت

 ذره زخمه. هی. فقط صورتش ششیپ میریم االن

 :دیپرس مبهوت
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 اخه؟! چرا

 کرده. تشیرفته تو خونه ش، اذ یکیشبونه  _

 :دیپرس هراسان

 خب؟ چرا

 . حاال تو چته؟! دونمیچه م _

را  شیاشنا یشده بود. با لذت بو دهیچیپارچه پ یتو یرا ازش گرفتم. گرم و خوشبو بود. قابلمه ا کیپالست بعد

 یدرست و حساب یخانگ یگرسنه ام شد! چند وقت بود غذا یقورمه سبز دنیو درش را باز کردم. با د دمیبلع بایتقر

 نخورده بودم؟!

 گفت: آرام

 فقط خورشتش حاضره. گفتیگفت هنوز برنجو نذاشته بود. م بایز خاله

 : دستش درد نکنه!_

 نییارام، پا یآن را کنار پا زدیکه نر یگذاشتمش. خم شدم و جور کیپالست یپارچه و تو یتو دمیچیرا پ قابلمه

 گذاشتم.  یصندل

 :دمیآرام را بوس یبردم و گونه  شیصورتم را پ بعد

 ؟یخوب تو

 

 **************************************************

*** ******************************************************************* 

 

 * آفاق *
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 "ماریمنشور حقوق ب"براق  یتابلو یسر خورد و رو رفتیکه به داخل بدنم فرو م یقطره قطره سرم یاز رو نگاهم

 ... کوتاه و نامرتب.میو زل زدم به ناخنها دمیباال کش میشانه ها یافتاد. پتو را تا رو

و مچاله شدم و خدا بود که مرا نجات داد!  دمیانداخت. لرز شبید ادیمرا  زدیکه پرستار را صدا م یکلفت مرد یصدا

 رحم؟  یب یبود آن وحش یک

 یندارم! کدام گور تیهم امن یآن خانه لعنت یتو گری! دکندیآفاق بدبخت بال نازل م یچپ و راست برا نطوریهم خدا

ترکاند، صورتم  یزهره ام را م دیآ یم گریناموس د یب کیآن خانه،  یمن خدا؟! باز امشب من بروم تو رمیبروم و بم

 قبرستان.  نهیس فرستدمیو م کندیم سیرا سرو

زند و  یقلبم جوانه م یدرست تو دیام ییآشنا ی. با صداهابندمیرا م میو چشم ها کنمیانگشت اشکم را پاک م با

 قراری. پشت بندش بکنمی. ورود مرد را پشت سرش حس مرودیوا م میسر و رو دنیبا د شودیوارد م نکهیبعد از ا

 :میگویم

 .سالم

رسد. عطر تنش...  یسرخ به آغوشم م یلرزان و صورت ی. با چانه اکنمیدو دستم را با لبخند به سمتش دراز م و

! ی. خوب شد که تو چهارده سال نبودی. خوب شد که تو نبودبوسمشیو پر از اشک م کندیم تابمی... بکرشیپ یفینح

 ! من؟ یآورد عشق و زندگان یبر سر تو م چه یآن مردکِ عوض یاگر بود

! کردیزجر آور و هولناک فرار م یزیکرد. انگار داشت از چ ی. به صورتم نگاه نمشدیفشرده م میدستها یتو شیبازو

 شتریآغوشم بود... کاش ب یاز روز قبل تو شتریآغوشم بود. ب یحرکت و لرزان تو یبود که همانطور ب یا قهیچند دق

 کتک خورده بودم.

 کرد با دخترکِ من حرف بزند: یجلو آمد و سع مرد

 جان بابا؟  آرام

 وجود ندارد! یواکنش چیگند زده است! ه نجایا وتنی! نیچیه

 . ستیآفاق خانوم حالش خوب ن _
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 را شیهاتر شد و بازو کیفرو برده نزد انشانیکرده و سر م هیشانه من تک یآرام همانطور آرام رو ندیب یکه م بعد

 ! سردِ سرد! خی شی. حاال جگر گوشه ام از تنم دور بود... صورتش غرق اشک و چشمهادیپس کش

ش رفت و تن یم یبه کبود شیمانده بود. رنگ لبها دیمنِ سف هِیشکلِ شب یا رهیگوشت دا کیصورت سرخش حاال  از

 .دیلرز یم

 دست گرفتم: یسردش را تو یدستها

 جان؟  آرام

آن را  دنشیرا گفتم هراسان صورت آرام را برگرداند و به محض د نیا یحواسش به صورت آرام نبود . چون وقت مرد

 گوشش زمزمه کرد: یفشرد. تو شیبازوها انیو دخترش را م دیبوس

 شده.  تموم

 تمام شده؟! چه

 ... شیستبر مرد و چنگ زد به رو یسرشانه ها یآرام نشست رو یاستخوان یها دست

 ایو از تمام دن زدمیفرار ضجه م یو برا دمیلرز یگندش را، م یبو کردم،یمواد را حس م یمن که هر وقت بو مثل

 .شدمیم ریدلگ

غر زد. اما چرا؟! چرا جانانِ من  ایدلش و بعد به جان دن یزد تو یضجه ا کی دیصورت من را د یانگار وقت نیهمچن او

 ؟!

کرد.  تشیهدا یو به سمت صندل دیدخترکم را بوس قهی. شقآرامش کند اما او هم هول شده بود خواستیم مرد

 :نیزم ینشاندش و بعد زانو زد رو

 به جون من. فقط صورتش زخمه.  ستین یزیآروم. چ ییبابا

 ماندم. جیگ

 نیکه از ب ی. خوندیکش شیدندانها نیباز کرد و پشت بندش ناخنش را ب یرا به طرز وحشتناک شیچشمها آرام

 رفتم.  نییاز تخت پا اریاخت یکرد و ب شیزد دلم را ر رونیناخنش ب
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 من بلند گفت: دنیهق زد. مرد برگشت و با د دتریصورتم شد دنید با

 !؟یایتر هم م کیحال و روزشو؟! نزد ینیب ینم

 :شیشدم و دل نگران زل زدم به چشمها کشیتوجه به نطق مرد نزد بدون

 من خوشگلم.  ستین میچیه

 :دمیخند یزورک

 .هیشکل نیخوبم. فقط صورتم ا نیبب

 .کردی... مرد داشت نگاهم مدمیباز خند و

 کردم: خیحرفش خشکم زد؛ ماتم برد؛  با

 خوبه!  یعنیکه  کردینگام م یجور هیبود. اونم  یشکل نیهم مردیداشت م یمن وقت مامان

 :دیبهش توپ مرد

 !؟یزنیم هیچه حرف نیا

 تخت آرام گرفتم: یزدم و رو یتلخند

 .رمیبم ستین قرار

 مامان منم قرار نبود!  _

 :میچشم ها یرحم و گستاخانه زل زد تو یب

 کُشتنش!  یول

 دیرهوا از جا پ یاز مرد خورد تنش منقبض شد، ب اریاخت یکه ب یمحکم یلیکه با س دیبگو یگرید زیباز کرد چ دهان

 مَرد؟!  یِلیمادرِ من را چه به س یو دخترکِ ب

 شد: دهیگوش من کوب یبار انگار تو نینعره اش ا یصدا
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 شو! خفه

 تخت...  لهیچفتِ م میشدند و دستها کیبه هم نزد میپاها اریاخت یبست. ب خی تنم

 آخر؟! دمیند شیسرش نبوده؟! منِ احمق چرا حسرتش را موقع بافتن موها ی... مرده بود؟! چندسال مادر باالمادرش

هم بکند اما  یو داد غیانداخته بود. توقع داشتم با آن حال و روزش ج ریساکتش کرده بود و سرش را به ز یلیس

رفتم و مرد بلند  کشیشد و رو شد و نزد ری. دلم زدیدستش چک یرو نشییشد که از سرِ پا یقطره اشک خِینگاهم م

 گورش را گم کرد.  تیشد و با شتاب و عصبان

 . ..یمادر ی... شور بود؛ شورِ ترس و بدمیدستش را بوس یرا گرفتم. قطره اشکِ رو شیهادراز کردم و دست  دست

 ی. به دَرَک که شک مدمیو اشکم در آمد و باز دستش را بوس دیتپ سشیخ یمردمک ها یباال آمد؛ دلم برا سرش

 مادرانه ها...  نیکرد به ا

 زمزمه کرد: نیزخم کنج لبش نشست. آرام و غصه دار و بغض یباال رفت و رو دستش

 بار بود!  نیاول

 و زل زدم بهش: دیلرز میصدا

 بار بود! نیآخر

 تنم فشرده شد. انیو تنش م دندیلرز شیها مردمک

 ] مادر [

******** ************************************************** 

کردم. آرام و  یپا و آن پا م نیمرد بود؛ ا یگذر کردم. نگاهم پ مارستانیب کیاز در اتومات ینیو سنگ جهیسرگ با

و احمقانه به قدم  خوردیرنگش سر م یمشک یکالج ها یبار رو کی هی. نگاهم هرچند ثانداشتیمتفکر قدم بر م

 رفتم. یخودم و... راه م یکفشها به زدمیخودم را... بعد زل م یقدم ها ی... بعد هزدمیزل م شیها

 گام برداشتم: مارستانیب یبه سمت در اصل یاندک ن،یتر قدم برداشتم و نماد آرام
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 ...دیشد تیاذ یلیممنونم. شرمنده ام که بهتون زحمت دادم. خ یلی... خیشاهورد یآقا ممنونم

 سست شدند: میآب دهانم را قورت دادم و قدم ها کندینگاهم م دمیکه د بعد

 .کنمیم جبران

 سوخت...  شی... دلم براشدیمانعش م یزیچ کید بزند؛ اما خواست لبخن یزور

 یزیچ کی شیدرون چشم ها رهیخوش رنگش شدم... پشت آن جنگلِ ت یچشم ها خیم شتریکردم و ب یگستاخ

 . مادر آرام... مرده بود!! درد نبود او؟یدردِ نبودِ کس ؛یزیحسرتِ نبودِ چ هیشب یزیداشت... چ انیجر

 و زمزمه وار گفت: نییکه سرش را انداخت پا د،یچه فهم دانمینگاهم نم از

 نبود. ی! زحمتکنمیم خواهش

 ...دمینگاهم خجالت کش از

که دور کمرم حلقه شد  شی. دست هادمیسمت آرام رفتم. زخم لبش حالم را گرفت. خم شدم و کناره لبش را بوس به

 اش چشم بستم: یرا حس کردم و از لذت و تلخ

 . نمتیب ی! پنجشنبه مخدافظ

 ازش فاصله گرفتم با لبخند گفتم: بعد

 نره رمانه رو. ادتی

 خداحافظ که گفت: میخواستم به مرد بگو ;رمق نداشت لبخندش

 !متونیرسون یم

 . دستپاچه گفتم:ختیر قلبم

 .رمیخودم م ;شما دیدینه. ممنونم. زحمت کش نه

 کنه.  تتونیاذ یسر و وضع ممکنه کس نیبا ا ;ستین یزحمت _
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 به آرام کرد: ینگاه بعد

 .میندار یهم کار ما

 :دیو سرش را بوس دیبه صورت ارام نزده باشد او را به سمت خودش کش یلیس چیکه انگار ه یبا لبخند بعد

 نه؟ مگه

 :گفتم

 . رمیکنم. خودم م یتعارف نم واقعا

 گفت: میگو یباشد چه م دهیکه نشن انگار

 !دییبفرما

 برادر؟  یفهم ی! مستیمن ن یجا گریمسافرخانه بتمرگم! آن خانه د کیبروم  خواهم یفهمد که! آقا جان م ینم

 دستش بود. یبسنده کردم و دنبالش راه افتادم. هنوز دست ارام تو یحال باز هم به تشکر نیا با

 " ش؟یزنیم یبراش کرم دار رهیتو که جونت در م "

 . یقورمه سبز یمشامم را نوازش داد...بو یزیچ یبو م،یشد نیسوار ماش یوقت

 نشست پشت رل گفت: یوقت مرد

 رو بده... کهیبابا اون پالست آرام

 حلقش!  یرفت تو یم کیکرد پالست یاگر دست دراز م کهیحال در

 را دستش داد.  کیحرف پالست یب آرام

 :دمید یبار بود خنده اش را م نیاول دی... شادیخند مرد

 با اعمال شاقّ! ناهار

 که پشت نشسته بودم با خنده گفت: یآورد. بعد برگشت و به من رونیا ازش بدو ظرف و دو قاشق ر و
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 جلو! دیبعد بد دیبکش شما

 .مینشد نه بگو ;خندانش بود ی. چشمم مات چشم هامیچه بگو ماندم

 از آن ظرف ها و قاشق ها را ازش گرفتم.  یکیو  دمیناهار خوردن خند یاصرارش برا به

 :دیکش شیقابلمه خوشبو را پ ستیدر کار ن یمخالفت دیکه د بعد

 شرمنده! برنج نداره. فقط

 پشت بندش چند برش نان لواش را به دستم داد.  و

 و قابلمه را بهش دادم: ختمیبشقابم ر یقاشق از خورشت را تو چند

 .ادی. به نظر خوشمزه مممنون

 :به آرام پکر انداخت یخورشت در بشقابش شد. نگاه پر محبت ختنیرا ازم گرفت و مشغول ر قابلمه

 .میخور یو ارامم با هم م من

 گفت: یزیر یناراحت و با صدا آرام

 خورم. ینم

 قاشق خشک شد: یمرد رو دست

 چرا؟ عه

 دوست ندارم. یقورمه سبز _

 که دل ارام را بدست آورد: دیخند یزورک مرد

 .یشیعاشقش م مشیکه بخور االن

 گفت: یبه تند آرام

 .خورمینم
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 :دمی. به دادش رسدمید میکور شده مرد را با چشم ها ذوق

 .زمیعز شهیآرام جان... گشنه ت م بخور

 آرام گرفت: یمرد بشقابش را جلو بعد

 بخور بابا. ایب

ال سو ریز تشیمن شخص ی! دوست نداشتم جلوهیگر ریز زدمیواقعا م شدیم عیو مرد ضا کردیارام باز مخالفت م اگر

 برود. 

 آرام مشغول خوردن شد. تی! مرد هم خوشحال از رضارفتیمنت پذ دهیرام بر دخوشبختانه آ اما

 

****************************************** 

 

 را روشن کرد. هول و بلند گفتم: نیماش مرد

 .آقا

 بلندم برگشت: یناگهان یاز صدا متعجب

 بله؟

 بود: نیکه کنار دنده ماش یگاریانداختم و زل زدم به بسته س ریسر به ز خجول

 .رمیخودم م گمیم نی. واسه همرمیمن خونه نم راستش

 مورد نداره. _

 لبخند گفت: با

 .متونیرسون یباشه م رانیا
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 برم مسافرخانه چند روز! خوامینه... راستش... راستش م _

 نگاهم کرد. پرسشگر

 گفتم:  آرام

 کنم. ینم تیاحساس امن اونجا

 کوت!  _بود... سُ  سکوت

 دردها خانمان سوزند... نیا یبدان یستیرا شکستم از ترس. دختر ن میانگشت ها قولنج

 آرام شد: شیصدا

 .متاسفم

 کنم! تاسف داشت؟! ینم تیمن فقط گفتم احساس امن ؟یمتاسف

 را صاف کردم: میصدا

 . خدافظ.ممنون

 در گذاشتم. رهیدستگ یدستم را به رو و

 !دیاجازه بد _

 برس!  تیها یلیبرو به س ،یخواهد به من کمک کن یدارد... تو نم یو نگاهش کردم. آخ خدا چه اصرار برگشتم

 . کنن.. یم تتونیاذ دیبر ینجوریشما ا گمی. منم مستین یچیدور و ور که ه نیدنبال مسافر خونه. ا میریباهم م _

 برگشت: آرام

 خاله!  آره

 ... خاله...خاله

 را روشن کرد. نیماشگرفتم و مرد  آرام
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 ... وارد اتوبان شده بود.نجایدور از ا ییرفت... جا یم گرید ییسمت و سو به

 :دمیهراسان و بلند پرس اریاخت یفشردم و ب یچرم صندل یرا مضطرب رو دستم

 ؟یریم کجا

 بهش برخورد بود؟ آرام برگشت. ;بعد اخم کرد ;نگاهم کرد نهیاز آ رانیح

 بهتره. دیورا دور باش نیاز ا یسمت باال... هرچ رمی! دارم من؟یبر نیخواست یمگه مسافرخونه نم _

 .شهیپشت ش یِآرام گرفتم و زل زدم به تهرانِ لعنت باز

 آمد... یخواننده م یصدا

  "هرچه بادا بادا  میچون مست شد "

 شدم پشت بندش!  دیبودم که مستِ ام میابراه اکیتر یمستِ بو من

 !دی... تهوع... امدی... نفرت... عق... امدی... نفرت... امدیام

 لرزانم باال آمد و اشک کنج چشمم را زدود.  دست

 عمر!  کیعمرم بود!  کیکار  زدودن،

 کرد! یچشمم فرو م یمسافرخانه آفتاب داشت خودش را تو کیدم  میبود دهیرس یوقت

 بردم و در را باز کردم. شیدست پ عیسر

 

*********************************************** 

 

 

 * سامان *
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را باز کردم. گفته  میهشدار اس ام اس که آمد چشم ها یداده بودم و چشم بسته بودم. صدا هیتک یرا به صندل سرم

 "ممنون از زحمتاتون."بود 

 .آش و الش بدهند.. یمجرد با صورت یزن تنها کیاتاق داشتند که به  یعنی نیا

آب  یآرام بطر ;باز شدن در داشبورد آمد یکردند. صدا پیرا تا "دیبود حتما بگ یکار"محابا  یب میها انگشت

کرده بودم  پیو تمامِ آنچه تا دیقاب عکس فرشته... دلم لرز یآورد. نگاهم سر خورد رو رونیکوچک را ازش ب یمعدن

 را پاک کردم... 

 ... ستین یعکس فرشته... نه... من... نه... سامان عوض یتو یهاشدم به چشم رهیدستم بود و خ یتو لیموبا

مسافرخانه گم  نیا یگورش را از جلو دی... سامان باستیخائنِ کثافتِ نامرد ن کی... سامان ستیآشغال ن سامان

 ! ردیبرود بم دیپنج شنبه! سامان با یپنج شنبه ب دیبگو دیکند... سامان با

ه ن یابانهایخ یبا صد و ده تا سرعت تو ;کشد یم ییال ابانیخ یتو ;افتد یراه م ردیخواهد برود بم یکه م یسامان

 یرا م یالتماسِ سامانِ نامردِ عوض ;کشد یم غیج ردیخواهد برود بم یکه م یدخترِ سامان ;راند یچندان خلوت م

 کند. 

 شود... یدم مآ سیپل نیماش یپنج شنبه با هشدار و صدا یپنج شنبه ب دیبگو خواهدیکه م یسامان

 "بزن کنار.  شیو ش ستیدو ی... خودروشیو ش ستیدو یخودرو "

م صورت یو کالفه رو یو عصب دمیام کش قهیشق یرا در امتداد سرم رو میشدم. انگشت ها ادهیدرنگ پ یکنار و ب زدم

 نداشت!  یشک وجود خارج یکه ب یاعصاب یرو دیخط کش ریآژ ی. صدادمیدست کش

و  دمیکش رونیرا ب نیدفترچه کوچک مدارک ماش نیماش یخم شدم و از تو ;جر و بحث و التماس نداشتم حوصله

 نداشته باشم.  یآرام کار زیکردم نسبت به هق هق ر یسع

تفاوت برگه چند صد  یربع فقط اخم آلود حرف زد و من ب هیآمد...  یشده بود و به سمتم م ادهیپ نیاز ماش مامور

 برگشتم.  نیبه تکه کاغذ، داخل ماش یوسیٵم یرا ازش گرفتم و با نگاه مهیجر یتومان

 کینداشتم.  حیبود حوصله توض دهیبود. اگر هم نشن دهیرا شن مانیبودند. آرام صدا نییها تا خرخره پا شهیش

 ندارد! حیوقت حوصله توض چیه یعوض
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الک  یدست ها ;ونیزیکرد به پشت تلو یرا وصل م شیفلش آهنگ ها "never ever"آمد.  یخندان فرشته م یصدا

رام . آشدیخانه پخش م یغرق خوش یفضا یتو لوریت یو با چند دکمه صدا ونیزیبرد سمت کنترل تلو یزده اش را م

اش بودم... آن وقت  یوقت ها هم من حام آن "بابا به مامان بگو کمش کنههه." زدیگرفت و داد م یرا م شیگوش ها

 ام.  نهیبرد به س یخصوص خودش سر مها که فرشته با قهقهه م

 ... برگشت و نگاهم کرد:زدیآرام هنوز داشت هق م میبه سمت خانه رفت یوقت

 .دیببخش

 درونم خاکستر شده بود. آرام بودم. آرامِ آرام. آتش

 گفتم: میبه جلو رهیخ

 ؟یچ واسه

 .میشد مهیجر ،یبه خاطر من تند رفت _

 کرد. یم الیهم مثل تو احمقانه و مظلومانه فکر و خ ایدن کاش

کرده از استرس و وحشت  خی یدردناک که لبش را آزرده بود دست ها یلیدر عوض به جبران آن س ;امدیام ن خنده

 گرم شود. یقبلش را گرفتم و فشردم تا کم قهیچند دق

 گفت: یرا پاک کرد و به آرام شیها اشک

 ؟یخریبهت بگم برام م یزیچ هی

 به راست: دمیچیپ

 ؟یچ جان؟

 خالصه بگم براش. کشویچپتر  دیاون کتابه که آفاق گفته بود. پنجشنبه با _

 .دهی: خودش بهت م_

 که بهم بده. نمشیب ینم گهیبگم خالصه شو... د دیرفت بده. پنجشنبه با ادشی _
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 .گهید یگیبراش م گهیدفعه د هی. ستیمهم ن یلی: خ_

 کرد: اخم

 مهمه.  میلیخ

 گفت: یاش را باال انداخت و با زرنگ شانه

 .خرمیم رمیخب خودم م یلیخ

 زدم: شخندیر

 کجا اون وقت؟ از

 .اورانیشهر کتاب ن _

 دادم باال: ابرو

  اوران؟یشهر کتاب ن یبر یخوایبعد م یستیتا مدرسه تو بلد ن تو

 آمد: بدش

 خودم برم مدرسه.  یذار ینم تو

 لجاجت گفت: با

 .رمیاز فردا خودم م اصال

 : دمیخند

 تابستونه! خانوم

 برگشت: یجد یلیخ

 خرم.  یرو م "زاده وحش"شهر کتاب و  رمیخودم م من

 را فشردم: موتیکوچه شدم و دکمه ر وارد
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 ! یدیجاب ل گود

ا ر شیجعبه ماند. اشک ها یکه نصف دستمال پاره شد و تو رونیب دیداشبورد کش یاز جعبه رو یحرص دستمال با

 پاک کرد. 

 باز شود.  نگیکردم تا در پارک ترمز

 شیو پا دیجو یقطع کنم. نگاهم خورد بهش که پوست لبش را با حرص م یآرام را جور یبهانه ها نیبلد بودم ا کاش

 داد. یرا تند تند تکان م

داشتم که تمام  یآدم باشد که شاخ و دم ندارد...من دختر یدختر که تمام زندگ کی. داشتنِ دمشیو بوس دمیخند

 ام بود. یزندگ

 ییرایپذ ی انهیدرونش را م فیکث یغذا و ظرف ها کیراه پالست یخانه آرام رفت سمت اتاق من و تو میدیرس یوقت

 اتاق من بود داد زدم: یو احتماال تو دمشید ینم گریکه د شیرها کرد. با تاسف به سو

  نجا؟یکنن ا یم ول

ض عو یقولنج گردنم را شکاندم و برا یرا باز کردم و با خستگ راهنمیپ یمه هااپن گذاشتم و دک یرا رو کیپالست

در دست داشتم  یزیتخت نشسته بود و چ یآرام که پشت به من رو دنیبه سمت اتاقم رفتم. با د میکردن لباس ها

 ...یزیرفتم سمتش... زل زده بود به چ

خشکم زد. مالِ... مال فرشته  کردیاش م یدستش بود و وارس یکه تو ییآشنا ریپل mp3 دنِی. با دستادمیا شیروبرو

 بود.

