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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 ی تعال بسمه 

 دلره ی : چرمان

 : عاشقانه رئال.ژانر

  

 ی ن یقلم: کلثوم حس به

 محاوره.  الوگیبا د  یقلم: ادب نوع

 .یتهران  ایارش  با،ی : ساغر مهرجو، بهاوند شکهات ی شخص 

فرزند آخر محمدمهرجو   یساغر مهرجو، دختر معمول  بیپر فراز ونش  یبه زندگراجع  داستان،ت یروا 
دچار معضل  یتهران ایارش یبنددر دانشگاه با *"و شرط  یودار زندگ  ریکه در گ ستیساده  کی مکان
 شود...  راتییخوش تغ تا سرنوشتش دست  دهدی که او را تحت جبر ناعادالنه قرار م شودی م  یبی عج

که در شهر   یو بعد از ماجرا دهیکش یسخت  یاش کل ی که در زندگ  یپسر بایبهاوند شک   ن،یب نیا در
 ...شودی تهران م یآن اتفاق شبانه از شهرستان راه یآمده است، با تلخ ش یپ  شیخودشان برا

http://www.romankade.com/
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شبه   کی و ملوس؛  نیری اتفاق ش کیرا کنجکاو با  جوطنت ی و متانت بهاوند، ساغر ش  یریگ گوشه
اما حضور   شودی م  یکه درباره او دچار لغزش حس یطور به نظرش راجع به بهاوند گرمابخش شده 

بزرگ   لیدل  کی ا؛یارش یهاها و کشمش است با وجود سماجت دانشکدهکه هم یتهران  ای پررنگ ارش
 ...شودی اش م یاز حس عاطف یریکناره گ یبرا

را  یاطرفهک ی یو البته احساس   یبا وجود مثلث عشق روش ی با حوادث پ اشی زندگ ویسنار کهن یا تا
 شودی م ختهیوانتقام درهم آم نهینفرت وعشق با ک  وندی مثلث پ نیدر ا کند؛ی دچار بحران م

 رو دارد...  شیدر پ  یرجوع به قلب بهاوند، امتحان سخت دیکه به ام یساغر

 .کرانی ب  یایو در  یزندگ یهای خالق نقاش نامبه

۷ 

ستم در   نیخود را به بدتر زانم،ی نجات عز یکه برا یو تودار  محکومم به سکوت، به سکوت تلخ من
... چراکه ُبت من  دانستمیها، خود را محق ستم ماز ابهام  یروا کرده بودم؛ چراکه عار ش؛ یحق خو

دارد... ی ُبتم وا م شیام دانسته و مرا از ستا یخود را ناج  طانیکم آورده، و ش  اشدنیپرست  یبرا
ام،   یرا با محک زدن بت زندگ  یسخت وپرگزند، بر من امتحان دشوار یاهرانده شده در ر طانی وش

. چرا که من محکوم به  افکندیب  یقسم خورده مرا در دورزخ تباه طانیسخت عذاب آورم شده... ش
سوق   لبمکه عشق منزه را در ق  ی. معبد شدم؛ی از عشق و محبت محکوم م  یواه دگاهیسکوت در تبع

 .زندی محک م  یشدنم توسط عشق ممنوعه در آزمون عاشق داد و حاال، به دنبال رانده

 

 مطبوع و خنک  یهوا کشانم،ی بگ کوچکم را به دنبال خود م  نیبه زحمت کاب یدرب خروج یجلو
دلتنگ آب وخاکش   بانهی. قرکنمی با ولع عطر وطن را استشمام م  ند،ینشیبه مزاقم خوش م  زی پائ
 و...  بودمیم

  یلیتازه خ  ی غربت که باش  دارم،یبودن اش دوست م  کمی و ستیآب و خاک را با تمام قرن ب نیا من
 یهاخوردن تازه با آن ترب  ی ... سبزحانهیطعم آبگوشت اعالء مامان ر ،یکن ی را درک م  زهایاز چ

در ی دود و دم تهران ب یبرا ینوبرانه اش... حت  یوهایو م یاصبح جمعه  یهاُتردش... نان سنگک 
که   حانهیمامان ر یلیچرب وچ یقورمه سبز ،یخانوادگ  یهای ... به دورهمبودمی هم دلتنگ م کری وپ
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تر از  ... و مهمهیوسم  نای با س میخواهر وبرادر یدعواها ی برا یبودم حت افتهین ا یدن یجاپ ی ه رشینظ
 یبرا  ی... حت گذشتیم ینورده گشت وگذار البته کو یکه با بهاوند راه یزیانگدل یهاصبح 

  یتا چندفنون دفاع دمیچی پیم ش ی وپاکه عجل معلق وار به دست  یمحبوبه اش همان  بوکسسهیک
 دهد و... ادمی

 .دهمی ُسر م  یتاکس ستگاهیزده ام را به او نگاه غم کشمیم یسرد آه

و   کیتار ابانی خ کردی تا چشم کار م شد،ی نم دهیهم د یتاکس  کی یاست ساعت دو شب، حت  بیعج
 !زادیآدم رسدی چه م زندی که پرنده هم پر نم بودی خلوت فرودگاه و حومه اش م

 

 کنمی م عی سر یتاکس کیدر کمال ادب درخواست  روم،ی م یسمت باجه نگهبان  زانیلب و لوچه آو با
 بودند!   سیسرو ها،ی ... چراکه تمام تاکسکندی اما مرا جواب م

ناف برم   دانستمی بودند انگار. آخ اگر م  دهیبر ینافم را با بدشانس  یاز بچگ کشمی باز آه م برد،ی م ماتم
 !کردمی اش مو او؛ قطعًا خفه  دانستمیمن م بود،ی م یچه کس

  یایمشغول گشتن در دن ،یدو مرد کنار نگهبان  رهی به نگاه خ  تیبدون اهم آوردمی را در م فونمی آ تلفن
با فرستادن آدرس تهران  کنمیم دایرا پ  ین یگشتن باالخره اسنپ آنال ی. بعد از کل..شومی م یمجاز

 ...دهدیجوابم را م   عیغرب، سر

 ام،ی چنان با شال نخ گوشیاما باد باز  اندازم،یشانه نکرده ام م یموها یرو  دیساده ام را الق شال
 ! فتدیبه سرش ن دنیپر الیتا خ رمیگی که چندبار به زحمت دو طرف شالم را م  کندی رقص پرواز م 

  دنیعمر نخواب کیبه اندازه کوه کندن و  بودمی. خسته مزندی را م میکف پاشنه بلندم، مچ پا پشت
به چهارسال تمام، روزگارم را کنار   بی قر حوصله،ی و ب حس ی سال باالخره باز گشتم. ب یبعد از اند

و توطئه البته  انتینبود، مرا  با خ  ش یب  یقهار یگوباز و دروغحقه یحرام کرده بودم که مرد یمرد
 داده بود تا به اهداف شوم اش برسد... یباز  یبلوف زن
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چمدان را  داد،ی راننده م یقولنشان از خوش  یسقف تاکس یآرم باال کند،یترمز م میکنار پا یتاکس
 ..نمینشی عقب در سکوت م یصندل  یو رو گذارمیم  یصندوق عقب تاکس 

 .رمیگی فرودگاه م ینگاهم را با پوزخند از درب خروج زندی ه مک استارت

که آنها مرا اصال    یدرصورت آمدند،ی م شوازمیخانواده ام به پ  کردمیکه گمان م یا هودهی انتظار ب چه
 !دانستندی دخترخودشان نم 

 

خواب را مهمان   یقدر خواستی... دلم مچانمیپی م فمینح  یدستان الغرم را دور بازوها دم،یکش یآه
  شهیتر همو مرا خسته  اهیو خواب وخوراک نداشتن، آزگارم را س  ینیم کنم، آخر شب نش چشمان سرخ

 مفلوک کرده بود. 

اش را از خود ِ  از توان شتریکه تحمل ب شترینه ب بودی م یمعمول  یبا آرزوها یزن معمول  کیتنها  ساغر
 من ِ خدازده داشته باشم!

بابا محمد   بود،ی ربع به سه سحرگاه م  کی اندازم،یم دم یسف یه ساعت مچب  یاسترس نگاه یکم  با
 . شدی م دارینماز شب ِ قبل از اذان صبح ب  یبرا گریساعت د کی

در ذهن و مغزم را به پرواز در   یاز دلتنگ یای. دلم دردمیرسی تا زودتر به خانه م کردمی خدا م خدا
 زد،ی و من را بعد ِ چهار سال طردشدن؛ دوباره پس م کردی اگه بابا محمد رو ترش م  یآورده بود، حت 

 از دل ِ دخترک گناهکارت؟  یدانی مهربانم تو چه م یبازهم عاشقش بودم. بابا

و   زدمیباز پر م  م،یسوبه  ها و انگشت اتهامسال نیکه در تمام ا یدل بود،یخودم م  یایدل در مهم
 . رساندمی م یکودک  خانهیخود را به م

سرم   یپدر باال هینکرده بودم. سا دایجهان پ  یکجاچیتر از آن در هکه امن یامستم، مست خانه من
با طردشدن از  تی واقع دنیکردم و چوب حماقتم را با کوبنخورده گناه    یبودم، م  بندوباری ب  یبود ول
  محبتمنت   یآخر فقط پدر وبس، ب بانتی پشت دانستی م یطرد شدم. چه کس بانمی پشت تیامن
 بودنم...  انی.... آخ دوره حماقت آخ از عصدیکشی داشت نازت را م چشمی و ب کردیم

 یکه جمله جان شو  دیبا
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 ی وجانان ش قیال تا

 موالنا

 و اشک؟! یمن ِ خنث کنمیتعجب م چکد،یاز گوشه چشمم م یاشک قطره

رنگ و   یهاآن تابلو  یحت  کند،یها را با ولع شکار مسر ِ در مغازه یکه چشمانم تابلوها گردانمی بر م رو
  بارنیعمرم را ا  یمابق دیدر مملکت دارم و با  یهنوز فرصت زندگ  کهن یا کند،یرو رفته هم خشنودم م 

شوم. من محکومم...  ونیم، مدکنم نه که به خودم و عزم راسخ  یباز زندگ   یدیبا چشم منطق ود
 محکوم به سکوت و فناشدن.

زن مطلقه است! تلخ   کیترگل و ورگل بودن  ،یجوان  نیوشش سال سن دارد در ح ستیکه ب یساغر
 وجود دارد؟ ایهم در دن یزی ش چا  یزندگ کیبه عهد همسر به شر یتر از شکست و عدم وفا

نه  دمیدی درست م دیتا شا کردمی بزرگم، درشت و تا انتها باز م یچشمانم را قبل از خطا کاش
 ...کهنیا

 . میدیخانم رس -

 

  ،یبزرگ آهن  یدرب قهوه ا دنیبا د دهد،ی افشانم زودتر واکنش نشان م  یموها گرداندم،ی را بر م  سرم
 .بلعمی منا م را با ت میگرد گلوبغض ماه 

  توجهیب  رد،یگی و تروال را م کندی در سکوت دست دراز م رم،یگینو را سمت راننده مسن م تروال 
 . کاومی مان را مکرده کوچه رییوجب به وجب تغ صانهیبا ولع و حر شومی م ادهیپ

 !شدینم دهیمان ددر کوچه گر یصنوبر د یهادرخت 

کدر و بلند کف آسفالت کوچه   یهاهیندارند و سا انگار روح  نم،یبی مان نمدر کوچه یمت یو صم صفا
 !دیتاب یم

حاال به   مانی میکرده بودند. محله قد ضیرا با ساختمان چندطبقه تعو شانی دربست، جا یهاخانه 
 شده بودند.  لیتبد یمسکون یهامجتمع 



 دل رهیچ

7 
 

را به خود   من  زد،ی ُذق م یتو گانمدهید یتو شتریکرده اش براننده مسن که چشمان پف دم،یکش آه
 !حوصلهی از عدم خواب ب دمیشا ایاو خسته است  کهن یا آورد،یم

 پولتون خانم.  هیبق  د،یبفرما -

است که  حوصلهی انگار او هم ب رم،یگی و چند اسکانس کهنه و تاخورده را با سر انگشت م زنمی م پلک
 .شودی چشمانم به سرعت رد م یاز جلو دشوی اش م نیسوار ماش یحرف چیبدون ه

 . یو خودم، ساغر شکسته و بازنده *" زندگ مانمیم من

 

باهم ندارند. به دور    یخوانپاشنه بلند که اصال همبا آن کفش  اندازمیم میهاشانه یاسپروتم را رو فیک
زده و غربت زده، هرچه دم فرار از آن خانه وهم یاما من برا بود؛ی ام م یشگی هم  پیو ت ژیاز پرست

 ام پرواز کنم.  یبه تن کردم تا زودتر به خانه امن بچگ دیدستم رس

 .میگشای را م  یدرب آهن یبه آرام کشمی م رونی دارم را بشلوار زاپ  بی کوچک درون ج دیکل

. دم صبح سوز  شودی م  خکوبیم مانیباوصفا اطی حوضچه کوچک ح  یرو قرارمی وهله اول، نگاه ب در
 !ییدارد و طعم جدا یآخر مهر ماه هم عالم یدارد، هوا یسرد

 یردا یبه زود ایگو خورد،یمان به چشم مرنگ که دور حوضچه کوچک ی نارنج  ختهیر یهابرگ 
 . کندیرا به تن م  یدپوش یسف

لرزان از  یرا با دست رآبی ش نم،ینشی دو زانو م  رفلکهیش یجلو  رسانم،ی زحمت خود را به حوضچه م به
 .کنمی م جانبازیه

آب، سراسر   یاز سرد لرزم،ی م رم،یگی م رشیدستانم را ز یبالبخند کمرنگ جهد،ی م رونی با فشار ب آب
 .بنددی م  خیوجودم 

  جانی و دهانم را تا انتها با ه بندمی چشمانم را م ،یبی و با حس عج کشانمیصورتم را جلو م وارجنون 
 .کنمی باز م تمرکز ی وب

 . ندیآیصورت گر گرفته ام فرو م  یسرد با فشار رو آب
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  ریهم ز شترشیو ب رودی تند م یبا عطش خاص  خیدهانم سرد سرد، هجوم آب  یلرزند، ال یم مژگانم
 .شودی م زی گردن و *"سرر

 !دارمیخر حدمی ب  یخوب امشبم را با عجز و درماندگ حال

 ...دارمیو دختر خانه بابا بودن را خر  یپدر یروزها حال

مان را ! اصال بابامحمد تو مرا دوباره بخواه، من تا عمر حال جفت دارمیبودن و ُننربودنم را خر سرتق
 . دارمیخر

 کند؟ ی اشک از گوشه چشمانم ُشره م یچرا قطره ا دانمی نم

 وان را ببخش! نوج دندهک ی تو ساغر لجباز و  حانهیتو فقط مرا ببخش، مامان ر  بابا

 اما... افتمیجفتتان م یپاوار به دست زی . کندارمیتا آخر عمر خر یکی سر را من  هیحال هردو سا خدابه

مانده است، با آن دوباره   یجو مرام در وجود ساغرتنها باق کیدر دست وبالم ندارم، آس آسم اما  آه
 در کار نباشد!  یاگر ببخش یحت  سازمی دوباره  م یمهر فرزند بندی نیدل شکسته شما را با چ

کرده ام و بدون   یرو ادهیکه ز فهمم ی ام، م نهیشکم و قفسه س یاز سرد نوشمی خنک را با ولع م آب
 . خرمی را به جان م  یو آلرژ یشک سرماخوردگ

 یگریشده است ومن در عالم د  سیکوتاهم تا شکم خ  یمانتو شومی متوجه م کشمی که عقب م سر
 ! کردمی م ریس

 

تق تق کردن اش  یتا مبادا صدا آورمی م  رونی. کفشم را از پا ب اندازمیم میهاشانه   یرا رها رو شالم
 کنم یم  یط کنانن یپنجه پا به سمت هال، قدم کوتاه و پاورچ یکند. در سکوت رو داریها را بآن

  ی. بوچدیپی ام مشامه ری ز یو عطر خاص کودک  یزندگ یمان؛ بومحض داخل شدن در هال خانه  به
 ! نایو س هیمان با سم دخترانه یجنگ و دعوا یحت  حانهیبابامحمد؛ دستپخت اعجاز مامان ر  یهاپدرانه

چرا هرچه جهان را   شود؟ی نم دای پ یخاص خانه پدر یبو  نیجهان و عالم؛ ا یکجا  چیچرا در ه  ایخدا
 م؟ یشویم  یباز هم کفتر جلد همان خانه پدر میگردیم
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 من و همانم شد؛ نقطه ضعفم! ی! بابامحمد بعد از خدا؛ تمام زندگپدر

داخل اتاق   ،ییدصدایتول  نیو بدون کوچک تر گذرمی تا از هال و آشپزخانه م رسدی به لب م  جانم
 . شومی دخترانه ام م

 .کشاندی اتاقم را با قدرت به رخم م  یاش، فضامهتاب باتمام اندک بودن نور

 اتاق مهمان است تا من!  هیشب شتریچراکه ب  ست یاتاق من ن گرید ،یمترنه آلونک کوچک نیا کهنیا

  ینمانده بود؛ حت یباق یودرشتم هم اثر  زیر یهااز عروسک ست،ین یام خبر ی تخت کوچک صورت  از
 .شدی نم  دهیآلونک د نی ازشان در ا یرد چیام هم ه یبچگ یهاها وعکس صدف   ونیکلکس

 ! غاشیضدحال از نوع وج  اهمانی زندی م مذوق  یبد، تو ی لیخ  یدهان کج 

 

با حسرت دور تا   گذارمیرا هم همان کنار درگاه م بگمنی کاب کنم،ی پرت م یواریرا گوشه کمدد امکوله
 .کنمی را زمزمه م یشعر رلبی و ز  چرخمی... م چرخمی دور اتاقم م

 جانم به قربانت حاال چرا... حاال که من...؟! یآمد -

  رونیرا از تنم ب  شدهس ی خ ری با حرص مانتو و تاپ ز ستمیای باالخره م رود،ی م جیسرم گ لرزم،یم
 .کشمیم

 دارم.شکم و شلوار نم   یاز سرد کنمی به تن ندارم، باز لرز م یزیچچی ه گریجز شلوار د حاال

 دانهیو الق کشمی م رونیدوبند ب شرتی ت کیاز کوله ام  لعم،بی دهانم را آشفته و سخت م بزاق
 . پوشمیم

 . کندی ُذق ُذق م میپاهاکف کنم،ی عوض م یبا دامن بلند آورمی در م  عیرا سر  شلوارم

فرش   یرو کشمی م  رونی لحاف و بالشت ب کیکمد   یام،از ال یدرون  لیم رغمی عل زنمی م  یپوزخند
 .کشمی دراز م  ین یماش

 . زنمی فرش چنبره م یرو وارن یجن ، یاز خستگ یحت رشدنیبدون س یخال  باشکم
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 یآلرژ  کی ن،یقیبه طور قطع  ینشانه سرماخوردگ  هانیا سوزد،یهم م میگلو سوزد،ی م چشمانم
 و رو دارم. شیدر پ  یطوالن

  الیدر آغوش خ  ای و غرق عالم رو شودی م ن یآرام آرام سنگ میهاو عذاب وجدان پلک   یفرط خستگ از
 .کنمی پرواز م 

 

 

چشمم را با   کی ی. به ناچار الو تبسم..   مکثی ب شود،ی که به بازو و شانه ام وارد م یهاتکان  با
 .میگشای م ازهیو خم یکرخت 

 هوم؟  -

 !؟ ییساغر مادر تو -

دار مامان ن برق زده از نمچشما دنی افکار استوپ شده ام را با د یبا مکث کشمیم  یبلند ازهیخم  بازهم
 .نمیچیم لب  یکنان با کرخت  ازهیبا بغض خم  زنمیپس م  هوک ی حانه،یر

 ! نیشد  داری... بیسالم مامان  -

که عطر مادرانه اش تا عمق وجودم رخنه   فشاردی و محکم به خودش م ردیگیدر آغوشم تنگ م  چنان
اش گوش  ناتمام یهااز ته دل به سرزنش  گذارمی شانه اش م  یسرم را رو یبیدلتنگ و باغم غر کند،یم
 .دهمیم

خدا... بعد ِ رفتنت،  به  یبد یلی خطت کجاست؟ خاون شوهر هفت  ؟یاومد خبری دختر بد، چرا ب  -
نشده به واهلل   دیسرش سف یشبه از غمت، تموم موها هیسر ِ بابات اومد... اگه بگم  یچ یدونی نم

 زشت تو...  یتو... بابات شرمنده بود واسه کارا یدلمون نداددروغ نگفتم... کم خون

  هیگال زیر کی د،یآی کوتاه نم  حانهیراما مامان  شوندیپشت کمرش مشت و لبانم چفت دندانم م دستم
 . کندیم
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اونم با سجِل   ،یحامله شد ارویاز اون  یچرا؟ واسه چ یکه الاقل بگ یبه منم رحم نکرد یتو حت  -
  میکردیم دایخراب پ   تیتو رو، تو اون وضع دیکه با میواست کم گذاشت یآخه ما چ! ساغرجان دیسف

 و...؟ چه مرگت بود، ها؟

 

  یدل نشده بود، هنوز کارها کی اشان با من بود، هنوز دل دهیکش ادیکه گفت از ته حنجره اش فر ها
ش باعث جمع  بود که زخم چرک  یزیدرحال سر ینی... انگار عفونت زخم چرکدادی ها را عذاب ممن، آن
 .شدی همه اهل محل م ین یشدن ب

شانه کج   یرو ی. مظلومانه سردوزمی م حانهینگاه مامان ر ینمدارم را به سوسو یاقهوهچشمان
 .کنمیم

 ست؟ هنوز تازه یعنی... یدیمامان، منو هنوز نبخش -

 .دهدی مند مجوابم را گله یدارخش   یبا صدا کناننیفن یاش، ف  یگوشه روسر با

دل ِ اون پسره معصوم رو   کهنیا ؟یپول کرد هیهمه سکه  یتو مارو جلو کهن یرو ببخشم؟ ا یچ -
چرا  گهیمن و بابات کشک، د ی... اصال آبرو ینذاشت یجو آبرو  هیدوست ودشمن  یجلو  ؟یشکوند

 ناز همه داغو شتریکه ب یبعد رفتنت اون یدونی... مانصاف ی ب  یکرد کهی رو هزار ت یدل بهاوند طفل 
 ! چارهیشد اون پسر بود، بهاوند ب

 !کوبدی م ن یبا ناله ونفر شی ران پا یبا مشت رو  تیِشکوه و شکا نیح

 : کنمی کرده و لب با هق هق باز م زی ت گوش

  یکی ندونست تو  یهرکس  ؟یخوری چرا حرفت رو همش م ؟یزنی حرف م  هیمامان چرا نس شده؟ی چ -
 مجبور شدم!  یفهمی که من مجبور شدم... م یدونستیم

 

 .چرخاندیمردمک در حدقه م ظی وبا غ  ردیگی دندان م ریز لب
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گذاشته بود که با   یزی گلوت ت ریمگه ز ی! د آخه دختر کس ؟یحرفت هست یسرم تو هنوزم روخاک به  -
... استغفراهلل دختر حاال  یدخترا نیکه ع یومادر بود پدری روهم؟ مگه تو ب  یزیخط برپسره هفت 

تو سر   ؟ی کس و ناکس شرمنده کرد یرو  یمارو تو نقدیا ستی! بس نیمجبور بود یگیم یاومد
ها!  ؟یدر آورد اون پسره شارالن  یکه سر از خونه مجرد یحالل پدر ومادرت مگه بزرگ نشد فرهس

  نتی نفر دینداره عاقت کنه؟ من نبا خودت بگو بابات حق   د،یشکم باال اومده و شناسنامه سف هیاونم با 
 بار... بندی دختر ب  هیکنم؟ 

 

بشنوم... همه  یزیچ گرید خواهمی نم گذارم،یم میهاگوش  یدستانم را محکم رو شود،ی م شیر دلم
 .ستی انصافی به واهلل ب کنندی نم  یاشان را قاض .کالهروندی م ی به قاض طرفهکی

اما تو   کنندی نم  یشان را قاض کاله ر، یحتما جواب دل ِ شکسته مرا هم پس بگ اتی تو در دادرس  ایخدا 
  یوپناه شتیپ چینشان ده، که ساغر جز خودت ه اهانیعد و عدالتت را به رخ تمام روس  ر،ی پس بگ
 ندارد.

 ی دستانم را از رو ظیمحکم با غ زند،ی م نیچرکرا از ته؛ دل شمیاشته و رتبر برد حانهیر مامان
 کشد،یآه م  روم،ی در خود فرو م  کند،ی عاق م زنم،یهق م  کند،ی م یدرشت زند،یپس م میهاگوش 

 گوشم را کرکند. شی تا صدا کندی غرش م

و   لیبه سر ما اومد... کم از فام یور، چ اون  یبا اون شوهر شارالتانت رفت کهنیبعد ا  ، یگوش کن دیبا -
دوست ودشمن... دشمن شادمون  شی پ ینکرد گرمونیبه واهلل... کم جز و ج  میدینشن  هیدر وهمسا

 تو.  یواسه کارا میتو دختر...کم شرمنده پسر مردم نشد یکرد

 زدن!پس  نه قصد رفتن داشت نه قصد م،یگلو ری خنجر شده ز بغض،

  کوباندمیرا م  قتیحق  دیبا دیندارد، شا یزی قصد فرو ر رقمهچ یکه ه یدر سکوت تلخ  بیام غر مانده
عمر زحمت پدر    کی! اما نه، من اهل منت گذاشتن و آتش زدن به خرمن هاای به صورت همه مدع
 . ستمیومادرم نبودم و ن
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گله دارم و   کنم،ی را جمع م ینی فرش ماش یبا سر انگشت، پرزها رمی ناچار در الک سکوتم فرو م به
وبار« به ناف   بندی ب  ق،یبارم کند، ساغر را »دختر ناال خواهدی هرچه م حانهیمامان ر گذارمی بغض اما م
 کند. مض ی مستف شیهاک یصفات رک

  لیخود، با م ییآبروی با علم ِ آن، به ب  یکه روز یپرده از راز بزرگ  دیهستم و دهانم چفت، نبا محق
 زود.   یلیزود بود خ کردم،ی همه م انی افتادم را ع یقیخود در چاه عم 

 . دوزمیم زده مامانم چشمسرخ از اشک، به نگاه شبنم یهاکه با چشم کندی عقل، وادارم م بینه

 اونم با خفت؟  اومدمیکاش نم  یکردی دعا م -

ها تلنبار  حرف  اش چه  رشدهیدندان اس ری لرزان ز یهالب نیپشت ا دانستیو خدا م کند،ی م  سکوت
 کرده است. 

 .زنمی پلک م یدر پ یپ مظلومانه

 جا؟ نیاومدم ا یاکه بعد سه سال وخورده  یشمون یپ -

مادرانه اش  نهیسرم را به س کشاند،ی در آغوشم م بانهی غر شکند،یدرهم م یاش با صدا بلند  بغض
 .فشاردی محکم و تنگ م

 .کنمی را دور تن توپولش حلقه م میهال جفت دست ته د از

 دارد، بغض دارد، گله و سرزنش هم...خش  شیصدا

به   شی کم آت  لیزخم زبون فام  یول یساغر، تو نبود سوزهیکه دلم م نهیواسه ا گمی م  یمن هرچ -
که دختر ته   زدندی م شیبهمون ن  یجورچه تی خونواده شوهر آبج  ینی بب یمون نزد... نبودخونه
 سجل!  یگند باال آورده اونم ب شونیتغار

 .کندی درشت شده، بند دلم را پاره م یهابا چشم ردیگیدفعه سرم را عقب م کی

 ه؟یکدوم گور کهی ها؟ اصال اون مرت ،یهمه سال برگشت نیبعد ا یو بگو واسه چراستش  -

 .شودی ام ازهم باز مخواسته ادهاری ب میهالب کنم،ی م بیمحکم ک شیهااز درد حرف  میهاچشم
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 زندانه! -

 . آوردیلبانم م  یرو یبهت زده اش، پوزخند کج  لحن

 کرده؟ کاریزندانه؟! مگه چ یخدا مرگم بده واسه چ -

 !شودی م  سیخ کشم،یچشمانم آهسته م ریاشاره ام ز انگشت

 خودش رفته زندان. ی کدنگیو  یخاطر خودخواهبه -

 .توپدی گزد با اخم و تشر م یم لب

 رفته زندون؟  شیدندگکیو  یخودخواه  یچ یعنیمنم متوجه بشم،  یگی نم  یجوری!چرا ؟یچ -

 .دهمی دهانم را صدادار قورت م  بزاق

 نخوردم، شکمم صداش در اومده. ی چیه شبیمامان، من گرسنمه، از د -

 . کندیاز عوض کردن بحث، چهره درهم م یو ناراض لیمی ب

 ؟ یدونی خوش نشون نداد، ناراحت نشو، خودت که م  یست، فقط اگه بابات روونه آماده صبح -

هاست  است، سال نیهاست بابا محمد با من سرسنگدزدم، سال  یزنم و نگاه م یم یسرد پوزخند
که چوب حراج به   ی... همان دانستی . مرا *" نحس گذشته م.داندی من را دختر خودش نم  گرید

آخرش که هرگز فکرش را   یتغاردختر ته ش،ی آبم رو  کیسال و اعتبارش زد و  یچهل و اند یآبرو
 !دیفرزند ناخلف از آب در آ کردی نم

 

زانو با درد خم  یرو یبا آخ  شوند،ی چهره و چشمانم از درد جمع م کنمیکه کمرم را صاف م نیهم
 .کردمی دست به کمر مدام نفس چاق م شود،یم

 ساغر؟  شدی چ -

 . گزمی م انهیوحش میهادندان ری فرط درد، *"را ز از
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 کنم.  یبه زور وجبر قامت صاف م دهمی م ا یلعنت به ارش رلبی ز سوزد،یم

 . کندیصورتم، مبهوت نگاهم م دن یبا د بارهک ی مامان

 طورنیا رچشممیز یکبود دنیبا د حانهی اش، مامان رشوکهبه نگاه میهاخودم نبود پوزخند زدن دست
 رنگ پس داده بود؟  

شده اش درهوا  دست چروک  کشم،ی چشمانم که با اخم سرم را عقب م ری سمت ز کندی دراز م دست
 .ماندی معلق وار خشک م 

 مامان؟  هیچ نیا -

 : زنمی م  یتلخ یزهرخند

 نوازش شوهرجانه!  -

 : بنددی پلک م  جیگ برد،ی م ماتش

 دست بزنم داره؟ ایمگه ارش -

 

با   ردندانی اش، مسواک وخم بی ز یاز ال روم،یپشت به او، سمت کوله ام م کنمی م یمعنادار تبسم
 .کشمیم  رونی حوله کوچکم را ب

 بزن نداره چون...دست  -

 .میگوی کج، اصل مطلب را تند م یرخ به رخ اش، تلخ با پوزخند کنمی را صاف م رخمین

که  یوقتا ه،ی... کتک و چک واسش عادای ارش مونهیرام نشده م  وونیح هی... مثل هیاون ذاتا وحش -
 ! شیدیدیم دی با کردی و کبود م اهیبا سگگ کمربند تنم رو س

از اتاق به   حانه،یدهانش و چشمان حدقه زده مامان ر  یبه دستان رو توجهیب کنم،ی را تلف نم   وقت
 . رومیم ی بهداشت سی به سمت سرو شومی خارج م  یسرد
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  دم،یکش  ی... آه خواستیاش مشهوت و هوس  یارضا  یکه تمام تنم را فقط برا ی... همانایارش 
چشمانم زنده  یجلو  بارهکیحک گذاشته بود   یرحمی با ب  میران پا یکه رو  یداغ خی خاطره تلخ س

کرد! خصوصا   یم دایپ انهیوحش ی قبل از رابطه خو شهیهم ایارش داد،ی اش آزارم م  یوحش یشد، خو
 .شدی م یعاد یبا علم ِ عالقه ام به بهاوند، آزارش دوبرابر روزها

 

از   صانهیبا نگاه حر کشد،ی اش را هورت م  یکه استکان چا یبابا محمد را درحال  شوم،ی هال که م وارد
اما هنوز جذبه   رشدهی. پ کاومیم یرارقی . وجب به وجبش را با ب شومی م رهیفاصله باچشمان نمناکم خ

 .اش را دارد مردانه

 . کندیبه کنار سفره پهن شده اشاره م  نشاندی لب م یرو یلبخند کمرنگ  دنم، یبا د حانهیر مامان

 دخترم.  ایساغرجان، ب  نیبش  ایب -

آخر   نی. ادهدی نسبت به حضورم نشان نم یاکشنی ر چیاست و ه تفاوتی محمد هنوز ب بابا
 بود، نبود؟  یناجوانمرد

  کیو مداوات فرو دادن بزاق دهانم آن هم تلخ ِ تلخ، کنارش نزد نیسنگ یبا پاها یول  ردیگیم دلم
 .نمی نشی سفره چهار زانو م

م را ه یچرا قرب وارزش قبل  دانستم،ی م یدلش را شکسته ام حت دانستمیم کند،ی نگاهم نم  یحت
 ندارم.  گرید

تعفن اش همه جا را به  یآور شده که بوبه موجود مفلوک چندش  لیوقت است که تبد یلیخ  ساغر
 .دانستمی را هم خوب م نیا ده،یگند کش

  یبا پلک رو گذاردی و کره مقابلم م ریپن  الهیرنگ با پ خوش  یمهربان شده، استکان چا بیعج مادرم
 .کندی هم گذاشتن من را دعوت به آرامش م

 سالم بابا...  -

 .کندی م ظیرو به مادرم، غ یبا تند تنددی درهم م شیهااخم



 دل رهیچ

17 
 

 خانم، ظهر آبگوشت بار بزار...  -

به زحمت لنگ لنگ کنان سمت    نیسنگ یباهمان پاها  ران،یبه من ِ ح  یخرج نگاه  یجا بدون حت از
 . رودی اتاقش م

 .دیآی عتراض ممادرم در با ا یصدا

 نرفت... محمدآقا... محمد آقا...؟  نییم از گلوت پا ِا شما هنوز دو لقمه  ؟یمحمدآقا کجا رفت -

 با سکوت وارد اتاقش شد.  یبه تلخ حانه،یمامان ر یبه سر وصدا توجهی ب  پدرم

  یباز یک ی با گوشه سفره پالست نیدر سکوت سهمگ اندازمی م نییپا  یرا با اندوه و شرمندگ سرم
 .کنمیم

حداقل جواب سالم بندگان  بود،یبابامحمد هرچقدر هم از دستم ناراحت م  کهنی است به ا قیعم فکرم 
  یکرده تو تی که شب مص  یبه شخص گفت»یم شهیچون هم داد؛یم شهیخدا را هرچند گناهکار هم

  یاکار خدا شده« اما امروز برتوبه کرده و بنده توبه   دیروز به همون نگاه شب، بهش نگاه نکن شا
 بار..!  نیاول

 

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  ست،ین ری خود کرده را تدب  دم،یاز ته دل کش یآه

به بار آوردم که جبران کردن اش، فقط    ییچنان رسوا کردمی سواستفاده م نا،یاعتماد پدر و برادرم س از
 .دیطلب یمرگم را م

 

 سختت بوده.. یخودشون گواه زندگ  ایکبود نیخور مادر، توام روزگارت بهتر از ما نبود.. اب -

لول شده را نرم از دست   ری لقمه نان وپن زنم،ی زل م یزدگبا ماتم  رد،یگیلقمه دم دستش که سمتم م به
از گوشه چشمانم ُشره   یقطره اشک زنمی م مبه لقمه  یگاز کوچک کهن یهم  رم،یگی م شیچروک و پنبه ا

 . کندیم

 .کشدیم یکه مامان هم به طبع آه سرد  خوردی م یپربغض تکان  میگلو بکیس
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خودش نبود... خونه   یسرجا زشیچ  چیاصال محشرکبرا بود... ه یتو رفت یبود وقت  یسخت یچه روزا -
حواسمون به دختر  که  کردیم  دایباباتم داد وب  گرفتی بهونه م یه زدیداد م یه نایبود، س لونهیو

 کرده و... شیاونو هوا خبریاز خدا ب  هیکه  یخونه نبود... وقت  یمجرد تو

 

  رفتنیاما من ملزم به پذ شومینم  دهیبخش  یبه راحت دانستمیم دهد،ی را با بغض قورت م حرفش
 بودم که بار سفر بسته ام و دوباره به کاشانه ام برگشته ام! یسخت خانه پدر طیشرا

 .خوردیَترم م  به گونه  نگاهش

 ؟ یاوردی بچت کجاست؟ چرا اونو باخودت ن یراست -

 .شکی دارو است ب زهرخندم طعم نوش  گذارم،ی سفره م یلقمه را رو نیزهرآگ  بارنیا

 کورتاژش کردم.  -

 یکه رو یفرق، آن مشت کیبا  یول گذاردی از شده اش مدهان ب  یوار و باز دست روکش  شدهان
 . کوبدی م شیکاسه زانو

 !؟یچ -

 رو؟   یاون طفل یچرا سقطش کرد  چرا؟

 . زبان هم تلخ و گس است. سوزدی چشمانم م بندم،ی پلک م  یسخت به

داشتم   ایارش یلگدا ری ز یخودشو نگه داره، وقت یبار اون همه سخت رینتونست ز یعن ینموند واسم،  -
 شده بود... رید گهید یبه خودش اومد ول ایارش  هوی ... *" کف سالن پر خون شد دادمی جوون م

 .چکدی کمرم م  رک یت  یضربان قلبم تند شده و عرق از رو اندازم،ی م  نییرا باز پا سرم

گ بازم  بار از مر  ن یدوم یبرا دمی... ترسدمیچشمام د یمرگ جلو مارستان،یتا اوژانس اومد و بردنم ب -
به مرگشم نبودم... دعا کردم زنده بمونه واسه   یراض یول خواستمی ... درسته اون بچه رو نمدمیترس

واسه  دنمید  آزارو یخودخور یبا کل  مارستانینموند... خرجشم دوشب ب یمنم که شده زنده بمونه ول
 دلش سوخت*"  فتی درد و غصه تا باالخره دکتر ش ینبود بچه، کل
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  یوقت دیلرزی. دستانم مشدی م  ریسراز یقراری و ب  یاز گوشه چشمانم با نفس تنگ قطرات درشت اشک 
 .دمیکوب  یمشت مشت م میپا یرو زدمیهق م

جوجه   نیع زدیچشمام داشت دست و پا م یبچم جلو یبد بود... وقت یلیمامان خ  -
چوب  نهویبودند ع  زیدستاش اونقد ر زدی ... آروم آروم قلبش مزدی خدا قلبش داشت م کوچولوها...به

قلبش   یبود ول   زیر  یلیکردند... چشمامش خ  ینازک چوب...که داشتن واسه زنده موندن التماس م
که  دمیکش غی کنه... ج  یشکمم زندگ  ینتونست تو یخدا زنده بود ولبه  زدی... قلبش مزدیقشنگ م

 رو...    یلعنت یزندگ  نیا ارهی و نتونست دووم ب دیبچم پر کش

ام را با تقال چنگ  نهیگلو و گردنم نشست و قفسه س یدستم رو  دم،یاز دل جگر سوخته ام کش یآخ
 زدم.

 .دیکشی به خدا که نفس م د،یکشیدردش هنوز تو جوونمه..*". زنده بود نفس م -

 

اما من داغم تازه شده  کردیسرم را مدام نوازش م د،ی وحشت زده مرا در آغوش کش حانهیر مامان
و دستانم را  زدمی وار به خود چنبره م نیجن   ا،یبار ظلمت ارش ری که ز ی. همانخواستمی م را مبود، بچه 

... نخواسته ندی نب یبی ام برخورد نکند که آسشکم و بچه   یتا ضربات اش به رو کردمی حائل شکمم م
 !دیچربی م  فمیبه جنس نازک لط  ایارش  یاما زور و بازو اوردیم در بام را از چنگبچه یبودم احد

... خب بهشون  کننی ور طرف زناست... بهشون کمک ماون دمی... شن ینکرد تی چرا... چرا ازش شکا -
 !هی شوهرت روان  یگفتیم

 

 .دمیزدم، سرم را با مالمت عقب کش  یپررنگ  پوزخند

 کهنیازم سفته داشت تازه قبل ا یکل  یموذ یایدستم بسته بود... اون ارش تونستم؟ی م الت ی به خ -
ها افتادم واسه همون گفته بود که از پله سیبه همه مخصوصا پل  تی واسه شکا کردمیدهن وا م

حرفش   اشتها دقدرت صاحب  نی ب  ایکه ارش  یخاطر اعتبار و نفوذو کبود بود.. اونام به  اهی تموم تنم س
 کردم و گفتم آره! تی ها افتادم که منم خرکه واقعا از پله دندید فقط ازم پرسرو باور کردن
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 در فکر فرو رفت.  میگونه ام کاشت و با همان نگاه آب آورده، پا به پا یرو یا بوسه

 ؟ یبد بود چرا ازش طالق نگرفت نقدیاگه ا -

 کردم.  طرح یشده اش را نرم خطوط دستان چروک  یبا نوک انگشت رو دم،یکش یسرد آه

 گرفتم... یابیمن طالقم رو غ ینگو ول یبه کس -

 

 . شودیبه کمک گرفتن سر زانو و چهره جمع شده بلند م  یبه سخت  شیمشغول از جا یبا فکر ناالن

دل  نیبلکه ا میحرف بزن  کمیباهم  امی ظهر رو بار بزارم... پاشم ب یبخور تا برم غذا یزیچ هیفعال  -
 وا شه! صاحابی ب

  خت،ینشدنم در سفره، گرسنه به اتاقش گر کی که با شر یپدر است، پدر یخال  یام به جا رهی خ نگاه
دختر   ن یتا ابد محال است ا کهن یا کرد،ی م یدست نخورده به چهره زارم دهان کج رشیپن  الهیپ

 خطاکرده را عفو کند. 

*** 

کرده بودم. انگار   دایبح پاز دم ص  یگرفته بود، دلشوره بد ریخزان و دلگ   یبیجور غر  کی یزیپائ یهوا
 !زدیگلو و دهانم م انی م یقلبم جا

هوا با آب وخاک وطن هم  یشد، حظ کردم حت میهاهیوارد ر  زیکه عطرخنک پائ  دمیکش یق یعم  نفس
طعم ناب  یو خاک آبچیبازهم ه یکن یهم زندگ شرفتهیکشور پ نیو خاص است... در بهتر زیانگدل

 .دهدی وطن را نم 

وملس بود   ندی خوشا میدم عصر برا یرو ادهی دم دستم را چندبار جابه جا کردم، پ دیخر یهاسهیک
  شش یها بساط عکه شب  ی... گاهشدمی م ایارش  یسوار خودرو دیبا یهرکار یدر شهرلندن برا یوقت

وحشتناک لندن پرسه  یهاابان ی من تا ساعت دوشب در خ کردی اش برگزار م  یبا دوستان خارج
به آن خانه   یکه وقت  کردمیمتر م میهارا با قدم  شیهاکوچههمه کوچه پس ادهید پزدم، آنقیم

 . شدیم  هوشیاز زور*" ب ایارش گشتمی منفورم بازم
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  ای و ارش امی زندگ یبختک رو نی هم ع یشگینداشت کنارش زن مو بلوند هم  یهم ارزش میبرا حاال
 افتاده بود.