 کرد: زیرا ر شیچشم ها یبا خواهشگر دنمید با

 مال من؟  شهیم

 تخت: ی. خواستم نفهمد دل کوهش آشوب شده. نشستم رویشده بودم! تُه یخال

 ته؟ی. واسه چهیمیقد

 شه. مال من؟  یقو منگیسنیبگوشم ل یه زه،یبر یسیبرام اهنگ انگل خوادیآفاق م _
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 :دمیو دستم را به باال کش دمیتخت دراز کش یرو

 ؟یبگوش

 گوش بدم! توروخدا. _

 نداشتن؟ یا گهیآفاق امر د سی: م_

 بغلم کرد: یو با حالت بامزه ا دیخند

 ...رهیتن بم نیا

 کوباند به گونه اش و سرش را کج کرد.  نیآرام و نماد بعد

 آغوشم فشردمش: یتو

 واسه من. ادی... عشوه مجوجه

 گفت: یداد زده بود و م "

 مون؟یبچه من نگو! منم به تو بگم م به

 گفتم: یبودم م دهیخند

 "کردم.  غلط

 خواست داد بزند؟  یچطور م اهیسنگ قبر س کی ریغلط کرده بودم و فرشته از ز حاال

گفت  یم یرا بهش گفته بودم ه نیو هم دمیکه فرشته نبود از سر لج سر آرام داد کش ییروز هم از همان روزها کی

 "...گمی... به مامان مگمیبه مامان م "

 آغوشم بود: انیاز محصور شدنش م یسرخوش اما بم آرام آمد که بم بودنش ناش یصدا

 .گمیمامان م به
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کم  یزیچ کیتو  یخانه ب نیو اآلن ا ستیکه اآلن آنکه سامان را سرزنش کند ن دیبا لرزش و شل شدن تن من فهم و

 دارد. 

 آمد: یرمقم م یب یصدا

 تو! مال

 

* ************************************************** 

 

از  یاتاق. آرام نبود... خبر یگذشت تا آرام شوم. نگاهم را چرخاندم تو قهیرا با وحشت گشودم. چند دق میها چشم

 بودم.  دهیخواب شتریساعت ب کی! قهیو پنج دق ساعت چرخاندم... شش یآفتاب آزار دهنده نبود. نگاهم را پ

 ساکت بود. آرام هم خواب بود؟  خانه

 گفتم: یگرفته و خشدار یصدا با

 !آرام؟

 کرخت بلند شدم. یبا تن امدیکه ن ییصدا

 رفتم. در زدم: سیاش ماتم برد. با دلهره به سمت سرو یتخت خال دنیبا د دم،یرا سرک کش اتاقش

 آرام؟ آرام؟

آشپزخانه را سرک  یو تو دمیبود. دو دهیکس آنجا نبود! خواب از سرم پر چی! هچیدر را باز کردم. ه بندش پشت

 بالکن خانه وجود داشت زل زدم. آرام نبود.  ریکه ز یابانیبالکن هم نبود. احمقانه به خ ی. نبود. تودمیکش

بهش گفتم جوجه، باورش شده باشد خودش  دیو دوباره همه جا را گشتم. گفتم شا دمیشک کردم و دو میچشم ها به

 کمدها هم نبود! یکرده. تو میقا ییرا جا

 و مضطرب داد زدم: مستاصل
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 ... آرام... بابا.آرام

 ... کجا بود؟ چرا رفته؟ کجا رفته؟ دمیلرز یم یا انهیطرز وحش به

 یه چ،یدانستند ه یکه نم یچیههجوم بردم و به هرکه را که ممکن بود آرام آن جا باشد زنگ زدم.  لمیسمت موبا به

 شد؟ دایگفتند چه شد؟ پ یزدند م یچپ و راست زنگ م

چهل  یداد! س یباز کردم... جواب نم یا انهیرا به طرز وحش نیمخاطب ستی... احمق... به تبلتش زنگ بزن... لسامان

 داد!  یبار شماره اش را گرفتم! جواب نم

 .رونیو دوان دوان از خانه زدم ب دمیحال ممکن لباس پوش نیتر شانی. به پرمیگلو خیالنه کرده بود ب بغض

 گشتم. یم شیَو پِ  دمیدو یم دیکش یمغزم م هرکجا

 آمد:  یم ابانیخ یتو یخنده دختر یصدا

 کردم. یشوخ وونهی! دنای! منایم

 ... مای... نمای... نمای... ننایم

 !ما؟ین ;آن و کی دی. قلبم نتپدی. گوشه پلکم پرستادمیا میوحشت سر جا با

کجا را  گریساعت گذشته بود. آخ خدا... من کجا بروم؟ د می... از شش، ندمیرا د لمیو لرزان ساعت موبا دردمند

 بگردم؟ 

طفل معصوم کجا را دارد برود؟ خدا جگر گوشه ام را ازم  نیزدم... خدا... خدا... ا هیتک یساختمان واریبه د وحشتزده

 . رینگ

 تماس را برقرار کردم: عیآنکه آرام باشد سر دیآمد. به ام لمیزنگ موبا یصدا

 جانم بابا؟؟  جانم؟؟

 آشنا و متعجب آفاق بود: یصدا

 !سالم
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 گفتم: یرانیرفتم. بغضم را فرو خوردم و با نفس نفس و ح وا

 ...شیریگ یدونستم ازم م یدونم! م یخودته! م شیپ ست؟یتو ن شیپ

 مردم از دلهره: یعرق سرد نشسته بود و داشتم م تنم یرو ;گرفتم... حالم بد بود نفس

 ... بهت... بذار م دمیم یبگ ی... هرچیبخوا یهرچ

 مضطربش آمد: یصدا

 آرام؟ گم شده؟  ؟یگیم یچ ؟یگیم یچ

 به آن راه؟  زدیرا م خودش

 کرد: یداشت خفه ام م بغض

 توعه؟ شیپ

 زد: هق

 شده؟  گم

 .یدون ی: قسم بخور که نم_

 زد: زار

  ؟یستیتو مگه باباش ن شعوریشده؟ ب گم

 زد: داد

 میکردن حال یمادر یگیمگه نم م؟یعوض یگیکس و کارم؟ مگه نم یب یگیندارم؟ مگه نم اقتیمن ل یگینم مگه

 ! یعرضه ندارم؟ خب تو که گند زد س؟ین

 نعره زدم: ابانیخ وسط

 بدونم بچه م کجاست! خوامی. من مستین یشک نایشو! تو همه ا خفه
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 زد: زار

 ؟یگم شد؟ ک یک

 .دونمی... نمدونمینم _

 زد: غیج هیگر با

 !؟یدونینم

 گفتم: یول ;میبگو نخواستم

 بودم...  دهیسرم کپ ریبودم... خ خواب

 خواست فقط فحش نثارم کند: یم دلش

 ! ؟یگفت سی... به پلسیپل به

 گفتم: یزار با

 !نه

 زد:  هق

 آدرس... خونه تونو... نمدویاونجا... م امی. زنگ بزن. منم... منم مبزن

ت آفاق اس ;لرزد. شماره ناشناس بود یم لمیدوباره موبا دمیکه د رمیدرنگ شماره رضا را خواستم بگ یکردم و ب قطع

 باز! 

 ز... ی: الو؟! دارم زنگ م_

 مزمن قطع شد: یهق هق یبا صدا میصدا که

 بابا؟

 را نخواستند بشنوند. مایگلوله ن کیشل یکه صدا ییداشتم به آن دو جفت گوش! همان ها شک
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 ...ا؟ باب _

 بود.... آرام بود... آرام... خودش

 و ناباور گفتم: لرزان

 آرام؟

 فشار آورد: میبه گلو نیشیپ نیسنگ بغض

 آرام؟ ؟ییتو ییبابا

 هقش تا ته جگرم را سوزاند: هق

 بر... گردم... ستمی... گم شدم... بلد ندی... ببخشبابا

 گذاشتم و خم شدم: میزانو یدست رو ;شدم خم

 ؟ییکجا ؟ییکجا االن

 زد: هق

 ...رانیتابلو زده کانون زبان ا نجای. فقط ادونمیدونم. نم ینم

 رمق زار زد: یگرفت و ب نفس

 ... پارک بزرگه. هی کنار

 یخواست... آ یم یسیخواست خودش برود... کتاب انگل یخواست... م ی! شهرکتاب... کتاب ماوران؟ی! چرا ناورانین

 آفاق... یآفاق... وا

 :یتاکس یدست بلند کردم برا ;از اضطراب خشک شده بود میگلو

 نشده اونجام.  قهی. پنج دامیجلو همون کانون زبانه. م برو

 زد: هق
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 ... دی... همونجام... بابا... بابا... نزن منو... ببخشهمونجام

 گفتم: دهیو نفس بر ستادیا یوقبا تک ب میپا شِیپ ،یتاکس ;و روده ام زد باال دل

 !دربست

 را قطع کردم و سوار شدم و به راننده گفتم: یگوش بعد

 .اورونین

 کجاش؟ پارک؟ _

 : کانون زبان._

 آنجا، با شتاب رو به راننده گفتم: دمیرس یوقت

 وایسین... نجایلحظه ا چند

 مدیکش ینفس آسوده ا دنشی. با ددمیکردم و به محوطه رس یرو را ط ادهیشدم و با اضطراب پ ادهیپشت بندش پ و

بغلش نکردم. اما او دستش را دور کمرم گذاشته  چیه دیبهم رس یوقت ;دیبه سمتم دو دیبودم. تا مرا د نیاما خشمگ

از مردم زوممان شده بود. از آغوشم کندمش و  یاندککرد. نگاه  یم هیداد و گر یشکمم فشار م یبود و سرش را رو

 یرا پاک م شیاشک ها گریدست، دستم را گرفت و با دست د کی. از حالتم بدش آمده بود. با میکرد یرو را ط ادهیپ

 کرد. 

 . میدرش را باز کردم و جفتمان عقب نشست دمیکه رس یتاکس به

 . دمیس کشدادم و آسوده نف هیتک یصندل یبود و سرم را به پشت بایهم سبز و ز شهیکه از پشت ش یزدم به پارک زل

 یگذاشتم. حوصله نگران شیرا سر جا یشماره آفاق گوش دنیو با د دمیکش رونیموبایلم را ب د؛یلرز میپا یرو یزیچ

 را نداشتم. شیها هیها و گر

 هیزدم و با دادن کرا یآفاق پوزخند دنیدر خانه با د یجلو میدیرس یوقت. داشت را آرامشم و سکوت ٔ  دلهره  آرام

که سر داد آرام را در آغوش  یبلند هیو با گر دیبه سمتمان دو دنمانیو د دنی. آفاق به محض رسمیشد ادهیپ یتاکس

 گرفت و به تنش فشرد. 
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 توجه به آفاق گفتم: یب

 برو باال. آرام

ا آنج شهیپور مثل هم یمجتمع عبور کردم و دکمه آسانسور را فشردم. قل یا شهیتوجه به واکنششان از در ش یب و

 خورد.  یرا م یول نگهباننبود؛ فقط پ

به  نیکرد. خشمگ یم هیآغوش آفاق گر یآرام تو دمیبود. برگشتم که د امدهیاما آرام هنوز ن د،یسر رس آسانسور

 یانشیکاناپه نشستم و با پر یزمزمه کردم و باال رفتم. در واحد را با کالفگی باز کردم و بازش گذاشتم. رو یدرک

 حالم خوش نبود؟ چراو  دمیکش میموها یپرت کردم. دست تو یموبایلم را گوشه ا

صورتم  یآب را رو هیسینک رفتم و بق ی. بعد جلودمیرا سر کش یبطر ینصف آب تو خچالی یشدم و از تو بلند

با آمدن آرام و  نیزم یاش رو یافتادن و باز یرا کف آشپزخانه پرت کردم. صدا هودهیو ب یخال یکردم و بطر یخال

 شد. یکیآفاق 

 مرا؟  یها یکند من و بدبخت یندارد؟ ول نم یزن کار و زندگ نیا

 ...ردیگ یسامان؟! به تو چه کار دارد؟ سراغ دخترش را م یگیم چرت

 نیوارد ا بایجز فرشته و مامان و سارا و ز یزن چیرا گرفتم. ه شیبه خانه جلو شترشیاز ورود ب شیدر رفتم و پ یجلو

 ...یشو یخانه نشده. تو هم نم

 و به سمت اتاقش  دمیآرام را با خشونت کش دست

 دادم: هولش

 ! اتاقت

 زد: هق

 !بابا

 : اتاقت!_

 بود: سیخ سیخ صورتش
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 !دیببخش

 آفاق آمد: یبگویم که صدا یزیچ خواستم

 ؟یکارش دار یچ

 :دمیاش را حس کرده بود به سمتش عقبگرد کرد. عربده کش یکه حام آرام

 !گمیشو تو اتاقت م گم

 نی. گوشم، چشمم پر بود از ادمی. ولش نکردم. دستش را باز کشدیکش غیو ج شیگوش ها یدست گذاشت رو آرام

 . شیها یمظلوم باز

 هلم داد: آفاق

 ولش کن.  گمیم ؟یکر

 اش: یوحش یچشم ها یهلش دادم و زل زدم تو متقابال

 وسط؟  نیا یگیم یتو چه؟ تو چ به

 شد: براق

 من چه؟ مادرشم...حق... به

 دهنش: یلرزان اما محکمم را با ضرب گذاشتم رو یو دست ها دیگشاد شدند و تنم لرز میها مچش

 ... هیسس... هیسسس

 یدهانش بود و م ی... دستم رومیاز حضور آرام... چند لحظه همانطور ماند دیلرز یرا فشردم و تنم م میها چشم

 مادرش است! داد زد حقش است! دیکش ادیباشد. آفاق فر نجایا دیاز دلهره... آرام... آرام نبا دمیلرز

 دستم شکسته شد. ریبود... سکوت بود و با هق هق و لرزه دهانش ز سکوت

 ایستاد. گند زده بود... گند. انیرهاند و گر میرا از دست ها خودش
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هش نشستم. نگا شیجلو یکرد. به سمتش رفتم و با درماندگ ی. مستأصل و مبهوت نگاهمان مدمی... آرام را دبرگشتم

 کرد. ی... داشت حرف آفاق را مزه مزه مدیچرخ یم یگرید یجا یپ

 گفتم: آرام

 ؟یرفت چرا

 کرد. نگاهم

  ؟یدقم بد ادیخوشت م ؟یکن تمیاذ ادی: خوشت م_

 باز کرد: لب

 گفت لوسم... بچه ام...  اریمه

 ؟یبا کشتن من ثابت کنی بزرگ شد یخواست ی: تو م_

 بود؟ دهیآفاق را نشن یانداخت. حرف ها نییرا پا سرش

 کرد: زمزمه

 !دیببخش

 شدم : بلند

 تحمل ندارم!  گهی! ددمیته کش گهیبزرگ شو. من د گهیجور د هی

 به آفاق گفتم: رهیاز نبودنش مطمئن شدم، خ یرا فشرد و به سمت اتاقش رفت. وقت شیها لب

 که بینمون بود.  یگند زدی به هر قول و قرار ؟یسادیجا وا نیچرا ا تو

 :میموها یمبل و چنگ زدم تو یرو نشستم

 من خره که بهت اعتماد کردم.  ریتقص

 :دیلرز دستم
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 به سارا و زیبا اعتماد کرد. همتون نامردید...  شهیم فقط

عمرم به  یبار تو نیاول یکرد. برا یم ییخودنما زیفرشته روی م ی. عکس لعنتییرایپذ یرا چرخاندم تو نگاهم

 زمین: یسمتش هجوم بردم و با نعره عکسش را پرتاب کردم رو

 ... نایمثل همه ا یتو هم نامرد ؟ینیب یم

 یم دیکرد... به درک... به درک... تو با ینگاهم م شیصورتش... چشم ها یافتاده بود رو شیها شهیبود... ش شکسته

 ینم تیقطره اشک هم برا کی گریعمرا بروم سر خاکت. د گریخورم. د یحسرتت را نم گری. دیماند یم دی. بایماند

 .یماند یم دیتو... تو با یشود؛ ول یحالی ام نم یچیفهمم. من ه ی... من حکمت نمیماند یم دی. بازمیر

و هرچه عکس از فرشته بود را جمع کردم. در اتاق آرام را با شتاب و محکم باز  دمی. پردمیها از جا پر یوحش مثل

 گذاشت و زار زد: شیچشم ها یخورد. وحشت کرد... دست رو واریکردم. در با شدت به د

 ! آفاااااق

 و گفتم: دمیتحریرش عکس فرشته را قاپ زیم یو از رو غشیج یاز صدا دمیلرز

 عکسو ازش داری؟ هی نیهم

 دستم. داد زدم: یتو یبه همه قاب عکس ها زد زل

 تو ام! با

 بگوید: یگرید زینکرد چ جرئت

 !آره

 گفت... دروغ. یگفت... دروغ م یم دروغ

 پخش شد.  نیزم یکتابخانه اش رو یدست تمام کتاب ها کیو با  دمیکش دست

 زد: غیبه سمتم دوید و ج آرام

 بود. یکی همون
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 زد: زار

 خدا همون بود فقط. به

 وحشت زده گفت: د؛یلرز یآفاق م یصدا

 .نجایا ای. برونیب ایب آرام

دستم. بعد رفتم سراغ  یتا.... چهل تا... همه شان را گرفتم تو یلگد کتاب ها را پخش کردم. عکس فرشته... س با

 م به. خم شدم و برداشتمش. آرانیزم یاز فرشته افتاد رو یتکاندم و تک عکس انهیتختش؛ ملحفه و پتو را وحش

 گفت: هیسمتم آمد و با گر

 .یدست بزن دیبهم. مال منن. تو نبا بده

 کیکتاب و دفتر ها آخر سر  لیرا باز کردم و وارونه اش کردم. از خ پشیگرفتم ؛ ز زشیمدرسه اش را از کنار م فیک

. دیکش یم غیریه جو با گ زدیآمد. آن را هم برداشتم. آرام حاال داشت علناً کمرم را با مشت م رونیعکس فرشته ب

 محکم نبودند؛ اما من رمق نداشتم.  شیضربه ها

پر کرده  هیو گر غیعربده و ج یبار صدا نیغرق سکوت بود را ا شهیکه هم ی. خانه ادیکش یداشت آرام را م آفاق

 بود.

 اتاق: یچرخاندم تو چشم

 ؟یعکس ندار گهید

 :میچشم ها یزد تو زل

  ؟یچیکارشون کن یخوایمنن. م مال

 . دست هرزم رفت و خواباند دم گوشش:دشانیدستم کش از

 کشتمت که! ینم یعکس دار یگفت یکالم م هینفهم؟  یقسم دروغ خورد چرا

 :دیکش غیگونه سرخش و ج یدست گذاشت رو یباز با گریه کشیدش. جانم رفت وقت آفاق
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 . ادی. ازت بدم مادیبدم م ازت

 است سامان. نیآمد. زمانه هم یو او حاال از من بدش م ش؛یمیمردم برا یداشتم از نگران شیپ قهیچند دق نیهم تا

 یو آنها دم در اتاق بودند؛ آفاق سپرش شد؛ دست رو رونیخواستم از اتاق بروم ب یدر واقع م یعنیشدم؛  کشینزد

 .رونیو با همه آن عکس ها زدم ب دمیکش میگلو

 

 

 

 

 

 * آفاق *

 شب هم...  مهین امد؛ین شب

 بودم؛ تمام شب را... داریهم ب من

 :زدیحرف م میتختش در خودش مچاله شده بود و برا یرفته بود آرام رو یوقت

مامان  ... من ومیما بود شی. زندگمی. عشقش ما بودمیکه ضعفش ما بود یدرست حساب سیپل هیمن پلیس بود.  یبابا

. میما به نبودش عادت نکرده بود یها نبود؛ ولوقت  یلیمن و مامانمم بابا بود. خ یفرشته م. از اون طرف تمام زندگ

کردم. مامان سامان سامان! بابامم عاشق  یلرزیدیم تو بغل هم؛ من بابا بابا م یبود من و مامان م تیشبایی که مامور

اون هزار برابرش عاشق ما بود. بابا  میش... هرچقدر من و مامانم عاشقش بود وونهیش بود. د وونهیمامانم بود؛ د

ها  بعد مدت نکهیکرد. همکارای بابا مواظبمون بودن. تا ا یبار فرق م نیدفعه. ا نیبود ا یطوالن یلیبود؛ خ تیمامور

شد. مامان  یگفت عملیاتشون لو رفته. باورمون نم یکجا. بابا م دونمی... نممیرفت یکردیم م یجمع م دیبابا برگشت. با

ز ا گفتیلو بره؟! بابا به مامان م یالک یجور نیا یو مهم یبزرگ نیبه ا تیمامور نیچطور ممکنه؟ محاله! ا گفت یم

تر  دست چندتا عوضی ریخودشون ز نایفنچ بودن ... صد نفر باال دستیشون بوده. ا اشو باب مایباال تر هم بوده. ن ماین
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 مستیو دوستش با هک س مایکه ن دنینشون م یجور هیرو  هیو قض سهیفهمن که بابا پل یاز خودشون بودن. اونا م

 مسخره. یجا هیبفهمن. وگرنه محال بوده که بابا مدارکشو بذاره 

 گفت: یو م شیموها ینشست رو یکرد و دست من م یبغض م بعد

... راحت یلیکشن. خ یمن و بابام م یچشما یبودو جلو ایخبر تموم دن یکه ب چارهی... اون برنیگ یگروگان م مامانمو

 ...هیمثل 

 کیشد این طفلک را دم در  یو اعتیادی در کار نبود م میکه اگر ابراه دمیشیاند یدرد م نیو من به ا زدیهق م و

 .فتدیحال و روز ب نینگذاشت تا اکنون به ا یستیبهز

 . لب باز کردم:زدیاشکینش برق م یشب چشم ها یکیتار ی. تومیکرد یم هیگر جفتمان

 باباتو .  یکه دوست دار تو

 :دیلرز شیکرد و صدا نگاهم

 از جونم. شتریب

 زدم: لبخند

 خت؟یبهم ر شتریحرفت ب نیچقد از ا یدونیم اد؟یازش بدت م یچرا بهش گفت پس

 زد و دردمند گفت: هق

 گفتم. یالک دونهیم خودش

 صورتش و اشکش را پاک کردم: یرو دمیکش دست

 .اریاومد از دلش در ب یوقت

 هق زد: دتریشد

 اد؟یم

 آغوشم کشیدمش و موبایلم را به دستش دادم: یتو
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 بزن بهش.  زنگ

 دست گرفت و پر بغض گفت: یرا تو یگوش دیترد با

 منو نمیده. جواب

 گفتم: یو به شوخ دمیرا سفت چسب دستش

.I t couldn' t hurt 

نگاهم کرد و چند  دیداد! نا ام یو اشکش را پاک کرد و شماره اش را گرفت و کنار گوشش گذاشت. جواب نم دیخند

 پتو برد و هق زد. ریرا کنار گذاشت و سرش را ز لیدهد با هق موبا یجواب نم دید یهم زنگ زد. وقت گریبار د

 را کنار زدم و بوسیدمش: پتو

 . ادی. باالخره مادیم

 یورج کینگران قولم به آرام بودم که خوابم نبرد.  یجور کیگفتم و نوازشش کردم تا خوابش برد.  شیآنقدر برا و

 نیشد که آرام را ا ینم یخانه اش هستم باز سگ بشود. ول یکه من هنوز تو ندیبرگردد و بب یهم نگران بودم که وقت

 دهم.  ی. اخم کردم؛ مثل خودش جوابش را مندازدیراه ب دادیو داد و ب دیایموقع شب تنها بگذارم. به درک اگر ب

 کردم...  یاتاق آرام نشسته بودم و فکر م یها یختگیهمه آن بهم ر وسط

که باز شد و مرد نه چندان  یدر دنیرفتم و با د رونیدر از اتاق آرام ب یتو دیچرخش کل ینزده آمد! با صدا دهیسپ

مرد  نیبود که مرهم دل ا یو ک شی. دلم سوخت برادمیلرز بود دایکه قامت خسته اش از نور ساختمان هو یاستوار

 بشود؟ 

 و پشت بندش روشن شدن اتاق. واریشدن دستش روی د دهییسالم کردم؛ سا آرام

 ماند و میرو هیکردم مثل آدم نگاهش کنم. چشمان ملتهب و سرخش تنها چند ثان یرا از نور بستم و سع میها چشم

 هدیخواب شیو موها یخاک شیشده بودند. لباس ها ختهیبا هم در آم گاریو آتش و س دود یبعد از کنارم گذر کرد. بو

 خاکی بود.  یبودند کف سرش. سرش هم کم

 آن بل بشو؛ خاک بر سرش کرده بود؟! انیام گرفته بود م خنده
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. دیدلم لرز شیبار به خاطر پدرانه ها نیبه سمت اتاقش رفت ا شیها یشانیها و پر یبا تمام آن آشفتگ دمید یوقت

 برگشت آرام گفتم: یوقت

 بود. منتظر

 خوابش برد؟ یک _

 !؟یکن ی. ساعت خوابش را چک مدیآ یبود و گفته بود ازت بدش م دهیکش غیاو سرت ج یلعنت

 بود؟ دهیکش گاریگرفته و خشدار بود. چند نخ س شیصدا

 را باال بردم و نگاهش کردم: سرم

 سه ساعته. دو

 خشدار و گرفته اش شده بود:  یبرد و حاال لرزش جمع صدا وارید یرو لرزانش را تا ساعت نگاه

 بود؟ داریتا دو ب یعنی

ن معتاد کارت کیلحظه، االن، حاال به فکر خودت باش. به فکر خودت که با  نیبزنم و بگویم ا ادیسرش فر خواستم

 خانمان مو نمیزنی! یخواب ب

فرشته اش را چه  یاز آن عکس ها نبود و... عکس ها یاش که خبر یو خاک یخال ینگاهم سر خورد به دست ها اما

 کرده بود؟

 را مثل احمق ها باال آورد و مثل من زل زد بهشان: شیدستانش بود. دست ها خیبه نگاهم که م دیلرز نگاهش

 ... همه شونو...سوزوندم

 گفت: دندیلرز یکه م ییمرا نگاه کرد؛ آب دهانش را قورت داد و با مردمک ها بعد

 آفاق بگم؟ بهت

 :دیبا دلم لرز میصدا

 آفاقه! اسمم
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 رو ازم گرفته بودن آفاق. یهمه عکساشو سوزوندم. زندگ _

 مرد بود؟ نیدرد ا یدوا سکوت

 . میرمیم گهیبغل و بوشون نکنم د رمیکنم. اگه اونا رو نگ ستیلباساشم ن تونمینم گهید _

 مبل: یرو نشست

 به کار اونا ندارم. یکار

 . شیچشم ها یبود... آشوب بود درونش. غوغا بود تو ریخودش درگ با

کسا رو ع نیا ی. ولخودیب کیپالست کهیت هیدیه؛ اگه بسوزونمش میشه  یو یعروسیمونم کار ندارم. اون د لمیبه ف _

 نفس بکشمون. تونمیکه سوزوندم، دود شدن رفتن هوا... القل م

 بود! یاز عشقش عاص ایدانم فرشته اش را دوست داشت  یهوا از عشق و احساسش بغض کردم. نم یب

 :گفتم

 نیست؟ گهیکه د یکن یقبول نم چرا

 در انتظارم نباشد گفتم: یندیخوب و خوشا زیچ دیشا زدمیکه حدس م یرحمانه در حال یب

م که گب دی. من نبایزیکه چقد ترحم برانگ ینیب یخودت خودتو نم ؟یکنیاستخون م کهیخودتو خرج چند تا ت چرا

 غم و غصه شو بذاره پشت در و بیاد تو! دیمرد با

 زد: شخندیر

 تو... خانوم نیچه! امیوجود نداره که مشکالتمو بذارم پشتش و ب یا خونه

 مبل و چشم بست: یداد به پشت هیتک و

 حرف نزن. خودیب یدونینم یزیچ یوقت

 گرفت: لجم
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 تو و آرام من به دست چار تا آدم عوضی خرپول کشته شده؟ یرو یزنت جلو نکهیوسط جز ا نیباشه ا تونهیم یچ

 یم دیدانستند و نبا یبود که همه م یراز نیبا شدت رو به صورتم باز شدند... انگار ا شیکه چشم ها دمیوضوح د به

 دانستند.