 .کنمی درخانه را باحوصله باز م دکی دیبا کل  کشمیم یسرد آه

با  ستمیای م یلخت  گذرم،یم وسفیو  یداوودگل  رینظی ب یهاحه یرا انیاز م دها، یدستان ُپر از خر با
 .شومی خودم متوجه م یرا رو ینی. نگاه سنگکنمی ام م ین یاش را وارد ب حهیتمام ولع را

که از پشت   یا هیخورد و سا یپرده سمت هال تکان م بارهک ی کشانمیکنم و سرم را باال م یم  لرز
 . شودی پرده دور م

  پاشم،یصورت ملتهبم م یآب رو یمشت شومی از کنار حوضچه کوچک که رد م اندازمی باال م یا شانه
 . کندیپوست صورتم نفوذ م  یآب رو یاما سرما وخنکا رمیگی جان م یقدر

و اصال حواسم به چهارجفت   کنمی را لمس م رهیدستگ شوم،ی م کیتند سمت هال نزد یهاباقدم 
 نبود! زی کفش براق وتم

 مامان؟  -

کنم،  ی م زانیآو  یرا کنار جالباس امی گردنبافت و شال آورمی را در م میهاهمان درگاه هال، بوت  از
 که... کنمیم ی به هال را با شتاب ط  یکوچک منته یراهرو

  حهیرا صانهی وار و حر وانهیخودش بود... د میگرم ومال حهی... شک نداشتم رارشینظی ... عطر ب ایخدا
 ...؟!جانیشده بودم... آخر عطر بهاوند ا  وانهیقطعنا د کنم،ی گرم را استشمام م 

 دخترم.  میمامان؟ مهمون دار یاومد -

و   نیری لسه شاز آن خ کنندی پرتم م  ی. انگار از پرتگاه بلندزندی کنار ستون هال خشکم م بارهکی
 .میآی م رونیب  یشدگ کهیو  یبا دستپاچگ  عیسر ییایرو

بلع بزاق دهان... بدون  یو دختر کتارش است بدون پلک زدن حت ستادهیُبهت زده ام به بهاوند ا نگاه
 . لیمددخواستن از عزرائ  ینفس، حت  یقدر یحت
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 به کابوس شبانه ام شود. ل یتبد نیری خواب ش نی ا دمیسر ترسکردم، آره من خاک به  وحشت

 ام،ره یبا نگاه خ یاما دختر کنارش با حجاب خاص لبنان  کرد یشده نگاهم م خکوبیمسکوت وم بهاوند
 . ردیگی وبلندش م  دیبهاوند را در حصاره دستان سف یشوکه محکم بازو

ند دستان تنوم بارن یدست دخترک ا م،یکرد ینگاه م گریدکیشده به  خکوبیدو با ُبهت و م  هر
 یذره به ذره با ناباور ،یشکار نیبهاوند راچنگ زد *" آتش گرفتم اصال نگاهم تمام حرکاتش را با دورب

 . دیکاویم

بود و   بایوز  دیچقد سف کند،ی م یبهاوند به دختر کنارش تالق  ظیشده از اخم و غاز صورت جمع  نگاهم
 پوش! چقد خوش 

اش را دو چندان  یبایکه ز یپرپشت در انتها  یوابروها یلبان صورت  ،یفوقان ینیو ب  اهیس چشمان
 .و مثل ماهش بود  دیپوست سف  کرد؛یم

 شد! میهادر چشم  یخار یلعنت

 انصاف...« یب ینبود های زیناپره نیجانان دل، تو که اهل ا »

  ینیگدستان مرد من را رها کرد و با غم ارادهیکه ب دیچه د تابمی در چشمان ب دانمی کنارش نم  دختر
 .دی*" را در حصاره دندان کش

 را؟  معرفتی حال بد بهاوند ب  ایمراعات حال بد مرا  کرد؟ی در چشمانم مراعات چه م خار

پچ پچ  یزیسرش را برگرداند و دم گوش بهاوند چ   کرد،ی نگاهم م بیجور غر کیچشمانم  خار
 . و مرد من تنها به تکان دادن سر اکتفا نمود.کندیم

 !وفای ب

 تا ابد؟! یقلبت را به نام من زده بود یتو چرا؟ وقت گر یعشقت من بودم، د  نیتو که اول  معرفتی ب

او را   یتوانینم  یو چه بد که حت  ستین گریکه از آن تو د  ،یرا بشناس یچقد بد که تمام واکنش مرد و
 !یکن رابیها*"، جان سس از عطر نف  یریدر آغوش بگ 
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 آشپزخونه...  ایتوروخدا... ساغر توام ب نینی بش  ن؟یستادیچرا وا -

  یکرمان  یبه پشت یاروزه یف یفرش دوازده متر یافتاده رو نییپا یدر چشمانم *" هر دو با سر خار
ام نداشتم، خار در چشمانم  یآن دختر را کنار مرد ِ زندگ یکیهمه نزد نیا دنی . تحمل دزدندی م هیتک

 .دادی و او در سکوت تنها سر تکان م گفتی م یزهای مدام دم گوشش چ

 

 یدر خانه ما؟ از کجا آمده و آوار گشته رو خواستیکه بود؟ چه م گریو طناز د  بای دختر ز نیخدا، ا آه
 ده؟ یاش از کجا دمنحس  هیعشق من؟ سا

حسد وخشم  رد؛یگی خار درچشمانم گرفت*" تمام تنم ُگر م فیظرن بهاوند که دستدستا دنید با
 .دیباقدرت از صورتم دم

چشمانم با آن   یجلو خواستی ابدا در خط*" نبود که حاال م  شناختمشیکه من م  یبهاوند  آخر
 کند.  یدخترمحجبه مهرنواز

درب   عیزخانه ساده مان شدم، مامان سروارد آشپ  عیشتاب زده سر یهاندانستم و با قدم  زیرا جا تعلل
 آشپزخانه را بست. 

 دخـ....  نیمامان ا -

لبم را   یبا حدقه زدگ  شی. شاخ در آورده از کارهاکندی دماغ اش، درجا مرا الل م یبا اشاره رو 
 ! جوئمیم

 . دیبه داخل هال کش  یسرک اطی احت با

 مامان... -

 شو!  سیه -

 .کنمی سرگرم م یمعمول یبه ناچار خودم را با فضا  دمیکش یکالفه ا پوف

 چیه شدیکه بسته م یپنجره کوچک داشت و در کیبود، تنها  یمیآشپزخانه ساده مان قد طرح
 به هال و بلعکس به داخل آشپزخانه نداشت.  یدید
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 یبو داد،ی م  یخوب یبو  بیعج  یساده... ول یمیقد خچالی با اجاق گاز و  یمی قد یچوب یهانت یکاب
و   خچالیکنار  یتا دبه ترش  یسنت  ی. عطر داروهادیطلبی حاذق را م یکه کدبانو  یآشپزخانه ا

اجاق گاز درحال ُقل ُقل خوردن   یکه رو یمعطر و در آخر قابلمه ا یهای فلفل خشک، سبز یهاشهیش
 بود.

به تو  کهنیا یجاچقد خانمه که به   مینس چارهی ب ؟یکرد ی نگاه م  زیت  نقدیدختر چرا به اون بدبخت ا -
سرش رو انداخت   یفور دنتیکه باد استی با حجب و ح قدن یبگه به بهاوند اشاره زد... پسرم ا یزیچ
 . نییپا

 . توپدیم گرسرزنش 

 !یتو... اوف ساغر هنوز عوض نشد ی.. ول

 

 ینگاه فرارکه با  ستمیای م شی بدون مالحظه جلو دهمی شده ام را به زحمت تکان مخشک  دست
 . رودیم نت یسمت کاب

 ه؟ یاون دختره ک -

 مادر خار تو چشمانم!  ایمامان من است  کنمی که شک م کندیدندان قروچه م یجور کی

 هنوز... یباهم عقد کردن ول شهیم یماه هیعقد کرده بهاونده...  مینس -

 .کنمی هوا کلماتش را شکار م در

 ؟ یهنوز چ یول -

 .کندی تند نگاهم م  یفیکشد با اخم ظر یم یپوف

 گهید یخوب نیداده، دوست ندارم پسر به ا لی تشک یزن و زندگ گهیدختر شر درست نکن، بهاوند د -
 و قطع رابطه کنه...  ادین گهیتو د یرسریخاطر خ مون بهخونه

 .کنمی شده دوباره تکرار م  کیبا چشم بار  تیاهم بدون
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 ؟ یهنوز چ یول -

 .کشدیبه نشانه اعتراض، به رخم م دنیبلندش را با پشت دست کوب  مهیتشرن

  یسقف نرفتن ول هی ریهنوز ز می خدا... بهاوند و نس  یساغر! چقد بگم سرت تو کار خودت باشه... ا -
راه شد... اهل شد.. رو گرفت بازم روبه  میکه نس نیشد... هم یا گهیآدم د هی بدون بهاوند بعد ِ تو 

 . نمآیشی ساکت نم  یکینسوزن که من  شونی زندگ یتو شی ساغر آت

 

  یمانتو ارغوان حوصلهی... بکشمیم رونیب هاسه یرا از ک م یدهایتمام خر توجهیب  زنم،ی م ی تلخ  پوزخند
 .شوم ی م جاتی مشغول خرد کردن سبز جاتی سبز یو با گرفتن چاقو کَنمی ام را از تن م زهی پائ

 ؟یتازه اومد یخسته ا  ارم،ی ب  یواست چا نیبرو بش ای ب  ؟یکن یم  کاریچ -

 

در   یبا همسرش! خار نم،ی بب گونهنیسال ا یبهاوند را بعد از اند  کردمی سه روز، هرگز گمان نم نیا در
 چشمانم...

ام   یزیو ه یچرانچشم یجلو توانستمی بهاوند و زنش! قطعنا نم  شی اگر به هال بروم پ کشم،ی م یآه
 . رمیرا بگ

خود، اما  یدلم را ناجور چزاندن جا کهن ینرفتن و نشکستن... ا یبرا ستی ه خوبشام، بهان تدارک
که ساغر، بهاوندت ازدواج کرده است،   رساندندی توانستند به من ِ چشم به انتظار خبر را م یحداقل م

 !یوبپوس   یمانب ای مفلوک متعفن ارش رهی در ابد در جز د یو با یدر قلب مردانه اش ندار یجا گریتو د

 .شد ی آتش م یهم انباشته از گداخته ها یو گاه  فیلط یگاه یطوالن یکه گاه یا رهی جز

خورشت کرفس بار گذاشته بود، من  حانهیکه مامان ر یام با وجود یباطن  لی دانم چرا علرغم م ینم
  یایالتیکه سخت با سس ا یبا ساالد سزار ایکه در هال نشسته بود؛ الزان یدل خودم و دل مرد یبرا
با قدرت و   خواستمیکه در غربت آموخته بودم... م یرا با مهارت سه ساله ام در هنر آشپز  دیچسبیم
  ترقیجانبه به او ثابت کنم که از او الهمه خواستمیم دی... شاکشانمی خانم رخ م میبه نس  ثانهی خب

 درست مثل بابا محمد! کردینگاهم نم  یحت گریهستم هرچند که بهاوند د



 دل رهیچ

26 
 

داخل آبچکان   نکیبرنده، همه را کنار س  یو چاقو  جاتیاز شستن ِ تخته مخصوص خرد کردن سبز بعد
 . گذارمیم

نصب شده بود، دستانم را   یکه به کاش  یدیبا حوله سف تی در نها تکانمیَترم را چندبار م  دستان
 .کنمی خشک م

 .شوم ی م حانهیو مامان ر میتوجه حرف زدن نسم روم،ی ام سمت هال مگرفتن ِ ماگ قهوه  با

و دمغ با   دهیاش در گوشه وکنارها، لب برچ افتنیباره...با سر چرخاندن و ن کی ترسمی نبود، م بهاوند
 ،یمیترک خورده و نم زده قد واریبه د  یرگیدر سکوت با خ  زنمی م هیتک یفندوق ی به پشت ی عیفاصله بد

 نوشم.  یم صدایقهوه ام را ب  اتیمحتو

 ن؟ی ساغرخانم.. خوب  دنتونیخوشحال شدم از د -

 

  رخمیبه ن ام،ی درون لی. اما علرغم متندی درهم م ش،ی صدا  یفی و لط یاز نازک  میدو ابرو انی م یاخم
 . چرخمیم

 . نیممنون، همچ  -

 است.  نیری و ش بیدلفر تی نهای ب  زندی که م یلبخند

قدر و   بی رق  نیزنانه دارد ا یاز ناز و ظرافت یایمهار و طناز است. دن یادیام ز  یعشق ب یرق ایخدا آه
 ماهر!

 به خونت.  ی... خوش اومدیخاله گفتن سه روزه اومد ر،یخبه  دنیرس -

 در وجودم رخنه کرد.  زشی از لحن مهربان و محبت آم یزاری نفرت و تنفر ب حس

 . یمرس -

اما او قصد کرده هرطور شده   ستم،یبا او ن ی صحبتبه هم لیتا بداند چندان ما دهمی جواب م کوتاه
 مرا به حرف وا دارد.
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 !یخاله هست یهافیباالتر از تعر نم یبی م یول  کردیم فی تعر  یلیخاله ازت خ  -

 

 !؟وانهید ای آورده  ری بود، دخترک مرا بچه گ  یو زبان باز ی آخر چابلوس  گرید نیا

از قهوه  یجرعه ا  ،یسپس با زدن پوزخند کنمی م حانهیچشم و ابرو آمدن مامان ر  حواله یاجمال  نگاه
 نوشم. یم صدای ام را ب

 خانم.. مینس  یلطف دار -

و    دیسف زد،ی برق م بی حلقه انگشت اش عج کند،ی م ینگاهم تالق  راسی دست چپ اش در ت ناگهان
 .آمدی اش م یبه دستان برف  یلی... خفیظر

چرا برنزه هستم؟ چرا  ستم؟ین  دیهمه ناز و لوند است، چرا من مثل او سف ن یچرا ا بی رق ایخدا
 بود و من نه! ن ی ریمشروب وش خوش 

و به طبع آنها، من هم   کردندیم  ومیهمه دوستانم سر وصورتش را سوالر یآمد، زمان مجرد ادمی آه
  نایمن به ستوه آمده بود و س یها در خانه مان برپا شد. مامان از کار یشنگه اکردم که الم ومیسوالر

 .کردی باد م  رتیمدام رگ غ

بپرسم رشته  تونمی م س،یانگل دیبا همسرتون رفت التیشما واسه تحص گفتنی ساغرخانم، خاله م -
 ه؟یتون چ

آمار   دیچرا با حانهیمامان ر دمیفهمی فقط نم کنم،ی حواله مادر سرخ شده ام م ینگاه خونسردانه ا باز
 داد؟ی مرا به زن بهاوند م 

 بهاوند؟!  زن

به من ِ   یدخترک در من اثر کرد، کلمه » زن بهاوند« دهان کج  نیاز وجود ا یزی خدا حس ِ تنفرآم آه
 م شد. لحن   یچاشن یاز خشونت کالم ی. هاله اکردی ماتم زده م

 : کنمیرا درهم چفت م میپاها

 . پسندمی م شتریرو ب یآشپز ی... ول یگرفتم ول یغذا  عیصنا  سانسیمن ل -
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  نییاست و درحال پا نییکه سرش پا یانتظار بهاوند یول  شومی باز شدن در ِ اتاق بابامحمد م  متوجه
 را هم ابدا نداشتم. ش،یسرمه ا  راهنیپ ن یآوردن آست

 . پاشدی م شیبه رو یح یلبخندمل مینس

 . زمی قبول باشه عز -

تا با او چشم  چرخانمی حرص جهت مخالف بهاوند سر م  یام دمارم را در آورده بود، از رو یگرفتگ ُگر
 در چشم نشوم.

 .فهممی اش م یرلبی دم دستش و ذکر ز حی را از تسب   نیخوانده بود؟! ا  نماز

که موقع عبادت ونماز خواندن به خود  یشده با عطرخاص  نیتن مردانه اش عج حهیخوش را یبو
 .کرد یام م  یاش، بدفرم کفر یبماند که چهره نوران کردی مستم م زد،یم

 ...  میخانم، بهتره کم کم رفع زحمت کن مینس -

 افزود.  یشگیبه مادرم با متانت هم رو

 .میشرمنده مزاحم شد گهیحاج خانوم د -

  دم،ییسایهم م یدندان رو د،یگوی جانش م  میرو به مادرم و نس یرا مودبانه و با تن ِ بم شده ا نیا
 !زدی اش نسبت به من، حالم را بهم م یتوجه ی ب

 شه؟یوقت شام نخورده... مگه ماون نیامشب اومد هیبابا  یواللها... ابه  دیاگه بزارم شام نخورده بر -

 . زندیم  یادب، لبخندمحو یمبا  نیح  شیهانیاست و درحال بستن دکمه سرآست نییپا سرش

 بهتره.  میبر ی حاج خانوم، ول دهیتون به ما رساز محبت  -

رفتن به آشپزخانه، رسا    نیح شومی بلند م میخونسردانه از جا کند،ی به ذهنم خطور م  یباره فکر کی
 .میگوی م زیکه از عمد به گوش مخاطب خاص برسد، طعنه آم یطور

  زارهی رفته که محمدآقا نم ادشونیو گمونم  گهید ستنی البد راحت ن ،یدار کارشونیمامان جان، چ  -
 ! الیخی... ب گذرهی بهشون بد م  یمهمونش غذا نخورده از خونش بره... انگار
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 . شومی م خکوبیچارچوب در م یبهاوند، جلو  یجد یصدا با

 بهتره.  می... برستینقل راحت بودن ن -

 . دوزمیبه او چشم مراسخ و فاتحانه  نهیدست به س کنمی عقب گرد م زنم،ی م یکج  پوزخند

 نکنه قدم ما بدشوم بوده، هوم؟  -

اش کرده    یعصبان کند،یوهشداردهنده نگاهم م یاما جد بیو عج  آوردیرا نامحسوس باال م  سرش
 .ستمیای راس نگاهش وسط هال م قایبا دو قدم رو به جلو دق زنمی م یبودم! لبخندمحو

دستپخت مامانم  ای ؟یکردی رد نم  وقتچیو رو ه ... دستپخت مامانمدهیم ی اریکه ذهنم  یتا جا -
 شه؟یخلوت دونفره باز م   یشما فقط با خانمتون تو یاشتها اناً یاح ای  ستیمثل قبل ن گهید

و اخم لب   ظیبا غ کوبدی م یبه آرام یشان یپ  یدست رو حانهیو مامان ر کندی چشم درشت م  مینس
 . گزدیم

... بودیام م رهی شده خ  کیو چشمان بار تی با جد کنم،ی ئل کارها نگاهش مو مغرور مثل دو  فاتحانه
هاج و   میحواله نس یچشمک تند  ،یونیکه با تک خنده اپلس  شودی در فضا حاکم م ین یسکوت سهمگ

 . کنمیواج م

 ... یرستوران  یگردش  نیباهم بر نیدوست دار دیو شا نیآخه شما دوتا تازه مزدوج شد -

 .ردیگی سادهلوحانه هم ادامه حرفم را م مینس

 ... می مونی شام م زمی نه عز -

 .زندی م  ینیری رو به مادرم لبخند ش سپس

 ... بخشش باشه. نیزحمت افتاد یتو -

اما من   گشتی م یزیدر رج به رج صورتم دنبال چه چ دانمی نم  کرد،یطور نگاهم مهنوز همان بهاوند
 . شومی با عجله وارد آشپزخانه م گردمیعقب بر م  یبا علم ِ متاهل بودن اش، با تلخ 
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ام را از   حانهی دست ساز مامان ر ی... دوغ نعنانمیچی مرتب م زی م یخوردن و ساالد را رو یسبز 
 . آورمی م رونیب  خچالی

 یجلو توانمی است اما نم یاز دستم دلخور و عصبان  دانمیم ستد،یای اجاق گاز م یبا حرص جلو مامان
 ! خوردی فرو رفته و وول م طنتی در جلد ش بیکه عج رمی کرم درونم را بگ

 ساغر تو...  -

 ن؟یخوای خاله کمک نم  -

مرا   خواستی ام او م  دهیفهم بی و من عج  دهد،ی گونه قورت ماش را محتاطحرف   م،یآمدن نس با
 . زبان؛ با زهرکالمش ساقطم کند  شیکالم، مورد آماج کلمات و هجوم ن یبابت گستاخ 

 !نیشوهرت بش  شی تو برو پ زم،ی نه عز -

 

... تمام دل و روده ام شودیکه خب موفق هم م آوردی از قصد کلمه »شوهرت« را به زبان م مادرم
 درد شدن!به قصد دل یوقور  یبا سر وصدا قار چدیپی وار در هم م دیاس شود،ی م یسم

لبخند زده از   چدیپی ام م ینی رب ی که ز یو عطر ،یبا برداشتن سفره نقره ا ردیگی کنارم قرار م مینس
 .شودی آشپزخانه خارج م 

 که... کنمی نم یچشم خاله کار -

 .افکند ی مادرم، آتش به جانم م یرلبی زمزمه ز و

 بود.  نیکاش دختر منم مثل تو، خانوم و مت -

 .شودی م  یبا نفرت، درون قلب و مغزم ته یاش قو شهیحسادت ر و

 .کنمیاش م  نیتزئ یبا ُسس کچاب کم  کشم،یم رونی ب  یرا از ماکرو  ایکوچک الزان سید صامت

 . بردیاش، هوش از سر آدم م  یزعفران  یپلو سیخورشت کرفس و د یبو
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به سمت بهاوند توجه کنم،    یذره ا کهنیو بدون ا رمیگیپلو را از دستش م  سی توجه در سکوت د یب
 .گذارمی را مقابلش م یا شهیش سید

مخلفات   یحاو  ین یس بارن یا گردمی دوباره بر م  دهد،یهم بشقاب و قاشق را کنار دستش قرار م مینس
 .دارمی را بر م 

و خدا دوست ندارد اما من  شودی اعتقاد دارد اسراف م کرد،ی نوع غذا درست م کی شهیهم مامان
ها مانده... تهکردمی اصال اسراف نم آمدی م ادیهرچه را هم ز کردم،ی م یودلبازدست  لمیباب م شهیهم

در   یشهردارمخصوص  رشدهی تعب  گاهیها از جاها و گربه سگ  سی... در انگلکردمی م واناتیح یرا غذا
 . خوردندیرا م شانیغذا ها،ابان یخ

مرغ و   یای الزان سیاول از همه د  گذارم،یار دستم مرا کن  ینی و س نمینشی سفره م یجلو میزانوها یرو
رنگ   یریش  یکه با ُسس فرانسو  یسپس ساالد سزار دهمی را وسط سفره قرار م   تونیقارچ با روغن ز
 . نمیچ یام کنارش مرتب مکه آغشته کرده

تمام چم وخم را بلد بود و مرا از   ی که روز یبودن در برابر مرد یاست محکم نشان دادن و قو سخت
 !شناختی مادرم بهتر م 

و بهاوند   می نس یخوردن هم جلو یباسبز جاری هفت ب یاشان اما ترش  یک یبه نزد شودی ام م یحسود
 .دهمی اشان قرار م بدون نگاه کردن به صورت 

 .گذاردی م  میدوغ را هم نس یهاوانیو ل  نمکدان

 .دستیای سرم م یبا تعارف باال مامان

 ها...بچه  ن ی شروع کن نیبفرمائ -

که آرام تکان   شی گلو بکیبه دستان و س  یرچشمیبود اما ز نییدست به سفره نزده، سرم پا بهاوند
 .انداختمی مدام نگاه م صانهیحر  خورد،یم

 ارن؟ ی نم فیخانوم، محمد آقا تشرحاج  -

 . نشاندیلبانم م یرو  یپوزخند تلخ حانه،یمامان ر تبسم
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 !طانمیپدرم قسم خورده بود با من ناخلف کنار سفره حشر ونشر نداشته نباشد. آخر من همزاد ش آخر

  ،یکوچک ترش  الهیو پ  یخورشت  اله ی با گرفتن پ زمیریمالحظه بشقاب خودم را از پلو تا نصف م بدون
 .شومی سفره بلند م یاز رو

 .میگویار اتاق بابا محمد رو به مادرم م بلند کن مهیرفتن به اتاقم به تند قدم برداشتن، سرد و ن  نیح

 تخت...  التونی خ ستمیمنم ن ستیمراعات بکنه بد ن کمیبابا رو بگو مهمون داره،  -

 

 ساغر...  -

 .چرخانمی م  حوصلهی قفل را ب کنم،ی م بیپشت در اتاقم ک تیمادرم بدون اهم یشاک یصدا

جفت دستانم   کنم،ی شام ام را کنار کمد رها م یحاو ین ی و س خورمی درب اتاقم، با بغض ُسر م پشت
 .گذارمی زانوانم مظلومانه م یسرم و سرم را رو  یرو

کنار آمدن با دخترش را   یلیخاطر مهمان اش هم تمابابا محمد به زنم، یهق م ی با دلشکستگ صدای ب 
 نداشت. 

 .شدی نم دهیکه کرده، هرگز بخش یدخترش، گناهکار بود. گناه آخر

  یخودم است، چراکه محال است با پدر یبرا یتیکردن سو دایپ کنمی که م یکارن یحال فردا اول نیا با
 نیا  یعن یبمانم  جاکی شود،ی باز م هیو کنا شیکه زبانش با ن یرا ندارد و مادر دنمیکه چشم د

 .کردی غلط م  ریمرا وادار به راندن در مس های و نامالمت هان یتوه

از زخم و دردم، تحمل اخم و تخم هم نداشتم! گناهم هرچقدر بزرگ هم بوده باشد   یای خودم دن من
 بنده اش چکاره است؟  گرید بخشدی خداوند حق خودش را م یآخر وقت

فرش دراز   یهم نداشتم. با همان شکم گرسنه رو حانهیمامان ر یبوخوش  یبه غذا یلیم گرید
 . دوزمیخورده و المپ ساده اش چشم مزده به سقف ترک طاق باز با چشمان نم کشم،یم

 کهنیمثل من؟ به ا یاز فرزند آمدی که خانواده ام عارش م  یام؟ به جا دهیرس جانیشد که به ا چه
 اشتباه حالل شده! کیبزرگ است و از نظر خودم  ره ی گناه کب کیکه کرده ام در نظر همه  یخبط
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 ...شودی م یتداع  دیو سف اهیس چشمان آب آورده ام، یپنجسال قبل جلو ریتصو بارهکی

*** 

 بک فلش

نشده بود، با مداوات و صدا زدنم به دنبالم پا تند   ال یخی هنوز ب  رفتم،یم  نییها پاتند از باال  تند
 . کردیم

انگار که  شناختمی ها را منگاه نی. ادندیپای ما را م یبی دانشگاه با نگاه عج یهاام کرده بود، بچه کالفه
 . کندیسرم آوار م  یرو  یپتک

با  ستمیای درجا م  ینداشت، به ستوه آمده کنار ستون خروج یدانشکده هم تمام یلعنت یهاپله
 .کنمی کرده رو ترش م ظی و غ یدرهم یهااخم

 ؟ی تهران  یآقا نیدنبال من راه افتاد یواسه چ -

ه اندامم و سپس صورت ُگر افتاده ام ب یپروای اش، نگاه ب ضی ژل خورده و لبخندعر یآن موها با
 . کندیم

 ... یبی ب خوامی جواب سر راست م هیازت   -

 .کنمی قد م شیانگشتم را با خشم جلو رو نوک

به   رمیراست م هی نی مزاحمم بش گهید بارهیحواستون به عفت کالمتون باشه... اگه   یتهران یآقا -
 .دمی حراست اطالع م

 . ردیگیصورتم م   یتتو حک شده را جلو شی که رو یودست زندی م  یپوزخند

 ؟ید ینه؟ پا م  ایآره  خوامی جواب ازت م هیمن  ی بکن ول خوادی دلت م  یهرکار ستین  یباک -

 .کنمی ردش م یبار کوبنده کامال جد  نی امشانزده یبرا کوبمیم  نیزم  یپا رو محکم

 . د یریهم وقت بنده رو هم نگ گهیشما» نه« هستش آقا د یجواب من به درخواست دوست -
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روح و روانم    یاش، زخم رو یبا آن چشمان سوهان  زندی بورش م یبه موها  یچنگ تفاوتی ب  ایارش
 . نشاندیم

- ok bebeیشیم مونیپش  ی... ول ! 

 ...شومی تند از او که سوهان روحم شده، دور م یهاو باز با قدم  کنمی انزجار عقب گرد م با

وقتم را   یساعتم یو ازدحام دم غروب ن یشلوغ روم ی مغشوش م یگزک کرده و فکر یآرتی تا دم ب ادهیپ
 ...رسمی مان متا باالخره به خانه کندی تلف م

 .ستمیای حوضچه م یجلو ظ یبا غ کوبمی و چهره غضب آلود درب را محکم بهم م  ینفس حرص با

 ُگر گرفته درونم تداخل دارد! یبا هوا  بیعج هوا

  رآبی و ش نم یشی پاشنه پا م یرو رآب ی ش یو همان جا جلو کشمی م  رونیمقنعه ام را از سرم ب  یحرص
 .ماندی نم ب ی نص یکه نصف صورتم هم از َتر شدن ب  پاشدی م رونی آب با فشار ب کنم،ی را تا انتها باز م

 اه! -

 ! پرمیم  نییزغال گداخته؛ باال وپا  یو بدتر اسپند روچرا هنوز خشم درونم کم نشده بود  دانمی نم

که  کشمیدار منم  یگلو ریهم ز یو دست کشمی شده ام را با دو دست؛ کالفه عقب م سی خ یموهاطره
 .کندیو موشکافانه نگاهم م ستادهی دست به کمر ا میکه جلو شومی م حانهیمامان ر رهی متوجه نگاه خ

 ؟ یخوب  -

 .بلعمیدهانم را با حرص م بزاق

 آره.  -

 . کندی م زیرنگش چشم ر یچشمان مشک  با

 ! ؟یکنی م یجورنیکه ا شدهیشده چتو اون خراب ستیمعلومه، معلوم ن افتیاز ق -

را تند   میمانتورفتن به هال، دکمه   نیپشت به او درح شوم،ی بلند م  میکشم از جا یم یکالفه ا نفس
 .کنمی تند باز م
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 داده، اعصابم خرده! یقیپروژه تحق  هی استادم -

کرده بود،  امی میترا هم  یتهران  ایارش ،یکه استاد فرامرز یقی پروژه تحق انیاز همان زمان ب  قایدق و
 و آرامشم را از من به کل ربوده بودند.  تیامن

سرسام   یهانهیدر وسط تهران آن هم با هز ینکرده بود، بهرحال زندگ   لیمحمد هنوز کار را تعط بابا
 بخت داشت. دختر دانشجو و دختر دم یبزرگ بود وقت یخودش معضل  ،یآور زندگ

 . کندی او را آشفته ونگران اوضاع م  نا، یس یدردسرها یحت  یمتاهل یو زندگ هیسم هیجهز  فکر

 ؟یری کجا م  یهو -

 .کنمی عقب گرد م  یبا کالفگ کنمی استوپ م  درجا

 ه؟ یچ ها؟ -

تازه برداشته و صورت جوش زده، نوک چاقو دم دستش را سمتم  یاخم کرده با آن ابروها هیسم
 گرفت. 

 ترم... ساغر بفهم که من ازت سه سال بزرگ  -

 .پرانمی در هوا م یدست

 ؟یخوایمی تر چخب بزرگ  -

 . سابدیهم م یرو  حالتشی ب لب

 شه؟ یخانوم رفتار کن م هی... مثل یبهش بپر قدنیا آدی خوشم نم اد،ی داره م انیشا -

 

 .کشمیسرم را جلو م  نهیدست به س زنمی م  یپوزخند

 شه؟ یپالس م  نجایا آدیم قهیمگه خونه مامانشه که هر دق جا؟نیا ادیجان، بازم نامزدت داره م -
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 دهم،یم ی ل جاخا  عیکه سر کندیپرت م  دیو سمتم به تهد داردی برم یاز داخل بشقاب  یازیدفعه پ کی
 !شودی م میبه چند تقس کندی فرش با ستون برخورد م یرو  ازیپ

از تو   جا،نیواسه اومدن به ا دیبا  انیتورو تنگ کرده؟ اصال به تو چه فضول؟ شا یمگه جا عشور یب -
 ره؟ ی اجازه بگ

 

 . زنمیمندش مو گله  یبه لحن شاک یدارلبخندحرص 

  رتیخاطر غبه کهنیخونمون، راحت بگردم نه ا یچون منم دوست دارم تو  رهیاجازه بگ دیآره با -
 !  رمی حجاب بگ یتو و تعصب بابا ه  یخرک

 .اندازمی سرم م یرا رو میبه نشانه اعتراض، صدا کنمیدستانم را دراز م دفعهکی

 مردم! یبه من برسه...ها یکی... منم آدمم... ستیبه فکر من ن  یچی بابا... چرا ه -

 .دهمیادامه م یشتریو با اخم ب افتدی به مامان م نگاهم

 ! ست؟هیدخترتون فقط سم ه؟ی... همش سمنیکنی پس چرا به من توجه نم ستمیمگه من دخترت ن -

 

 . ردیگیدندان م یگوشت دستش را ال مامان

واسه توام  دم یخر هیسم  یبرا یهرچ م؟یواست کم گذاشت یمگه چ ،یزنیداد م  یساغر زشته؟ چرا ه -
 نه؟ یا ریغ  دمیخر

که با    گرداندمی برم هیو با حرص چشمان لوچ شده ام را سمت سم دهمیبه تاسف تکان م  یسر
 .شودی فرش بلند م یاز رو تی رضا

 ساغر اصال درک داشته باشه! دونمی م  دیولش کن مامان، من اصال بع -

روم که مامان تنه ِ   یو جلو م کنمی مشت م  دیبه تهد شیدستم را جلو کنم،یم یقروچه ا دندان
 .اندازدیمان م نیتوپولش را ماب 
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 برو اتاقت زود. گه،یبسه د -

 می بعد با اعتراض سمت اتاق نقل  فرستمی م  هیاما خط ونشانم روانه نگاه مبهوت سم زنمی م  یپوزخند
 . شومی روانه م

به بالشتم  پرمی چه کوچکم متشک یتند رو کنمی کوله ام را گوشه پرت م کوبم،ی را م  دیسف ی چوب ِدر
 .زنمی با مداومت مشت م

  هیسم ایو زنشه    نایس ای  م،یراحت باش شهی شب نم هیکه...   میخونه آرامش ندار نیا ی... تویلعنت -
 م؟ ی زندگ نیا یونامزدش! اصال من کجا

 

 مان.نبودن آرامش در خانه هم  ای ارش یهابودم هم از مزاحمت  خسته

گرد اما ننتواند با  کند خسته و ذله بر کار   یکی تا ساعت نه شب در مکان یهم ناچار بود، آخر وقت پدرم
  یو گرفتار یداشت با آن همه سخت یا دهیچه فا گرید یبالشت قرار دهد؛ زندگ   یآسوده  سر رو یفکر
 ودرشت! زیر

  ایاز ارش  یحت کردمی کار م  یپروژه دانشگاه یرو تازک یو   یبازنرفتم و با لج  رونی وقت شام از اتاق ب تا
 ندارم و خودمختارم!  یازیتا مجاب شود به او ابدا ن کردم؛ی نم یهم نظر خواه

 در نواخته شد. یمقاله بودم که دو ضربه آرام رو پی تاب به دست درحال تاچه ام، لپتشک  یرو

  یخوش لبخند پهن  یجمع کردم با رو  عیدراز شده ام را سر یمهربانم بود، در را که باز کرد پاها یبابا
 کردم.  شیمهمان رو

 سالم بابا...  -

 میموها یرا رو زشیوطبق عادت دست نوازش محبت آم  ندینشی م کمیخسته اما آرام، نزد یهاقدمبا 
 .کشدیم

 سالم، دختر بابا حالش خوبه؟  کیعل -

 . سپارمی گرش مگربه ملوس، سر و صورتم را به دست نوازش  کی مثل
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 ؟ ییبابا یخوبم، خودت خوب  -

 یبرا ذاشتی که خودش کوه درد، غم و غصه بود اما کم نم یچگونه مرا آرام کند، پدر داندی م خوب
 !م یهرچند فرزند طلبکار هم که باش شیبچه ها

 ناراحت کرده! آره؟ یابا... گفتم حتما بازم کسب شی پ یومدین -

 : دمیبرچ  لب

 ... ییبابا -

 افزودم.  یکه شاک کندینگاهم م یتبسم صبورانه ا با

نه   یخونه خودت راحت باش یتو ی دوست دار یآیبابا؟ شما خسته م نا،ینه س کنهی درک م هینه سم -
 درسته؟  ،یکه معذب باش نیا

هفت روز هفته خونشون   کهنیخونه پدر ومادرشون... نه ا  رنیآ همه م یل یروز تعط میبود دهیشن واال
 ذره شعور! هی غی متاسفانه در یول میاخونواده هیدرک کنن که ما   دیبا نای وس هیلنگر بندازن؛ سم

 .زندی م یم ی محمد لبخند مال بابا

نداره، دختر اگه خونه باباش، محترم نباشه پس کجا باشه؟ پسر اگه خونه باباش نره پس کجا   یبی ع -
 خونه امن خونوادش، هوم؟   ایباشه بهتره  هابه یبره؟ خونه غر

 

 کج کردم.  یلب دلخور

 ! باری یهرشب نه، هفته ا یدرسته ول -

 

 محمدآقا؟  -

 . کندی را متوجه وقت ساعت م مانی مادرم، هردو ما یصدا
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 .زندی و مردانه سپس دو ضربه آرام پشت دستم م صدای ب  خندد،یم

 گشنمه...  یل یمن خ یول دونمی دخترجان... تورو نم میبر -

 . دیبا نگاه خندان بلند شد و دستم را هم نرم کش  شیاز جا سپس

 مامانت در اومد. یکه صدا ایوقت خودمم کنارت نشستم، بسر سفره اون  ارمتی اومدم ب ینیبی م -

 

 یهم رو  یسپس شال بلند پوشمی م  یبلندتر راهنیکوتاهم، پ زیشوم  یرو رومی کمد لباس م سمت
 . اندازمیم میموها

 .خندد ی م تی با رضا  بابا

 . یکنی مراعات م تی نامزد آبج  یبابا... خوبه که جلو  نیآفر -

 . خورمی اما در درونم به تفکرات ساده اش افسوس م کنمی اکتفا م یلبخندبه زدن   تنها

 کردن شوئنات!  تی خاطر رعااست نه به  انی و ناامن شا زینگاه ه یمن برا حجاب

 

را از وسط هال   انیو شا  هیبلند سم مهیکه خنده ن شومی سر بابا محمد، از اتاق خارج م پشت
 . شنومیم

 خورد، ور دل نامزدش *"  یتکان نم  ش یاز جا هیسم آمد،ی نامزدش م   یاست که زمان بیعج

 چیکه چرا مامان و بابا ه آوردمی سردر نم داد،ی انجام م حانهیرا هم مامان ر یرای پذ یکارها تمام
 !گفتندی به آن دو سرخوش نم  یزیچ ی حرف   یحت  ای یاعتراض

 سالم. -

 : گرددی با لبخند به سمتم بر م انیشا

 ؟یدایسالم ساغرخانم، کم پ کیعل -
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را هم در   ونیزی زده و کنترل تلو ه یتک یکه به پشت اندازمی به بابا م ینگاهمیو ن سابمی هم م یرو لب
اما شک ندارم   اوردهی خودش ن یدست گرفته است، اما تمام حواسش به مکالمه ما است گرچه به رو 

 ندارد. یدلخوش چی ه انیشا یاز رفتارها

 . ادهیکارم ز -

و خدا رو شکر   کنمی به سمت آشپزخانه پاتند م ه،یغره سم و سپس بدون توجه به چشم میگویم
سمتم روانه شود باعث عق زدنم  ان،ی تا نگاه دنباله دار شا ستیکه آشپزخانه مان ُاپن دار ن کنمیم

 شود.

 را انتخاب کرده بود؟ سرخوش  یموجود دوپا نیا قهیبدسل هیشوهر قطع بود که سم  آخر

 

  رلبیبشقاب ها ز  یتازه رو یمان نشسته و درحال گذاشتن سبزکوچک یزغذاخوری م یرو مامان
 . گفتی م یزهایچ

 مامان؟  -

 .دهدی هوم از خودش بروز م هیشب یزیبا آن لبان کوچک، چ کندیدفعه بلند م کیرا   سرش

 کنم؟ کاریمن چ -

  یکوچک غذاخور زی با اشاره به م کندی اش را پاک م  یشان یپ یاش، عرق نشسته رو نیسر آست  با
 .دیگویم

 . ارمیسفره رو ببر که منم قابلمه رو ب ای بعدش ب نی بچ ینی س یرو تو وانا یبشقاب و قاشق ل -

دسته شده را به تعدادمان بر   یهابشقاب  ی میقد یچوب  نتی کاب یتند وفرز از ال دهم،ی تکان م  یسر
 .گذارمی م یبزرگ  ینیس یرو دارمیم

  ختهیر ییظرفشو نکیهم داشت، درون س یتا اگر خرده نان  تکانمی را برداشته و خوب م یا رسفرهیز
 ها اضافه کنم.خشک نان سهیشود تا بعدا در ک
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بابا محمد   یسفره را جلو ندازم،ی ب  ینامزدش نگاه هیسمت سم کهن یدر آرامش کاذب بدون ا سپس
 ...کنمی پهن م

 

 

 .دهدی خوردن دم دستم که بابا همه را مخاطب قرار م  یسبز یو کم دارمی بر م یا لقمه

 ... جانیاز شهرستان قراره برسه ا تونی فردا صبح نوه مادر -

 یباعث شد با چشمان درشت شده و سوال اشان یو نحوه ب یجمله خبر بلعم،ی ام را به زور م لقمه
 مهربان پدرم هستم. صورت خیم

 .زندی ما م یبه رو یلبخندکمرنگ حانهیر مامان

  فیاز وجناتش تعر یل یخ تون،هیمرض ... خاله شتریبا خانواده ما ب یول شهیم لی البته از دو طرف فام -
 . ستین ینگران  چیه یکرده... جا

 .پرسدی متعجب م هیسم

 چکارست؟  ه؟یاسمش چ -

 .اندازدی باال م  یشانه ا  تفاوتی ب  هیکه سم کند،یبا چشم و ابرو به او م یاشاره نامحسوس  انیشا

 .ردیگی دهان م یاش را جلودوغ  وانیل مامان

قبول   فیدانشگاه شر گفتی باشه آخه م یزی! َبهاوند هستش فکر کنم دانشجو چبهی واال اسمش عج -
 شده.

 .کنمیبه بابا نگاه م ری و متحر مات

 ست؟!تازه کنکورش رو قبول شده؟ البد بچه   یعنیبابا  -

 .دهدی تکان م  یمحمد متفکر سر بابا
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 !شهی وقت مشخص ماون ادی ... بزار بیحتم -

 . آورمی بابا، شاخ در م یکه با حرف بعد اندازمی م  نییرا پا سرم

 پسره اومد معذب نباشه!  ،یکن  زیبا مامانت تم  نیرزم یفردا ز شهیساغرجان، م -

آرام چشم گفتم و خود را   یکرده و با مکث زیچشم ر ان،یشا رهیمخالفت کنم اما با نگاه خ  خواستمیم
 ... کردمیبحث م  ییبا بابا هابهیغر  ینبود جلو ندمیمشغول نشان دادم. خوشا

 

 حانهین مامان رمتوجه حرف زد یداریخواب وب   نیزدم که در ح یحوصله غلت یو ب  دمیکش یا ازهیخم
 شدم.

 !؟زدی کردم، انگار با تلفن حرف م زیگوش ت  یبا منگ  یچشمم را گشودم و کم کی یال کنجکاو

تا فرو   دهمی متکا فشار م  یسرم را رو تفاوتی ب د،یرسی به گوش نم یا گهیفرد د چیه یصدا چون
 را صاف کنم. یقبل  یرفتگ

 کمکت«  ادیآره، ساغر دخترم م  »

 یهاو باشتاب بدون توجه به پوشش تنم، باقدم زمیخی بر م   میچنان از جا  یدفعه با کپ زدگ کی
 .کنمی شتاب زده سمت منبع صدا قدم تند م

 معلومہ... چیمامان ه -

زد با آن  م ذوق  ینگاهم بود و تو یتو  زیچ  نیاش اول یادیز  شیفرد کنارش که ر دنیبا د دهانم
ام   رهیکه با چشم گرد شده و لبان باز زل زل خ ی. مادرکندی هم منگا جیمبهوت  وگ ،یچشمان توس

 .اندازمی م یبه خودم نگاه نامطمئن یهستند، با شک و دو دل

 !خت یکرک و پر همه ر -

 نداشتند!  یپوشش  چیکه ه یافشان یآزاد تا ران پا، تاپ دو بند قرمز و موها دی من... شوارک سف  یوا
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بزاق دهانم را    نیداغ شدم به زحمت و شرمگ د،یدم میهاگوش صورت تا پشت  یبه سرعت رو  حرارت
 !ختیزدها از هال خارج گرمثل جن  دیبا شتاب به عقب چرخ   عیقورت دادم که مرد کنارش سر

 پسر مردم؟  شیپ یاومد هیختیچه ر  نیخاک به سرت کنم ساغر، ا ی! ایوا  -

 

به مامان غضبناکم   رمیگی مرد م یخال  یم را از جانگاه خشک شده ا ،یبا شوک سمت مرد فرار مبهوت
 .دهمیم

 ها؟! -

 . کوبدی م میشانیپ یکف دست، چنان رو  با

 اوخ! -

 .ردیگی*" م یاز بازو  یشگونین  ظیباغ

 پسره، ها؟  نیا  شیپ  یایم یندازیگاو سرت م هون یچرا ع  ؟یندار ای دختر تو ح -

 .اندازمی باال م یو کالفه شانه ا یعصب  دادم،ی اش را مالش م شگونین  یکه جا یدرحال 

 هیکف دستم رو بو نکرده بودم  گهی ... دییگفتم البد تنها ی زنی فقط خودت حرف م  دمیبه من چه، د -
 هستش! جانیام ا گهیمرد د

 

 تکان داد.  نی به تاسف به طرف یسر

 !یمونی فکرکنم رو دستم م -

 خورد.  ی گره م یساده ا یمشک یاش نگاهم به ساک دست هیبه کنا توجهی ب

 ه؟ یساک مال ک نیا -

 . رودیم یچشم غره ا ،یدرشت  با
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 که از ترست فرار کرد! یپسره  نیمال ا -

 چرخاندم.   ینگاه مانی کوچک اما باصفا اطی به داخل ح ی سرم را خاراندم و از کنار پنجره سرک متعجب

  اطیح   کیتوداده با نوک کفش به مواز یزده بود با سر هیتک یمان یس واری!مستاصل به د دمشید
 ! دیکوبیم

 لب َتر کردم.  کنجکاوانه

 ه؟ یک  اروی نیا -

 .گرداندی رو بر م کندی نثارم م ینوچ پر تاسف نوچ

 نیبپوش... بعدشم ا  یلباس درست وحساب هیالاقل برو  ،یندار ای ذره ح هیو برم که اصال اصال روت  -
 پسره اسم داره... اسمشم بهاونده! 