 ؟یدونیاز کجا م نویتو ا _

 زدم:  شخندیر

 کنهیکشه که هر کسیو وادار م یتو. انقدر ظاهرت بدبخت بودنتو عربده م یایب یمشکالتتو چال کن دیبا گمیم نهیهم

 . تیسرک بکشه تو زندگ

 کنه. ی: فضول_

 تو رو هم نداشتم... سر دل بچم مونده بود؛ برام گفت. ی. عقده دونستن زندگستمیمن فضول ن _

 زد: شین

 نکرده بود؟!  دایرو پ یا گهید کس

ابهت داشت؛ سبز  شی. چشم هامیچشم ها یزل زد تو رشیت پر از تمسخر و تحقکج و صور یزد و با لب ها پوزخند

 کردم و او گفت: گرید ییبود. نگاهم را معطوف جا بیعج شیچشم ها

 چرا ولش کردی؟  یکنیکه انقد بچم بچم م تو

 گستاخانه نگاهم کرد: بعد

 کنم. یفضول تیتو زندگ خوامیم

 خودم را بهم پس داد: یحرف ها وارون

 من و بچم. یتو کفش زندگ یدونستن زندگیتو دارم! چون پا کرد عقده

 اش. بچه من... بچه

 و دلخور گفتم: یعاص
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 سوزوندن ندارم. یبرا یمن عکس د؟یلطفا ولم کن شهیم

 بغض کردم: یمرد لعنت کی یها جلو وانهید مثل

 بچه منه. بچه من. حق من.  دهیاون اتاق خواب یکه تو یمیخوام که انقدر منت میذارید سرم؟ اون یمن چ مگه

 شد: براق

 .یکرد ی. اگه بود ولش نمسین حقت

 !یدونینم یچی: ه_

 بگو که بدونم! _

 دهد! یداشته باشد باج نم رتیدهم جناب! آفاق اگر غ ی! من باج نم؟یسامان شاهورد یباش یک تو

 . نمیبچمو بب خوامی: من فقط م_

 زد: میو خنده اش زهر به گلو دیخند

 .یریگ یپول م بابتش که

. گردنم سوخت و خم به ابرو دمیرا کش میگلو ینازک رو ریرا تمام کرده بود. با حرص و بغض زنج یشعوریب گرید

 صورتش پرتاب کردم و با گریه داد زدم: یپالکش بود را علناً تو نیکه حرف اول الت یریو زنج اوردمین

بودم؛ از  ینجوریمن از اول هم ؟یرابین هود یکرد الیخ یدیو سر و وضعمو د یخونه زندگ یمن. اومد ستمین گدا

 ندارم. ازیاالن به بعدم به مهر و محبت امثال تو ن

درشت تر بود. حقارت و نفرت و  کلشی. قدش بلند تر و هستادیا میرو یجلو شیتمام آشوب ها الیخیشد و ب بلند

 بودم گفت: زاریالشان که ازشان بو امث دیو ام میمثل ابراه ییو مثل تمام مردها دیبغض دامنم را کش

 . یینجایکه االن ا یدار ازین

که  دیبار یاش م یلعنت یو نکوبانَد دم دهانش. از چشم ها اورَدیرا مشت کردم تا آفاق درونم جوش ن میها دست

 غاز دور کردن من از آرام است. کیصد من  یحرف ها نیهدفش از ا
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 ریو آتش زد ز گاریدود و س یمتر بود. بو یقدم جلوتر رفتم، مثل خودش. فاصله مان چند سانت کی اوردنیکم ن یبرا

 ام و مصمم گفتم: ینیب

 کشم. ی... پا پس نمبچمه

 یو تا صبح ماندم. تا صبح کنار تخت آرامم ماندم و صبح آرام با صدا دمی. از خانه اش هم پا پس نکشدمینکش و

 بود: نیکالمش ا نیرا گشود و اول شیکوچه بود چشم ها که منشأش احتماال در یجوشکار

 اومد؟ بابا

 گفتم: یو م دمشیبوس ی. مدمید یبودم که صورت خواب آلود دخترکم را م یبار نیمن غرق لذت اول و

 برو دست و صورتتو بشور.  پاشو

 رفت سمت اتاق پدرش که احمقانه مانعش شدم: یم و

 تازه خوابش برده.  احتماال

 و در اتاق پدرش را باز کرد. سکوت اتاق را در خود غرق کرده بود... میچشم ها یزد تو زل

 

 

 

 

 * سامان *

و جان چشم باز  دمیباز شدن در را شن یسهم من بود. صدا یخوابیهم نبودم انگار. ب ایدن نیا ینبودم، تو خواب

تخت حس کردم.  یرا رو یچشمانم بودم که حضور کس یگذشت و مست آرامش و گرما هیکردن را نداشتم. چند ثان

 :دمیکش ینفس آسوده ا بودباز شدن چشمانم  یکه پ یآرام دنیماندم! هراسان چشم گشودم و با د

 !؟ییتو
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لخت و آشفته و نامرتبش را با تمام  یموها یتاب سرش را به آغوش گرفتم و رو یبغضدارش آتش زد به دلم و ب نگاه

 .دمیدلم بوس

 :زد هق

 ! دیببخش

بود که سکوت اتاق را شکست. دست دراز  لمیموبا یو آغوشم را تنگ تر کردم و صدا دمیرا به سمت تنه ام کش میپا

 صفحه. چه عجب! یبود و نام رضا بود رو امکیرا برداشتم. پ لمیموبا یپا تخت یکردم و از رو

 تویتو روت نگاه کنم و بگم آبج شهی. روم نممیو بزدل یشعوریب یآرام خوبه؟ سکوتمو نذار پا ب ؟یسالم داداش. خوب "

 هامو جمع کنم به وقتش بگم.  ییخوام تمام پررو یخوام! م یم

 یایهنوز خنگ ی. ولیچیازش نمونده. ه یچیمعتمد... ه مای. نکردمیتمومش م دیسامان. با رمیکه م هیتیمامور نیآخر

 راحتن. القل نصفشون!  مملکت از شر مواد یجوونا میخودشو داره. کابوسش بش

دستور داد. گفتم  -گفت  یمامان را م -. گفت استعفا بده. حاج خانوم خوامیم توی... من آبجقیسامان... رف داداش

 . شهیآخر نیچشم بذار ا

داره صد  افهیو ق ختی. صد برابر من پول داره. رادیکنه، داره براش خواستگار م یاونجا منو حساب نم یچکیه داداش

. حق شمیحاج خانوم نم فیبلنده. مث من آس و پاس پژو نداره. مال ناف تهرانه. داداش حر یشاس نشیبرابر من. ماش

کن،  یداداش بزرگ رم؟یآشغالو بگ یمایانتقام اون ن دی. نبایقمیقسم تو رف یبه ک یداره... به جون خودت حق داره ول

 "بشه زن اون بچه خوشگل پولدار رودار! باش برام و نذار  شهیکن مثل هم یبا معرفت

آمد،  شیو شماره رضا را گرفتم. صدا دمیکش یم لمیموبا یوار دست رو وانهیو د دمیزدم و از جا پر ینم پلک

 مضطرب:

 .الو

 بند آمده بود: نفسم

 !رضا

_ ... 
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 شرم مسخره را. نینداشت ا کاش

 ! ما؟ی! آخه نا؟میشعور ن ی! بی: رضا... رضا... سر خودت قمار نکن روان_

 کشم: یم عربده

 ؟یزنده ا یباز بگ یخوایبار مگه نکشتمون؟ چرا م هی

 .یقانعم کن یتونینم _

 کارو. نکن. نیاحمق... احمق... نکن ا ه؟ی: قانع خر ک_

 تموم بشه. دیبشم. باالخره با الشیخیتونم ب یتو. نم یتونم. عقده ش مونده رو دلم. عقده عقده ها ینم _

 : االن نه. _

 شکست لب زدم: یکه بغضش نم یینشستم و با صدا نیزم یرمق رو یب

 من مُردم. خب رضا؟ هروقت من مردم. یاز دست بدم؟! بذار وقت دینه نامرد. من تو رو هم با االن

 . سارا منتظرمه.رمیکه بم رمینم _

 کنه. یبشه به خدا سارا دق م تیزیچ ؟یشناس ی: از کجا معلوم؟ اون سگ صفتو نم_

 زدم و تکرار کردم: داد

 .دمی! نکن رضا... فدا سرت داداشم، داغشو من درمیم یکنه.... من... اصال من! من م یروح فرشتم دق م به

 تار زلف سارا بانوم هیاگه زنده نمونم! به  ستمیکنم. مرد ن یتلخ مسخره رو هم تموم م یباز نیگردم، ا یزنده بر م _

 قسم! 

کوچک  یصدبار... سارا یروز رد،یم یشود... مزمن م یبوق... تمام! رضا رفت... رضا مرد. آخ سارا. سارا مثل من م و

 من.

 انتقام! د،یآ یبه مشام م یخوب ی... بوماستینام ن دنیاز شن یزده و وحشت زده آرام حاک خی یچشم ها و
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 آفاق.... دیآ یم یآرامِ در زدن یصدا

 کند.  یکنم. نگاهم م یکنم. نگاهش م یرا باز م در

  نم؟یتونم آرامو بب یخداحافظ! م _

کنم و خجول و  یدلش را، در را باز م یکنم و غصه چشمان و تمنا ینه. اما نگاهِ آرام که م میشوم که بگو یرحم م یب

 خجول؟!  ای یشود. تو... گستاخ یوارد م ریسر به ز

 شود. یفشرده م شیایر یآغوش ب یگذارد و آرام تو یتخت م یرا رو شیزانو

 . نمتیب یپنج شنبه م _

 بوسد: یرا م شیسر و رو و

 دارم. دوسِت

 ! ستیو مادرش هست و مادرش ن "دوسَش دارد" و

 رود. یدارد و... م یبا غصه ازش چشم بر م چدیپ یتخت به خودش م یحال و ناراحت رو یکه آرام ب بعد

 .رفتن

 یم یکه سع ییبا آن چشم ها بیبود آن زن عج یزخم بود؟ چ شب؟یزن شده بود. مرهم بود د کی یانه منهاخ حاال

 مدفون بود. یپناه یو ب تیمعصوم ییایرا نشان دهند و پشتشان دن یکردند قدرت و برتر

و بغض کرده چشم بست و سرش را تا کنار  دمیشده کش ختهیصورتِ آرام ر یِرو یِموها یاشاره ام را نرم رو انگشت

 سُر داد. میزانو

 رون؟یب می: بر_

 . دمیرا شن نُچش

 کوچک؟ یبانو تیبرا تی: غزل بسرا_

 .دینخند
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 م؟یدرست کن تزایپ می: بر_

 نه. _

 ! ؟یچ نمای: س_

 را تکان داد. سرش

 خوب کردن حالش دردمند گفتم: یبرا ملتمس

 آب و آتش اصن! پارک

 .دمینشن یچیمن ه _

 ."چه؟ یعنی" یعنی نجایا سکوت،

 نکردم تو بغل گرمش. حس نکردم بوسه هاشو. هی. گرزتویم یمدارک رو دمیآفاق مامانمه. ند دمینشن _

 لرزم. یم یو نه حت شم،یشوم، نه هول م یبهت زده م نه

زنم. چون بهش  یباشه. پسش نم خوادیمادرم مامان فرشته بود... مامان فرشته. آفاق چهارده سال نبود و حاال م _

 دارم.  ازین

 کند!  یو راه را گم م یرود کتاب فروش یپسر جوان خودش تنها م کیکه از لج  یشده است دختر بزرگ

 کند: یو به منِ پدرش نگاه م ندینش یم یعنیشود،  یبلند م بعد

 من... بابا سامان من...  ی. بابایهم بابام تو

 :گرید دمید یورت قشنگش را نمانداخت دور گردنم و ص دست

 ! ی! ناراحتم که انقد خوبیصد بار خودتو برام فدا کرد یاز تو نبودم و روز من

دوش  یانگار از رو ینیبار سنگ کیزده ام و  هیشود و من هنوز به تخت تک یو الغرش چفت م فیظر یدست ها و

 سامان برداشته شده... نه دو تا... سه تا!
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************************************************* 

 

ه خان یکند. تو یم یط یقدر چرت و حوصله سر بر. آرام با خواندنِ همان کتاب لعنتاست که بود؛ همان یهمان یزندگ

؛ و نا تمامِ شرکت کوچک کامران یخوانَدَش. من مشغول حساب کتاب ها یم یسیرود و بلند بلند به زبان انگل یراه م

خندد و خوش  یمستانه مبدجور دوستش دارد؛ در کنارش  امشود. آر یو تازه م دیپنج شنبه ها با حضور آفاق جد

 انجامد.  یسه بار در هفته هم م -مالقات ها به دو  یگذراند. گاه یم

 ستیگریحقه دحالش بد است؛  دیگو یکند که بروم خانه مامان؛ م یالتماسم را م زیر کیاز صبح زنگ زده و  سارا

 دانم!  ی. مدنیمرا به آنجا کش یبرا

 آمد: یهق هقش م یصدا

 ... هفته ست... غذا... نخورده... گناه داره. هی... مان... توروخدا... سا

 کند؟!  یهق هق ها را بشنود چه م نیکنم اگر رضا ا یفکر م نیبه ا و

 ! ؟یکرد هیتو از بس گر ی: بسه سارا! نمرد_

 مرگ من... توروخدا...  یداداش _

 بلند شدم: نیخشمگ

 خوابونم تو گوش تو.  یدونه م هی امیم

 پوشم: یکنم و لباس م یم قطع

 آرام؟  آرام؟

 :دیآ یم شیصدا

  هوم؟
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 زنم: یم تشر

 ! هوم؟

 ؟یی! بله بابادیببخش یوا _

 رفتم.  شیسمت صدا به

  ؟یکن ی: چه کار م_

 :دیگو یم یبا کالفگ دیاشاره به خرگوشک سف با

 خوره.  ینم جیکنم هو یم شیهرکار

 مالد به صورتش.  یدست م و

 :میگو یم بلند

 نزن به صورتت.  دست

 :کشدیاخم دست م با

 خب!  باشه

 کار دارم. مواظب خودت باش.  ییجا رونیب رمی: م_

  ؟یایزود م _

 زنم: یم لبخند

 . دیکن ی. امروز خونه کار مشتیپ ادی. به آفاق زنگ زدم مامینشده م شب

 کند: یبغلم م فشیکث یکند. با همان دست ها یاش خوشحالم م یخوشحال غیج

 ... ادیب شهیجون. آخ جون. هم آخ

 کنم. ارام دوستش دارد... آفاق هم ارام را دوست دارد. ارام خوشحال است.  یرا از خودم دور م شیها دست
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 کنم: یرا باز م در

 . ادیب شهیهم

 روم... یبوسم و م یسرش را م یابیشود و با خنده کم یآرام چالنده م یاستخوان یدست ها نیب کمرم

 

* * * 

 

 * آفاق * 

 زند.  یم میبار صدم صدا یخنده برا با

 :میگو یبار صدم م یخندم و برا یم

 دلم؟ جون

 . اریچارتا دونه کاهو بخر ب فهیضع _

  دا؟یجد ی: خرگوش شد_

 کنم.  یهم حس م یرا از پشت گوش زانشیو لوچه آو لب

 خوره.  ینم جیخرگوشم هو _

 :میگو یم اقیتعجب و اشت با

? Do you have rabbi t  

 . میکن ی. امروز که زبان کار نمگهیعه آفاق ضد حال نزن د _

 :میگو یم رانیح

  چرا؟
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 ساسان چرا به من زنگ زد؟ ساسان... سامان.  پس

 من انقد حرف دارم که.  _

 . میزن ی: حرفم م_

 عه آفاق!  _

ه. ک شهینم می. اگه ما همش حرف بزندهیتو ام بهم حقوق م شیکه من پ ییساعتا یتو در ازا یدلم سا... بابا زی: عز_

 . میوگرنه من از خدامه با هم خوش بگذرون

 . میزن یذره حرف هم م هی یباشه ول _

  ؟یچهارده سال را تو کجا بود نیکنم. تمام ا یخندم و بغض م یم

 '' قیو خط نستعل ییبه سردر طال یکنم و با نگاه یرا قطع م لمیبعد از ادامه مکالمه موبا شوم و یکوچه م وارد

را  4شوم و دکمه  یزنم. همکف است؛ واردش م یکنم و دکمه آسانسور را م یگذر م کیاز در اتومات ''مجتمع آبشار 

گشوده  یی. در کشوستدیا یم 4 آسانسور در طبقه دششنوم و پشت بن یم یزیآرام و دل انگ یقیفشارم. موس یم

براق...  یشود. کت و شلوار و کراوات تنش... موها یوارد آسانسور م ینکیع یشود و به محض خروج من مرد یم

لباسم  کنم، یرا برانداز م میدستش مضطربم کرد. مضطرب سر تا پا ی... سرِ باال و سامسونتِ تومتشیعطر گران ق

 بهتر باشد و خب... نبود!  شدیخوب باشد. م یلیکردم خ یسع مانبود ا دیجد

 تک نفره آرام باز شد... یدر با همهمه  دهینکش هیدر را فشردم که به ثان زنگ

 :دمشیو همزمان با وارد شدنم به آغوش کش دمیخند

 رو سرت وروجک! یگذاشت ییرو تنها خونه

 من! وروجک

 ماالند: میرا به بازو سرش

 خب! دمید یم ونیزیتلو

 کاناپه لم دادم: یگذاشتم و رو نیرا کف زم فمیل نشستم، کمب یرو
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 اوف گرمه گرمه! اوف

را گشودم و با  میرا به تنم احساس کردم. دست ها یباد یزدن دو دکمه، خنکا یو بعد از صدا دیغش خند غش

 آرامش و لبخند چشم بستم:

 !شیآخ

 را حس کردم: شیصدا نیطن

 ارم؟یب آب

 باز کردم: چشم

 .ستی. تشنه م نعشقم نه

 شکمم گذاشت. دست بردم و نوازشش کردم. یرا آرام رو سرش

 بهت بگم آفاق؟ نگم خاله! شهیم _

 گفتن درد دارد: خاله

 صدام کن. یدوست دار یچ هر

 مثال! مامان

 داد: نیرا چ صورتش

 زبان امروز. الیخی. بستیزبان ن حس

 :دمیخند

 منو!  یمُرد

 :دیهم خند خودش

 .توروخدا
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 !یکنه ول یخب! بابات ترورمون م یلی: خ_

 گفت: ینچ

 ! نه

 االن؟ می: خب چه کار کن_

 !سیوا _

 :دمیخند

 !سیوا

 کردن: غیج غیباکس و چند بادکنک آمد و شروع کرد به ج کیبه اتاقش و بعد با  دیذوق دو با

 تولد تولدت مبارک! تولد

 اد:د یرا تکان تکان م یرنگ یو بادکنک ها دیخند یشدم. شالم را برداشتم و نگاهش کردم. م کشیزدم و نزد قهقهه

 مبارک! تولدت

 .دیکش غی. جدمینرمش را دست گرفتم و کش یِها گونه

 : خل؛ خل؛ خلِ من!_

 کنترل د؛یخند یو م دیکش یم غیتا از بادکنک ها را از دستش گرفتم و با خنده آرام کوباندم به صورتش. ج چند

نده و . با خدیچیخانه پ یفضا یآهنگ شاد تو ینصب کرد. صدا ونیزیرا به تلو یرا برداشت و فلش کوچک ونیزیتلو

 شد. یم کمیرقص نزد

 با آهنگ کمرش را چرخاند: تمیهوا موج داد و هم ر یرا تو دستش

 .بده برقصم برات شاباش

 : تولد منه، من شاباش بدم پررو؟_
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 آورد: رونیرا ب زبانش

 .گهیچارتا تراول بود د سیخس

  گه؟ی: امر د_

 را دست گرفت: ونیزیبه دور و بر کنترل تلو یرا به حالت رقص عقب جلو کرد و با نگاه شیپاها

 .میکن ی. به جا رقص چاقو، رقص کنترل ممیا یالکچر یلیکنترل! ما خ رقص

 .دیرقص یو آرامِ جانِ من م خواند یاحمقِ بغض کرده... زل زده بودم بهش و خواننده م منِ

 صورتم تکان تکان داد . یشد و کنترل را جلو کمیرقص نزد با

 :دمشیو بوس دمیخند

 ببُرم؟ کویک

 باال انداخت: ابرو

 رو بزن. Next. رَمیخِ نُچ

 فشردم.  nextدکمه  یرا رو دستم

 صفحه نقش بست. یبا آهنگ، عکس من و آرام رو همزمان

 شود ریدل من پ ی] تو اگر دست نجنبان

 شود [ ریگ نیغزل باز زم یِنوپا طفل

 خواند. یشدند و خواننده همچنان م یبار عوض م کی هی. عکس ها چند ثانونیزیزل زده بودم به صفحه تلو مبهوت

 نه ایکه بدست آورمت من  قرارمی] ب

 شود [ ریو تا ابد د یاز دست رو ترسم
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 یکرده بود. مثل احمق ها داشتم اشک م ادیاهنگ را ز یبود صدا دهید میشو را رو دیاسال یویدیو ریکه تاث آرام

 . ختمیر ی... اشک مختمیر

 چیارزد ه یتو نم یجهان ب ری] همه تقد

 [ چیارزد ه یکه نم ینگاه تو نگاه جز

 را دور گردنم حلقه کرد: شیو از پشت دست ها ستادیمبل نشسته بودم ا یخنده و ذوق پشت من که رو با

 کرد. کسیبلد نبودم؛ بابام م کسیم من

 مانند گفتم: غیشتاب برگشتم و ج با

 !؟یچ

 :دیخند

 .کرد کسیعکسامونو م بابام

 داغون آخه؟ افهیقَر و ق نی: من با ا_

 .نَمیحاال نه که من مرِل _

 چشمک زد و ادامه رقصش را انجام داد. بعد

 هست ایدن نیکه در ا یفرصت شاد ی] اندک

 [ چیجا ه کیغم ها و جهان، و  یشاد نیتو و ا یب

 اش کردم. یو بلندم کرد. همراه دیرا کش دستم

 زد: غیج یخنده سرمستانه ا با

 ژون! ژون

 دهانش را گرفتم: یو جلو دمیگز لب
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 ! سسسیه