 

 .کنمیم  لیخورد سر و گردن به سمت مامان ما کهی

 ... !شونهیبود، ا رشیپس بهاوند که ذکر وخ -

 خود به خود از هم باز شد.  شمیکه در ذهنم خطور کرد، ن  یفکر با

 !ولیخوبه ا -

 . گردمی س داده به عقب برمقو یهاکه جاخورده با اخم  کندی به کمرم اصابت م  ی محکم زیدفعه چ کی

 .کندی حواله ام م یکف دستش، نگاه تند  ی و دمپا ظی با غ مامان

 ؟ یدیتو... فهم دونمی من م ،یسوزوند شی ساغر بدونم آت -

و قفل در راهم   گردمی ضرب مامان، بدون مالحظه دوباره به اتاقم باز م  یجا دنیبا مال   دمیکش یپوف
 .  زنمیم
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 به من چه، مگه من کلفتشم! -

 یهابه صدا زدن یتوجه  یحت خورمی از اتاقم ُجنب نم گشت ی که بابا محمد به خانه باز برم یعصر تا
 ایدادن  حی توض یبودم که به جا ری. از دستشان دلگکنمی هم نم هیسم یو غرغرها  حانهیمامان ر

 !دادندیمورد آماج کلمات قرارم م  ای گرفتندیم شگونین

 

 یبا حرص رو کنمی کوچکم را روشن م کیو جزوها، دستگاه موز  یمطالعه دروس امتحان نیح
دار،   شیچهره مبهوت بهاوند ر یادآوریبا  دمیرقصی هم وسط درس، م یالبته گاه گذارمیم میهاگوش 

  یچندبار  حانهیمامان ر شدمیمتوجه م  شدی قطع م ک یکه موز  یالبته زمان دم، یخندی غش غش م
و    یرا پل کی باز موز  تفاوتی !اما بشومی اش متوجه م یلفظ  یدادهایرا از داد وب نیکرده؛ ا ارمب  چاریل

 . کردمیم  یبا خواننده با اوج احساس همخوان کنمیرا از قصد بلند م میصدا

 

 . خوانمی بلند و عقده وار م گانه،یمحسن  کیموز قسمتکی

 !« چارهی آخه دوستت دارم من ِ ب »

 . کوبدی به در اتاقم محکم م یاقهیهم بعد از دق حانهیر مامان

 !دیزهرمار دختره چشم سف -

بار   نیا زنمی کتاب و جزوه را م دیق ه،یمامان با من و سم  گونهض ی بلند از حرص رفتار تعو  دوباره
 .دمی کشی م ادیفر بای قسمتش را تقر کیمجازات   ،ی لیسامان جل کیموز

 شهر رو باخبر کنه...«  هیخوردن من...  نیدلت بدون من سفر کنه... واسه زم کنمی نم  »باور

  یجلو ای ارش ییدفعه چهره کذا کیمامان  یعیرطب ی چقد در اوج احساس و تنفر از رفتار غ داندی م خدا
در حقم، اندازه کوه  حانهیمامان ر یمبودهااما با توجه به ک کنمی ... تعجب مردیگی چشمانم جان م

 .کنمیم  انیطغ  بارهکی یدرد

 .شوم ی ولو م یفرش ساده اتاقم از خستگ یرو زدم ی نفس نفس م یکه از خستگ یدرحال آخر
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  ی... حالم از زندگخوردیتند تکان م یام از خستگ نهیعرق شده و قفسه س  سی حجم تنم، خ  تمام
 . خوردی بهم م جانیو بدون ه نی روت

پا به   گذارمی »دوستت دارم آرش« م   کیو موز گذارمی م  کرشیاسپ  یرا رو ک ی موز اوردم،ین  طاقت
 ... پر حس و عاطفه وار... خواندمی م شیپا

عوض کردن  یباالخره برا ایارش یرهایو گ  حانهیکردن عقده وجودم از دست مامان ر یاز خال بعد
کشم با خاموش کردن ضبط ساده ام،    یم رونی کمدم ب یکشو از یدیزجدی ام، حوله و لباس تم هیروح 

 . شومیخارج م تفاوتی از اتاق ب 

 یداخل هال م یو سرک  خارانمیم میبود جلق الخالق، متعجب گوشه ابرو زیآرام و وهم برانگ جاهمه
 .شدی نم دهید یفرد چیکشم، ه

که حمام گوشه  رومی قدم رو م یبا آواز و سرخوش  اطیسمت گوشه ح توجهی ب کنمی را جمع م لبم
 با فاصله توالت وجود داشت.  اطیح

 کهنیبه ا د یدفعه با وحشت و ترد کیخورده   یو سکندر کندی م  ریام به لبه پله گ یانگشت یال یدمپا
 . دارمی تک وتنها در خانه هستم سمت حمام گام بلند بر م

 مامان؟  -

 

دفعه در کوچک   کیداخل شوم که  خواستمی و م زنمیحمام را م  دیجب کلمتع نم یبی مامان را نم یوقت
 دایپ تفاوت پررنگ مقابل چشمانم جان  کی همان مرد دم صبح با  شود؛ی اش باز م یونینیآلوم
 . کندیم

و سرش   خوردی م مینگاهش به پاها کرد،ی م  زیرا تم  شیهاگوش  یکه با گوشه حوله اش، ال یدرحال 
 ماند. یصورت مبهوتم، سنکوب م یتا رو دیآی و خشک باال م   نیوار سنگ  کیاتومات

حاال   اشدهیولڗدراز و  شیبار لرزاند. آن همه ر نیاول یاش، بند دلم را برا  یشانیپ یدار رونم یموها
با ابروان   ی استخوان ینی بشر مذکر دوپا را! ب نیجذابش کرده؛ ا یل یشده بود که خ شیبه ته ر لیتبد



 دل رهیچ

47 
 

اما به طرز اعجاز   ودنب  بایبود، ز زانی صورت اش هماهنگ و م یمرتب مردانه و لبان درشت، تمام اجزا
 !یشوی داشت که در نگاه اول جذب م یجذاب و چهره گرم یآور

 .تنددیدرهم م میکه ناخودآگاه ابروها کندی م یتک سرفه مصلحت امی رگ یخ از

 مامانم کجاست؟  -

 .دهدی م را م آرام جواب یل یخ و بم اندازدی م نیینگاه وسرش را پا  خط

 بخرن...   یسبز رنی گفتن م -

و    دیها از جا جهکه مثل برق گرفته  شومی از کنارش رد م  حوصلهی ب شیهاحرف  هیبه بق  تیاهمی ب
 .زنمی م یاش؛ پوزخند یریه گکه ناخودآگاه با طعنه از فاصل پردی چنان با دوگام بلند عقب م

 . خورمتینترس جزام ندارم! نم  -

داخل حمام بخار گرفته  یشخندی که *". با زدن ن زدمیم  دیرا د شی سرتاپا پروای کلمات، ب  یادا نیح
 . آورمی را با کج کردن لب ودهان در م شیبا حرص ادا زنم،ی و چفت درش را م شومیم

 رو ببرن!  ی ک یشور تو بخرن! مرده  یسبز رنی گفتن م -

 یزی دور کامل تم کیمتعجب  خورد،ی م  شیشامپو یخوشبو حهیحمام و را یزی تم یتا نگاهم رو اما
 ...کنمیبهاوند فکر م یعنیبه پسر جذاب  میهادر آوردن لباس  نیح   کاوم،ی حمام بخار گرفته را م 

 

او را با دستت تا حد   خواستیاش، دلت م  یریگکه در نگاه اول مجذوبش شدم. اما با کناره  یمرد
 !یمرگ خفه اش کن 

 

 باشد؟! ای و باح  یشرم همهن یپسر ا شودی م مگر

اش باعث شکم شده   یدار شتنی همه خو نیا گرفت،یحرصم م  دادی نشان نم  یمن توجه به کهنیا از
 بود! زهیپاستور یادیفاصله دو برخورد کوتاه، شناخته بودمش زروز به  ک یکه تنها  یبود، پسر
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 .شودی اش زوم م یبرق تراشش یر  یو چشمم رو رمیگی دندان م ری را ز لبم

 پس! بهاوند هم؟  اوه

البته که پشت   یِگل یهاگرفته با کفشخاک  راهنی بلند و پ یهاش یآن ر  خورد،ی نم  اشافهیق به
 !هالن یسپیو د  بایز  رتیس نی! اشدیم دهیهم د یاش فرورفتگکفش 

که مدام احساس   یبه خودش مشغول کرده، جور ی بار پسر نیاول  یفکرم برا امدهی بود، ن  بیعج
اش   ختیبه ر ای همه حجب و ح نی ا یعنیجانماز آب کردن بود،  یجور کی شی همه کارها کردمیم

 !آمدی ابدا نم

همه   نیزوم شوم، تمرکز کنم تا علت ا شی که رو کردی در وجودش، من را مجاب م یرموزم زیچ
 .ابمیرا ب  یو سرد  یخشک

در   یکرم  یکاش یآب رو زینگاهم به رد ِ قطرات ر ستادم،یدوش ا ریآب گرم را باز کردم *"ز دوش
در   یطور قو کیکرده بود،  دمیو آن لبخند ته آخرش که تهد  ایارش یدفعه چهره موذ کی گردش بود، 
 شد!  یتداع یآشوبگمغزم با دل 

که دلشان  یکه با پول پدرشان، هرغلط  ی...از آن دسته پسرهافتهیپسر خودش  ،یتهران ایارش کهنیا
 ی اشان تا پادخترکان دانشکده تا کشاندن  یرو یبنداز*"شرط دادند،ی انجام م خواستندیم

 خواب!تخت 

قرار داده،  میت  کیدر  یُکش را با من ِ معمولماده دهیپد  نیا دیبا یاصال چرا استاد فرامرز دانمی نم
 شده اند. نیی تع  شینقشه از پ کی هان یتمام ا دانمی م یدارد وقت  یاصال چه نفع

 . خوردندیدرهم گره م میهادفعه اخم کی

 رو هم...«  یبه استاد فرامرز  اینکنه ارش »

داده آن  بمی که ناخودآگاه در ذهنم عبور کرده و نه یآب بلکه از فکر ینه از سرد کند،ی م یب یلرزعج  تنم
 خطرناکه« ا یمواظب باش، ارش گفت»یبه حس ِ ششم که م یهم با تلنگر
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  کیبا  زش یکه همه چ یادبیآن پسر مرفه ب  ایاش هم خطرناک و ترسناک بود، ارش یشوخ یحت
به بهانه پروژه به من   خواستیخود با او حشر داشتند،  م  لیبود و دخترکان با م  ارشیاختبشکن در 

 هم...

بکنه... تو مثل   تونهی نم یغلط چی... اصال بهش فکر نکن... اون های خفه شو... ساغر به خودت ب -
 بفهم ساغر... بفهم! ونی... ایست یدور وبرش ن  یدم دست یدخترااون

 .کوبمی َتر م   یکاش یزده چشم درشت کردم و کف دست رو  وحشت

لقمه نون، سخت تالش   هیکه از صبح زود تا نصف شب واسه  یهمون ییتو دختر محمدمهرجو  -
و   مانیاونم ا یدور وبرش دار یفرق بزرگ با دخترا هیکه نمازش اصال قضا نشده! تو  ی... همونکنهیم

 .. بهش فکر نکن، فکرنکن ساغر.خلوص پاکته.

 

سر ودست   شی که برا بایآن همه دختر رنگارنگ و ز نی ب ای که چرا ارش آوردمی سردر نم دم،یفهمی نم
 با من دوست شود. آخر چرا...؟ خواستی م شکستند،یم

 

 یهااو از من درخواست  یوقت بودی تصورش هم وحشتناک م یحت دهم،ی سرم را تکان م محکم
پشت پرده اش پنهان   یهااش، در واقع خواب  یدرخواست دوست  دانستمی و م د،کنی م  بیعج
 ! ندیایکنار ب یمعمول یاجتماع یدوست کی از قسم مردها نبود که با  ای. آخر ارشبودیم

 !خواستی م  یبرسرخاک  یهااز من درخواست  البد

 . کندیکه اشکم از گوشه چشمانم ُشره م  ی! جورزنمی خنده م ری محکم ز هاوانهیدفعه مانند د کی

حواله اش نکرده بودم، نه نخ داده بودم   یزیچ یکه جز اخم و تند یبه من، به من ای باور کنم ارش یعنی
 که... خواستی نه چراغ، م

 ... زودباش... ادی ساغر خفه... حمومت بکن و برو االن بابامحمد م یه یه -

 و تندتند حمامم را تمام کردم.  ختمی م رسر و بدن یبا عجله شامپو را رو عیسر
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 راهنی پ یرا گرفتم اما نگاهم رو میتر نم ِ موهابا حوله کوچک دم،یچ یساده ام را دور بدنم پ حوله
اش!  یِگل یهاچرکا گذاشته بود با آن کفش خورده بهاوند گره خورد که مرتب کنار سبد رخت خاک 

عرق   یاصال بو دم! شاخ در آوررمیگی ام م ین یب  ریو ز دارمی اش با سر انگشتانم بر م راهنیپ  اریاختی ب
 چشمانم.  شی بود پ  بیموجود غر  کیانگار که بهاوند اصال  داد،ی مردان نم هیزننده مثل بق  یزهایو چ

 

  یرا پرت کرده به سرعت از حمام خارج شدم، حجم خنک راهنی تکان دادم و با حرص پ یبه تند یسر
 بستم و با عجله پاتند کردم سمت هال تا سوز سرما حالم را خراب نکند.  لی که قند دیبه صورتم وز

 . دمیداخل هال پر یبلند یدابلندم، با ص یخشک کردن موها  نیح

 زدم، مامان...؟ مامان؟ خی یوا -

 

 بکش دختر گنده! غی کوفت مامان، کم ج -

گوشه ستون نشسته بود و  ، یرا سمت منبع صدا چرخاندم که مامان درحال پاک کردن سبز سرم
 بود. یزیکردن چ پی به دست؛ تندتند درحال تا یگوش هیسم

 .کنمی م کیچشم بار گرفتمیرا م میکه نم موها  یدرحال  ستادمیکنار ستون ا لرزان

 شده؟ی باز چ  -

 . دیپاک کردن مرزه، گوشه لبش را گز نیرفت و ح یتوپ غرهچشم

بچه   ،یگنده ش گهیپسره؟ بابا زشته تو د نیا یجلو یکنی م یآبروی ب یچرا هع  ؟یندار ای دختر تو ح -
 ؟ یکنی مامان، مامان م  یهع  یستیکه ن  رخوریش

 

 وچروک اندکش در گردش بود.  نیصورت جمع شده و چ یباز ماند، چشمانم رو انمده
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 کردم مامان؟ یآبروی ب  یِا من ک -

 باال انداخت.  می برا یو ابرو دیکش رونی ب  یگوش یباز سزش را از تو شیبا ن  هیسم

که با تاپ وشورتک جلوش جلوون   ی! همونگهید یکرد یپسره رو هوا یکه در نبودنم، زد یهمون -
 ...گهید یداد

 . دیتوپ ظی پرغ مامان

 نداره به واهلل!  تی! االنه پسره بشنوها... خوب هیشو سم سیه -

 

 با غر غر بلند شد.  دیچه سفتشک یباال انداخت از رو یخونسرد شانه ا  هیسم

نم شما هم، همش ازش  ... مامان خاکنهی نم  ای ذره ح هیخانم  یگی بهش نم ی چی... هگهید نهیهم -
 نیا بره،ی آبروتون رو م  یروز هی) با انگشت من را نشان داد( نیگفتم ا یک ن ی کن... بب یجانب دار

 نشون! نمیخط ا

 

 پرت کرد.  ینیس  یرا رو یشاه  یسبز  ظی با غ حانهیر مامان

محمد که دلش  چارهی! بنیجفتتون سرخود نقدیبچه اه! زبونت رو مار بگزه که ا یالل ش یا -
 خوش ِجفت دختراشه و خبرنداره کہ... 

 

 خاله؟  -

 ! میهال برگشت یصدا زدن ِ مامان، همه ساکت با چشمان درشت شده به سمت خروج  با

  یتا کم شدی دلم قلقلک م ی تو دم،یمحکم گز ن،یو نگاهش به کف زم  نیی سر ِ پا  دنیرا با د لبم
 .گذاشتمی سرش مسربه 

   ؟یداشت یبله پسرم، کار -
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 را صاف کرد.  شی ام به رخ جذاب بهاوند بود، که گلو رهی خ نگاه

 ...نیبهم بد ییشوپودرلباس   کمی پارچه بدردنخور اگه هست با  شهیبله خاله، اگه م -

با نفس زدن   ش،ی مفصل زانوها یشد، با ستون کردن دست رو  اشی پاک کردن سبز الیخی مامان ب 
 برخاست.   شیاز جا

از نگاه  یبودم، چشم غره ومخلوط ستادهیکه با تعجب کنار ستون ا یشدن به من کینزد موقع
 نثارم کرد!  یآلودغضب

 رو به بهاوند سرتو داده، گفت:  یروبا خوش  سپس

ونه تو خ میدار یزپرت  ییشولباس  هیکه  یگی پسرم؟ اگه واسه لباسا م یخوای م یاونو واسه چ »
 که...«

 تکان داد.  یبه نف یحفظ ادب، سر با

 کنم، اگه ممکنه... زی اتاق رو تم یهاشهیش خواستمی نه خاله جان، م -

 پشت دستش زد.  یدست رو  حانهیر مامان

پاکن  شهیبا ش  رهیدختره زود م نیبه بشور وبساب؟ ا یفت یب ومدهیکه تو ن میخب مادر، مگه ما مرد -
 تازه دم بدم... یچا هیتو واست   ایب  ا،یب خوادی مثال... نم ی... مهمون یتو تازه راه کنه،ی م زشیتم

 

 کرد.  لیبه سمت باال ما یسرش را کم  بارنیا

 من برم.  نیبد یزیچ دی اگه ممکنه تا دم،ی نه خاله بهتون زحمت نم -

ان را از آشپزخانه  م  نتی دم کاب پاکنشه یش عیپاره کند که سر کهیخواست باز تعارف ت  حانهیر مامان
 را مقابل صورت مردانه بهاوند چندبار تکان دادم. پاکنشهیبرداشتم و با حرص دوان دوان، ش

 کنه!  یپاره م کهی تعارف ت یادیمامان من ز  نیالزم بود فقط بگو... ا یزی! اگه چرشیبگ -
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 شهیزود درهم گردد و بهاوند هم  تند و فرز ش  میهاگرفت باعث شد اخم میکه مامان از پهلو یشگونین
 ! ختیها گراز زندان باعجله از پله هایمثل فرار د؛یاز دستم قاپ ع یرا سر  ینصفه آب

 

 ! ؟یبود تو کرد  یچکارن یا دهیرندی خ -

 !یداد شیکه فرار باز

 پوزخندزنان ادامه حرف مامان را گرفت. هیسم

 . زنده وگرنه.. طونیش   نیاز ا دیپسره ترس -

 را در آوردم.  شیادا

 ... نایمامانم ا ختیُکرکم ر -

 . دیبلند غر  یحرص

 ساغر...! -

 . دمیتوپ هیدست به کمر به سم ظیغ با

 !هایالل گهی نم  یرو، کس اون گاله یتو نبند -

 گه؟ی م یساغر چ  نیمامان؟ بب -

 زد.  یکالفه رو به ما تشر بلند حانهیر مامان

 !نیاقد بچه بازم همون یول  نیبزرگ شد یناسالمت گهیبسه د -

  زین  یتشر بلند ظیو با غ دیالله گوشم کش بارنیرا ندادم، قصد رفتن داخل اتاقم را داشتم که ا  جوابش
 حواله ام کرد. 

 آخه؟  یشرمی تو ب  نقدی! چرا ادیچشم سف دهیورپر  ستمی مگه با تو ن -
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 ترش کردم. با حرص دستش را پس زدم با اخم و تخم رو  حوصلهی ب

ذره پودرلباس   هیاون بدبخت فقط ازت  یزنیو محرف خودت  یبند دار هیکردم؟ بابا  کاریمگه چ -
 نیا یتو کنه، مگه من کلفتم  یم زی تم ادی دخترم م ی گی م یهع یاون کوفت یخواست... تو به جا

 وخفه شو ساغر... آره؟  ریبم ،یساغر یساغر، نوکر  شهیم یخونه... هرچ

را نشانه گرفتم رو به مامان با چشمان درشت شده اعتراض وار    الیخی ب هیبا انگشت اشاره، سم سپس
 گفتم.

خانوم و   هیچشم وا کردم سم یاز وقت ؟یگی بره کمک دستش و فقط به من م یگی طور به اون نم چه -
و اصال به اون  یدی م ریبه من گ  نقدیا افرق؟ چر نقدیخونه! چرا ا  طانی دختر خوبه بوده و ساغر ش
 یآورد اهو از سر رها؟ مگه من ،یندار یدستشه کار یو گوش ینامزدباز رهیدخترت که تا نصف شب م

 که...