 اشاره کرد. میرفت و با خنده و رقص به موها عقب

 [ یغزل سازِ من یِمو ی] بانو جان فرفر

 :دمیکش یرا به شوخ شیموها

 ؟یکن یم مسخره

 و کش سر را ازشان رهاند. میپشت موها دیدست کش ال،یخیب

 زدم: غیج

 ! جمع کردنشون سخته.نکن

 باال داد: ابرو

 زَ...غ یِمو یفرفر

 شد: دهیبر ییآشنا یالمَش با صدا و

 !اهم

 و برگشتم.  دمیکش ینیو مبهوت ه وحشتزده

را هول و شتابزده با دست پوشاندم.  میو موها دمیرا چنگ زد، لبم را گز میگلو یکرد. بغض احمقانه ا ینگاهم م رهیخ

 زدم.  رجهیلبخند ارام بود استفاده کردم و به سمت شالم ش یبود. از نگاهش که رو دهیآرام به سمتش دو

 ! یعرضه! دست و پا چلفت یسوزاند. احمق! خنگ! خاک بر سر! ب یداشت چشمانم را م اشک

 :دمیشن یآرام را م یصدا

  ؟یبابا چرا شام نگرفت عه

 آمد: یخندانش م یصدا
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 . شهیفحش محسوب م رون،یب یخونه هست، غذا یدو تا خانوم محترم تو یوقت تا

 آرام: غِیج

 . توروخخخدا! یماکارون آفاق،

 سامان سوق دادم: یمچ پا یشرمزده و سرخم را تا رو نگاهِ

 .سالم

 ممکن گفتم. یصدا نیرا با آرام تر نیا

 آمد.  کمیاش نزد هیکانتر گذاشت و با بق یرا رو شانیدستش بود. مقدار لیوسا

 جست. یم رونیداشت از دهانم ب قلبم

 جوابم را داد.  یسرخوش با

زده بودند. دوست داشتم فرار کنم. دوست داشتم بغضم بشکند و بدوم و  خی میکرده بود درونم و نوک انگشتها داغ

 . رونیبزنم ب م،یاز آن خانه که انگار مثل تنور بود برا

 کرد کم نبود. یم یقراریکه دلش داشت ب یافاقِ مادر مُرده ا ینه، اما کم هم نبود. برا ادیمان ز فاصله

 د. بو شیدست ها یآورد و گردنبند خودم تو شیپ دست

 من فر بودند. یمن؟! تولد من بود! موها یخواند. برا یهمچنان م خواننده

 جا! نیپاره شد، جا موند ا ش،یدیاون شب کش _

 اش را.  یلعنت یآورد دستها کترینزد و

 مُرده ها لب زدم: مثل

 !یمرس
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به هم نخورَد و نه شد و نه خواستم و نه توانستم و  مانیکه دستها رمیازش بگ یکردم گردنبند را جور یسع یلیخ و

 . و من چقدر ممنونِ کائنات بودم!را ربود میانگشت ها یتمامِ سرما مانیبرخوردِ ارامِ دست ها

 به آرام گفت: یبزرگ به سمتم گرفت و با خنده و نگاه بایجعبه تقر کی بعد

 مبارک! یکل تولدتم

 رفت؟  یآن که خواننده آنطور قربان صدقه اش م ایبود؟  زانیرم آودور و ب یمثل چ میکه موها یمن تولد

 و وجودم و کادو را از دستش گرفتم. میو دلم و پا دندیلرز میها دست

 سر بلند کردن نداشتم: یِبود. رو نییپا سرم

 !یمرس یوا

 ! لوس مسخره!اه

 ادکلن. کیو قرمز و  یرا باز کردم. دو شال آب جعبه

 :دیخند

 طرف من و آرام. از

خنده اش پخته و گرم  نیخنده مردانه اش غبطه خوردم. طن ییِایر یو ب ینیری. به شخوب بودند یلیخ شیها خنده

 :بود

 .یاستقالل ای یسیدونستم پرسپول ینم شرمنده

 که بفهمد نمرده ام سر بلند کردم: یطور

 خوشگلن.  یلیممنون. خ یلیخ

و خوش  دیجد یاز آن شال ها یکیدست به سمت سرم ببرم و القل  یشد حت ینم میبود، رو دهیرا د میموها چون

م ا ینیب کیدست بردم و در ادکلن را باز کردم و نزد نیهم یام. برا دهیسرِ پوش یرو یسرم بگذارم، حت یرنگ را رو

 بردم. 
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 داد! سرد و خوش بو. یبهشت م یبو

 مچ دستم زدم: یرو یمجال، اندک یب

 . ممنون.عطرش هیعال

 گفت: یمتانتِ خاصِ سامان شاهورد با

 !کنم یم خواهش

 فضا پخش شده بود، محشر شده بود. یکه تو یبمش با عطر یِصدا یگرما و

 زد: غیاز آن طرف ج آرام

 .خوامیم یماکارون من

 یراماند ب ینا نم یکن یمرا نگاه که م ی. لعنتدمینگاهش جان دادم و خند ینیسنگ ریکرد؛ ز یداشت نگاهم م سامان

 من!

با  .دمیکرد. سرش را بوس یم یبود و درونش را وارس ستادهیا ینتیکاب نییرفتم که پا یکردم؛ به سمت آرام فرار

 لبخند برگشت و گفت:

  ه؟یچ یماکارون لیوسا

 آمد داد زد: یاز هال به اشپزخانه م کهیدرحال سامان

  ؟یبد لهیبهش وس یخوا یم تو

 خب؟! هیآره مگه چ _

 آشپزخانه بود. یحاال تو سامان

 کی تنیو خم شد و از کاب دیآرام و بعد تند کناره انگشتش را بوس ینیب نییانگشت سبابه اش را زد به پا ٔ  کناره

 در آورد: یبسته رشته ماکارون

 کجاست. لیبده وسا ادیبه تو  دیبا یکی وروجک
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 گفت: ییبا پررو آرام

 باشه! بلد دیمن چه! مادرِ خونه با به

 زد: غیج یدست برد و گوش آرام را در دست گرفت. آرام ناگهان سامان

 کردم! غلط کردم! غلط

 :دیبار یم طنتیخنده گفت که به خنده افتادم. سامان اما از صورتش ش یو ب یجد یقدر به

 !یفسقل یدر آورد زبون

 با آه و ناله مچ دست سامان را گرفت: آرام

 در من اثر کرده. نیهم نش کمال

 :دیکردم خند یبه من که مبهوت نگاه ارام م یبا نگاه سامان

 زنه. یکه بنده خدا اصال حرف نم آفاق

 کم حرفم. دیگو یمن است... با من... م با

 سامان را خطاب قرار داد: طنتیبا ش آرام

 آفاقو گفتم؟ مگه

 فرار کرد!  بایو تقر دیشپزخانه دواز آ رونیبه ب غیداد و با ج یدست سامان جا خال رِیاز ز بعد

داشت. چقدر ممنونِ خدا بودم که آرام را  یآرام نگاهش را بر نم دنِیلبخند بهشان زل زده بودم. سامان از ردِ دو با

 .بود سپرده مرحوم ٔ  دستِ سامان و فرشته

تمام تنم گر گرفت و  حالْ خراب یجنبه  یآرام گرفت و به سمت من سوق داد و منِ ب ریاز مس یرا با آه نگاهش

همسر  یخواست عکس ها یو ضجه م یچند شب با زار نیمرد هم نیگم شد و آفاقِ خاک بر سر ا میدست و پا

 مرحومش را بسوزانَد و سوزاند و چطور؟! 

 کردم.  یسمتم قدم برداشت و اگر دست خودم بود همان جا غش م به
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 خنده اش؛ آخ... یِلعنت نِیطن

 تره. نی. فکر کنم اگه دخالت نکنم سنگمیشیکنم من و آرام جفتمون مسموم م یدرست م یمن که ماکارون _

 وسط جهنم خدا؟ فتمیدرمانده م رِیدلبرِ دل نیا یکنم برا یاگر دلبر یهم کم من

 کنم! یآشپز یی: من دوست دارم تنها_

 باشد نه! یچیچسبد. و ناکس دل بردن اگر تهش ه یکردن م یمرد آشپز نیزر زدم و آفاق با ا و

 محشرند.  شی... خنده هادیآ یکش م شیافتد و لب ها یم نیچ شیخندد؛ گوشه چشم ها یم

 برد: یرا باال م شیها دست

 بزن. شیجا رو آت نیتو ا ذارم،یم لوی! من وسامیتسل من

 تو. دیگو یجا را آتش بزن. تو... به من م نی] تو [ ا

 کنم. یاکتفا م یلبخند به

 کنم: یم یراحت حرصم را خال الیکند با خ یکند. حاال که بهم نگاه نم یرا باز م خچالی درِ

 .نشونیخوردن نخور یبه انگشتاتون، موقع ماکارون نیبزن رونیب نیاریهم ب فلفل

 گردد. یم بر

 آمد ادامه دادم: یکه اصال بهم نم یشخندیر با

 به هرحال! شهیم الزم

 :دیگو یآمد م یبهش م یلیکه خ یبندد و با خنده ا یرا م خچالیبه دست درِ  رُب

 دارم! یبر م خچالیفلفلو از  باشه

ا کنم. ت یرا باز م یماکارون ٔ  گردانم و بسته یشود. رو بر م یگزم؛ صورتم داغ م یشوم؛ لب م یم عیتمام معنا ضا به

 اندازم... یمتلک نم گریعمر دارم د
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 !؟یدیرا د شیچشم ها طنتیش آفاق؛

 

 

* * * 

 

 یشود و گونه ام را محکم م یم زانیرا جمع کنم، آرام چنان از گردنم آو زیم ی رو ِفیکث یبلند شوم که ظرف ها تا

 یبوسمش و بغض م یبوسم. م یو گونه اش را م قهیشق نیکنم و ب یم شیموها یشوم. دست تو یبوسد که مست م

 کنم...

 .یمعععععرکه بود آفاق _

 .: نوش جونت عشق دل من_

 :دیآ یسامان م یصدا

 . ممنون.خوشمزه بود یلیخ

 لبخند زدم: خجول

 جان! نوش

 :دیآرام را پدرانه بوس یموها سامان

 .زمیعز رهیگ یدرد م گردنش

رفتم  یم زانیو دماغ آو یکبود و چشم اشک یخواست، با رو یو گازِ فندک م یهروقت ن میخوردم. ابراه حسرت

 دکه!

 .ردیگ یکندذهن! نگران توست نکند؟ گفت گردنت درد م یه
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 یکرد. دستم باز صورت ماهش را نوازش کرد و خواستم ظرف ها را بردارم که با صدا میرها گرید یبا بوسه ا آرام

 سامان متوقف شدم:

 .شورم خودم یکنم، م یجمع م من

 هم گذاشتم: یها را رو بشقاب

 شورم. یخودم م نه

 :مزینمک بر خواستم

 ...را که کرد؟ آن که ت کار

 وسط حرفم: دیادب پر یب

 .دیمشورت کن تانیدر کارها ندیفرما یم میهم در قران کر خداوند

 . آرام گفت:میدیو آرام خند من

 داشت بابا؟ یربط چه

 برداشت به سمت آرام: زیخ سامان

 نداشت؟ ربط

 پشتم پناه گرفت: آرام

 داشت! داشت

 :دمیاش را بوس قهیدر نهان کردنش داشتم شق یکه سع یو با بغض محکم

 !وروجک

بود. من مادرش بودم... مادرش...  دهیکمرم؛ بغض امانم را بر یرا سفت دور کمرم حلقه کرد و سر گذاشت رو دستم

 . دیخند یکمر من و م یدخترِ من سر گذاشته بود رو
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ام را رها کنم و به کمک سامان بروم. برخالف آر امدیرفت. دلم ن نکیظرف ها را از دستم گرفت و به سمت س سامان

 !مورد کی نیا یزن، به تنش ساخته بود! القل برا کی. چهار سال عدم حضور شست یتصورم ماهرانه و تند ظرف م

زد بد دل  یم یدیکه گاه به سف شی. سامان... چشم من محو تنش بود. قامتش مردانه بود. موهاپشت به من بود حاال

 مرد بودن خوب بود.  نی. چقدر کنارِ ام چقدر خوش به حالش بودبرد. آرا یم

 ! نیری. بغض شیکن یسوخت. آفاق امروز چقدر بغض م یاز اشک م چشمم

 ونیزیکرد و از خدا خواسته به هال رفتم. کوله ام را به دوش گذاشتم. با نگاه به صفحه خاموش تلو میباالخره رها آرام

 سیبست چشمم خ یبند م شیسامان پ یکه برا یآرام دنِیام را صاف کردم و به آشپزخانه برگشتم. با د یروسر

 بعد ؟یداریسامان دست از ذهن و مغزم بر نم ی... توتو ییگو یم ؟ینال ی! بپرسد چه مرگت شده چه موانهیشد. نه د

 بس کن!  کند؟! آفاق ینم رونتیخوابانَد دم گوشَت و با لگد ب ینم یکیاو 

 . آب دهانم را قورت دادم تا از شدت ارتعاشش کاسته شود:دیلرز یم میصدا

 .رمیم من

 [ !رمیاز درونم دم گوشم قهقهه زد. ]من م یکی

... یانداخت و با ظرف ها مشغول شد. تو محال نییها سرش را پا یجی. بعد سامان مثل بسبا بهت برگشتند جفتشان

 !یمحالِ لعنت یِمحال! تو

 شد: کمیبا بهت و غم نزد آرام

 !آفاق

 دادم: یزور لبخند زدم و تند بغض قورت م به

 !نمتیب یبرم من. م قربونت

 کرده بود؛ مثل من: بغض

 !نرووو

 :دمشیرفتم و بوس شیپ
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 !امیم

 مرا سفت بغل گرفت: باز

 نرو. توروخدا

 شانه اش: یخم شدم و سر گذاشتم رو یکم

 .امیبه خدا م امیمن! م عشق

 صورتش را از خودم فاصله دادم: یهق هقش که بلند شد با ناباور یصدا

 !آرام؟

 فاصله داشت.  دنیتا ترک لونیاپس کی بغضم

 که تا حاال مادر نداشته باشد گفت: یمثل کس مظلومانه

 ؟ینر شهیم یچ آخه

 آرام سامان آمد: یصدا

 .نیدوستم تا شما راحت باش شیپ رمیخب. من م دیبمون نجای. اگهیمسافرخونه د یریم ،یر یکه خونه تون نم شما

 ! یکرده ا یرا قاط ریحاال همه ضما ؛یمرا ]تو[ خطاب کرد شیچندساعت پ نیمرا هم تو

 :میگو یم گرفته

 ! برم بهتره! هیچه حرف نیا

 .دیباال انداخت و آرام را به سمت خودش کش یتصورم شانه ا برخالف

 و سرد خطاب به آرام گفت: خشک

 باز؟  هیگرفتنت چ هآبغور

 :دمیصد تا گوش داشتم شن شیحرف ها یگفت اما من که برا واشی
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 ! گهیخواد بمونه د ینم

 خطاب به من گفت: بعد

 .نیاریب فیتشر

که احتماال مال خودش بود رفت. داخل شد و داخل نرفتم. شش تا تراول  یاز آشپزخانه، سمت اتاق خواب رونیبه ب و

 را با احترام به سمتم گرفت.

 و خجول گفتم: شرمنده

 !میزبان کار نکرد امروز

 تراول ها را به سمتم گرفت: باز

 بعد. یدفعه ها یبرا

 دهد گفتم: یدانستم دفعه بعد هم باز پول م یم

 . رمیگ یو خنده م حق و حقوق نم یو شوخ یکاریب یبرا. من مینکرد ی. ما واقعا کارنه

 ندارد. دنیتابِ بغص بلع گریو آفاق د ردیگ یپوزخندش تمام دلم آتش م با

 !؟یکردنت چ یمادر یبرا _

 ام گفتم: هیتمام خشم و گر با

 با بچه م باشم. هیبا ثان هی! وگرنه من از خدامه ثانیکرد یکردن منو ساعت یمادر تو

 شود: یم زیآم نیو لحنش توه ز،یر شیها چشم

 !یکرد یبارِته اگه، بچه تو ول نم یلی! تو خمادر

 زند: یداد م یبغض نِیخشمگ آفاقِ
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حرف  یدون ینم یچیه یچرا وقت ؟یدیبه بچت م یپدر جان درس چ ؟یقضاوت نکن ؟ینکن نیکشه توه یم شعورت

 ؟یزن یم یالک

دارد سمت  یجود. قدم بر م یو لب م شیموها یکند تو یست مد شانیکند. پر یکشد، نه اخم و تخم م یداد م نه

 گذارد. یتنها م شیدارد و... آفاق را با تمام اشک ها و بهت ها یرا بر م چییکانتر، سو

 آورد. یکند. بهم پناه م یآرام دلم را آشوب م نگاه

و  دهیجوشد، حالت تهوع و عذاب وجدان امانم را بر یو سرکه م ری. دلم مثل سدیآ یگذرد نم یساعت که م چند

خودم زنگ  لیدارد. با موبا یبر نم یسامان گوش دیگو یکند. م یم یقرار ی. آرام بدیآ ی. سامان نمدیآ یسامان نم

 .دده یساعت باالخره جواب م میدهد. بعد از ن یزنم. جواب نم یم

 

* * * 

 * سامان *

 

ا را ت یتوخال رهیدا ی. با آهردیگ یدستش است و مدام شماره من را م یته، تلفن تومبل نشس یدانم االن آرام رو یم

 کشم: یسبز م رهیسمت راست صفحه و دا

 بابا جان!  خوبم

 خونه بابا! ایب ـ

 .دیمن. شما راحت باش رونمی. بزمی: نه عزـ

 :دیآ یبغض دارش م یصدا

 !گهید ایآخه؟ ب میراحت باش چجور

 زنم: یلبخند م تلخ
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 تخت من بخواب! رااااحت! یاصال برو رو ،یبخواب. عاشق تخت من برو

 !ایخوام! ب ینم ـ

 بابا جون! گهی: ول کن دـ

 زند: یم هق

 چرا؟ دیکن یم تمیچرا همش؟ اذ دیکن یناز م ن؟یباش شمیالتماستون کنم پ دیبا ن؟یا یجور نیشما ها ا چرا

 کند: یم یدست شیپ میبگو یزیچ میا یم تا

 .گهید دیاریبعد ماچ و بغل و قربون صدقه؟ خب از اول اشک آدمو در ن ن،یاریاشک آدمو در م اول

 یزنم و قطرات باران چک و چک به صورتم م یبه مهتاب تنها زل م یساعت میکند. ن یرا قطع م یگوش یاه بلند با

بغض و  یگذشته است و دلم هوا مهین. چراغ خانه ها خاموشند... شب از ردیگ یاوج م یخورند...بهار است. باران تند

خانه  یپروا را تو یزن مهربان و ب کیشود و من  یم الهغم فرشته پنج س گریدارند. دو ماه د دنیبار یچشمانم هوا

قدم نگذاشته  انشیبه م یگریکه جز فرشته و مامان و سارا زن د یآشپزخانه ا یدهم تو یام راه داده ام. اجازه م

 یسقف خانه ام راه داده ام و حت ریرا ز بهیزن غر کیمحبوبش را درست کند. من  یآرام غذا یکند و برا یآشپز

 خانه ام بماند! یدهم شب تو یم هاجاز

شود بعد از  یم تیدهند. رو یلجن و کثافت م یدهند... بو یم انتیخ یدهند. بو ینم یخوب یها بو نی... اسامان

م ! معلزیهمه چ ریاست. سامان بزن ز دیحجم از رذالت در تو؟! بع نیسامان ا ؟ینگاه کن یگریفرشته به چشمان زن د

چهار  انگشتش. بعد یتو یانداز یکشد و تو حلقه م یم کِل تیمامان برا ،یلیلیلیگ گری. دو روز دستیدر کار ن یزبان

 .یاوریِِ فرشته را به زبان ب"ف" یاگر روز رتتیغ یو تف تو یانداز یتا بچه پس م

تا ابد زجر  تیکارها نیبه پاس تک تک ا ایآن دن ،یدیچهار سال زجر کش ایدن نیصاحب دارد. ا ای... سامان دنسامان

 یخورد... فرشته حالش از من به هم م یحالش ازت به هم م ده،یفهمد و فهم ی. فرشته اگر بفهمد که میکش یم

 خورد. فرشته.

 نشسته ام؟ نیزم یرو یک کنم. من یکمر راست م ندینش یکه به بدنم م یلرز با

 برم.  یبندم و به خدا پناه م یکنم. از هجوم باران چشم م یبلند م سر
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لرزد و منِ پر بغض از  ی. تنم کم رمق شده، مستین یخبر هیدانم آن پشت جز هق و گر یخورد و م یزنگ م لمیموبا

 توانم بغض فرو دهم. یم رید رینشسته د میکه به گلو یدرد و سوزش

وم. ش یاند. لرزان بلند م دهیشده اند و به تنم چسب نیسنگ سندیخ سیکه خ میزنم و لباس ها یسرما دندانک م از

 یزدم و از شدت سرما وقت یم خیداده بودم. خنک بود اما من داشتم  هیکه بهش تک ینیماش یکشم رو یدست م

د ز یوار زنگ م وانهید لمیشدم. موبا یو شل م منعره بکش خواستیخوردند دلم م یراه رفتن به هم بر م یبرا میپاها

من ارزش و  یبرا یآرام؟ کدامشان ذره ا ایآفاق  ؟یمرا نجات دهد! اما ک دیایب یکی میخواست بردارم و بگو یو دلم م

 عالقه قائل بودند؟

 دور نبودم... یلیرنگ... از خانه خ دیسف یرا سوق دادم به تابلو نگاهم

 دانم. ی. مرمیم ی. برسم خانه مدمیجان کندن به در بلوک رس با

به در انداختم و در را باز کردم.  یرا به آرام دی. کلدمیلرز یاهنگ آسانسور م تمِی. همزمان با رآسانسور باال رفتم با

ا باز ر میلباس ها یرا کندم و با لرز کشو می. لباس هابه اتاقم رفتم یمعطل ی. در را بستم و بیکیسکوت بود و تار

 گرید شرتیزدم و چند ت یو چنگ دمیو با لرز پوش دمیکش رونیب یبلند نیاش آست یدرون یکردم؛ از پستوها

 !شیرو

 یو از درد استخوان ناله زدم. دست دراز کردم و از رو دمیپتو خز ریکه هرگز سراغ نداشتم ز یضیبا درد و مر و

 ٔ  ... با ته ماندهقرص خواب و سه قرص مسکن کیآنجا بود را به دست گرفتم.  شهیکه هم یقرص یقوط کی یپاتخت

به خانه، و با گلو درد و لرز پتو را  دنیاز رس یمعده ام کردم و با آرامشِ ناش یچهار قرص را به زور راه شبید آبِ

 . نا نداشتم بروم و چند پتو بردارم گری... د. سردم بود. سردم بود..دمیسرم کش یرو

 زدم: صدا

 ...آر

 سامان! یبود تا صدا تیمثل پاراز شیاسم آرام را گفتم اما صدا ٔ  هیمثل خروس شده بود. بق میصدا

 ی. با عشق رودیها بود. با خنده مرا بوس یکینزد نیسوزانم را بستم... فرشته هم یو چشم ها دمیپتو خز ریز دیناام

 ...مُردم یخواند... داشتم م یشعر م می... داشت برادیدست کش میموها
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* * * 

 

 یزدم رو یمرا. مشت م دیبوس یخم شده بود و با درد م دیزدم! ام یافتاده بودم و به تمام معنا عر م دیام یپا یجلو

 ... رمق بلند شدن نداشتم...شیزدم به مچ پا ی... چنگ مشیکفش ها

از خواب  نیبا ه غ،یخورد و ج میکه به بازو یربه محکمزد. با ض یدم گوشم ضجه م د؛یکش یمرا م یداشت بازو یکی

. با ضجه آرام نگاهم را داشتم یبه بارگذار ازین وتری. مثل صفحه کامپدمیفهم ینم یچیام نبود. ه یحال یچی. هدمیپر

 :دمیگرفتم و از جا پر واریاز د

 شده؟! یچ

 آمد: ینم نفسش

 ... ام...ابب

 یرا از رو میرفتم. آرام زودتر از من به در اتاق اشاره کرد؛ چراغ روشن بود. موها رونیاز اتاق ب رانیو ح شتابان

 شٔ  ناله و زمزمه اتاق را پر کرده بود. پر از بهت به منشا یچشمم عقب بردم و با ترس و بغض وارد اتاق شدم. صدا

سرخ سامان نشست بغضم دست  یلرزان آرام که رو یها ت. دسسامان مبهوت به سمتش رفتم دنیشدم. با د رهیخ

 . دیترک یبه آرام

 ...ایخدا

 .بودند فیکث شیبود. گوشه چشم ها سیخ شیدادند؛ موها یصورتش جوالن م یعرق رو قطرات

بردم و دستش را گرفتم. کوره آتش بودند. با ترس دست گذاشتم  شیزدم. دست پ یاز کفم رفته بود؛ هق م اریاخت

 . سامان.. یشانی. پاش.. یشانیپ یرو

 کردم بر خودم مسلط باشم. رو به آرام گفتم: یبود. سع شیاز دست ها بدتر

 . لباساشو کم کن. بدو تا تشنج نکرده.ستین هیپاشو وقت گر آرام

 .دمیدرنگ به سمت آشپزخانه دو یسامان کنار زد ب یپتو را از رو دمید یوقت
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 اتاق و رو به آرام گفتم: یتو دمیپر شد از آب سرد، دو یو تا وقت دمیکش رونیقابلمه ب کی نکیس ریز نتیکاب از

 ! حوله کجاست؟!حوله

 خواست تنه سامان را بلند کند گفت: یبا زحمت م کهیحال در

 !هییروشو تو

 سمتش: دمیاخم دو با

 .ریدو ساعته؟ کتفشو بگ یکن یکار م یچ

 شد.  ی. دلم داشت کباب ممشیو نشاند میدیبا هم تنه اش را باال کش بعد

 مرد آمده بود؟ نی. چه بر سر اآورد یبود را در م دهیکه پوش یشرت ها یداشت دانه دانه ت آرام

و با قابلمه پر از آب سرد به اتاق برگشتم.  دمیرا قاپ یرنگ یحوله آب ییروشو یباال لهیم یو از رو دمیهق هق دو با

 رمقش کنار گوشم بود انگار... یب یناله ها و زمزمه ها یصدا

 نهیس یخواستم سر بگذارم رو یعرق بود. مضطرب بودم. م سیاش خ نهیو شلوار تنش بود. س شرتیت کی حاال

 ... مرد را نی... ا. سامان راخواستمی. خواسته شدن مستبرش و ازش بخواهم پناهم شود

اش گذاشتم. بدتر از آرام شده بودم.  یشانیپ یشده را رو سیدانستم حوله خ یرا م لشیکه خودم دل یهق هق با

 . شیدست و پا یکردم و گذاشتم رو سیرا خ شیها شرتیکرد. ت یدرنگ، حال سامان را بد تر م

 زد...  ناله

 شوم... [ ی] دارم دچار م

 چشمم و زمزمه کردم: یرو دمیرا کش سمیخ دست

 !جان؟

 ند:خشک و سرخش کمتر گوشم زمزمه کرد یزد به مچ دستم. لب ها چنگ

 ...فرشته
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تو  یکنم. من دارم برا یم هیخروارها خاک مدفون است. من دارم تو را پاشو ریمن آفاقم... فرشته ز ی. لعنت..یلعنت

 نامرد؟ یزنیاز استرس. بعد تو فرشته را صدا م رمیم یم

تنش. از بوسه  یاغخورد. از خودم. از د ی. حالم به هم مندینش یپشت کمرم م یداغ رو یشود؛ دست یام داغ م گونه

 شد.  یکه تهش به او ختم م زیخورد؛ از هرچ ی. حالم به هم مکرد یکه کاشته بود و مرا فرشته فرض م یا

 زدم: داد

 بده. یلی. حالش خمارستانیب مشیببر ادیب یکیزنگ بزن  آرام

 فرشته! دیگو یبوسد و م یبد است. مرا م یلیخ حالش

 اش گذاشتم.  یشانیپ یکردم و رو سیاش را برداشتم و باز خ یشانیپ یرو دستمال

با  و شیسامان بود. علناً داشت با آن صدا رهیگرفت. نگاهم خ یرا م یکس ٔ  به دست داشت شماره میس یتلفن ب آرام

 لبش. ینشست رو یلبخند کوچک م کیبار هم  کی هیگفت. چند ثان یبسته چرت و پرت م یچشم ها

 از آن تپش گریسوخت. د یبوسه اش م یاز جا شتریبوسه اش داغ بود. قلبم ب یگونه ام. جا یروغم دست گذاشتم  با

 شده بود به قلبم.  یخروار غم جار کینبود.  یخبر ییقلب ماورا

 دردناک بود.  نشیبود. ا دهیفرشته بوس یبود. مرا به اسم لعنت دهیبوس مرا

 و خنده کرده بود؟!  یآشپزخانه با اسم فرشته با من شوخ ینشستم. امروز تو نیزم یرفتم و رو عقب

رنگ شده بودند؛ به  رهیترک خورده بودند و ت شیعرق بود... سرخ بود. لب ها سینفرت بلند شدم؛ چهره اش خ با

 ...دیکاو یرا م میکبود رنگ شده اش دست ها یبود. ناخن ها شیخاطر تب باال

 

* * * 

 

 سوم شخص * ی* راو
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 کشد: یدرنگ تلفن را از دست آرام م یکند؛ آفاق ب یآرام، آفاق سر بلند م هیگر یصدا با

 الو؟

 :دیگو یم یخواب آلود یصدا

 آرام؟ الو؟

 :دیگو ی. لرزان مدیماند چه بگو یم آفاق

 مشونیببر میتون ی. من و آرام نمباالست میلی. تب کرده، خستین معلم زبان آرامم. آقا سامان حالش خوب ن...م

 !ن؟یکمکمون کن شهی. مییجا یدرمانگاه

 :دیآ یهراسان کامران م یصدا

 اونجام. گهیساعت د مین

گرفت و فرشته را  یدست آفاق را م یداریخواب و ب انیسامان ادامه داد... سامان م هیحرف قطع کرد و به پاشو یب

 هق هقش بلند نشود. یداد تا صدا یکرد و آفاق جان م یصدا م

 داد.  یکرد و صورت سامان را نوازش م یم سیرا خ شیدست ها آرام

 که گذشت حال سامان نه بهتر شد و نه بدتر؛ همانجور مزخرف مانده بود.  یساعت مین

 و سر کرد؛ بعد رو به آفاق گفت: دیکش رونیازش ب یروسر کیفرشته را باز کرد و  یکشو آرام

 ! ؟یخوا یتو نم اد؛یکامران داره م عمو

 خورد داغ کرد.  شیدستش به موها یسرش؛ وقت یرو دیشوکه دست کش آفاق

 گفت: گرفته

 .چرا

 رنگ آن را سر کرد. یزرشک یبایز یبه روسر یفرشته را به دست آفاق داد. آفاق با نگاه گرید یروسر آرام
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 کین و پشت بندش و در را باز کرد. کامرا دیبلند شد جفتشان هراسان بلند شدند. آرام دو فونیزنگ آ یصدا یوقت

 آفاق را مخاطب قرار داد: بهیبه مرد غر یمرد وارد خانه شدند. آرام با هق هق سمت کامران رفت و کامران با اشاره ا

 !دکتره

 کمر آرام گذاشت: یبا محبت دست رو بعد

 . عمو جون آروم

 با آنها به سمت اتاق رفت: آفاق

 .نجانیا

 اش را انجام داد گفت: نهی. دکتر که معادینال یوارد اتاق شدند سامان همچنان داشت م یوقت

 سالشه؟! چند

 سوخت گفت: یم هیاز گر شیکه چشم ها آرام

 .شیو ش یس

 تر بوده. قرص اشتباه خورده.  دیکه روش بوده شد ی. اما فشار عصبدهیکه خورده شد ییسرما _

 گذاشت: یم فیرا در ک لشیوسا کهیدر حال بعد

 دونم. ینم شویرعمدیغ ای یعمد

 :دیگو یرمق م یشل و ب آرام،

 !؟یچ یعنی

 .اندازد یحرف شانه باال م یکند و ب یبه سن و سال آرام م ینگاه دکتر

 کند: یبه کامران م رو

 بخوره. دینبا رونیب یش چطوره؟! غذا هیتغذ تی. وضعفهیضع یلیخ یلحاظ بدن از
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 :دیگو یکند. دکتر م یروند و گنگ نگاه دکتر م یمخش راه م ی، آن قرص ها رو کامران

 ن؟یکن یشون رو لطف م مهیب دفترچه

دهد. دکتر بعد از نوشتن نسخه دفترچه را به  یآورد و دست دکتر م یم رونیسامان دفترچه را ب زیم یاز کشو آرام

 دهد: یدست کامران م

 . دیکن هیته عیداروهاشونو سر هیهم. منتها بقبود هست همرا شونیکه الزم ا ی. سرمداروهاشونه نیا

 :دیگو یرو به آفاق م بعد

 یفراموش نشه. چوب لباس عاتیو ما دی. فقط داروهاشو فراموش نکننییپا ادی. تب همسرتون داره مدینباش نگران

 وصل شه.  ییجا دیسرمشون با نجا؟یهست ا

 :دیگو یو آرام م زدیر یاز همسر ِ سامان خطاب شدن دلش م آفاق

 اتاق من هست. تو

گردد. دکتر  یبر م یگذارد و با چوب لباس یتخت م یو رو داردیرا بر م شیرو یرود. لباس ها یبه اتاق آرام م کامران

 رونیکند. با تشکر آرام و آفاق، کامران مثل مرده ها دفترچه را گرفت و با دکتر ب یم میتنظ یچوب لباس یسرم را رو

 کند؟! یکشخود خواستیم قشیزد. رف

 

* * * 

 * سامان *

 : فرشته؟!_

 ژون؟ _

 :میگو یبوسد؛ م یخندم؛ خنده ام را م یم

 تونم برش دارم.  یسرده. نم زیچ هی میشونیپ یرو



 مزمنمرگ 

 
381 

 

 توانم خنده اش را ببوسم. یخندد. نم یم

 : خسته ام فرشته... لهِ له._

 سر رفتن فرشته یمطلق. با آه یاهی. سنمیب یشود. فرشته را نم یم اهیس ای. دنکنمیام حس م نهیس یرا رو یجسم

باز  یلیخ میشود به صورت آرامش بخش آرام. چشم ها یم یمنته میرو شیپ یایکند. دن یرا باز م میچشم ها

 خشک است.  یکند. اطرافشان به طرز چندش آور یم تشانینور اذ ستند؛ین

 دارد. نرو؛ تو بمان.  یام بر م نهیس یبا شوق سرش را از رو آرام

 :دیگو یم

 آفاق... آفاق... بابا؟

 شیزنم. از چشم ها ی. به صورت نگران آفاق لبخند مندینش یکنم. دستش کنار دستم م یرا حس م ییآشنا عطر

 کشد: ی. دست آرام را مداستیهو یحاال آسودگ

 . میسوپ درست کن میبر ایب

 :دیگو یکرده! م دایکه تازه من را انگار پ آرام

 حاال!  سایوا باشه

 یدارد و دست گرم و کوچکش را م یام را بر م یشانیپ یرو سی. جسم خندینش یتخت کنارم م یو رو دیآ یم بعد

 :دیگو یم انشیم ستیاز اندوه ن یکه خبر یمرطوبم. با لحن یشانیپ یگذارد رو

 نداره! تب

. است دهیکنم. به تنم چسب یکنم. حال حرف زدن ندارم. به بلوزم نگاه م یتب داشته باشم؟! نگاهش م دیبا مگر

م. از چرخان یاند. رنگ بلوز آشناست. سر م دهیبه تنم چسب میکه انگار لباس ها یجور کیکنم؛  یم یفیاحساس کث

 آورم. یرا به خاطر م شبیپنجره د یو با قطرات رو ردیگ یبودن هوا دلم م یابر

 نگرم: یشود آرام را م یصورتم کاشته م یکه رو یبوسه ا با

 !؟یخوب
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 کلفت و بد شده است. میصدا

 .ندینش یام م یموجود زندگ نیزتریچشمانِ عز یتو بغض

 :دیگو یگذارد و بغض کرده م یبالشتِ کنارم م یرود؛ آرام سرش را رو یم رونیب آفاق

 .دمیترس

 ترس دارد.  شیمن برا رفتن

 کنم: یم تیشانه ام هدا یگذارم و تا رو ی خشک شده ام را پشت گردنش م ِدست

 من... عمر

 زند... چهار سال است... یفرشته را م یدهند. شامپو یفرشته را م یبو شی... موهاشیموها یبو

 دهم: یشود. از تنم فاصله اش م ضیممکن است مر دیآ یبه ذهنم م بعد

 .یخور یم سرما

 دَرَک! _

 ؛دیآ یزبانم م یتلخ تا رو عیزنم. ما یبا شتاب پتو را کنار م میها یحال یآورد؛ با تمامِ ب یدرونم هجوم مبه  تهوع،

 شود. یام ول م یزنم دست لعنت یم یگریراه که عق د انهیدوم. م یم ییو به سمت دستشو رمیگ یدهانم را م یجلو

. حالم از خودم، از دیآ یهق هق آرام م یزنم. صدا یباز عق م وکنم  یبه کثافت ِ به بار آمده نگاه م یبا درماندگ

 ...را ی.. سامان شاهوردآورم. یخورَد. دارم خودم را باال م یضعفم به هم م

 دهد: یلرزان آفاق خجالتم م ی. صدادیآ یآرام و آفاق شرمم م یآورم. معذبم؛ جلو یشود سرم را باال نم یکه م تمام

 سرت! مال قرصاست. اشکال نداره. فدا

 نشسته به دهانم.  یلمسند انگار؛ تلخ میروم. دست ها یلرزند و به سمت آشپزخانه م یم میپاها

 چقدر خوب است بودنش...  ستد؛یا یمهربان کنارم م آفاق

 !؟یخوا یم یچ _
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 : پارچه._

 ؟یواسه چ _

 شود.  یمتوقف م میکنم؛ لرزش پاها یرا پشت کمرم احساس م شیدست ها یکنم. گرم یآن کثافت ها اشاره م به

 کنم. یتو برو استراحت کن؛ جمعشون م _

 پارچه.  یچرخانم برا یکنم و چشم م یرا کانتر بند م دستم

 مهربان و دلسوزند. شیکنم. چشم ها یکند؛ کج نگاهش م یبه کمرم وارد م یشتریب فشار

 برو! _

 کند. زیرا تم شود او آن حجم منفور ینم میرو

 توروخدا برو!  _

نارم . کنمینش یکند. لبه تخت م یو مثال کمکم م ردیگ یرا م میدود سمتم. دست ها یم هی. آرام با گردارم یبر م قدم

 انیبچه گر نیا یروز نشد چشم ها کیدوزم.  یو هراسانش چشم م ی. به نگاه اشکردیگ یم شی. دلم براندینش یم

 نباشند.

وم ر یآنکه نگاهش کنم به سمت حمام م یب نم؛یرا بب شیاشک ها هیبوسم؛ طاقت ندارم بق یمعصومش را م یچشمها

 :میگو یجهت فکرش را عوض کنم م نکهیا یو برا

 !؟یاریحوله و لباسمو م برام

 

* * * 

 

 سوم شخص * ی* راو
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 آقا؟ آقـا؟! _

 مرد سوق داد.به سمت  شخوانیاف پ یام د یاش را از رو رهیمبهوت و خ نگاه

 بله؟! _

 متعجب و طلبکار پسر جوان: نگاه

 !داروهاتون

آمد. دلش قدم  ینم باران م یزد. هنوز بو رونیمشغول از داروخانه ب یگرفته و ذهن یلب گفت و با حال ریز یممنون

 یعشق و دوست داشتنشان م یکه ادعا نشیمخاطب ستیاز آن ده ها دخترِ ل یکیخواست؛ دوست داشت  یزدن م

 منتظرش دیاش خوش نبود! نبا نهیرید قِیمنت و خواسته بپرسند. حالِ رف یآمد حاال بهش زنگ بزنند و حالش را ب

 ....؟ یکند! سامان و خودکش یخودکش خواستیکه م یقی. رفگذاشتیم

  "کنم! کارتیچ دونمیسامان! به خدا م یرو باز نکن تیلعنت یمگه اون چشم ها"

 .دیکش یم نیرا به رخ زم شیکم کم داشت پرتوها دیخورش رونیزد ب یاز داروخانه شبانه روز یوقت

سرما نخورَد  شتریسامان ب نکهیا یبود؛ آرام برا سیسامان خ یآمد. موها یخنده م یصدا سامان، ٔ  خانه دیرس یوقت

 .دندیخند یسر سامان انداخته بود و آفاق و آرام بهش م ی سرش را رو ِیروسر

 زند: یافتد لبخند م یتا چشمش به کامران م سامان

 ! سالم. عه

 :ردیگ یاز تظاهر سامان عقش م کامران

 ؟ی. بهترسالم

 اندازد: یم یپا تخت یرا رو کیپالست یالیخیدهد. سامان با ب یدارو ها را دست سامان م کیپالست و

 بابا! شمیم خوب

 منفجر شد: یمدفون، ناگهان یمثل بمب کامران
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 !؟یبرس اتی.. خور! ولت کنن که به گشمیخر! مرض و خوب م خب

 کند: یاشاره م رانیرود و به آرام و آفاق ح یسامان در هم م یها اخم

 حرف بزن! چته؟  درست

 شود. شانیدعوا دیترس یبرود، اما م رونیخواست از اتاق ب یم آفاق

 سامان پرتاب کرد: نهیبه س یپا تخت یقرص را از رو یقوط ادیبا فر کامران

  ن؟یکن یاجرا م یاستندآپ کمد نیکه باهم دار یگفت نایگلتو به ا دسته

 زند: یبلند تر داد م رانی ح ِسامان

 !؟ی! خوب؟یزد ی! چنییپا اریب صداتو

 :دیگو یرو به آفاق و آرام سرگشته م یبا پوزخند عصب کامران

 گفت؟!  یدکتره چ نیدیچقده؟! نشن وتونیک یآ

کنند قصد  ی. آرام و آفاق که فکر مداردیتخت برم یقرص را از رو یدارد و قوط یبر م زیمت سامان خبه س بعد

 گذارند.  یم شیزنند و گام پ یم غیست، ج یگرید زیکامران چ

 دهد: یقرص را تکان م یلرزد و قوط یم شیصدا کامران

اخه  یمرد گنده؟! خودکش یکش ی. خجالت نمگهید میشد یاز شرت راحت م یخوردیم شتریاحمق چارتا دونه ب خب

  شعور؟یب

 :دیگویندارد م دنی. آرام که طاقت شنماند یماند. آفاق م یم سامان

 نبوده! یعمد دیکه گفت شا دکتر

 خندد: یم یعصب کامران

 .از تو به ارث برده تویبه خودت رفته انگار! خر دخترتم
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 کشد. یم غیکوبد. آرام ج یاش م قهیشود؛ شق یبلند م سامان

 شبیکه من اصن د یبفهم یتون ی! مست؟ین رید یعالمه، واسه خودکش م،یحک م،یحرف دهنتو بفهم! جناب فه _

 خوردم؟!  یچ دمینفهم

 ! یستیخودتو خر کن. کور که ن _

 گل کنه.  تیخوام واسه من رگ دلسوز یام نم گهینظر کن؛ د دیتجد تتیتو هم برو تو ترب ستم؛یباشه کور ن _

را به  دستش بایکشد و تقر یم رونیب یاست چندتا اسکناس ده تومان زانیآو یکه به چوب لباس نشیاز شلوار ج بعد

 کند: یسمت کامران پرتاب م

 !یدارو ها هم مرس بابت

 رود... یکوبد و م یبه در م یگردد و با فحش یبر م کامران

* * * 

 

 .شدیسو تفاهم نابود م کی با داشت شان ٔ  و چند ساله نیچند یِدوست

 انِیم دی. دست برد و خط کشدید یم ونیزیبود و تلو دهیدراز کش شیپا یرو آرام آمد؛ خودش به آرام ٔ  خنده با

 بود... زشی... عزشیموها

 آفاق آمد: یصدا

 ز؟یسر م یایم

 [... یای]م

هانش را دردناک قورت داد و آب د د؛یپرس یازش م یبار بود کس نیسوال را اول نیبرگرداند و نگاهش کرد. ا سر

 مهربانِ آفاق زل زد.  یگنگ به چشم ها

 لبخند زد: آفاق
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 همونجا؟! ای زیسر م ارمیرو ب سوپ

کرد فرشته کنج خانه نشسته است و  یمثل خودش بدهد؛ احساس م ینشد جوابش را با لبخند و مهربان شیرو

 داد. یبد عذابش م نیکند و ا ینگاهشان م

 :کرد یسوپ درست م شیسوق داد که آفاق از پشتش داشت برا یبه کانتر یرا به طرز مسخره ا نگاهش

 نداره! یفرق

 :دیخند آفاق

 کجاست؟ سفره

 داد زد: آرام

 دراور.  نیدوم

سامان سفره را پهن کرد. آرام، بلند شد تا کمکش کند. سامان هم بلند شد. آفاق مانع  یپا یبعد آفاق جلو یلحظات

 ن شد و به گفته خودش ]کار را که کرد؟ آن که تمام کرد![ .جفتشا

 ها میقد ادیگرم... به  ی. عطر غذادیسوپ را بلع زیسفره. با جان و دل عطر دل انگ یپس از سال ها نشست پا سامان

 خورد. قدردان نگاه ِ نگاهِ منتظر آفاق کرد: یسوپش را با نان م

 !ی! مرسمحشره

 :آسوده جوابش را داد آفاق،

 جان! نوش

خانه  یتو دیزن... چرا االن با نیگفت. ا یبه جز فرشته داشت نوش جانش م ی. مُرد. زندی. لغزدی. ترسدیلرز سامان

 اش باشد و آن طور با احساس نگاهش کند و آن طور مهربان باشد؟! 

 دستش فشرده شد.  یتو یفلز قاشق

 :زدیداشت با آرام حرف م آفاق
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 آرام؟! یکنیم کاریچ

 .کردیم تیهدا بشقابش ٔ  گوشه  یبا انزجار قارچ ها را به سخت آرام

 با غم گفت: آفاق

 .ختمیر ینم یگفت یم

 بلند شد. نیزم یبار کم جان تر از بار قبل بود از رو نیکه ا یباز با تشکر سامان

 گفت: آفاق

 !زم؟ی! بازم بر؟یخور ینم گهید

 .یدینه دستت درد نکنه. زحمت کش _

 ؟یبهتر _

 ترم.به _

 .یستین _

 هستم. _

 هنوز. چهار تخمه درست کنم واسه گلوت؟! یرنگ و رو ندار _

 مرد، دوستش نداشت. نیجواب رفت اتاقش... دل آفاق شکست؛ ا یدر و ب رهیدستگ یرو دیسامان لغز دست

اش  یخال یکنسول بردارد که با جا یرو از را فرشته معروف عکس آن و برگردد خواست. تخت ٔ  نشست لبه سامان

 انتیخنده دلبرانه آفاق حالش را بدتر کرد. داشت به فرشته اش خ یتخت؛ صدا یرو دیدراز کش دیروبرو شد. نا ام

 سوپ درست کرده بود... شیزن نامحرم برا کیکرد...  یم

 .دیکش لباسش را بو قراریدراورها نشست و ب نِییآورد. پا رونیرا ب شیاز بلوز ها یکیفرشته  یشد و از کشو بلند

 نرفت...[ نجایاز ا زییتو پا ی]ب
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 کرد!  یم شیبود که سامان را ]آقا سامان[ صدا یشکرش باق یکرد. جا یخورد؛ آفاق سامان را صدا م یزنگ م تلفن

 آن حالت. یسامان تو دنیبا د دیوارد اتاق شد؛ لبخند و شوقش ماس آفاق

 سرد و خشن گفت: سامان

 تو!  یاینبود ب الزم

 نه و نادم گفت:مظلوما آفاق

 تلفن د... آخه

 :دیحرفش را بر یرحمانه ا یبا داد ب سامان

 نداره! یتو ربط به

 نبود.  ندیسامان، خوشا یاز سرماخوردگ یناش ی صدا ِیکلفت

 برگشت. میس یخرد شد؛ بغض کرد؛ با تلفن ب غرورش

در آمده بود...  یبود... صدا ری... اما دلباسش را بپوشد و گورش را گم کند و برود و پشت سرش را هم نگاه کند رفت

 .سامان زودتر رفته بود و گورش را گم کرده بود و پشت سرش را نگاه نکرده بود..

 به آفاق: زل زد رانیاز پدرش؛ بعد برگشت و پرسشگر و ح یبه سمت حجمِ خال دیهراسان دو آرام

 شد؟! بابا چرا رفت؟! یچ _

 کرد. یآرامِ دو نفره شان را خراب م یِزل زده بود به در؛ داشت زندگ آفاق

 آفاق؟ _

_ ... 