 

کج   یشد. شوکه با صورت بیهم مذحوبانه ک یگونه ام نواخته شد، دهانم رو ی که رو یل یس یصدا با
 سرخ شده چشم دوختم. حانهیکنار ستون به خودم و مامان ر یقد نهیشده به آ

 دختره...  ی رو از حد رد کرد ِییپررو یلیتو خ  -

سمت    زدمی لجوج را از گوشه چشمانم پس ماشک ی که عصب یدرحالیزده با خشم و ناراحت شتاب
نبودم. آخر   ماتیهمه نامال نیهم حاضر به تحمل به ا قهیدق کی یحت خواستمی نم  ی! حتدمیاتاقم دو

 !دند؟یدی تر، دختر خانه! پس چرا من را نممن هم آدم بودم از اون مهم

 

هم هدفون را دم گوشم  یگاه رفتمی کنان با عروسک کوچک کوله ام ور م یشب خودخور تا
  یرا در خاطراتم پل می و نوجوان یبا غم وحسرت دوران کودک   کردمی م ادیتا ته ز  شیو صدا گذاشتمیم
 کردم.  یم
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گرفته تا کالس   دیجد یاز عروسک بارب  کردی مامان خواسته اش را برآورده م کردی لب تر م هیسم یوقت
 رونیبا چند دختر آغاز شد و مدام ب شیهای را به زور گرفت دورهم شپلمیهم که د ی... وقتیشگریآرا

 !یشگریآرا یهاکالس  یریادگیبهانه   به  دیچرخ یول م

خواستگار  نیو آخر نیکه اول یان ی... شاگذاشتی قرار م انیبا شا در خفاء  هیدانستم سم یمن م اما
 بود! هیسم

  ده؛یتازه به بلوغ رس یدخترها  هیشده بودم، من هم مثل بق ییکه تازه وارد دوران راهنما یوقت آه
سوار  یبه دنبال شاهزاد  کردمیم ی بافال یو خ ی. در سرم بلندپروازکردمی احساس بزرگ شدن و غرور م 

 . دمیکوبی م واریرا به د  یمدع هیلوکس که پوز سم نیبر ماش

مواجه شدم.  حانهیدوچرخه بخرد اما با واکنش تند مامان ر میبار از بابا محمد خواستم برا کی
ساغر دختره و دوچرخه   کهنیا ای! میداردوچرخه ن دیپول واسه خر نقدیدوچرخه گران است و ا کهنی»ا

 .ردیکه بهانه بگ  ستیچه؟ ساغر بچه ن دیای ب شی پ یبخورد و مشکل  نی ! زم ستیاش ن مناسب

الم تا   کدامچ یبودم و باه نیاشان سرسنگهفته با تمام   کیچنان با من؛ دخترش برخورد کرد. تا  و
خودرو مرد   رلمنتی مهربانم با گرفتن دستمزد بابت تعم یخوبم، بابا  یاما بابا زدمی حرف نم  یکام

  دوچرخه کی میکه به عنوان کار درستش به دستش داده بود، در اسرع وقت برا ین یریو ش  یپولدار
 تر. کم حانهی تر شد و مهرمامان ر... از همان موقع مهر پدرم در وجودم پررنگ دی خر بایز  یلیخ  یصورت 

در کوچه  یبا پررو  رفتی را به زور از دستانم کش م میبایدوچرخه ز یکه با خباثت گاه یا هیسم البته
 !دیخندی قاه قاه به من ماتم گرفته م زدی دور م

واضح    یلیخ  حانهی شاگرد اول، مامان ر هیمن شاگرد دوم شدم و سم  میامان باهم گرفتکارنامه  یوقت ای
 گذاشت.  عیفرق بد مانن یو آشکارا ب

به   شدیو هرجا که م کردیم فیجانش تعر  هیسم  یاز هوش و خانم هیو در همسا  لیفام یجلو مدام
جشن   کی پلم،یوگرفتن د  رستانیدوره دب اشی بخاطر قبول  یحت  د،یفروشی دخترش فخر م یشاگرد اول
سرجشن اش، ست   یرا هم دعوت کرد... امان از کادو  لیداد و همه اهل محله و فام بیزنانه ترت

را   هیهمان کادو چنان سم یآب خورده بود... ول شانی برا یچهارصدتومان  یکه باال  میلوازم گر املک
را   هیداشتند و سم یزیچ ینامزد ا یآشناها که عروس  یبرا   کاپ،ی خشنود کرد که بعد از گرفتن مدرک م
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به   لیتبد خانم  هیشد سم طورنیو ا د،یبالی او هم با گرفتن ِ حق الزحمه اش به خود م  کردندی خبر م
 شده بود.  لی فام شگریآرا

به چشمم زهر   ادیز  یلیجشن تولد ساده در دلم مانده بود، خ کیکه عقده  ی من یبرا نیکه ا بماند
 بودم.   بارانی آشکار و ز یهاتفاوت  ن یشده بود و مسموم ا

با   دادیپول دم دستم م ی واشکیرا داشت،  میمدام هوا حانهیمهربانم در نبود مامان ر یباز بابا اما
 کم داشته باشه.. یاز کس دیواسه خودت بخر، دختر من نبا یدوست دار ی: » هرچگفت ی محبت م

 حتما به خودم بگو«  یالزم داشت میزیچ

 

لحظه بود که از بابامحمد خواستم مرا در کالس زبان ثبت نام کند تا کمتر در خانه حضور داشته  همان
هفته من در آموزشگاه زبان و کالس با ذوق نشسته   کی قبول کرد بعد از باشم. بدون چون و چرا 

 بودم...

 

  یک ی و چشمانم را در تار دمیدار کشچشمان نم  ریز یزده و حسرت وار، دستفرستادم غم نهیاز عمق س آه
 اتاق به سقف ترک خورده چرخاندم. 

و رو   ریرا ز هاک یاما من انگار که لج کرده بودم بدون حوصله مدام موز زی برانگبود و وهم   کیتار
 کند...  دایپ  امیالت یفقط کم  یتا بلکه دل ِ شکسته ام کم کردمیم

 

 دن،یکش ازهی خم  ِنیام راست نشستم حچهتشک یرو  یام با منگ یهشدار ساعت کوک  یصدا با
 پشت گردنم را شروع به خاراندن کردم. 

عقربه ساعت، مثل برق گرفته   دنیاما با د سوختیکرد! چشمانم هم م یرا سرم درد مچ  دمیفهمی نم
 . دمیبرخاستم تند قفل در را گشودم سمت توالت دو میوشتاب زده از جا عیها سر

 ! دمیچپ  ییشوباعجله داخل دست  ،یبه حضور شخص توجهی بود و من ب  اطیکه در گوشه ح توالت
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خارج    ییشوشده از دست  شانیباز وپر یوصورتم، تند مسواکم را زدم با موها شستن دست  بعد
 شدم.

 نشدم! ی کسچ یخودم شدم اما سرم را که بلند کردم متوجه ه یرو  ینیدفعه متوجه نگاه سنگ کی

و   دمیبا شلوار کتان قهوه سوخته ام پوش یمشک  بلندمهی ن یمانتو دم،یدوباره داخل اتاق چپ تفاوتی ب
 هم سر کردم.  یمقنعه مشک

جوراب، از اتاق خارج شدم. از فرط عجله نفس نفس   دنی پوش نیرا برداشتم ح  امی و کوله پشت کالسور
 . زدمیم

 کرد. میمحض رد شدن از هال، بابامحمد بلند صدا به

 ساغر... بابا؟  -

چشم شدم و او بود که عقب برگشتم که با بهاوند چشم در   نیبابا را ناراحت کنم بنابرا خواستمی نم
بلغور   یسالم  ،یباطن لیم رغمی سفره نشسته بود عل  ی جلو  تفاوتی ب  حانهیمامان ر د،یزود نگاه دزد

 رو به بابامحمد جواب دادم. هیتوجه به حضور بق یکردم سپس به ب 

 ؟ ییبله بابا -

 .ستادیچارچوب ا یدار اما مهربانش آهسته جلو شی سفره وسط هال بلندشد با آن صورت ر یجلو از

 ؟یبا بابا قهر ؟یدر زدم وا نکرد یهرچ شبیدختربابا؟ چرا د شدهی چ -

 سرتکان دادم.  یبا نف نیناراحتش کنم بنابرا خواستمی نم

 شده به خدا!  رمید یل یخ  ییبابا یول کنمی من با شما اصال قهر نم -

سفره خم شد، وسط هال با   یلحظه« دوباره عقب گرد کرد رو  هینثارم کرد با گفتن »  ینیری لبخندش
 .حاضر شد   میرو یلقمه گنده جلو ک یبودم که با  ستادهیپا و اون پا کردن ا  نیا

 حتما تو راه بخور، باشه دختربابا؟  نویا  یکنی ناشتا نخورده نرو سر کالس، ضعف م -
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کردم   یکه من در کالس چقد ضعف م کردی فقط بابامحمد درکم م دم،یپاش  شی به رو  ینیدلنش  لبخند
 درست کرده بود.  میبرا یکه لقمه به آن بزرگ 

با نگاه قدردان به   د،یچی ام پ ین یب  رینان خوش وتازش ز یلقمه سنگک را از دستش گرفتم بو یوقت
و چقد  د؛ی ا*" بوسر امی شانیپ یو رو   دیچشمان خندان اش زل زدم. بابا بود که سرم را در آغوش کش

 بار مهمان صورتش کردم.  نیا یغرق محبتش شدم و لبخند از ته دل ،یمن پر انرژ

 . ینی بابا، شما بهتر  یمرس -

 شده اش درون مقنعه فرستاد.را با دست زمخت وچروک  میها یو چتر دی م کشمقنعه  ریز یدست

 جان بابا.  کنمی منم بهت افتخار م -

دو نگاه متفاوت شدم   نیمحبت ناب پدرانه، متوجه سنگ نیا ریخواستم غ یم  ای از دار دن یزیچه چ و
کردم از هال باعجله  یو تند خداحافظ دم یرا بوس یماه بابا یرو  عیاما خودم را به آن راه زدم و سر

 خارج شدم. 

 شدی نم ل یهم در برابر ذهنم کمرنگ شده بود اما دل  حانهیمامان ر یتند یحت  گریشده بودم، د شارژ
 ام کم کنم! ین یکه از سرسنگ

  رهی خ  رهیخ  شدند،ی م ادیکم و ز ستگاهیبه مسافران راه که در هر ا یبا لبخندمحو ،یآرت  یراه ب  نیب در
 .شدمی زوم م  یهرکدام چندلحظه ا یافراد رو شتریشناخت ب  زهیبا انگ

رو بر   یطور نشستندی م یصندل  یرو کاپی وم شی ه با حجم آراشان یرو فیکه ک یدخترکان  به
را تا   یشگی هم  ریصبح به صبح مس  کهن یرو دارند، ا شی را در پ یرباط وار یکه انگار زندگ گردانندیم

وجود ندارند، احساس   اشانیدر زندگ  یب یعج یزیو انگار چ کنندی م یاشان ط لیتحص ایمحل کار 
 نبودند؛ داشتم. یگرید هیشب  کدامچ یاز مردم که ه ینسبت به بعض  یخاص 

  ییها  طنتی با اشاره به مردا*"، ش یخاص زنانه، گاه یژهایدخترکان، با آن پرست  ازی بعض کهنیا
که قصد  یبا سر وصدا با کسان  آوردند،یم دیپد ستگاهیکه موقع خروج اشان از ا یاهویه  ای کردندیم

و   یط یمح  یستی. اثرات زشدیختم م نیهم به توه یگاه کردندی م  یداخل شدن داشتند بحث لفظ
 . کردندی ها ملزم مقابل به مثل مشدن طاقت مردم نسبت به رفتارها و ناهنجارها؛ آن کم
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بان  آبدار از ز کیچند کلمه رک دنی شن  ،ی آرت یکرده بودم هم در مترو هم در اتوبوس و هم در ب عادت
 اشان.  یبعض

.  کردمیاضافه م  دیجد یهافحش ستیکرده و به ل  نی را گلچ آمدی اشان را خوشم م یچندتا البته
 تا موقع لزوم در دعواها از اشان استفاده کنم! گرفتمیم  ادی عیسر نیهم یبرا

رو به سمت   ادهیشده، از پ  رمیوچون د شومی م ادهیپ ی آرت ی باهنر، از ب ستگاهی به ا دنیمحض رس به
 .کنمی م یمسافت تا ط یتند یهادانشگاه با قدم 

 

گرد خاص، با عجله وارد کالس شد،   نکیبا آن ع ینشستم، استاد گودرز یچوب  یصندل   یکه رو نیهم
را داخل  یزیبا دقت چ  ستد؛ی با  زشی تکان دهد وپشت م یها باعث شد کوتاه سرسالم بلند بچه 

 و رو کند.  ر یپوشه دم دستش ز

  یزیبزرگ، چ  تیتخته وا یرو ،یآب  کیکه با ماژ کنمیم ی ام باز یبا نوک خودکار مشک  جوئمی م را لبم
 . کردیم ادداشت ی را تند تند 

 کنجکاو بودند که دستانش را بهم کوباند تا توجه همه دانشجوها به خود اختصاص دهد. یهمگ

 ها...بچه  -

 زد.  یکرد با اشاره دست به تخته؛ پلک محکم یدو سرفه بلند  د،یخودش د یهمه را رو نگاه

 یتون با آقابهتون در رابطه پروژه خوامی ش، معوض  یول  میندار دیجد  سیها امروز تدربچه  -
 خوب بدم...   شنهادیپ  کی ،یفرامرز

 د یش پروسط حرف  یاز دخترها با لودگ  یکی

 استاد؟  یشنهادیچه پ -

 زد.  یکرد، لبخندمرموز  جابه جا ین یب غهیت یگردش را رو نکیع استاد

 خب...  -
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 شروع به ُلپ کالم گفت:  یزیبه تک تک ما انداخت با لحن وسوسه انگ ینگاه

 شونینمره رو از ا نیبدن و باالتر یاستاد فرامرز لیپروژه رو تحو نیکه بتونن بهتر یها کسان» بچه  
و   شنیم  یخوب معرف یهااز طرف دانشگاه و ما به شرکت  هیدیو تائ یرزمه کار یکسب کنن، برا
 سوبتجربه خوب هم واسه خودتون مح هیتون،  یلیو سابقه خوب در سابق تحص  یبانیعالوه بر پشت

شغل  هی د ی... بتونآدی م شیهمه پ یبرا ندهیکه در آ یو ضامن، مشکالت  یتا بدون سابقه کار شهیم
رو ارائه   تونی کار دانشگاه نی تا بهتر نی تون رو انجام بدتموم تالش   نی... بنابرانیکن  دایمناسب پ

 ...»نیبد

 

بود، و بعد از عنوان کردن چند مطلب مهم   یاستاد گودرز زیانگوسوسه یهامدت حواسم به حرف  تمام
 محکم از کالس خارج شد. یهاکرد وسپس با قدم  یدوباره ا دیتاک تی باجد

. همه دانشجوها در  گفتیم یزی چ یکل کالس را فرا گرفت. هرکس یمحض رفتن ِ استاد، همهمه  به
 . دیخند  یالی خیبا ب   اشمسیفکر فرو رفته بودند که پور

 همه... نیحال داره ا  یگفت ک  یزیچ هیولش کن بابا  -

 .دیکش یزده ا جانی ه غیج  یمراد سحر

 منظورش معروفه؟  یعنی گفت شرکت مهم؟!  -

 به او زد.  یپوزخند ارشیک

 ؟یری رو از استاد بگ نمره  نی البد توام قراره بهتر  -

 نازک کرد:  یافاده بود، پشت چشم  یکه خدا نسترن

 !ینه پ! شما قراره اول بش -

 وسط بحث و لوده گفت.  دیپر عیسر نیآرم

 ژان ژان پ من باتوام نسترن ژون! -
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 .دیکوب  نیپشت گردن آرم  ی ضربه محکم ارشیک

 خاله!بتمرگ سرجات ن -

  دانستیم  ی رزم  یهم بود، چراکه هنرها ای ارش  ِبیگنده اک یبود و از طرف ایارش کینزد قیرف  ارشیک
جمع   یو تو کردی مدام با او بحث م ای چرا ارش دانمی جرات مخالفت با او را نداشتند. اما نم کسچیوه

 !کردندی م ییباهم زورآزما

مدت   کیگفتند با پوزخند از کالس خارج شدند. نسترن  یشیا ارشیک یو سحر هردو به ُقلدر نسترن
 بهم خورد!   ارشیک یهااشان بادخالت بود اما اربطه  ایکوتاه، دوست دختر ارش

 بود! دهی چی اشان در دانشگاه پباز هم زمزمه رابطه اما

  ارشیدانشجوها رد شدم. ک گریاز کنار دبه بحث داغ شده،  تفاوتیکالسورم را برداشتم ب یکالفگ با
 پراند. میبرا یا کهیطبق معلوم ت 

 ما رو... یاوهو گارد گرفته، نزن  -

خونسرد از    یلیها خآن  یزیبه تمسخرآم توجهی ب نی شلوغ و درهم بود، بنابرا یبه اندازه کاف ذهنم
بهتر از مشارکت با   یلیخ  رساندمی به اتمام م ،ییپروژه را به تنها توانستمیکالس خارج شدم، اگه م

 !یعقده ا دردیسر دسته ارازل ب بود،ی مسخره اش م  بیبا آن اک فتهیمتکبر و خودش یاتهرانیارش

 میآیتا به خود م شودیم دهیدفعه دستم به شدت کش کیکه  شدمی رد م یاز کنار راهرو  ری به ز سر
 دهانم محکم یرو یدست

 . شومی م دهیکوب  واریمحکم به د یکی خلوت وتار شده و داخل کالس  چفت

که پشت   یتمام بدنم را احاطه کرد. فرد ی فی خف یاز وحشت درشت و حدقه زده شد و لرز چشمانم
 مرا محکم گرفته بود تا مبادا فرار کنم! دیکشی نفس م بیسرم، عج

 ی...  از خود صداهاندازمیداد راه ب غیتا با اضطراب تقال کنم وج  کردی وادارم م یآبروی از ب ترس
 . آوردمی " هوم... هوم" در مهیشب ینامفهوم

 کم وول بخور ساغرمهرجو!  -
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ماجرا به سقف زبانم   میزبانم از ب د؛یضربان قلبم محکم درهم کوب  رشد،یاز پشتم سراز یسرد عرق
 بود.  دهیچسب

 !رهی تو چنگ آقا ش یباالخره افتاد -

  یهاش*" درست روبه من و هرم نفس  کیبم و خاص مردانه اش، آن هم نزد یصدا دنیشن  با
دست  بار نیکه ا دمیکش یبلند  غیکه از مغزم خطورشد، ج  یکردم با فکر یپوست صورتم، قالب ته

 .دمیکوب  شی ام محکم به پاکفش  یوار دور کمر وشکمم حلقه شد  *" با انتها  چکی پ گرش،ید

 !؟یلعنت یشد ید ِ چرا وحش  -

پرالتهاب گرم شده بودند، سرخ سرخ شده  میهافراوان، گونه یهاغ یشده بودم از استرس و ج  قرمز
وار نفسش را زمزمه کنان  کرد، دم گوشم بم یخنده کوتاه   انهیبودم از وحشت و واهمه کارش؛ اما موذ

 فوت کرد. 

 !گهید  یدونی خودت م یکن غ یوم  غیج  یول  دارمیخب، دستم ور م یل یخ -

 

م را نه؛ شکم   یدهانم بود را برداشت، اما دست رو یکه رو یسرم را تکان دادم که آرام دست عیوسر تند
با خشم دستش را از دور کمرم پس زدم با خشونت هولش دادم که جاخورده دو قدم  دهیترس

 تلوخوران عقب عقب رفت. 

 گوشش نواختم! خیب  یمحکم   یلیس یشمان اشک حرص و خشم البته چ تی به خود بجنبد با نها تا

 ام خنک شد اما...  دهیدرون لرز یاکو شد، کم کی و تار یکه در کالس خال  یبلند یصدا از

 ... یلی خ یتهران  ای ارش یحی وق یل یخ -

از کنارش رد   ظیباغ خورد،ی خشک مانده بود و تکان نم ش یچنان سرجاشده همان خکوبیم  ایارش اما
 شدم بانفرت افزودم. 

 !یعوض  شرفی ب -
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مثل ترسوها دوان دوان از  یگشتم ول یی خارج شدم، انگار از بند رها ییکه از آن کالس کذا نیهم
  یبعدش واهمه داشتم. از طرف اکشنی و ر ایاز چهره مبهوت ارش تشی معرکه فرار کردم، واقع

 دنبو ترش یب  یا بهی پسر غر ،یتهران   ایوقت ارش ند آن دستم را لمس ک یجرات نکرده بود حت یپسرچیه
 کند و مرا را تا داخل کالس کشانده که... یمن باز یبه خود جرات داده بود تا با آبرو

 !یهع -

 وقت...اگر مجال داده بودم آن دم،یدر خود لرز آمدهش ی پ عیشد از تصور وقا  یخال میرپای ز انگار

  ایارش کهن یخطرناک و دردناک بود، ا میتصورش هم برا یتکان دادم، حت نی سرم را به طرف محکم
 سواستفاده کند و... تجربهی از من ِ ب یآنقد جسارت کرده که به من آن هم در دانشگاه در کالس خال 

 ...!یوا یوا -

تمام بدنم   دم،یود یبا قوا سمت خروج  یکالس بعد الیخ ی رد شدم، ب  یاز خروج عیبر دهان سر دست
هرلحظه با مداومت تمام   ثانهی خب  زد،ی هاش*"باقدرت نبض منفس  یهنوز گرم د،یلرزی م دیب  نیع

 !شدی م یتکرار و تداع میوار براآن صحنه شکنجه ینشدن

آب و  یسرد رم،یگی حوضچه کوچک وسط م  ریمان، سرم را زخانه  اطی داخل ح دنیمحض رس به
 ذهنم پرواز کند. یاز سو یقدر ا،ی افکار وحشتناک و عمل دهشتناک ارش شد ی باعث م  شیخنکا

  ش؛یهااما هرم داغ نفس کردمیحذف م  یوارم به کل لحظات زننده اش را از ذهن سمج شدی م کاش
! شدی م یتداع میآور به کرار براو رعب ب یعج یلیبم شده اش خ  یعطر مدهوش کننده اش و آوا

 !یلعنت  کردیوسوسه ام م

 !یکنی پهلو م نهیآب نکن دختر، س  سی و خخودت  ومدهین -

که با   کشمی م رونی مقنعه َترم را از سر ب یف یو با اخم ظر کندی نفوذ م  میهاگوش  یال یاندک آب،
 .نمیب ی به هال م یدو پله منته یرا دست به کمر رو حانهیتعجب، مامان ر

 !؟یدیچته! جن د -
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... خوردی چهره مذحوبانه را م  نیوگول ا دانستی از درونم نم  یچیمامان ه زنم،ی م  یپوزخند
  یمانتوم را هم آرام با دست یهابرخاستن دکمه نیداشتند که ح یسر سازگار یقلبم تازه کم  یهاتپش 

 .کنمی لرزان باز م

 راحت باش.  ستن،یبابات و بهاوند ن -

 باشم؟! راحت

 از سرم رد کرده بودم؟ یمهم نبود چه خطر شیابود؟ به فکر قلب و فکرم نبود. بر  میفکر راحت به

ها راه افتادم، قصد وارد شدن سمت هال را داشتم سمت پله  دهیخم یهابا شانه   دم،یکش یتند نفس
 نصب شده بود! یدیشدم، پرده سف نیرزمیدار زکه متوجه پنجره حفاظ 

و به » نرو تو، زشته«  گذارمیم  نیرزم ی پا به درون ز یشخند یکه... با ن کردیم  بیمن را ترغ  یحس
 .کنمی نم یهم ابدا توجه  حانهیمامان ر

 .چرخانمی م یو دو دل دیو با ترد  گذارمی م یآهن رهیدستگ یرو دستم

 !دادی کن را نم خراش گوش  یآن صدا گرید شودیباز م   یآرام یبا صدا و

 دیه ما آمده اما با بهاوند زدم که در را قفل نکرده بود، درست که خان یباوربه خوش   یپوزخند
 !کردی و درب را چند قفِل م کردی م یشیدوراند

 باهم مشام خورد!  نریتند رنگ وت  یگذاشتم بو  یری پاگرد حص یرو میکه پا نیهم

انداختم. اما  یسر در به داخل نگاه یخورده با گرفتن نوک دماغم، کنجکاوانه از باال  نیام چ چهره
 .دیدی را نم یزیبود و چشم چ کی تار  کیتار

 باز ماند.   رتیبغل در را فشار دادم که... دهانم از ح  دیقوس شده، کل یبا ابروها  کنجکاو

 دایپ  رییتغ   زیاتاق جمع وجور تم  کیگرد وخاک حاال به  ،یمیقد لیگرفته با آن همه وسانم  نیرزم یز
 کرده بود. 

از   یها همگشده بودند، پنجره  لیدر آمده بودند و به رنگ خوش کرم تبد  یاهی از س شیوارهاید
 شده بود. ریی زرد و زشت حاال به لوستر کوچک درخشان متغ تازه، دو المپ زدندی برق م   یزیتم
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  یفنر نفرهک یقرار گرفته بود و در کنارش قفسه کتاب، تخت  یکمد کوچک ،یگوشه اتاق پنجاه متر در
  یزیُپر کرده بود، البته چ ییرا هم با موکت گردو  یوکنار خالدوم! گوشهدست  یشکالت  یمتربا فرش نه 

آزاد  یفضا اقسمت اتاق ب نیش بود که گوشه تربوکس  سی ام را جلب کرد، ککه در وهله اول توجه 
 قرار گرفته بود. 