 بابا کجا رفت؟! _

 بند کرد: واریدستش را به د آفاق
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 نشده. یچی...ه

 :دیبه سمتِ سفره رفت و جمعش کرد. باز پرس یبا ناراحت آرام

 بود؟ یک تلفن

 داد زد: یعاص آفاق

 دونم آرام جان! ینم

 بغض کرده از دادِ آفاق به سمت تلفن رفت. آرام

تلفن چمباتمه زد. چقدر فرق  زیکنار م یصندل یغم شماره سامان را گرفت؛ مطابق تصورش جواب نداد. رو با

 کرد.  یم تشیتفاوت اذ نی... چقدر با هم سن و ساالنش فرق داشت. چقدر اداشت

 :دیآرام را نوازش کرد. با مهر و غمِ ساطع از رفتن سامان آرامِ دلش را بوس یشد؛ دست برد و موها مانیپش آفاق

 دفعه! هی! اعصابم خورد شد دیببخش

 گذاشت: شیزانو یسرش را رو یبا آه آرام

 نداره.  اشکال

 داشت!  عادت

 

* * * 

 

... شب شده بود. گاری... دودِ سنیماش یبود تو گاریلم دادم؛ سکوت بود؛ فقط دود س نیماش یصندل یرو شتریب

خورد. مطمئن بودم آرام  یسره زنگ م کیهم از همان وقت  لمیکرد؛ کالفه بودم. موبا یصورتم داغ بود. سرم درد م

 امکیزنگ کوتاه پ یآرام غصه بخورد. صدا دمیترس یاز دسترس خارجش کنم. م ایآمد خاموشش  یاست. دلم نم

 داد. ینه کامران راندم و همزمان شماره اش را گرفتم. جواب نماعتنا به سمت خا یآمد. ب
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 اما جواب نداد. دیرا د امیدادم ]گاو نباش جواب بده[. پ امیپ

 .شده بود انگار... تا ته اتوبان یها چراغان نیها شلوغ بود؛ شهر با چراغ ماش ابانیو راندم. خ دمیرا جو لبم

باز  خشیسر و کله اش و بهش فحش دادم  یداد. آخر آنقدر زدم تو یخانه اش هم به زور جوابم را م دمیرس یوقت

 شد. 

 خورد.  یبه هم م لیحالم از زنگ موبا گریخورد. د یزنگ م لشیموبا

 کند: یاش متعجب رو به من م یصفحه گوش دنید با

 !خونَته

 زد جانانِ بابا؟ یبه من زنگ م یک یمن... تو اگر نبود زیاست! آرامِ عز آرام

 : بر ندار کامران!_

 چرا؟! _

 دهانم را قورت دادم؛ گفت: آب

 داره.  گناه

 .زدیر یتلفن دارد مثل ابر بهارانه اشک م زیم ی! نشسته روگریدانم د یم من

 دهد. یرا به من ن یکند و گوش یتماس را برقرار م کامران

 کند. یم شیاش دلم را ر هیگر یصدا

 : آرام؟!_

_ ... 

 سمت تراس: دارمیبر م قدم

 من؟  یِ! لوراآرام؟
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 :یگوش یتو چدیپ یآرام خنده ام م نیاست جوابم؛ طن هیگر

 من؟! لوس

 !ایب _

 کشم: یم آه

 بابا؛ امشب نه! امیم

 توروخدا! _

 آفاق کجاست تو را آرام کند جانان من؟ نیا

 امشب نه! ام؛ی: قسم نده. م_

 زند: یم هق

 ؟یایم یک

 . من و تو. رونیب میریبا هم ناهار م امی: فردا م_

 شود: ینم خوشحال

 ؟یایم فردا

 . گهینکن د هی! گرامی: فردا م_

 .یستیباره شب خونه ن نیاول _

 :ردیگ یم دلم

 بخواب بابا! برو

 .ای. االن بایبره. امشب ب یخوابم نم _

 .امی: فردا م_
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 زند: یم هق

 !؟یاینم چرا

 ام؛ داغ کرده بودم: قهیآمد؛ عرق نشسته بود بر شق یزد. شرمم م یم میداشت صدا فرشته

 .ستیآقا؛ درست ن هیخانومه؛ منم  هی اون

 :دیفهم یدلخور و متعجب بود. چه خوب که م شیصدا

 پس؟! یچ هیبق یبگ ینجوری. تو ایفکر کن یطور نیراجع به خودت ا دیبابا؟! تو نبا یچ یعنی

 کردم. یرا باز م شیبود و تمام دکمه ها راهنینشست. کاش پ شرتمیت یسر خورد و رو دستم

 زد: میصدا

 بابا؟

 : جان بابا؟_

 طاقت گفتم: ی. مثل چوب خشک شده بود. بدمیصورتم و گردنم را مال یرو دمیکش دست

 .امی. فردا مییبابا گهید امیم

. راه نشانم بده. راه دمیفرسنگ ها دو! ؟یا دهیرا کجا کش یزندگ نیا انیخط پا ایمخم بود. خدا یاش رو هیگر یصدا

 ام. گور پدر همه... دهی. نفس برنشانم بده یدست و پا زدم، راه تمام یتباه یعمر تو کینه،  یتباه

 آفاق هم بره؟ یخوا یم _

 گفتم: دردمند

 .که آفاق نره نجامیا من

 دست و پا نزده. یمنجالب زندگ ی. آرام هم کم تومیریمن و آرام با هم بم ایآرام بود؛ خدا شیصدا
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 کیگوشم مانده بود. دلم اندازه  یکه تو یهق هق یاز صدا دیهق هقش شد ختم مکالمه مان. دلم تا صبح لرز یصدا

 کامران شده بود مرهمم.  یگرفته بود و حرف ها ایدن

گرفتم. حالت تهوع باز  یتش مدور تند بود و من داشتم آ یداغ بود؛ از درون داغ تر بودم. کولر خانه کامران رو تنم

 داد:  یگفتم قرص بده، نم یو هر چه م دیکش یسراغم آمده بود. کامران مثل زن ها مدام کمرم را دست م

داداش ما آب  شن،یخورن چاق م یملت قرص اعصاب م ؛یروز افتاد نیکه به ا یخوریآشغاال رو م نیمنگل هم _

 استارت کنن.  یر دیخوره معدشو با ی. آب هم مرهیم

 ؟یبرس. چه کارِ من دار تیام. مادربزرگ غرغرو. تو برو به دوست دخترها قهیکنج شق دمیکش دست

 خوره دلمون خوش باشه. یهم نم یدرست حساب یغذا _

 :دمیتوپ

 من بخورم؟ یکن یدرست م یدرست حساب یغذا تو

 ندارم! ازینه چون ن _

 که فرشته ام مُرده چرا! من

. آرام هردفعه خورده کم مونده تف کنه تو دهی. مزه آشغال مشهیتونم! چه کار کنم؟ غذاهام مزخرف م ی: خب نم_

 صورتم!

 ؟یریگیپاچه م ریزن بگ گنیچرا م وانهیخب د _

 . میگلو یچپاند تو یلرزد و بغض را فرشته م ی. دلم مرمیگ یدفعه را پاچه نم نیا

 شود مگر؟ یبار، چه م نیسرم بشوند ا زبانیکامران م یها شانه

 ام: دهیکامران را کم د بغض

 .داداش غالمتم
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تونم. به روح  یتو نظرم. به خدا نم ادیفرشته م یکنم چشما ینگاه م یزن یکامران! هروقت تو چشما ادی: دلم نم_

 رشته!ف ده،یم یمعن هیبرا من فقط  گنی! اصال زن که مشدیگذاشت. به خدا نم شیتونم. مامان صد بار پا پ یخودش نم

 عشقه؟ تعهده؟ ه؟یاسمش چ _

ه رو تو مغزت داشت یکی دی. باکنهیاشتباه م ادی. قلب، زهیقلب په؛یچ فه؛یمزخرفه؛ کوتاهه؛ کث که؛ی: عشق کوچ_

 !ه؟ی. عشق چیباش

! تا حاال صد بار عاشق شده است! هفته میگو یفهمد چه م یدو روزه. م یعشق ها یدهد؛ بو یغربت م یاش بو خانه

 دو بار. یکی یا

 :دیگو یم

 رضام. نگران

 ...رضا

مضاف تهوعم شده است. ساعت را  یکند. دلهره بد یغلط م ادیگفتم دل ز یکامران م یداشتم برا زند؛یشور م دلم

و با  منینش یخانه ام. کنار تخت آرام م میشوم؛ تا نه و ن ینمانده. نُه بلند م یلیکنم. سه و ربع. تا صبح خ ینگاه م

تا من  ردیبگ لمیمهشاد را ببافد و ازش ف یبار موها کی دیبگو بایبه ز میگو یکنم. به عادل م یم دارشیب یمبوسه نر

با  .رمیبگ ادیدهم  یتلگرام بفرستد. به آرام قول م یتو میرا برا لمیف میگو ی. عادل شماره ام را دارد؛ مرمیبگ ادی

آخ اگر فرشته هم  ؛یذغال یپارک! چا یتو یکباب ذغال کیبه  کنمیکنم و دعوتشان م یم یلبخند از آفاق عذرخواه

 شود... یباشد غوغا م

 شود و ... دلهره.... یم دهیدهم. لبخندم ماس یم انیزند و به توهماتم پا یحرف م کامران

برد؛ دلم شور است و...  یشود. خسته ام و خوابم م یم یبرد و ادامه شب در خواب سپر ینرم خوابم م یکاناپه  یرو

 برد. یخوابم م

سردش با صورت  یزد. برخورد دستها یم غیصورتم. اسمم را ج یکوباند تو یم یلی. با سزد ینفس نفس م فرشته

را گرفتم؛ کنار گوشم ضجه زد. منگ  شیرا باال بردم و مچ دست ها میبود. دست ها یداغم پارادوکس آزار دهنده ا

زد. کامران کنارش  یم غیداد و ج یتکان م ار می. شانه هادمید یکه واضح شد، آفاق را م رشیچشم گشودم. تصو
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غار خوابم برده است و  یکردم مثل اصحاب کهف سال ها تو یکردم مُرده ام. حس م یبود. مثل من منگ. حس م

 . نامعتبر است زمیبرگردم همه چ ایخواهم به دن یحاال که م

 نهیگوشم فرو رفت و چنگ زد به س یت شده از ضجه، توکلف یبا آن صدا غشیترش کرد که ج وانهیبازم د یها چشم

 ام.

 الل شده بود.  کامران

 :نیزم یرو دمی. مثل زلزله زده ها پرکرد میبا ضجه صدا یخودم امدم وقت به

 شده؟! یچ

تخت نشست و کم رمق  یرو شیگردنش... دست ها ی. شالش افتاده بود رونیزم یاز کنار تخت سر خورد رو آفاق

 کرد و هق زد.  سرش را خم

 آفاق وارد اتاق نشد؟!  یکنارش نبود چرا؟ چرا از ضجه ها آرام

باال  یزدم. نفس نداشت؛ سرش را آرام آرام کم شیآفاق رفت. کنارش زانو زدم و با عجز صدا یِپ رانیح میها چشم

 .اش یشانیبود به پ دهیاز عرقش چسب سیخ یبود. موها سیآورد و اسمم را لب زد. صورتش قرمز بود. خ

 زدم: لب

 !؟یسرش آورد ییبال چه

 لرزاندم: ادشیرا چنگ زد. فر میران پا شیناخن ها ،یناگهان یغیج با

 کور شده من بُردش.  ی. جلو چشمابُردش

 ! بردش! بردش! بردش

 ....د...اومی...مبچم صداش در ن _

 وار ثابت مانده بود. وانهید پلکم

 زد: غیو ج میران پا یرو دیبار کوب چند
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 کن.  یکار هیکن.  یکار هی

 بود. لیچشمم آورد. شماره موبا شیلرزانش پ یرا با دست ها یکاغذ

  ببازم؟ هم را آخرم ٔ  مهره ؟یکن یم یباهام باز ی... دارخدا

 شانیبرا شان؛یزندگ یکامران دارند تو کیدارد. آدم مُرده ها  یخورَد... آدمِ مُرده که تلفن بر نم یزنگ م لمیموبا

. شودیم رهیمن خ لیو به صفحه موبا ردیگ ی. برگه را از دست آفاق مشود یخرد و شب ها مرهمشان م یدارو م

 فهمد.  ینگاهم را م

 ... سامان قرار ندارد. سامان... سامان سامان ندارد. آرام. سامان رامِ روزگار شده، آرام ندارد. قَرار

 کنم... ید. تماس را برقرار مزنن یکامران حرف م یکنم. چشم ها یدراز م دست

بود.  تدیشدم. بچت بود؛ زن جد مونیپش دمید تویخال یرفتم باال جا یخواستم موقع نبودنت برم باال. وقت ؛یرفت _

 !یکنیدفعه چه کار م نیا نمیخواست بب ی! دلم میتو نبود

 یزندگ ٔ  صحنه به نه، که جرم ٔ  کند مجرم به صحنه یباور م یانقدر مزخرف باشد؟! ک یکند که زندگ یباور م یک

 سامان برگردد؟! 

 :دیآ یم شیصدا

 گرو دستمه! یندارم! برا شی! کاریخواد سکته کن ینم

 مرا. یندارد دخترک قربان یگرو دستش است و کار یبرا

 مامانشو کشتم... شیکه چند سال پ میَ... من همونترسهیسنکوب کرده! از من م _

 من... دخترک

ملتمس  یزد. چشم ها یفرشته ضجه م یمن برا یِ عزادار ِی... آخ خدا... مثل ِ روزهادیآ یآفاق م یضجه ها یصدا

و  دیرسوخ کند اما نه! نه! سامان دفعه قبل ترس میبه چشم ها یزیچ ماین یبود تا از حرف ها میچشم ها رهیخ

 جنگد...  یبار م نیبار فرق دارد! ا نی. ادینجنگ

 کند: یرمق التماسم را م ینوا ب یب آفاقِ
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 بر. بچم سامان!...غمیه ت... تو رو به پ...... تو رو خدا... تو رو به روح فرشتسامان

 :دیآ یم ماین یصدا

 ندارم. شیبگو انقد زار نزنه. بگو کار بهش

 توانم حرف بزنم؟! یمگر من م م؟یبگو من

و سرش را  رمیگ یخورد و از شانه اش م یزند. سرش دوران م یاله ممثل مادر مُرده ها ن گر؛ید شینا نمانده برا آفاق

 گذارم.  یم میپا یرو

 :میگو یکامران م به

 .اریاون جا؟ آب ب یمُرد

 :دیگو یم ماین

 .ایب دمی! چند روز. بعد بهت آدرس منجایندارم. گرو باشه ا شیندارم. کار شیکار

  ؟یدار سمیساد ؟یمرض دار ؟یضیمر

 ببرش. ای. بعد بنیخوام باهاش حرف بزنم. هم یبرم. تموم شدم من. آخرامه. فقط م خوامیندارم. م شیکار _

 نمرده است!  دیگو یم میپا یِبسته اند و داغ شیدهد که چشم ها یم یآب به خوردِ آفاق کامران،

 . ستندیفرشته لخت ن یزنند. مثل موها یفرشته برق نم یماتند. مثل موها شیموها

 روز؟!: چند _

 چند روز. _

 . ولش کن.رهیمیکنه. م ی: دق م_

 ندارم. شیکار _

 ! ولش کن.رهیمی: از ترس م_
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 کوبد: یام م قهیشق

 ! تو رو به ناموست ولش کن.ته؟یحال ناموس

 اآلن نه. _

 . ولش کن.کنهیم گهی: اون اآلن سکته نکنه دو ساعت د_

_ ... 

 اونو ولش کن. ول کن. ی. ولدمی. جون؟! جونمم مدمیم ی! پول؟! هرچقد بخوا؟یخوا یم ی: چ_

 

 ی. اشک آفاقندینش یم نیزم یافتد و رو یاز دستم م لی. موبادیآ یبوق ممتد تلفن م یصدا یرود وقت یجانم م و

 چکد.  یهم ندارد م دنینفس کش یدراز به دراز افتاده است و نا میپا یکه رو

 ام!  یبه کردم و شد عادت تمام زندگبار تجر کیکشم؛ آفاق عادت ندارد! من  یم آه

 سرش گذاشتم. هق زد و مچم را چنگ زد.  ریو ز دمیرا کش یتخت بالشت یرا سر دادم و از رو دستم

 را از صورتش گرفتم. فرشته زل زده بود بهم. نگاهم

 .میریم یبا هم م ییمن عادته. اگه مُرد سه تا ی: مُردن تو زندگ_

 خود ساخته. یاصلِ لعنت نیکرد. هم یبود که آرامم م نیهم و

 کدام؟! قاً ی! دقخورَد؟یدهد. به کدام دردِ من م یرا دستم م لیو موبا دیآ یکامران دنبالم م روم. یم رونیاتاق ب از

 :دیآ یکامران م یشود. صدا یخانه مقصد اولم م درِ

 سامان؟! کجا

 زنده ها. یقبرستان بود برا کی کاش

 شانه ام: یرو ندینش یدر. دست کامران م ٔ  رهیدستگ یرو لرزدیم دستم
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 بگو به من. ؟یبر یخوایکجا م داداش

 ندارم؛ جان ندارم؛ نفس ندارم؛ آرام ندارم: رمق

 .شهیم ریبا اتوبوس برم د م؟یبر یم

 :دیگو یو هراسان و نگران م ردیگ یرا دست م چییسو

 ؟ی! کالنترم؟یبر کجا

 شنوم: یآفاق را از پشت کامران م هیگر یصدا

 ! امیم منم

 نوا آوار شود.  یکه قرار بود سر آفاق ب یادیکند از فر یم یریشگیپکند؛  یم یانیپا در م کامران

 بهتره. نیشما خونه بمون _

دو  سابقه اش. با یب یشانیپر یتپد برا یو قلبم بد م دیگرا یم ی! رنگ رخش به کبودیحت ستدیندارد که با رمق

 زنم: یکند. پلک م یالتماسم را م م؛ی. زل زده است به چشم هاشرتمیزند به ت یدست چنگ م

 تونم تمرکز کنم. یت رو اعصابمه. نم هیگر

 نیزم یرو لچریکه مادرش با و یآن جا؛ لواسان. وقت میپرواز کرد به شب مرگ عارف... آن شب که با نگار رفت ذهنم

 کنم. مادرش هنوز زنده بود؟! نگار چه؟! یبتوانم کار نکند تا هیزده بودم خفه شود و گر ادیواژگون شده بود. فر

 زدند. میصدا هیو ملتمس و با گر دندیآفاق لباسم را کش یها دست

وحشتناک...  یبرخورد یآمد... صدا یاعتنا رفتار کنم؛ مثل تمام عمرم. در را باز کردم؛ ضجه آفاق م یکردم ب یسع

د؛ شون یخم م میخورَد. پاها ید به چوب سخت در. دلم تکان تکان مکوبان یسر م یگردم. آفاق با زار یپر شتاب بر م

 ... رونیاند ب دهیها سرک کش هیهمسا

 : پاشو آفاق!_

 شود: یحلقه م میدور پا چکیمثل پ دستش
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 !بچم

 یزنِ ب نیبه ا ؛یاز من گرفت ای...! خداریرا ازش نگ یکرده. زندگ دایاش را پ ی... بعد از چهارده سال زار و زندگایخدا

 اما بده! دهیپناه و غمد

 یها را قانع م هیهمسا یکشند باال و کامران با عذرخواه ی. آفاق را ممیحرکت دست ها یشود چاشن یم خشونت

ت س ییزن تماشا کی یمرد و ضجه ها کی یرا بکنند داخل! به خدا که درماندگ شانیشوند و کله ها الیخیکند که ب

 دارد مگر؟!  دنیاما ارزش د

 ندارد!  دنیشده؛ د زانیاش از گردنش آو یروسر یزن از فرط زار نیمحترم ا یداخل... برو داخل خانم؛ آقا وبر

  .میشو یداخل آسانسور م ییکشم و سه تا ینشاند. دستش را م یسرش م یو رو ردیگ یگردنش م یاز روسر دستم

 گرداند: یصورت آفاق را بر م م،یصدا

 کنم آفاق! یم درستش

نم توانم تمامش ک یکنم. م یتمامش م شهیهم یبار برا کیتوانم...  یبار م نیکند. دفعه قبل نتوانستم. ا یم نگاهم

 دانم... یرا نم شیمایبه نفع ن ایبار؛ به نفع من  نیا

 هست ایچشمم باشد و تا دن یجلو شهیگوشم باشد؛ صورت مثل ماهش هم خیتا ابد ب دیآرام با یدانم صدا یم فقط

 شود.  یگاه سرم م هیآسانسور تک نهیکشم و آ یباشم. از نبودنش آه م شیایدن

 بلعد... یرا نوشته اند رمقم را م nدسته اش حرف  یکه رو مایمخصوص ن یِچاقو

 ... دخترکم... دخترکم...دخترکم

 

* * * 
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و  ستیسبز رنگ بوده باشد حاال ن زیپشت م دیکه با یرسم. سرباز یکنم و به طبقه دوم م یم یکیها را چندتا  پله

ز کنم. ا یرنگ حک شده پرواز م ییصفحه طال یرو ینام سرهنگ صامت ق،یکه کنارش با خط نستعل یاتاق یبه سو

 کشد.  یطول م هیسرهنگ سه ثان یپا ریتا افتادنم ز وار،یآرامِ برخورد در به د یصدا

دهم.  یو نگاهم را تا نگاهِ پر از ابهتش سوق م زنمیشده را سفت چنگ م دهیکه با شلوار فرم مخصوص پوش شیپا

دوستم  ایکه تا مدت ها قبل همکار و  یمردان یگذارم جلو ینم ش؛یپاها ریز رمیگذارد بم یگذارد بشکنم؛ نم ینم

 بگذارد!  دیخرد شوم. نبا گریبودند بار د

 .خورد یجفت جفت پاها سر م یرو زیم ریاز ز نیزم یرو نگاهم

 :ندینش یشانه ام م یپدرانه اش رو شهیهم دست

 پسر!  میینجایا نیهم یبرا

 . پدر را کرده یدهم. دلم هوا یم هیتک شیزدم. سرم را به پا یتنم وگرنه زار م ینبود تو جان

 .ینش یجنگم که تو قربان یبار با شرفمم که شده م نیاون بار نشد! ا _

 نشود خدا! یام قرباناصال... بچه ام... بچه  ردیبشود؛ بم ی]من[ قربان

 که من انتظار داشتم؟  یبود اون ساختن نیتوعه سامان؟! ا یبرا دیسف یمو نی! ایچقد شکسته شد _

 سازند.  یها، وجود نم رانهیو یشدم؛ رو رانیو ..زمیزلزله خ یدامنه  کیسازند. من  یگسل، بنا نم یرو

 گناه نبود. ی. عذاب وجدان... حقت نبود. حق اون زن بکنمیچهار ساله دارم با عذاب کار م _

آغشته به  ی... موهاکیشل یملتمسش... صدا یشود در ذهنم... چشم ها یم یسنگ قبر تداع یفرشته رو نام

 خونش... یِسرخ

 درب خروج ندارد؟! ت،یایخانه ات، دن خدا

ا . صد تمشونیچقد خنگن. دست کم گرفت میکردیته خط معتمده و گروهش. با خودمون فکر م میکرد یما فکر م _

 تیهو دونستنیدونست. آقا باال سرا همه م یباند معتمد. معتمد خودشم نم یتو ی. صد تا نفوذآقا باال سر داشتن

 ستمیو رفقاش نبوده. س مایاصال کارِ ن ستمیس ک. همشونیو دست کم گرفت میعمل نکرد یتو رو... ما حرفه ا یاصل
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. فرستادنیم امیاز طرف ما به تو پ ستمیهک کرده بودن؛ مدارک تو رو اونا جابجا کردن و با هک س ماین یدِرایرو ل

 امیپ یو تو کننی. مدارکو جابجا میا یکنن تو ک یرو حال ماین یجور هی خواستنی. ماز اونا بوده ریاخ امیدو پ یکی

 رو خودشون اعتراف کردن. نای. اگن کجا گذاشتنیم

 کند: یم دلم را خنک حرفش

 ویمه چه خورهیبه دردشون نم گهید ماین فهمنیم یوقت یاصل یدرایمونده... اونم ل مای. ن..میکرد ریدستگ اشونویلیخ

 قیسوزوندن. خودش موند؛ زنده موند. از طر کردنیم یکه توش زندگ ییالیو ی... خواهر و مادرشو تورنیگیازش م

که اون هم سالهاست تو چنگمونه و طعمه مون شده! گروه  وندم مای. نمیکرد ریکه شد دستگ ییافرادو تا جا هیبق ماین

 تو. هیبرگشته به قض مایمونده فقط که ن یآخر

 !گر؟ید یقربان کی... آرام... من

 لیست! مغزش پوکه! پوک! شراب مخشو تعط وانهینداره داشته باشه. اون د یلینداره به بچه ت. دل یکار میمطمئن _

 ستیقَدَر ن فمونی. حرمونده با صورت پر از لکه اهیتنِ لشِ س هیبرنزه و بازوها  کلی! از اون هیمونیم شینیکرده. بب

 . مشیریگ یاما ما دست کم نم

 . حامد است.ندینش یبه دلم م شیکه رنگ آشنا یشود. نگاهم تا عمق آن جفت چشم یبه طرفم دراز م یدست

 داداش سامانِ من پاشو!  _

 مرگ به سر دارد... یتنِ دردمند و خسته مانده که سودا کیاش سامان سامان... از داد داداش

 :دیگو یم یکه با آه دیآ یسرهنگ م یصدا

 . بده بخوره. فشارش افتاده زیچ هیببرش اونور بهش  یبازغ

خواهد  یرا م یوانیبعد ل هینشاند. چند ثان یم یصندل یچربد و مرا رو یاست. زورش به من م دهیو ورز یکلیه حامد

 کنم. یدهانم کند که ممانعت م کینزد

 !یوفتیپس م ی! داروونه؟یچرا د _

 حالت تهوع دارم...  یعنیدهم؛  یدهانم تکان م یجلو یرا به حالت دوران دستم
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 :دیآ یسرهنگ م یصدا

 تحت کنترلمونه.  زیجمع باشه. از بابت دخترت نگران نباش. ما کامالً همه چ التیخ

 بود؟! شود نگران ن یم مگر

 

* * * 

 * آفاق *

 وقت ها یشود. بعض ی. کامران قصد آرام کردنم را دارد اما واقعا نمامدهیبند ن یا هیاشکم از صبح تا حاال ثان ٔ  چشمه

 شود! یشود که نم ینم

فرستم.  یاش لعن م یروم و بر باعث و بان یدر دلم قربان صدقه اش م نمیب یخسته اش را که از دوردست م کریپ

 پرسم: یم انیو گر قراریب ندینش یشاگرد م یصندل یکنار کامران رو یوقت

 شد؟! یچ

 یم نیچشمانش بر زم یحجم از اندوه و خستگ نیو ا ستیگر یآرامَش کرد. کاش م شدیکند. کاش م یم نگاهم

 .دیچک

 :دیگو یم کامران

 ! یسامان! جون به لبمون کرد گهید بگو

 بندد: یچشم م یا عقب بردن صندلکشد و ب یدهد؛ آه م یم هیتک یصندل به

 ! یچیه

 دهد. یم ادی[ِ کامران را با فریچ یعنی] جوابِ

که ازش  دیگو ی. عقلم ممیرو یو به خانه سامان م داردیرا بر م نشیماش چییخانه کامران. سامان سو میگرد یم بر

 ام اما حکم کرده در کنار سامان انتظار آرام را بکشم. یام کند و بروم خانه. دل لعنت ادهیبخواهم که پ
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را  یزیبود. حوصله و اعصاب و تحمل هرچ ی. منزوکرد. کم حرف بود یسکوت م شهیراه سکوت کرده بود. هم یتو

 نیبود. با ا یبیها دوستش داشتم. دوست داشتنم دوست داشتن عج نیآورد و من با همه ا ینداشت. زود جوش م

و هم خودش را و هم آرام  میازدواج کن اشتم. دوست ددادمیرا ادامه م یهرگز دوستم نخواهد داشت زندگباور که او 

توانم هضم کنم اما  یدوستم نداشته باشد را م نکهیکنارم داشته باشم. ا یجورِ خاصتر کی... یجور گرمتر کیرا 

 نتواند تحملم کند را... نه! نکهیا

 نیو غمگ بانهیدهم. آن چنان غر یچشمانم را به سمتش سوق م ستیبه حال نشک زمانش متعلق  یکه ب یاستپ با

دانم. مثل  یرا نم ارشیو با اخت اریاخت یگذارم پشتش؛ ب یزنم. دست م یهق م شیفرمان گذاشته که برا یسر رو

 شود. یدستم صاف م ریرنگش ز یتونیکنم. بلوز ز ینوازشش م قیمادر، مثل خواهر، مثل رف

 تو بودم. کاش من!  ی. کاش من به جا..شودیم میحرکت دستها یسمفون دنشینفس کش تمیو ر آه

 خدا بهتر میتوکل کن یبار با هم دو نفر نیبار، بهم برگردوندش! ا هی: به خدا توکل کن! من به خدا توکل کردم _

 کنه. یکمکمون م

 دهم: یجان م ندینش یصورتش م یکه رو یو تلخ یلبخند زورک با

 !یریگ یبند آبغوره م هیبزن. صبح تا حاال  لیباغچه خودتو ب ،یبلد تو

عطر  یکه هنوز دلش برا ی. من مردستمیتنها ن ایدن یچقدر خوب است تو نشاند به تنم. یاش آرامش م رهیخ نگاهِ

 لرزد را... دوست دارم! یلباس و عکس همسر مرحومش م

 کند: یرا خاموش م نیماش

 !؟یگیبهم م قاً؟یشد دق یچ صبح

 ؟یخواه یرا م نی! فقط همن؟یهم فقط

 لرزند: یم میو پا دست

حس  هشت صبح بود که یکای. نزدمیدیهمونجا خواب می. متکا پُتکا و پتو هم برداشتمیتختِ آرام تشک انداخت نِییپا

مرد  هی. چشامو که وا کردم دمیدست. ترس هی. دستم خورد به دمی. با چشم بسته دست کشهیزیچ هیگلوم  یکردم رو

! گفتم... دینکش غیج دیشد و مَرده رو د داریکه ب ام. آردمیکش غی. اومدم با وحشت پا شم که گلوم سوخت. جدمید
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 یوقت یکنن باهامون! ول یم یتو ان دارن شوخ یدوستا دیآشناست! گفتم شا یعنی دهینکش غیآرام ج نکهیگفتم... ا

 یچمدون بزرگ بود. دست و پا هیم از ترس! کنار تشک چاقو رو سمت آرام گرفت و کُلتو سمت من الل شد دمید

مو نشنوه. از کلت و  هیگر یبست. تو روز روشن داشت... دستمو گذاشته بودم جلو دهانم تا صدا نابآرامو با ط

 ی. دستااوردمیطاقت ن گهینم یچیبنده و آرام ه یپارچه م کهیت هیداره دهنشم با  دمید ی. وقتدمیترس یچاقوش م

عف که ض چوندی. چنان دستمو پنتونستمکنم، اما  یکار هیحداقل  ایکردم بزنمش  یزدم. سع غیمرده رو گرفتم و ج

 منو نبست.  یول دونمی... نمدیوقت نداشت؛ شا دی. شاتونست منو ببنده یکردم. نم

 زدم: هق

 کرد تو چمدون... یآرامو به زور م داشت

 ... خدا جان! ردیمیمرد م نی... خدا اای... خداایآمد... خدا یم شیهاعق زدن  یباز شده بود؛ صدا نیماش درِ

. کم رمق دمیکش یکمرش م یرو ی. مثل خودش خم شدم. دستم را دوراندمیقدرت دادم و تا کنارش را دو میپاها به

 !یتو بودم لعنت یداد. کاش من جا یجوالن م میچشم ها یداد؛ اشک تو نیاش را به ماش هیتک

 رفت. فشیمردانه ضع یلرزش صدا یدلم... دلم برا د؛یلرز یم شیصدا

 پدر و مادر! یاون ب یتو دستا دهیاالن داره جون م _

 ... دخترکم...آرامم

 همون آرامِ سابق؟!  شهیآفاق؛ برگرده هم م ترسمیم _

 شد: نیبندِ ماش دستم

 ! ایعقب؛ راه ب یریم یبترس

 .امیدفعه راه م نیا ام؛یراه م _

 

* * * 
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 سامان ** 

 داشته و االن یآن وقت چه حال نکهیخانه حالم بدتر شد. رختخواب وسط اتاق آرام پهن بود. با تصور ا میدیرس یوقت

 یاشاره م یسمت چپ یکه به جا دیآ یهق هق آفاق م ی. صدانمینش یتشک م یشوم و رو یدارد خم م یچه حال

 کند:

 ود.... ب دهیخواب نجای...مه

 شوم.  یخودم مچاله م یبالشت و تو یگذارم رو یم سر

رنگ؛ کتابخانه  یصورت ریتحر زیرنگ؛ م یشود. اتاق آرام. تخت صورت یاتاق م خِیخواب سرد است؛ نگاهم م رخت

لبه عمو ... کستییتو وری... اولیدر اونل یکه عاشقشان بود... بابالنگ دراز... خانه کوچک... آنشرل ییکوچکش با کتابها

 را از بر بود! . تمامشانتام..

فرشته  یراب نکهیغر بزند. ا میبه غذاها نکهینگاه کند. ا ونیزیو تلو میپا یسر بگذارد رو نکهیا یپر زد. برا شیبرا دلم

 پتو بندازم. شینصف شب ده بار بلند شوم و رو نکهیبغض کند. ا

مشت شماره که  کی یزنم و انگشت رو یتماس زل م نیآورم. به آخر یرا در م لمیو موبا بمیج یکنم تو یم دست

 شود؟ یچه م یریدر گوشم... آخ بم چدیپ ینحسش م یگذارم. بعد از چند بوق صدا یم دهیقصه خواب کیپشتشان 

 ... امیاز سر زندگ فتدیات ب هی... آخ سایآخ نباش

 ! ؟یعجله دار یلیخ _

 ست... ! خودِ جان دادن استیکه درمانش دست تو باشد عجله ن ی! دردعجله

 شود: یها م وانهیمثل د شیصدا

خواستم حرف بزنم باهاش. گناه داره! نگارِ منم با زبونِ بسته مُرد. نگارِ منم زبونش بند اومده بود از ترس که  یم

 کنه. یزنمش زبون وا نم یم یزنه؛ هرچ یکنم حرف نم یم یجزغاله شد. هر کار

 شوم؟! یمن دارم مثل نگار جزغاله م ایشود  یداغ م رختخواب

 : نزنش؛ تو رو روح نگارت نزنش. _
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 روح نگارو هم سوزوندن! _

 ... نفسم...نفسم

 دست از سر اون طفلک بردار.  یپرست یم ی: ول کن بچمو... تو رو به هرک_

 زنم: یم نعره

! به واهلل که گذرهیواهلل خدا ازت نمبزدل؟! به  یکن یم یخال فایکارت کرده مگه؟! چرا زورتو سر ضغ یاون چ یروان

 !گذرهی! به خدا نمگذرهی! نمگذرهینم

! فقط صدا، نور، حرکتش را ؟یکن یصحنه ها را کات نم نیچرا ا ایشده است. خدا مینعره ها یضجه آفاق چاشن یصدا

 ! ؟ییگو یم

 !یایفرستم... تنها م یکه م یغروب؛ آدرس ۷پنج شنبه ساعت  _

 ...بوق

 غروب نمردم خب! ۷ل از پنج شنبه ساعت من تا قب اگر

 زند: یرا چنگ م میبازو آفاق

 گفت؟! ی...چ

بود. درمانده بود؛ نوک انگشتش را لمس کردم تا فشار دستش  سی... آخ نگاهش پرِ اشک بود. صورتش خنگاهش

 کمتر شود:

 شنبه غروب!  پنج

 هق هق مضطربش گفت: با

 کار کنه بچمو؟! یخواد چ یم
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 میسرم و آنقدر با موها یباال ندیخودم جمع شدم و چشم بستم. دوست داشتم فرشته بنش یرخت خواب تو یرو باز

سرش و مست شوم. اما حاال  یام و چانه ام را بگذارم رو نهیس یخواستم سر بگذارد رو یکند تا خوابم ببرد. م یباز

 ؟! را چه یرا بلد بود، همسر یبود. آفاق مادر نجایفرشته، آفاق ا یجا

 سامان؟! آشغال پس فرشته کشک بود؟!  همسر

رد. ک یم یباز شیپا یو با انگشت ها شیزانو یباز کردم و نگاهش کردم. چمباتمه زده بود و سر گذاشته بود رو چشم

 آمد.  یم نشیف نیف یصدا

 آدم ها را داشت که نگرانش شوند. من که را داشتم؟!  نیبه حال آرام؛ ا خوش

 :دیآ یآفاق م یصدا

 ششایبود؛ هم خودش هم اخالقش. ر حیباشش! زشت بود؛ وق دهینبود که اون نکش ایدن یتو یچیمعتاد بود؛ ه بابام

 شده بودن. اهیبود همه س ختهیهم که نر ییبود. اونا ختهیبلند بود؛ کچل بود. دندوناش همه ر

م؛ . لباسام؛ خوددادیبو گند م شهیهم مفرط بابام. خونه مون یدنایکش یفرزند بودم؛ ناخواسته بودم؛ ناخواسته  تک

هامون. مامانمم معتاد شده بود اما نه اندازه بابام. از خونه مون متنفر بودم. با  هیمامانم؛ بابام؛ محله مون؛ همسا

 یچیز ه. بابام ارهیگند بم یخونه مون تا از بو ادینشده بود ب ریس شاز جون یچکی. همینداشت یارتباط چیه المونیفام

نوار  یفروخت؛ جا یخونه مونم م ی! بابام ساعت هایچیبزرگ خونه که ه لیگذشت. وسا ینم دنیمواد خر یبرا

 من!  یایچسب؛ کتاب درس

شوهرش داده  یسالگ ازدهیاز محلمون فرار نکرده بود آخرش تو سن ده  یبار زد به سرم فرار کنم، هر دختر چند

ذره بزرگتر که شدم، پونزده  هیمث اونا.  یکیبشم  خواستمیخواستم به سرنوشت اونا دچار بشم. نم یبودن. نم

تا از  مزدیدور م رونینداشتم. واسه خودم ب یتدوس چی. هگذروندمیم رونیوقتمو ب شتریب گهیشونزده سالم که شد د

 پسره آشنا شدم، هیبا  نکهی. تا اخوردیبهم م شدیکه به اونجا مربوط م یخونه مون دور باشم فقط. حالم از هرچ

اگه بگم، اونم بره. به هم  دمیترس ینگفتم براش، م یچیمهربون بود. اول از خونوادمون ه یلی. خبود دیاسمش ام

 هر روز. چهار سال ازم بزرگتر بود. میذاشتی... با هم قرار ممیدش کترینزد

بود. کارم  یشدم چون واقعا پسر خوب یباعث شد بهتر و راحت تر بهش فکر کنم. منکر دوست داشتنش نم نیهم

من  یبهتر بود. پدرش معتاد بود اما مث بابا یلی. اونا مثل ما نبودن وضعشون خدنشیرفتن و د رونیشده بود غروب ب

داد و مث  یو عرق نم اکیتر یبو چوقتیه شم! مامانش سالم بود، خوددیکش یدستشو نم دیرس یکه م یهر آشغال
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 شد که به یبعدش رابطه مون جور میسال و ن هیسال،  هی نکهیتا اکرد.  یدلگرمم م نیما ندار و بدبخت نبودن... هم

خواست نجاتم بده. ته دلم  یبود و به قول خودش م دهیفهم مونویکردن داد. وضع زندگ یخودش جرئت خواستگار

 رون،یبزنم ب یآشغال لهیاز اون طو خواستمیتهش طالقه! منم که م یابونیخ یازدواج و دوست نیباور داشتم که ا

بهشون گفتم خواستگار دارم بابام کنار گاز  ینداشت. وقت یراه بود. به حال بابا مامانم فرق نیبهتر دیازدواج با ام

اشکمو در آورد و مصمم  کیرک یشوخ هی ابابام ب دنیحرفمو شن یکرد! وقت یوا م دیجد هینشسته بود، مامانم داشت 

 هیاحمقم قبول کرده بود.  دیتا سکه! ام ستیمو گذاشتم دو هیمهر که داشتم یترم کرد برا رفتن! محض باورِ اون باور

 دمش!  یکه منو رسوند یخونه ام کرد به اسمم، همون خونه ا

ران سفر به قم جمک هی. با میرینگ یهم به نفعشون بود عروس دیام یکرد، مامان بابا یآدم حسابمون نم یچکیکه ه ما

 نزنه.  یپدر مادرش سر ازدواجمون حساس بودن مجبور بود حرفنبود اما چون  یراض دیسرشو هم آوردن! ام

نداشتم ازش جز  یخوب بود. خواسته خاص یلیخ دی. امدمید یمامان بابامو نم گهیخوشم بود. د یاز ازدواج روزا بعد

. میرفت و آمد نداشت ادیکرد. ز یبرام فراهم م لیخواستم با کمال م یم ینشه. هرچ یمواد و کثافتکار یقاط نکهیا

نه مامان خو میرفت یبار م هی! هرچند وقت لیکه کال تعط مخود یمامان بابا مشون؟ینیبب میبود که بر یاصن ک یعنی

 یه! ولن ادی. البته زرونیبردم ب یم ومدیشبا که از سر کار م دی! امالشونیخونه فام میو دو بار هم فقط رفت دیام یبابا

 خوب بود.

کردم. درسم افتضاح بود. ول  لیحامله ام. تلخ بود برام. از بعد ازدواجمون ترک تحص دمیبه خودم اومدم و د نکهیا تا

 یلیخودم خ یکه گفتم بال در آورد ول دیشدم. به ام یداشتم مادر م یسالگ فدهیسن ه یکردم بهتر بود! تو یم

 داشتم. بعد که عشق و ایبطنمه فوب یتو ردمکیحس م هک یواقعا ترس داشتم. نسبت به موجود لیآشفته بودم. اوا

ت به نسب یوقت شدم،یاشتها م یب یوقت شد،یحالم بد م ینسبت به بچه رو حس کردم دلم گرم شد. وقت دیعالقه ام

پشتم بود. مهربون بود باهامون. با من و  دیکردم، بازم ام یم یبداخالق دیبا ام یوقت دادم،یواکنش نوشن م ییهر بو

 . بچم خوب بود

 "مُرد!  قیصد"بار بابام اومد خونه مون و بهم گفت  نیاول یبرا نکهیا تا

کردم  هیگر شیخوشگل ی. من فقط برادناشیکش هیشده بود پا قهیبود چون صد قشیبود؛ ناراحت رفتن صد ناراحت

فحش داد پشت سر  ی. کلدیفهم دیهامو د یزار هیاومد گر دی. شب که امشد میبه اسم ابراه یالشخور فیکه ح

 . رو به زن حامله گفته یزیچ نیکه چرا چن میابراه
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. به هوش که نداشتم مانویسالم بود، تابِ درد زا فدهیبودم. فقط ه هوشیکردم. ب مانیچشم به هم زدن زا هی یتو

استقبالِ  شد دیام یبدم. اما چشم اشک ریبهش ش نم،یبذارنش رو س خواستی. دلم مخواستیاومدم دلم عطر بچمو م

 فیکث مارستانیتخت اون ب ی.. وحشتزده روزدم. غیبند دلم پاره شد. ج د؛ینفسم بر خت؛یچشم باز کردنم. دلم ر

 یم غیزد تو صورت خودش که خفه شم! اما من بدتر ج یکرد. م یالتماسم م دی. امدمیکش یم غیبودم و ج تهینش

  ''نمرده!  دینمرده! به خدا نمرده! به مرگ ام". آخر دست گذاشت رو دهنم با هق گفت دمیکش

 اعتراف کرد. دمیدستش دارم جون م ریز دید

 ''غلط کردم آفاق! به جون خودت غلط کردم!''

 "! دنیبُر یکردم سرمونو م یآفاق به خدا اگه اون کارو نم ''کردم بچه رو کشته! گفت  فکر

 زدم!  یاشتم عر مواقعا د من

رِ س یاغی هیبا  میکرد یخواستم شرمنده تو و بچمون بشم. شرط بند ی! نمیپول نداشتم آفاق! تو پا به ماه بود "

 یبرا یشوخ هیبود اما  یبود. جد یدادم. همش مسخره باز یم ونیلیخونه رو تنگِ صد م دیباختم با یفوتبال؛ اگه م

 ،یشد. فکر کردم هالوعه! باختم! خونه رو اوک یم بمینص رفاز ط ونیلیباختم خونه و صد م یکه اگر م یثروت یمن برا

و صد تا گُنده قلچماق شده بودن  کهی. اون مرتیبودن باردار دهیآوردم؟! فهم یم یاز کدوم گور ونویلیاون صد م یول

 ". کرده بودن دمیو تهد میت هی

 زد: یضجه مکه تمام پناهم بود داشت پا به پام  یمرد

 ''بودم!  دهیخواستن بکشن! مثل سگ ترس یدخترمونو م یآفاق "

 نداشت؛ صاحب نداشت... کری. در و پایمارستانیب لمِیف میبود شده

 ". میپوشش شده بود اهیدم در اون پرورشگاه که االن س ذاشتمشیاگه نم یآفاق "

شدم اون لحظه! فقط  یشد، خودم چ یچ دیام ادینم ادمیبود سامان!  دهیحرفش مُردم! به خدا هوش از سرم پر با

. نیخورده بودم زم دی. شادیترک یسوخت. پهلوم از درد داشت م ی. صورتم مویکیزدم  یصدا بود تو گوشم. داشتم م

 بود.  بود دم گوشم دیام یضجه ها
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 یل آرامش شد زندگکما یتو یو سردرگم ییکه انتظار داشتم! طالق شد حکممون و تنها یزیشد ته همون چ اون

کرد  یکم از مهرمو داد. التماسم م هیخونه رو فروخت،  دیبرا خودم سر پا شم. ام خواستمیخواستم؛ م یم مویمن. مهر

 ینتاون آب لع دونستمیمن م یافتاد! ول ابیاز آس باهروقت آ میریگ یاز پرورشگاه م میریگفت بچمونو م یبرگردم. م

 یگفت. م یدردونه منو؟ نم یکدوم پرورشگاه گذاشت دمیپرس یازش م ی. هرچفتهیب ابیوقت قرار نبود از آس چیه

 .دمیزبونش کش ریاز ز یبه خودکش دیروز با تهد هیبشم برا گرفتن بچه.  چشیپاپ دیترس

مدت  هیتا  دیکه پشت قباله ام بود شد خونه ام. ام یم و خونه ا هیکه بابت مهرم فروخت شد سرما یخونه ا پول

بودم؛ بچه رو بدون  دی. نا امدمشیند گهی. دشد الیخیب گهید دیمنو د یسرما یبود. هوامو داشت اما وقت حواسش بهم

 پرورشگاه امن تر بود.  ی. جاش توارنیسرش ب ییچه بال اونامعلوم نبود  میگرفت یدادن. اگه بچه رو م یبهم نم دیام

 شدم و رفتم دنبال بچم. نگفتم مادرشم... دیام الیخیب

 م.کن یکردن بچه رو من نگهدار تیمُردن و قبلش وص نشیگفتم والد یگفتم؟ الک یم ی. چخواستنیبا بچه م نسبتمو

 اش؛ پر درد و آرام ادامه داد: یزندگ ینبودِ لذت و آرامش تو یِزد؛ به تلخ پوزخند

 یبرا اروینکنم. رام کردنِ  هی. خودمو کشتم تا گرزوج قبول کردن هیبچه رو  یشدم تا گفتن سرپرست چشونیپاپ انقد

 تونستم کردم! یبود اما هرکار یبدن کار سخت یازت بهم آدرس و نشون نکهیا

 :دیلرز یباران مانده م ریز سیجوجه خ کیمثل  انش،یگر ی. صدااش فرو رفته بود قهیتا  سرش

 یخواستم اگه روز یعرضه باشم. م یزن مطلقه ب هیخواستم  یکنم... نم یمثل گرگا زندگ دیبا دمیاون موقع فهم از

گرفتم و  پلممویشروع کردم. د یسواد آموز یخجالت نکشه. اولش با کالسا دنمیچشم به چشم بچم افتاد از د

واقعا بلد نبودم. اما از پسِ  یا گهیکار د ون. چخوردیکه بعنوان شغل به دردم م یزیهمزمان رفتم سراغ زبان. چ

 یبود. اما نم نیانجام بدم هم تونستمیم ایدن یکه تو یدی. تنها کار مفومدمیم خوب بر یمشت مفنگ هیبا  یزندگ

که نه ماه براش جون  یبا نبودن و به تاراج رفتن بچم. بچه ا ومدمیکنم. کنار ن یزندگ هودهیب یجور نیخواستم ا

که به زورِ  یفشرده ا یداشتم که شروع کردم! مدرک زبانمو سه ساله با کالسا دیداشتن بچم ام یه روزیکندم. به 

 یزارگ هیبانک سرما یکه تو میَم جز اون خونه و پول مهر هیگرفتم. سرما شیَگرفتن بابت شهر فیتاپ شدن و تخف

که  تیزندگ یهست تو یحتما مشکل دونستمی. چون متیسراغ تو و زندگ ومدمین چوقتینبود. ه یچیکرده بودم ه

ترجمه کنم. چندتا کتاب  تونستمیکار کردم. کار کردم. با اون مدرک م. . کار کردمیاز پرورشگاه بچه گرفت یاومد



 مزمنمرگ 

 
413 

 

اعتماد به نفس گرفتم و بابام شد  ینجوری. اکردمیترجمه م قیمحق قیدانشجوها تحق یترجمه کردم و چاپ شد. برا

 . هیو مهر ونهاون خ صیدشمن خودم و حر

داده بود.  ارویبود که اون  یکنم. هنوز همون آدرس داتیاومدم که پ نمیالقل بچمو بب تونمیحاال م دمیفهم یوقت

 ... یدونیکه خودت م شمیبق

و  میآغوش هم بفشار یرا تو گریخواستم همد یداغش را لمس کردم؛ خسته و پر اشک نگاهم کرد. م یانگشتها سر

 ینه کرد بود تو. فکرش الآمده بود وسط قلب و مغزم... اسمش فرشته بود یکی شی. اما سال ها پمیبه آرامش برس

 مغزم، و عشقش مرکز قلبم. 