 !نیهم

 نداشت؟!   یلیوسا چیه گرید

 غر زدم.  رلب ی را جمع کردم ز لبم

 خرج کرده؟ قه یزنا سل نیا هون یع -

 کنج لبانم نشست.  یزی افتاده و فاصله اش با من، خنده تمسخرآم نییتصور سرپا با

 .کنمی من باالخره دستت رو م ینه پسر! ول  شدی دختر م دیبهاوند با -

 

  ایارش نیدفعه چهره ام با خشم درهم شد. تفاوت بارز ب ک ی  ا،یرشعمل ناپسند ا  یادآوریبه محض  اما
 و زحل بود!  خیکشف کره مر هیشب یزی در چند روزه، چ ب؛یو بهاوند عج

بود و   ریزهمه سربه  نیدهم، مثالً چرا بهاوند ا صیها را درست تشخاحساس آن  توانستمی نم  یوقت
 و...  بندوبار ی ب  ایاما ارش

 را هم بستم.  یچفت ِ درآهن حواسی عقب گرد کردم ب  دمیکش یآه

آهسته سالم کردم که جوابش   رلبیمشکوک، ز حانهیرد شدن از کنار مامان ر نی ها باال رفتم و حپله از
 را با سرکوفت زدن داد.

 بچه! ری بگ افهیخوبه خوبه، کم واسه من ق -

 ضورش را پشت سرم حس کردم. که ح دمیکش رونیاسپرتم را از پا ب خم شدم و کفش  مالحظهی ب

 و توام...  میدعوت هست  نایا انیشا  یفرداشب خونه بابا -
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 سرد جواب دادم. یلیتوجه خ بدون

 . ستمین -

 هم غر زد. باز

 !آمی بعد بگو نم گهی م یترت چ بزرگ   نیاول بشنو بب -

گفت:   یجور کیکارانه حرفش را به خوردم دهد که طلب  عیکج کردم تا سر یزدم وسر  یپوزخند
... خوادی ... منم دختر جوون دارم و دلم نمادیپسره هم بهونه آورده که نم نیچون ا یای ن یتونی نم
 و اونم پسر ِ ...  یکه؟ تو مجرد  یفهم یم

 و کوچک شمردنم!   ریتحق  بازهم

 باال فرستادم. یشانه ا  یحرص

 یموز انیخونه اون شا یکوفت کنم ول مرویشب خونه باشم و ن  دمی م حی باشه اونو ببر، من ترج -
 ! امین

 

 دندان گرفت.  ریدستش را ز کف

 !یا مالحظهی زشته دختر... چقد تو ب -

 باال پراندم.  یدست حوصلهی ب

 ... اصرار نکن. امی بهرحال من نم -

 تشرش به جانم نشست.  بارنیا

  یکنار هم تک و تنها گذاشت که، اونم دختر شی که پنبه و آت شهینم  اد،یبا ما ب   دیبا تونی کی! خودیب -
 که...  یو پسر دهیرو درس م   طونیکه ش

 م؟ینقل مردم بش خای و زل وسفی هیمثل قض یترسی زدم: م ی تلخ  پوزخند
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 . دمیکش یکشدار شد، پوف کالفه ا شسکوت 

سختتونه من  یلیاگه خ  اً یم... ثانکه بخوام بهش نظر داشته باش  خایو نه من زل وسفهیاوالً نه اون  -
 خونه دوستم و... رمی فرداشب م

 مداخله کرد. نیچرکودل  عیسر

 ...کهن یا ای یمهمون یای با ما م ایخونه مردم؟ نه...  یکه بر یوکار کسی عمرآ، مگه ب -

 کردم.  زی چشم ر نهیباال رفته و دست به س یابرو با

 *"که؟ن یا ای -

 . یمهمون یایبا ما م کهن یا ای -

 غر زدم.  حوصلهی ب

 بمون خونه! یگی همونه... فکر کردم م کهنیا -

فردا تو با   میباهم تنها گذاشت... اومد دیو نباو آدم طونیش گمی و بلند گفت: » بازم م یبار جد نیا
 ام!«حامله  یمامان، من از فالن  یشکم جلو اومده بهمون بگ

 

و گران تمام   نیکه چقد سنگ یو شکستن ِ غرورم! وا  یاعتمادی آخ از ب  از مامان و زبان تلخ اش، آخ
 !آوردی که نفست را بند م   یریوپاگدست یها! ولعنت به تمام قانونید یشد همان جمله تاک 

مواظب  شهی مبدل گردد، هم تیبه واقع کیدار، در بره ِ نزدحرف مزاح   یگاه دانستی م یکساما چه و
 ها ثبت کند و... کائنات همان موقع آن دیشا  میباش  مانیهاحرف 

 ) روز بعد، کتابخانه شهر( 

 . دمیخفه غر رلبی م را قطع کردم زاخم تلفن  با

 من؟  نمی بب دیرو با  یک ام،یآخه نخوام ب -
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 حوصله از کتابخانه خارج شدم، از ظهر که وارد کتابخانه بزرگ شهر شده بودم.   یب

  گرید کرد،ی کنم، اگر هم استاد اعتراض م لیه خودم را تکمتا پروژ کردمیو مطالعه م  قیتحق  زیر کی
 مهم نبود. میبرا

  یایبهتر از سر و کله زدن با ارش  یلیخ  یاستادفرامرز یرد شدن واحد درس ی حت ینمره منف  گرفتن
 !میکن  یمزخرف بود تا مثال باهم همکار

 انزجار چهره ام جمع کردم.  با

 پاره و پورش! یخفش کنم با اون شلوارا خوادیبازه که دلم مُتخس و لج  افشیق قدنی! ایا -

کتاب  یدستانم گرفته بودم که از حرصم با کف دست رو یرا محکم ال یست یقطور منابع ز کتاب
 . دمیکوب

پسره   رونیبگو تا بندازش ب  تی ری برو به حراست و مد گهی م طونهی طور جرات کرد؟ شچه  یلعنت -
 !ییسانسور تتو

 

 بلندشد!  می دراز گوشبابادلنگ  یآوا دوباره

تلفنم را   توجهی که ب  کردندیم میبه سرتاپا  ینگاهمیبا تعجب وتمسخر ن  شدیکه از کنارم رد م یهرکس
 .کشمی م رونی ام باز کوله

 بله؟  -

 ؟ یموند یکدوم گور -

 .دمی کش ینفس تند یعاث

 ! دیتو راهم مامان خانم، اگه بزار -

 غر زد. گونهمالمت 
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 ری... دمیافتیجا، ماهم االن راه مهمون  ایب میمستق یبابا، اصال با تاکس یدی د چقد لفتش م  -
 !یومدی .. ساعت هشت شده و تو هنوز نکه.  ستنی...مردم که االف ما نای نکن

 کنج لبانم نقش بست.  یپوزخند

 . امیچشم م -

 نگفتما؟  یخونه که بعدا نگ  ی...گفته باشم نرایآی م  میمستقساغر  -

  حانهیدر حال تردد، دست بلند کردم همزمان جواب مامان ر یتاکس یبا سر برگردان برا  دمیکش یپوف
 را دادم.

 قطع کنم فعال... دیباشه باشه... با -

 ساغر بفهمم کہ...  -

اما واقعا  بودی رم به دور از شان و احترام م کا دانمیم  کنم،ی تلفن را قطع م ظیمالحظه با غ بدون
با آن  حانهیبحث نداشتم، ُپر بودم از دست همه اشان خصوصا مامان ر ی برا یشتریب ش یگنجا
 اش.  یشگیهم یهای نگران

 

 .پرسمی م عیسر  کندی ترمز م  میپا یجلو   یکه تاکس نیهم

 خوره؟ی م رتونی مس یتا چهاره مولو -

وصل بود، آرام    شی رو کادیمقابلش که پالک ون نهیبه آ   یدست ،یتوپول با آن دستمال گردن راننده
 .دیکش

 خانم.   کهیتراف  یول  خورهی م -

پس تا چهارراه نگه   ست،ین  یعقب، رو به راننده گفتم: مشکل یسوار شدن صندل   نی را جمع کردم ح لبم
 .دیدار

 موردنظر...  ریکرد سمت مس  تیبه چپ و راست چرخاند و فرمان را هدا یسر
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تردد   یکه برا ییهواسمت پلِ  یشگیآزاردهنده هم یهابه بوق  تی و بدون اهم کنمی را حساب م هیکرا
خاطر آن کتاب . بهکنمی شانه جابه جا م یام را رودسته کوله افتم،ی عابران ساخته شده بود، راه م

 .کردی م  تیشده بود و شانه ام را اذ نیام سنگله قطور؛ وزن کو

خنک شد. پوست    یم کمهم فرو رفت، پس ِ کله داغ شده میموها ری تا ز دیبه صورتم دم  یخنک باد
 .دادی گردنم را قلقلک م

و اسفبار کرده بود با آن   زیانگرا رقت  هاابان یخ یفضا  یلیفرسوده خ یهان یها و ماش دود اگزوز  اما
 رنگ دود گرفته!  یلوردهایب

داشتم به هرچه  یام گرفتم تا دود آزاردهنده و بدبو وارد دماغم نشود، آلرژ ین ی ب ری ز یناچار دست  به
 .شد  یسرم م دیکه موجب سردرد شد ندهیآال یدودها

 

ش رد  بدون مالحظه خوف و اتفاق خطرناک  ها،ابان ی خ یک یاز تار تفاوتی ب دم،ی ها رسپله  نیی پا یوقت
 . کردمیم  یرا ط  رمیفقط مس توجه ی اما من ب آمدیپارس سگ م یحت ایگربه  غی ج ی گاه شدم،یم

 خانم...؟ خانم... -

 را نشانم داد.  یزیمقابلم قرار گرفت و شتاب زده چ یکه مرد  ستادمیا میدفعه متعجب سرجا کی

 شما افتاده! فیمال شماست؟ آخه از ک  نیا نینیبب  -

 شئ دم  خواستمی تا م  نیبنابرا شدینم دهید یادیز  زی چ یک یرا متفکر جلو فرستادم در آن تار لبم
 هوک یگرفت و به ضرب  میبه سرعت و محکم جفت بازوها یزیدفعه چ کی ندازمیب  یدستش را نگاه

دفعه به شدت   کیکه  دمیکش  یبنفش   غیج  زهیغر یاز رو دند،یکننده من را به عجله عقب کشغافل
 با صورت پرت شدم! یخودرو داخل

 اش کن. خفه  -

 درجا نفسم بند آمد با وحشت سرم را بلند کردم.  ،یکلفت و خشن مرد یصدا با
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   ن؟یهست  یشمـ... شما ک -

به عقب   ن، یو باشتاب استارت زد که ناغافل با حرکت ماش  دیپشت فرمان پر طورک ی یمانندغول مرد
 ام هوا رفت.   پرت شدم و ناله

 ! دیکاویحرکاتم را م شخندزنانین ب،یشکسته و عج   یبا صورت یجثه معمول  مرد

 . دمیدهانم را با ترس بلع بزاق

 ن؟یخوای از جونم م یچ -

اش، با لحن   ییپشت بند آن خنده کذا ینشن، بندبند وجودم را لرزاند وقت تهمرد غول  هیکر خنده
 گفت:  یمشمئزکننده ا

 و!«مطمئن باش جونت  ،یاگه الل نش »

 . دمیپته کنان پرس شده با دهان باز وچشمان حدقه زده از اضطراب و آشوب،  با لکنت تپه  سنگکوب

 ن؟ ی... منو... گرفتی... بدونم واسه... واسه چدیمـ... من با -

 !متیاون وقت بگو گرفت یبزار هروقت مال ما شد مت؟ی: هنوز که نگرفت دیخند یبا لودگ میکنار مرد

 

عقل و رجوع به احساس وحشت    بیبه خاطر نه تی در نها فشارمی م یپلک رو یپ دری و منگ پ جیگ
 .سوزدی ام تا اعماق حلقم مکشم که ته حنجره یم  یخراشگوش  غیزده ام؛ از ته دل ج

ون برخورد   یفلز وارهیبه شدت به د  یشانیشد با سر و پ   دهیدهانم کوب یرو یمحکم  یلیس  محابای ب
مقطع و   میهاتار شد و نفس  دمی سر دادم. د یدرون سرم، ناله بلند دهیچیو درد پ یج ی کردم. از زور گ

 آوردم... یرو  یخاموش یا یلرزان... کم کم به دن

 

  بیگردن و تنم عج یگشودم، منگ منگ بودم. سرم رو زیآمچشمانم را رخوت  یال ،یعربده بلند با
 . کردی م ینیسنگ
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 یرو یکه متوجه خون خشک شده ا  دمیکش کرد،یکه درد م یمحل یزده ام را رو خیدست  یجی گ با
 شدم.  امی شانیپ

را تا زانو جمع کردم که متوجه  م یپاها دهیبرگشت. مضطرب و ترس   میاریکردم و کم کم هوش یبد  لرز
 که نرم بود! یخودم شدم و تخت یمالفه رو

. نکند به دمیتنو بدنم کش یجفت دستانم را رو دیقورت دادم و با شک و ترد یدهانم را به سخت بزاق
 کرده بودند و... یدرازمن دست 

 شکر. ایآه، خدا -

صدا   یشستم که کمر و گردنم با َترق ن خیتخت س  یرها کنم چنان رو یآسوده اخواستم نفس  یم تا
 داد!

با فکر   ی آن  میکه تمام تنم را از جا پراند با تصم دیبه گوشم رس  یو عربده رعدآور ادیفر یصدا  دوباره
 .دمیدو ی زدم با شتاب سمت درب خروج یتخت جست  یخطور کرده، از رو

  یکه... آه از ته اعماقم برخاست. بدشناس  دمیدر را کش رهیبا عجله دستگ دمیبه در رس زناننفس نفس 
 قفل بود! 

تر وحشت زده با  مهم. خسته و کالفه از همهشدی م ریام سراز  قهیو شق یشانی پ یُشره وار از رو عرق
 . کردمیو رو م   ریاطراف اتاق را ز رم،یگ بانیدلشوره گر

  سیهواکش سرو یودند حتها بسته ب فرار! همه جا حفاظ داشتند و علنا تمام راه کیاز راه  غیدر
 از داخلش رد شد! شدی داخل اتاق هم آنقد کوچک بود که نم یبهداشت

 کارکنم؟ ی چ ایخدا -

ساده  می لحاف سبک با گل  کیتخت دونفره و   کیدوختم که تنها  یخال  یدرمانده ام را به فضا نگاه
 بود.  لی وسا  یش؛ تمامداخل

  یآنقد عجول بود که حت مکاننی انگار صاحب ابودند،   یهم همه خال شیهای واریداخل کمدد یحت
 استفاده کرده بودند. دیزدن پرده از مالفه سف یبه جا
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تنها   ؛یکی چراکه همه اطرافش در آن تار ُبردی نم  یراه به جا انداختمیو داد راه م  غیاگر هم ج یحت
صاف وخنک، حدسش سخت   یکجا هستم اما از هوا  دانستمینم شد،یم دهی درختان سر به فلک د

 !مینبود که خارج از تهران هست

 !دیتاب ی شب باقدرت م یک ی دوختم که در تار ینگاه دو دو زده ام را به المپ مهتاب عاجز

 باز شدن قفل به گوشم خورد.  کیچل  یلرزانم را باتفکر فوت کردم که صدا نفس

باز شد؛   یآرام  یبا صدا  یجوئم که درچوب  یرا تند تند مم بودم و ناخن  ستادهی وسط اتاق ا مضطرب
 ...میهای عامل بدبخت تی زودتر از شخص داخل اتاق شد ودر نها یا هیسا

  رهیاش خ آشفته سی دندان به قامت بلند با آن ف ریناباور با چشمان گشاده و ناخن ز شد،ی نم  باورم
 شدم.

 . دیدار به گوشم رسدار و زنگخش  شیصدا

 ساغر...؟! -

 راهنی دار و پمرد با آن شلوار زاپ  نیکه ا شدی هم فشردم، ابدا باورم نم یو ناباور چشم رو  محکم
 همان که... ستاده،یتن اش که کنار چارچوب در مستاصل ا یاسرمه

 

 ؟ یساغر... خوب -

 و عجز ناباور ناالن کردم.   ینگران اش خوردم با درماندگ از لحن  یف یخف   تکان

 ...؟! ای ارش -

 دـ یصورت برافروخته اش کش یرو  یدست یبا کالفگ   ایارش

 دختر! یپوف، سکتم داد -

 . دمینقشه احمقانه با خشم و عصبانبت غر نیبرزخ و ا  انیبا ُبهت م ناگهان

 ها؟!  ،یدیمنو دزد یبه چه جرات  یلعنت یتو -
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 . دیتن ای ارش یروهااب  نیب  یکور از ته حنجره ام، گره غیج

 صدات ُ ِبُبر...  -

 انگشت اشاره اش را مقابلم از خشم گرفت.  سپس

 ا؟ ی نکرد ، یکرد یو بلندصدات  -

*** 

 

پا تند کرد،م به محض باال بردن دستم،  ایسمت ارش ی . مانند ببردمیجه میاز جا ی با چموش سرکش
 شد. ری اس ای پنجه تنومند ارش انیام م فیمچ ظر

 ...یولم کن... ولم کن عوض -

  یو وحش  یاغیُگر گرفته و گداخته با چشمان  یمن با تن  م،یزدی از خشم و حرص نفس نفس م هردو
 . کردمی دوئل م یرگیباخ  ایبه چشمان ِ خونسرد ارش

 

دختر   توانستی شده بود، خوشنود از کارش که باالخره م ایارش  حی تم، اسباب تفرو خاص   یوحش نگاه
 . ردیآغوشش تنگ بگ  ریزنج   انیلش را در بند خود مسرکش مقاب 

 ... کشمی م  غیج  یولم کن... ولم نکن -

 

 نقش بست.  ای حالت ارشلبان خوش  یرو  یپوزخند

بهت کمک   یکه بخوا ستین یاصال آدم  یلومتریک تا سه جانیبه ضرر خودته چون ا یکن  غیج  غی ج -
 کنه...
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 . دمیکش  ادیقبض روح شده با وحشت فر 

 ... تو... ادی...؟ لعنت بهت بمیکجا -

 زد.  یکوباند، رخ به رخ؛ چشم در چشم اش پوزخند واضح واری*"با خشونت تنم را به د ایارش

 آره؟  یری اس ریچنگ ش  یآهو تو نیاالن ع جون،ی دیل ؟یدیترس ه،ی... چ؟یمن چ -

 

هم،  ایو دنباله دار ارش  رهیقوس گونه *". نگاه خ یرد از روچشمانم ُشره ک  یاشک سمج از ال  قطره
 . دیکاوی را با ولع م زی قطرات ر

با   زد،یم  واریخود را به در و د  کرد،ی بغلش مدام تقال م انی م یاغی دختر چموش و  کهن یاز ا حتما
تند و    یلیکه خ دیشنی م یم را به خوب قلب امانی . کوبش ب دیبالی به زانو در آورده، به خود م  تیموفق

با آتش    یباز اقعام هم در ومقطع و تکه تکه یهاهرم نفس یحت  دیکوبیم  اشنهیسبلند به قفسه 
قطورش بچالند و گوشت   یبازوها  انیم یبا خشونت خاص  انهی ساغر بدبخت را وحش کهنیبود. *"ا
 دندان بکشد! انیتنم را م

 ساغر...! -

دار از خواهش مردانه اش، درجا استوپ کردم، مغزم فرمان فرار  شده و خش بم  یداص دنیبا شن  
 قوز بود.  یدلشوره هم قوز باال داد،یم

 م را ناالن فشردم.*" لرزان

 ولم کن...  -

 به دستانم وارد کرد.  یو فشار آرام دیرا چسب فمی با خشونت بازوان ظر صیحر  ایارش

 ... بفهم که بهت... تونمی نم -

ام را به زور محاصره کرد،  دخترانه  فیکمر ظر تی *" در نها د،یام را کاواش، نگاه وحشت زده  چشمان
 زد. میبار آمرانه صدا نیا
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 ساغر...! -

 

 هق زدم.  یچارگ ی کوباندم و با ب  ایارش یاکه یتشکم  یرو یمشت محکم  داغان

 ...*" ختنیرنگاوارنگ ر یواست دخترا یولم کن... تو... تو اراده کن  کنمی خواهش م -

 

 هم پشت بندش بلندشد.  امغ یبا خشونت *" که ج  ایارش

 ... من...یکه دوست دار ی... تو رو به هرکایبدبختم نکن ارش -

 شد.  انینما شانیچشمان سو سو زده اش، افشان و پر شی*"که خرمن ِ خرمائ بلندم پ  بارنیا

 فرو کرد.  امیگندم یچانه و گلو نیخفه زمزمه کرد و صورتش را ماب  «ی» لعنت رلبیز

 دور نماند.  ای. لرزشم از چشم ارشدمیبه خود لرز  دواریب 

 ! ی*" .. عالیهستتو بکر و ناب کهن ی:  ادیغر هوای ب

که  یزیساغر، او را تا آسمان به پرواز کشانده بود، چ نیر یوش  ندی از لرزش خوشا بکربودن  یهانشانه »
 رنگ!مترسک هفت  کیکه واقعا دختر بود نه  یبود... دختر  ایدر حد رو شیبرا

و   ین ییبا ولوم پا رلبی کشاند؛ ز غما یساغر را به  فیکه پوست ظر یقینشاند با دم عم  زپایگر ی*" آهو
 شده زمزمه کرد.بم یصدا

 ...توام بخواه«خوامتی م -

  یمحکم  یهاکه مشت  ین یح  یدادند که با هق هق بلند یو سونام البیرا به س شانیجا ها،اشک
 .زدمی نفس نفس زار م یبا غم وناراحت دمیکوبی م  ایستبر مردانه ارش نهیس یرو

 .*".. . رمیگی خدا که جونم رو م  تی... به حقان ایارش کشمی بهم بخوره... خودمو م »دستت
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از درد جمع   میموهاشهیدر ر دهیچ ید پاز در  ارادهی ام را چنگ زد، بخرمائ  یتارها  یب یغر باحسادت
 شده و ناالن کردم.