خواستم بهم  یاش. م یزندگ ینداشت تو ینگاهش کنم که بهم اعتماد کند. مرد درست حساب یکردم جور یسع

 کند. هیتک

خونه تا به ابد به روت بازه و قدمتت رو چشممون جا داره.  نی. در ایباهم... مادر بچه من میآفاق... دوست میقی: رف_

خونمون مث سابق گرم  ،یهست ی. وقتکنهیم یطونیآرام آرومه اما ش یهست ی... وقتمی.. من... کنارت خوشحالآرام.

 ستیبه خونه م گرما بده. فرشته من ن شهیبچه من باش. هم کنار شهیباش آفاق. نه به بهونه زبان! هم شهی. همشهیم

 . دل من و آرام به تو گرمه.گهید

 ! ندیبکشم که نب رهیپارچه ت هیقبر فرشته صد ال یبدوم و بروم رو خواستیام نشست دلم م نهیکه به س سرش

 کرد.  یم سیام را خ نهیفشارم از حجم عذاب. فقط اشک بود که س یکه چشم م دیند آفاق

ه ک یزن نیسامان! به خودت رحم کن. به ا ییگفت تنها ی. مدیبوس یفرشته بود که بهم زل زده بود. سرم را م چشم

 جان من. سیکه ذوق مامان آفاقش را دارد. حاللت آقا! حاللت آقا پل ی. به بچه ادهیجنگ

 اتاق کور باشم... کور...  یکیتار یبود که تو میآرزو تی. نهادمیلرز یم

 کنار تنم: دیلرز یزد. دستش م یخواستم و آفاق داشت هق م یتر از آفاق آغوش م بد

 کُشتَم. ییتنها

 مرا هم کشت دخترجان! ییتنها
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عذاب وجدان. سامان، اول آدم بوده بعد سامان  یتنم. دست حلقه کردم دور تنش. به درَک. گور بابا ینبود تو جان

 نفس بکشد... کیخواهد  یشده! سامان چهار سال مُرده و حاال م

 ...ییشکست شد الال یآفاق م هیگر یکه با صدا ی. سکوتواریدادم به د هیتک

 

* * * 

 

بود. داشت  ستادهیارتفاع ا ی. روبودند.. یرنگ شیمرد بود. چشم ها کیبود.  بیاش عج ی.. خون... سرخبود. خون

خورد. دست دراز  یو قد کوتاه بود، به آدم بزرگ ها نم فیچنگش بود. هرکه بود نح یتو یکرد. کس ینگاهم م

چرا  انمدی. نممیبود ایدن یفقط ما سه نفر تو انگارخوردم.  یم زیباال؛ ل دمیکش ی. تنم را مدیرس یدستم نم کردمیم

 :غیو ج غیبه کمرم و ج دیکوب یزد. م یچنگ م میآشنا پا یکردم که باال بروم. صاحب صدا یداشتم تقال م

 0.آرام

 فاصله گرفته بود. نیبود و از زم دهیکه دارش زده باشند گردنش خم یچنگال مرد بود مثل کس یکه تو یکس

ار . انگخوردیبه صورتم م یدی. باد شددیلرز یکرده بودم داشت م هیباال رفتن به آن تک یکه برا ییدستم، جا ریز

 بخورد... یزیتا به چ دمیکش یرا م میکردم. پا یباد پرواز م انیداشتم در خالف جر

 

 تشک نرم را لمس کرده بود.  میکه پشت بندش پاها یادیو تهش شد فر دمیرا کش می... با ناله پادمیکش

 . فیگرم و ظر یرا... دست ییآشنا یکردم؛ صدا یلبم احساس م یرا رو یزیچ یو سخت یسرد

 دادم. هیسرم را به تخت تک یشد و با آه ریآب به وجودم سراز یِخنکا

 خواب بود!  _

 :زدیکه انگار داشت با خودش حرف م یزمزمه وار یصدا بعد
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 بدم! صدقه

. خشکش زد؛ اما نرفت و دستم را دمیو دستش را سفت چسب دمیرا احساس کردم؛ دست کش برخاستنش موج

 فشرد... 

 : آفاق؟_

 کرد؛ مهربان و خسته: نگاهم

 جان؟

 رفت: جانم

 ؟یدینخواب

 بره؛ اضطراب دارم. یخوابم نم _

 گرده خونَمون!  یگرده... بر م ی: بر م_

 و سر رو به آسمان گرفت: دیکش آه

 .گردونهیکردم! همونجور که بهم دادش بهم بر م نذر

 گوشم.  یتو دیچیاهلل اکبرِ اذان پ یصدا

 !؟یدیبهم چادر و سجاده م _

 .نیزم یگذارم رو یفرشته... سجاده؟ فرشته... من سالهاست نماز را فراموش کرده ام. پا م چادر؟

 گذارد پشت کمرم: یو دست م دیآ یم شیصدا

 کجاست خودم بردارم. بگو

هم قرار گرفتند را  یکه رو یرود و چادر و سجاده ا یم سیکنم. آفاق به سمت سرو یفرشته را باز م یکشو درِ

 ! میبو یرا نم یجنگم و چادر گل گل یم المیکشم. با تمامِ ام یم رونیب



 مزمنمرگ 

 
416 

 

 شوم باز... آرام... آرام... خوابت برده جان بابا؟ یتخت دراز م یرو

است و پر از آرامش به سقف زل زده و دستانش را به  سی. صورتش خدیآ یتنِ آفاق مذکر گف یِآرام و لحظه ا نیطن

 دهد.  یآسمان گرفته. آفاق، آرام است؛ آرامش م

ا باتالق دست و پ یعمر تو کیبود؟  دنیبه خدا رس ،یالفالح... رستگار یعل یح س؛یشود به سمت سرو یکج م میپا

 .شدمیازش دور م کهیرا هدف فرض کردم و نگاهم سالها به آسمان بود... در حال نیتر رفتم و زم نییو پا نییزدم، پا

 شدم. یم کیکردم و به آسمان نزد یگرفتم... به آسمان نگاه م یفاصله م نیاز زم دیبا حاال

 دست راستم...  یشدنش رو ریصورتم لذت بخش بود. سراز یآب رو یِخنکا

 

* * * 

 

 ...دل

و  دیلرز یم یه میپشتم. پا دیکش یدست م یآوردم. آفاق ه یباال م یمله از صبح هحا ینداشتم. مثل زن ها دل

 ختیر یچقدر نزار و بدبختم. اشک م دیفهم یکرد م یشدند. بعد که آفاق نگاهم م یم دهییهم سا یرو میدندانها

 من... یشدند با انگشت ها یم یمشغول باز شیبعد انگشتها م،یبرا

 ساعت: یخورد رو یسر م نگاهم

 !پنجه

 لرزند و هق هق آفاق... یشوند و م یم دیشوم؛ زانوانم ب یخم م د؛یآ یبند م نفسم

 دارم. یرا بر م چییکشم و سو یرمق دست م یب

 :ستدیا یم میو آماده جلو حاضر

 !امیم منم
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 در. دهانم مثل زهر است مزه مزخرفش: ییدسته طال یکشم رو یلرزم و دست م یم

 .امیتنها ب گفت

 ... توروخدا...شمیم میقا _

 برو سر به سرم نذار! زتیاگه جون داشته باشم من... ارواح خاک عز ی: آفاق به عل_

 .رمیم یمُرده ندارم من! منم مثل تو دارم م زِیعز _

 آخه؟ یچ نَتیبب یاگه اون وحش ؟یچ نَتی: بب_

 رود: یم چیپ دلم

 کرد. برو آفاق! یتو! اون به پشه ماده هم رحم نم نیبش برو

 راهرو... یتو دهیاز من دو زودتر

 شوند: یمغز سرم اکو م یمخاطبم سرهنگ و بچه ها بودند تو کهیدر حال شمیچند لحظه پ یِصدا

 "...رمیدارم م"

 .داردیکرده ام، آفاق کنارم قدم بر م دایپ گرید قیرف کیکه فرشته رفت رضا کنارم بود... حاال  شیپ دفعه

شود و تنم سفت! خدا جان دخترکمان  یکشد دستم مشت م یدراز م نیماش یپشت و جلو یفاصله صندل نیب یوقت

 . را نجات بده

 بم و آغشته به بغضش: یو صدا کنمیدستم حس م یدستش را رو یگرما

 ! برو

 عمر رفتن بوده؛ کارِ هرکه دور و برم بوده!  کی... برو... کار من برو

 . ارتفاعات تهران... میرس یبه مقصد م میساعت و ن کیشود. پس از حدود  یان مرفتنم یِملود نیسنگ یسکوت

 ساعت هفت نشده اما... هنوز
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 نشسته است لب پرتگاه... یمرد اما

 :کنمیخورَد. زمزمه م یم چیدهانم؛ دلم پ یشود تو یدهانم خشک م آب

 !یخور یاگه عاشورا هم شد از جات تکون نم آفاق

 زند: یرمق هق م یب ش؛یلرزد صدا یم

 سامان!  نرو

جسم سخت و  یکشم رو یشود و دست م یشود، تنم مورمور م یم میشوم؛ دست آفاق چفتِ رانِ پا یمرد م خِیم

 سردِ جاساز شده:

 پشتمونن!  قامیلشکر از رف هی! مواظبمونن

 بندم: یم چشم

 !ریبگ لمیهمونجا که بهت گفتم ف از

 کرده اند...  اهیابرها آسمان را س شوم... یم ادهیکنم؛ پ یرا باز م در

... چه؟ وانیرحم... ح ی... قاتل... بی. تباهکار... عوضکند یشود و رو به من م یگذارم مرد بلند م یم شیکه پ قدم

 ! م؟یبگو

 کم نشده. همانطور مانده اند آن دو جفت چشمِ بد رنگ!  شیاز رذالتِ چشم ها یا ذره

 دور از پرتگاه پارک شده... آرامِ دلم کجاست پس؟ اهشیس لوکسی... هاچرخانمیم چشم

 دهند... یچرق چرق صدا م میپا ریها ز زهیکند؛ سنگ ر ینگاهم م رهیخ

همه  دیرسد ق یم یچیبه ه یچهار سال را دم گوشش عربده بزنم اما آدم وقت نیخواهم دهان باز کنم و درد ا یم

 گفتن؟ یمانده بود برا یرا ازم گرفته بود و چ گرید زیو آرامشم و صد هزار چ زانمیو عز یزند... زندگ یرا م زیچ
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ا دستش ر داردیمرموز به سمت پرتگاهِ پشت سرش برم ییکند و گامها یرا که باز م شیزند؛ دست ها یکه م پوزخند

را  شیبلند تر پا یادیبلند و فر یزیخواهد خودش را پرت کند که با خ یم ادیبه فر ختهیآم یخوانم. با قهقهه ا یم

 شود...  یم اه پرتگ ِزانیمانَد و جسمش آو یدستم م یتو شی. پارمیگ یم

 !؟یریها بم یزود نیگذارم تو به ا یمن م مگر

 کند.  یکه از کوه کوچکترند دلم را خنک م یارتفاعات ٔ  وارهیاز برخورد تنش با د ینعره اش ناش یصدا

 کَنم. یاسپورتش را از پا م یکند. کفش ها ینعره اش... آخ نعره اش وجودم را خنک م ش؛یساق پا یگذارم رو یم پا

 شیرا سالها پ نیکوبانم؛ ا یتر از پاشنه اش م نییپا ییدار جا هیکنم و کناره اش را محکم و زاو یرا بلند م دستم

 داده بود.  ادمیسرهنگ 

که نعره زدم دلم آسوده شد.  یی "رضا"شده بود. با  رمقش کرد. حاال انگار نگه داشتنش سخت تر یضربه ب نیهم

 شود واقعا؟!  یقصه دارد تمام م نیا

آمد و پشت بندش دست  یضدگلوله م یو خس خس لباس ها دنیدو یحس بودم. صدا یبعدش را کامال ب هیثان چند

 ...دندیرا باال کش ماین کریکه پ ییها

 نیبه هوش بود اما نا نداشت. هم مای. نکار را عمداً کرده بود نیرضا ا یعنیدراز به دراز افتاده بود حاال؛  نیزم یرو

ر شد و به س یدستم سِر م یو مُشت زدم. گاه دمیو تا توان داشتم نعره کش شیکرد و شروع کردم! نشستم رو رمیش

 ...ریو دلپذ. داد و التماسش لذت بخش بود. لذت بخش نه اشیکوباندم به سر و س یشدم! سر م یمتوسل م میو پا

 ؟یداری: بچم کجاس؟ آشغال چرا دست از سرم بر نم_

 زد... یم ناله

 داره مگه؟ دنیمن د ی. بدبختنداشتم تی: باز چه کارت کردم مگه؟ من که از ترس چهار ساله کار_

 !داشتیدوسِت م دیداشت؛ من سوزوندمش. مامانمم من سوزوندم... نبا یدوسِت م دینگار... نگار نبا _

 را. مایزد که ول کنم ن یمن! ضجه م . پناه... پناهش بودم... من پناهش بودم.بود دهیرا سفت چسب میپا آفاق

 ! ؟ی: کجاست بچم عوض_
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_ ... 

 شده بود.  سیو خ زیل دستم... گرفت راه صورتم ٔ  سوخت و خون از کناره میگلو دم؛یکش عربده

 !وونی: با تو ام ح_

 :دیکش ی. رضا کنار گوشم داد مدندیکش یحاال من را داشتند عقب م گریو حامد و چند سبزپوشِ د رضا

 ! بسه داداش!رهینم ایآسون نیبسه! نکشش! به ا سامان

 : بچم... بچم..._

 . دمیکه سالها انتظارش را کش ی.. صحنه ابُردند. یرا داشتند م مایجسم ن گرید حاال

  ند؟ی... آرامِ جانم کجاست ببآرامم

 اشک تو ندیکرد؛ آخ سارا نب یم هیگر میام داشت برا نهیرید قیاز عرق رضا بود. رف سیخ یستهاد رِیسرم اس حاال

 را!

 گرفته بود مرا... سفت

 : رضا آرام!_

 سراغ آرام!  میراحت بر الیداداش تا با خ میگرفتیآشغالو م نیا دیبا _

 نالم: یم

 ! کجاست؟

که مخصوص ارتفاعات است. آفاق با  میشویم ینیبا عالمت سرهنگ سوار ماش گریکشد و با چند نفر د یرا م دستم

. شود یو اشک چشمانش م تیمعصوم یو رو ریدهد حرف بزند! دلم ز یکوبد... ضجه اش امان نم یم میبه پا یزار

شود و رضا درِ  یآغوشم فشرده م یو تو رمیگ یزانو و گردنش م ریگزم از ز یکه از بغض م یشوم و با لب یخم م

 بندد.  یرا م نیماش
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آفاق  و میرو یراه م ی. چند صد مترستدیا یم نیتا آنجا که ماش میگرد یارتفاعات سرد م یتو لومتریپنج ک کینزد

 . دیلرز یآغوش من م یتو

 :یپشت صخره ا دهدیهُلمان م رضا

 !دیسیوا نجایهم

 خورد. دردانه من آنجاست؟ یدلم تکان م یغار مانند ماند. با ورودش به توده یرفتنِ رضا م یِهراسانم پ نگاه

دوم و زودتر از رضا  یم کیتار مهیبه آن توده ن رهیدوم. خ یگذارم و م یم نیشود آفاق را کجا زم یام نم یحال گرید

است و به درَک.  نیشود و نگاه رضا مبهوت و خشمگ یرضا کمک حال م یدست ها یتو یشوم. چراغ قوه  یوارد م

 به درَک!

 خورَد. یو تاب م چیپ یسنگ یفضا یشوند و نورش تو یم دهیرضا قاپ یقوه از دست ها چراغ

 . شودیآغوشم فشرده م یبعد تو یا هیشوند و ثان یم نمیزتریعز خِیم میها چشم

رب به سرش لختش چسبناک و چ یموها ست؛یسرش ن یچیبلعد... ه یام عطر تنش را م ینیبندم و ب یم چشم

 مرگ تو! چه بر سرت آمده دردانه سامان؟!  شیاند و آخ من پ دهیچسب

 دهد.  یخاک م یبو تنش

 انم:چسب یو آب رفته اش م یفشارد و گونه ام را به گونه خاک یرا م میتنش دراز شده پهلو نِییرمق پا یکه ب دستش

 دلِ من... جانِ

 بوسمش. یام م نهیس یزند رو یکه م ناله

 : تموم شد! تموم! کابوسمون تموم شد بابا! _

 .میرو یاست م رونیکه ب یآغوشم به سمت آفاق یدهم و تو یفاصله اش م نیاز زم بعد

 ام: ینیمالم به ب یرا م میبازو همزمان

 نشونت بدم! ایب
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 شود. یلرزد و دستش چفتِ گردنم م یم تنش

 یکشم. او هم مثل من عطر آرام را به جان و دل م یه آغوش ماو را هم در کنار آرام ب رد؛یگ یپر م دنشیبا د آفاق

 . دیگر یخرد و م

 یشانیشود و پ یدهم. دستم قابِ صورت ماهش م یاش م هیتک ینشانم و به تخته سنگ بزرگ یم نیزم یرا رو آرام

  خورَد. یاش مهر م

 :میگو یآفاق م به

 ! لویموبا بده

 زند: یم هق

 . شهیسامان! حالش بدتر م نه

 . شانه اش یسرش کج افتاده رو ن؛یاست به زم رهیکنم. خ یرا نگاه م آرام

 کنم: یلغزد و سرش را صاف م یم نیزم یرو میزانو

 کن سرتو بابا!  راست

 :رمیگیچانه اش را م بعد

 !؟یمنو؛ خوب نیبب

 شود!  یخوب م یرا نشانش بده لمیف

ا به ر یکنم و صفحه گوش یرا لمس م لمیف ی. روفشارم یم یگالر یکنم و انگشت رو یرا باز م لیتند رمز موبا تند

 :رمیگ یسمت آرام م

 تموم شد. نیبابا؛ بب نیبب

 . دشیرا نگاه کرد. جانم رفت. آفاق بغلش کرد و با هق بوس لمیحس تر و سرد تر از قبل ف یب

 آمد: یرضا م یصدا
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 !گهید نیپاش د؟ینیبش نجایا دیخوایم ی! تا کِنیسامان! پاش پاشو

 اعتنا باز صورت آرام را قاب گرفتم: یب

 راحت شه آرام!  المیبگو خ زیچ هیکلمه  هی ؟یزن یحرف نم چرا

 خورد: چیمُرده ها نگاهم کرد. دلم پ مثل

 کرد؟ آرام؟ تتیکرد؟ اذ تیکار

 بغلم آمد! وحشت کردم: یبار خودش تو نیا

 بگو  بهم تا بدونم...  بابا

 کرد: قیجان به تنم تزر زشیر یصدا

 !نه

 شدم: شیصدا مست

 ... حرف بزن برام...جانم

 . ختیر یاش را به جان صورتش م یرا به تن فشردم. آفاق داشت اشک خوشحال سرش

 : تموم شد..._

 را هم پناه دادم: آفاق

 شد... تموم

 

* * * 
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و چند قرص نان  ریلب پنکه آفاق پهن کرده بود چند قا یسفره بزرگ یتازه مشامم را پر کرده بود. رو یسبز یبو

چوبِ  یاز آن مانده بود. هوس یدرونش بود و حاال کم یاز سبز یمیکه حجم عظ یو سبد بزرگ شدیم دهیلواش د

 . وردمو خ دمیکش رونیزده بود را ب رونیسبد ب یشبکه ها نیکه از ب یسبز

 :دیکش یلقمه ها دست م یداشت دو انگشت دو انگشت رو آفاق

 .میدرست کن دیبا گهیتا د ستی! آرام بیو هشت... صد و س ستی... صد و بشیو ش ستیو ب صد

 از سفره دور شد و به اتاقش رفت: یبامزه ا یبا کالفگ آرام

 آفاق! سیم sure sure! حتتتتما!! حتتتتما

حرف لقمه  یب گرید ینشست کنارم و تا صد هزارتا ینشده بود آرام مظلومانه م مانیوارد زندگ ی. اگر آفاقدمیخند

سر مزار  میتا پنج شنبه برسد و برو میکرد یرا تماشا م گریهمد یسکوت زهرمار کی یکرد و بعد تو یدرست م

 فرشته!

 بود از خنده و گفتم: دهیبرگرداندم؛ آفاق لب گز سر

 آفاق! بخند

 کرد. یمحشر خنده اش بود که خانه مان را بهار نیپشت بندش طن و

 فراوان و آرام آفاق. یو خنده... با آرامشِ من و خنده ها ی... با شوخمیرا با هم درست کرد هیبق یِتا ستیب

 سامان مرتب بگذار!  گفتیم ی. آفاق همیدیچ کیچند پالست یبعد با هم لقمه ها را مرتب تو 

 .انداخت یام مبه خنده  بیمانند الف دوم اسمم عج غیج یدگیو کش دمیچ یبدتر م اورمیحرصش را در ب نکهیا یبرا

 داد زد: آفاق

 آرام؟ آرام؟

 زد: غیاز آن طرف ج آرام

 اون ور! امیدرست کردم. عمراً ب یسبز ریتا لقمه نون پن ی. صد و سدیکن یم یاز من استفاده ابزار نیدار شما
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 بود. نیقشنگ و دلنش شیها یها و مهربان یخنده اش مثل شرمسار نیطن د؛یغش غش خند آفاق

 من هم به خنده باز شد: لب

 !!میانقد حرف نزن! لباستو بپوش بر وروجک

 .میحاضر بود یبعد همگ قهیدق چند

ادت بود. طبق ع دهیکه آفاق به مناسبت تولدم خر یرنگ کتان یلین راهنیچک کردم. پ ییروشو نهیآ یرا تو لباسم

 دیسپ یبه تنم زدم. تارها یعطر اندک و دمیدست کش میموها یکردم. رو سیکتفم و دستم را خ یرو دمیدست کش

 آرام بود.  یبرا میها یانفرشته و مدرک تمام نگر یبرا مینشانگر تمامِ اشک ها میموها یرو

ه زدم ب یکرد. اشک کنج چشمش نشسته بود. تلخند یبه دست داشت نگاهم م کیبرگشتم آفاق پالست یوقت

 آمد. یم نشیمشک یبه چشمها بیو چادر عج شیها یمهربان

 ه؟ی: چرا گر_

 تلخ تر از لبخند من بود اما به دلم نشست. حضورش بس بود!  لبخندش

 از پشت آفاق در آمد و گفت: آرام

 شدم؟ خوشگل

برگشت و با عشق نگاهش کرد. تن ارام چادر بود اما آفاق انگار لباس عروس فرضش کرده بود که آنطور نگاه  آفاق

 ماند... یشوم؛ آفاق خوب است؛ مهربان است؛ م یلباس عروس به تن کند... تنها نم کرد. آرامِ من... آرام من یآرام م

 بود. دایرضا هو ریآمد؛ تصو فونیزنگ آ یصدا

 سامان! نییپا ایب _

 سالم! کی: عل_

 مدل خودش. د؛یخند

 فقط به سارا بلده سالم بده! گهی: بله د_
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 متانت لبخند زد. با

 !میای: االن م_

 .دیکش نییرضا را پا نیماش شهینشده، آرام ش نیبعد هنوز سوار ماش قهیدو دق و

نشستن بود و من و آفاق  شهینشستم. آرام عشقِ کنار ش نیماش یصندوق گذاشتم و تو یلقمه ها را تو کیپالست

 .میکنار هم نشست

شده بود را دوست  دهیکه از سنگ مرمر پوش یاطیح ییِبایهوا حالم را بهتر از قبل کرد و ز یبعد خنک قهیدق چند

 خورد. یگالب به مشامم م یداشتم. بو

 به ساحت مقدس امامزاده...  میو سالم داد میستادیا

آمد لقمه ها را  یبهشان م بیکه عج یگرفتند دستشان و با لبخند و چادر کیپالست کی یکیو آرام و سارا  آفاق

 پخش کردند...

خورد بهم آرامش داد که حاال من به  یکه به مشامم م یفلز یدم؛ بودا هیتک حینبود؛ سرم را با آرامش به ضر شلوغ

کردم و خدا را شکر گفتم.  حیضر یو فلز یچند ضلع ی... دستم را قالب شبکه هاتی! به خدا... به معنوکمینزد حیضر

 لب سارا و رضا... یلبخند رو ی! برایبه هر بهانه ا قحضور آفا یداشتن آرام... برا یارامش... برا نیا یبرا

هم شکر گفتم. لبخند آفاق را  "فرشته را داشتن" یخدا را برا یکردم. من حت یعطرِ فرشته را کنارم حس م مِیشم 

. آواز خنده فرشته سرمستم کرد... به آفاق مهربان کردیبود و نگاهم م ستادهیکردم. دم در ا یپشت سرم حس م

 یاه یو با تمام قشنگ کردیشور و عشق نگاهم م پرشته... فرشته داشت لبخند زدم؛ بدون شرم از حضور فر میروزها

 یکرد... مطمئنم م یو خوشحالم م دواریام چ،یکرد ه یروزها شرمنده ام نم نیا کشی. حضور نزدزدیلبخند م شیلبها

 ...!گریکرد... فرشته بود د
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