 ولـ…  -

 صورتم همراه با آب دهان پرتاب شد.  یکه رو یعربده بلند و

 آره...*"...؟  یکن یم یواسه من بلبل زبون  گهیببند... حاال د -

 م. شده با سکسکه وچشمان َتر نگاهش کردها را از فرط ترس زودود، خشک بلندش، جوشش اشک  آره

 .دییهم سا  یکرد و دندان رو کیبارچشم  نیخشمگ  ایارش

تمومت رو   فم،یبا تن ِ کث  تونمیم  یجورکنم چه  تی حال  خوامی حاال م  یاول قصدم ترسوندت بود ول -
تو   یاز ترست حت  یتونی و نم هیک ی تهران ای ارش شهی م تی و پاره کنم... بعدش حال  کهیت  زت؛یباهمه چ

 ...ی چشاش نگاه کن 

به   هایمثل وحش  هوک یاش به ناکجاآباد زده بود انگار، روان  ستمیکرده بودم، س اشی عصب   بدجور
  غیج  ،یا دهیترس یحرکت محکم به سمت تخت پرتم کرد که با صدا کی برداشت با   زیسمتم خ
 *"...دمیکش یفرابنفش

 ا؟ ی ار... ارش -

 . دیغر یعصب محابای کور شده اش، ب  یشده و ابروها دهی کل یهادندان انیم از

 درد! -

 . دیزدم که کالفه توپ هیگر  ری محکم ز هوای ب یلرزش  یهابغض و لبان بهم خورده و دندان با

 و ببند تا برات نبستم.دهنت  -

 دهانم رو قورت دادم با دستان لرزان، مچ هر دوستش رو با التماس گرفتم.آب  یزور وسخت به

 ارشـ...  کنمی. ازت خواهش مازت.. -

 خشونت محکم دستانم را پس زد.  همراه
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 شو باشه...شو ساغر... خفه خفه  -

  ییآبروی زدم با هق هق و ترس از ب  هیگر ری تر زمحکم بارن یخودم نبود با نعره بلندش، ا دست
 کردم.  شیصدا غی ش عاجزانه با جوننگ 

 ....؟!ـــایارشــــ -

 گرفت.  شی هاپنجه انیرا م میبا خشونت بازوها  یعصب

 !یُمردن یتو  یزنی چقد زر م  ید لعنت ه؟ی... چهیچ -

بدنم؛ حالم را در حد   یعرق سرد نشسته رو یترس داغ کرده بود،*"حت جانیبدنم از وحشت وه تمام
 . کردی مرگ دگرگون م

 بهم... یکن یدرازاگ... اگه دست  -

 . دمیها را به مدد طلببا عجز واژه دمیکش یو لرزان قیعم نفس 

 به... به عصمتم قسم...  -

 !؟ی کنی م یباال آمد تا عمق چشمانم رخنه کرد: چ  وارک یاتومات  اشنگاه

 . خوردی درمانده تکان م میگلو بکیس

 فقط تو!  ،یکه... تو قاتل من  سمینوی نامه م ه یقبلش  یول کشمیو مخودم  خورمی قسم م -

اش زل زده بودم که درمانده به او و فک فشرده سیهم کرد، با چشمان َتر و خ فقط نگا قهیدق چند
 را لمس کرد. امگونه یبیزد با حال غر یپوزخند بلند

 زندان آره...؟! برنینامه؛ منو کت بسته م هیاونام با  ؟یفکر کرد یچ -

 دهیهم ساب یرو همس ی هم فشرده شد و مژگان ِ خ یعصمت شدنم رو یوچانه ام از فکر ننگ و ب فک
 .دمیدی شده مشد. تمام 

 ...ای یکشی منو م ای کار از کار بگذره تو   یوقت ینه! ول -
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 پلک زد.  تفاوتی ب

 ا؟ ی -

 را به زحمت فرو دادم. بزاقم

 و...  سیپل  شی پ رمی م راستهیکه در اون صورت منم  یکنی ولم م  ای -

  گذاشتیخودش را م ریتاث میها. تا حجم حرف زنمیبه او زل م یا سکوت معنادارب  رمیگی را باال م سرم
تعرض به عنف حکم ِ   آورد،ی سر در م ییقضا وانیاز قانون و قضاوت عدالت د یفقط کم  یکه اگر کم

 اعدام دارد و...

 شکار کرد.  یام را با زرنگ شدهخی بودم که نگاه م  رهیبه چهره متفکرش خ دواری با چشمان ام چنانهم

  یو ناخودآگاه رو  دیام کوب نهیقفسه س  یدستان اش را رو ؛یشخندیخوردند که با ن  نیچ میابروها
 تخت پرت شدم. چهتشک

 ام؟ من بچه  یفکر کرد -

 .خوردی هم تکان م یرو بازمهی *" ِ لرزانم ن کنمی و عبوثت نگاهش م  یدیبا ناام  تنها

 . زدیدر دهانم م یزیتمام حجم قلبم؛ چ دم،یدزدبا ترس چشم  عی*" و سر

 خب گوش کن ساغر... -

 تازاند. میهارا در گوش  شی ناقوس صدا تازکی ا یمشتم چالندم. ارش یدستم را تو  ری ز ملحفه

 حاال...   یخودت... ول لی با م خواستمیم  یدوست هیمن فقط  -

 نشود. دهی*" کش یکه نگاه سرکش و لرزانم رو  دمیرا گز لبم

که تا حاال   ی نبود اونم من  یزیکم چ ،یخرد کرد  خودمشی و پغرورم  یطوراون یوقت  یخودت خواست -
 ... یدختر چیه
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 کرد.  دیغرور زخم خورده اش تاک با

تو...   یول  شمیخودش اومده پ  لی اومده با م مینزده و هر دختر امنهیدست رد به س یدختر چیه -
 که... یاغوا کرد ترتی لعنت یو منو با اون کارا یکرد یباز  شیتو مثل باروت با آت یلعنت

 

اش را تا دست  دمیتنم را عقب کش وسیتنها و ما دم،یآمد *" که از ترس برخود لرز یخشخش  یصدا
 کردم.  شی کردم با سکسکه صدا ی ُگر رفتن آتش بودم*"که از ترس قالب ته  یرو  نیبردارد اما انگار بنز

 ... تو...خواستمی ( من... نمدمی م را بلع بزاق  ی... من... ) به سختایا... ارش -

 

..."*... 

 دختر...  اریدر ن ی ... چموش بازیلعنت -

اش  پنجه انی م را مچانه ا صانهیندارم، با خشم و حر  ینی قصد عقب نش وجعچیکه به ه دید یوقت
 کرد.   ریمحکم اس

 آسمون واست تک به تک زار زار کنن... ی که مرغا آرمی سرت م   ییرام باش وگرنه بال -

 صورتم نفس زد.  یتو  خمور

 رام شو...  -

 مگه تو خوابـ...  -

 کردم.  بار تجربه  نی اول یرا برا یکشاند که مرگ آن غماینداد چنان به من تازاند؛ روح و روانم را به  امان

حالت   ش؛یهادنیکشبا هر تقال و دست  دیتاختند، ناام رونیاز چشمان بازم ب  وسانه یاشک، ما قطرات
 ... دادی دست م می برا  یآورانزجار و رقت 

..*.. 
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ها انداخت... انگار بعد از مدت  یبا هوس نگاه پرحرارت  صانهیحر  رد،یقصد کرده بود تا جانم را بگ انگار
خشونت و هول شده مرا بدون رغبت به تقال  یباعجله با چاشن گونهنیکه ا دهیرس یابه چشمه

 ... انداختیم

"* 

 ولـــم کن.... کـــــمـــک....  -

تخت جست زدم سمت   یهمراه با هول دادن اش به عقب، کردم؛ با وحشت چنان از رو یبلند  غیج
 . دمیکش  یخراشگوش  ادیفتم در همان حال فرشتا یدر ورود

 کـــــمــــک...  -

 . دمیاز پشت سرم شن  ایارش عربده

 !ی ساغر صبرکن... لعنت -

پشت سرم باشد که ناغافل به شدت با   ای به پشت سرم نگاه انداختم که مبادا ارش انهی و ناش دهیترس
 برخورد کردم.  یکس

 ! یـــیآ -

 .دیم غردم گوش  یزمخت و ترسناک  یگرفت و صدا شیهادست  انیمرا محکم م یبزرگ و پهن  دست

 خودش اومد!  یبا پا فهیضع -

 

 یآورچانه اش زل زدم که لبخند  چندش  یو حدقه زده به رد رو یکردم با چشمان اشک  یته  قالب
 زد*"

 

 از ترس هق زدم. یکه از جا کنده شده بود، با درماندگ یبا قلب  دهینرس

 .ن یدست از سرم بردار -
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هم  یگوشم، محکم رو خیب یا گهی د یلی را باال ُبرد که ناخودآگاه جفت چشمانم را از ترس س اشدست
شن چشمانم را گشودم که دست ِ باال رفته مرد ِ غول ته ینشد با شک و هراس ال  یخبر  یفشردم. وقت

 مهار شده بود.  ایدست ارشتوسط 

 

هشدارگونه به مرد  شد،یهم فشرده م یش روکه فک یایارش یشده ام رو  خکوبیناباور وم نگاه
 .ستادیتمام تنم از نبض زدن ا  ا، ی ارش خیچشم دوخته بود، اما با لحن سرد و 

 گمشو تو اتاق...  -

 را از دست مرد رها کردم.  میبا تقال بازوها حالی و ب داغان

 منـ...  یول -

آزار   قهی را تا دو دق میهاوز وز گوش  هیشب  یزیکه چ دی سمتم کش یخراشهو چنان عربده گوش  کی
 .دادیم

 ...؟ گمــــشو.... زودیکــــر -

 

و خواسته ام به جهت مخالف آنها سمت    لیق زده، دستان مشت شده با مدهان باز و چشمان و با
 سالن پا تند کردم... 

  ایارش کهنیا خورد،ی اما با وسواس مغزم هزاران سوال وول م دوئدم؛ی مغشوش تند تند م یفکر با
 ایاصالً به عواقبش هم فکر کرده بود  ای میداشت یکرده با من کرده بود، پدرکشتگ یکار نی چرا همچ
 فقط...

  یشانیپ ی با رگ متورم رو  ایارش  گرانی و عص  یشد، چهره برزخ دهیه شدت عقب کش ب میدفعه بازو کی
 زنگ خطر در گوشم خورده شد.   یو چشمان سرخ اش،  در آن

 من... -

 تنم آوار شد.  یبلندش رو ادیفر



 دل رهیچ

83 
 

 ...؟یچــه گــه خــورد -

  نیح میهاشد، لب  ریسراز میهاگونه  یبا سرعت رو میهاو همگام اشک  دیاز جا پر  شیاز صدا تنم
 . شدیهم فشرده م یرو دنیلرز

  شیهو؛ موها کی. کردی وجب به وجب تنم را رصد م  رغضب ی متعجب و م بارهک یاش،  یوحش نگاه
 .دیخفه غر رلبی تکان داد؛ ز نیبه طرف یبا تاسف سر دیپنجه کش انیرا با حرص م 

 *"؟ یاون عوض ش یپ یرفت  یجورن یا یلعنت -

 انداختم. یبه خود نگاه یبا دو دل  یفیظراه مشکوک او به تن و بدنم، با اخم با نگ آوردم،ی نم  سردر

"* 

 کرد، آه از نهادم برخاست.  یاش  تالقرا با ضرب باال آوردم.چشمانم به نگاه خونگرفته اما پرجذبه سرم

 دهانم قورت دادم. بزاق

 تو...!  -

 بلند از کنارم گذشت.   و محکم سرش را به عقب تکاند، با عجله و گام  دیکش یپوف

 من... -

 و خشم گرفت.  ظیمچ دستم را با غ بارهکی

 ؟یکنی م  کاریچ یآ -

و   دیکشیکه تند تند نفس م ین یبلند ح یهاکشاند، تند و با گام  ی خود م یمالحظه، مرا پا به پا بدون
عبوس و بدعنق   م،یخارج شد یاز سالن بزرگ وترسناک آوردی م از خود در یوانیخرناس ح  هیشب  یصدا

 .کشاندی مرا دنبال خود م

 . نمیبش  نیمچ دستم را رها کرد. با سر اشاره کرد داخل ماش 

  ی عصب یبود که صدا نیی که قرمز شده بود، سرم پا دادمیگز گز دستم را مالش م یعجز و حرص جا با
 .دمی شن یاش را از فاصله ا
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 !؟یدادی خودت رو به کشتن م یدست یواست سخته که داشت قدنی دن با من ابو یعنی -

 .دانمی کرد نم ریرا چه تعب  سکوتتم

را آتش زد و    گاریس لتریبرداشت و ف  یگاریداشبرد فندک و س یبه حالم، خم شده از پنجره، رو توجهی ب
نگه داشته بود وبا    یانیدو انگشت اشاره و م انیم لتری از توتون اش گرفت، ف یو طوالن  قیکام عم 

 خارج کرد.  ین یحرص دودش را از ب

 یهابه پوک  بودی م گارشیس  لتریو متفکر در فکر فرو رفته بود اما من نگاهم به سوختن ِ ف قیعم
 .اشق یعم

که   دیدور کاو کی تنم را  یایتمام زوا  یرگیکرد. خ لیسمتم مااش به  رخمینشسته بودم که ن مستاصل
 نهیبه س یرو یتر نییام نگه داشتم؛ سرم هم را تا حد پاباالتنه  یاز شرم و خشم جفت دستانم را رو

 کند. یآورش تالق وسوسه یگرفتم، راست بدون راحت بودن؛ تا مبادا دوباره نگاهم به دو گو

 ساغر...؟  -

 شده خشدارش را... نییرا دوست نداشتم، بم و تن ِ پا شیصدا  حرارت

 راننده نشست.  ی کاپوت را دور زد، و جا ن؛یبلند و سنگ  یهانکردم که با قدم یاعتنا

از   یقی باز پوک عم  تیاهمینگاهش کردم، ب  یو درمانده سرم را باال گرفتم با اخم و دلخور کالفه
 صورتم پخش کرد.  یرا رو  گارشیدود س یو مردم آزار یهو با بدجنس  کیگرفت.  گارشیس

 کرد.  امی که باز کارش را تکرار کرد. عصب دیدرهم تن میهااخم

 ! ؟یبس کن  شهیم -

 زد. یا طرفهک یپوزخند  معنادار

 با من بخـ... یخوای کنم؟ تو که نم کاری پس چ -

 . دمیبه او توپ ممتدیهاغ یخاطر ج به یدارزنگ  یبا صدا  یعصب
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نحس تورو   ختی خونم باشه، االن مجبورم ر یاالن تو  دیمن با کهن یا یجا... به ادیلعنت بهت ب  -
 .نمی بب

 

  حی آتش زد *"؛ بعد با تفر یا گهید گاریکرده بودم، بدون عجله دوباره س نینه انگار به او توه  انگار
را از   سوختهمه ین  لتریف  که با خشم؛ دست دراز کردم و کردی صورت ُگر گرفته ام فوت م  یدودش را رو

 انگشتانش گرفتم با حرص به سمت چپ پرت کردم.  یال

 ! اری در ن یحالم بده، مسخره باز یوقت -

 

 کرد.  میتنظ حوصلهی را ب  نهیزد، آ یرعمدیغ یک ینزد نیبه ا  یپوزخند

 تا ببرمت خونت! نی: سفت بشکشدیم یاو برم...پوف کالفهروت  -

  شیهاکه اخم دمیکش  یفرابنفش غیدفعه ج کی چ،یخشک شده بودم اما با چرخاندن سو  یصندل یرو
 درهم گره خورد. 

 خبره؟ درد! چه -

 با حرص نشستم. یصندل یرو نهیدست به س یبا طلبکار توجهی ب

نه شما... ضمنًا شما   یکن یدرازبهم دست  یخواستیکار باشم که مطلب  دیرفته، من با  ادتی جناب  -
 که؟  یدونیم ،یتو به من بدهکارمان هی

 

 شد.  لیخفه اتومب  یداخل فضا  یسمت خودش را باز کرد که باد خنک  شهیلبش باال رفت، ش گوشه

شلوار تنمه که اونم  هیکه بهت مانتو بدم؟  ستمی با لباس ن  نیکنم؟ خود منم، همچ کاری من چ یگی م -
 بهت بدم؟  یخوایم

 گفتم. ظیرفتم، با غ اشی همه گستاخ نیا یبرا یاغره چشم
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 بـ....  شیمغازه مانتو نگه دار بق هی یشما سر راه جلو  ست،ی الزم ن -

 را فشرد.  کیدنده اتومات  یکفر

 آخه نصف شب کجا بازه، بهم بگو بدونم کجا بازه االن؟! -

 را به شدت رها کردم.  نفسم

 "شم * دهیقراره دزد دونستمیمنه؟ من مگه م ریتقص نمیا -

 آلود و با صالبت مقابلم گرفت و محکم تکان داداشاره اش را اخم انگشت

قلم ِ تو َکت من   هی نیا یباشم ول دهیتو رو دزد دیساغر مهرجو، من شا گمیم  یچ نیگوش کن بب  -
 .یگی م  یدستمم بهت نخورده پس بفهم چ یحت  یوقت رهی نم

 شانی آشفته و پر یال یبا خ  کرد،ی م کی ت کیت  یو داخلش مثل بمب ساعت  کردی درد م غیوج سرم
و مستاصل با دو انگشت شصت وسبابه؛ گوشه  یبا سرگردان حانه،یخاطر بابا محمد و مامان ربه

 .دادمی چشمانم را مالش م

 بدم؟ اگه بفهمه که من... یو چآه خدا... حاال جواب بابام  -

 . دیوسط حرفم پر کالفه

 بفهمه؟ می مگه قراره کس -

 

 . دمیچرخ  لیزدم به سمتش متما یزی تمسخرآم  پوزخند

 بهشون دروغ بگم، آره؟! ینکنه انتظار دار -

 .دینفس کش یو عصب درمانده

 امشب برمال بشه به ضرر توئه.  هیقض هویچون اگه   ،یبگ  ستیراستشم قرار ن  ینه، ول -

 . دمیو تند پرس  ظیپرغ
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 منه؟  ری تقص یگی مگه من تورو اغفال کردم که م ؟یواسه چ -

 . دیباال پر اشپهن مه یابروان ن جفت

 نه... یکه بهتر بود، ول  یکردی اغفال م -

 افزود.  یسکوت وسپس با چشمک منظوردار یلخت

شاهد و مدرک دارم ثابت کنه که ادعات کذبه   یاونقد  یلو بد زویو همه چ یاگه تو، زبونت وا کن   -
 ؟ یدیمحض، حاال فهم 

 و عبوس دستم را در هوا تکان دادم. حوصلهی ب

 زرشک! ،یگناهی ب  یعالکنم که جناب یهمه رو الپوشون  یگیچاخانه! م -

 

 حواله ام کرد.  یسطح  نگاهمین

 .آدی حرف نزن... بهت نم  ایدون یمچاله هیشب  -

 دادم. امی ن یبه صورت و ب  ینی چ حوصلهی و ب  یعاص 

 تو چه! به -

با ور رفتن اش،   د،یکش رونیدارش بشلوار زاپ  بیکرد، تلفن اش را از کنار ج ینچ کوتاه متاسف
 زد.  یور  کی شخندین

 ؟ یشی م الیخی اگه درستش کنم، ب  -

 را صاف  ومرتب کردم.  امقه یکنان با دست، نازک  چشم پشت

 ! دیشا -

 کرد.  یکوتاه  خنده

 بچه پررو! -
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اش برگرد و دوباره مرا به آن ساختمان متروک   میدادم سر به سرش نگذارم تا مبادا از تصم حیترج 
 برگرداند. 

بدون کفش؛ زانوانم درهم چفت گرفتم و   یسکوت، خودم را با نفوذ سرما، در آغوش گرفتم با پاها در
 یهم دلم قدر گرفتم،ی م یطور  کیرا  اشی گدزد یسر زانوانم قرار دادم تا هم محل د یچانه ام را رو

 . خواستیآرامش و اعصاب آرام بودن م

  کردمی وقت گمان نم  چیچرا که ه کردم،ی م ییاعتنای کرده بودم عمال ب ایرا جهت مخالف ارش سرم
 دست بزند! یا رهی کار زشت و کب نی ها و ارازل دانشگاه، دست به همچسردسته مرفه ،یتهران  ایارش

 ؟یساکت -

 و گرفته زمزمه کردم.   یخروسک یاشکم را پس زدم با صدا  دهیو با دست نم ِ قطره چک  دمیکش یآه

 نگران بابام و... -

 ادامه دهم، بدون مالحظه وسط حرفم آمد. نگذاشت

 ؟ یگی م یچ گهید کنم،یکه گفتم حلش م من -

 زبانم تلخ شد. ناخواسته

 اعتماد کردن به تو، مثل اعتماد کردن به سرابه. -

  نیب یگرید کالم چینشان دادم. ه  تفاوتی و خودم را ب  دمیاش به فرمان را شن مشت  دنیکوب یصدا
را   هاکیموز  کیبه  کیپخش شد اما  نیماش خفانیدر فضا  کیباره موز کی ما رد و بدل نشد که  

 گذاشت و... یخارج  کیموز کهن یتا ا کردی رد م

 

*** 

  یو حت اکشن یهم مسکوت بدون ر ایارش خواند،یم  یکه خواننده با سوز و لحن خاص یمدت  تمام
 .دادیادامه م اشی به رانندگ  ژشیخراب پرست
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گرفته بودم  چهیپدل  یآشوبو دل یهمه نگران نیکلماتش را بدانم هم از ا یکنجکاو بودم تا معن هم
 .بودی م  بیعج یل یخ میبرا  ایآرامش ارش  نیا یول

  بمیترغ یچرا حس دانمی من...؟ نم یول  کردیم دادی و ب  غیج  یمن بود تاحاال کل  یهم جا یهرکس
 ... کردی م یپوشاز خواسته اش چشم کهن یخاطر ابه  دیاعتماد کنم. شا ایبه ارش کردیم

اش   یبه زندگ یبدون آنکه آب از آب تکان بخورد، کلک هم را بکند و راحت بدون رد توانست یم
 ادامه دهد.

 دلم غر زدم.  یتو  دمیرا گز لبم

 ( انگار تو از خدات بود که...)

درون گوشت دست فشردم که لحن   میهادندان گرفتم با حرص آرواره  ریدفعه وسط دستم را ز کی
 .دیکالفه اش به گوشم رس 

 ه؟ یکارا واسه چ نیا -

 دستم را کنار زدم.  تفاوتی به خونسرد بودنش، ب یرچشم یز اعتنای ب

 خونه؟ی م  یخوانندش چ -

 زد.  یپوزخند منظوردار

 ؟یدونی نم  یترکه، ترک  -

 ام را کج کردم.و لوچه لب

 نه بابام ترک بود نه مامانم که... -

 تاسف نگاهم کرد.  با

 ؟ ینرفت  شمیریادگیکالس  یواقعا! حت -

 باال انداختم. دیالق یا شانه
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 . ستیبدک ن میخارج ی نداشتم ول یعالقه ا -

 هم فشرد. یتکان داد و لب رو یبا تاسف سر  دوباره

 .خورهی به دردت م ری بگ ادی پس برو  -

 

 سرم را خاراندم. حوصلهی ب

 کنم، حاال؟  کاری رو چ لباسم  -

 

 زد. هیتک یصندل  یهم گذاشت، فرمان را شل گرفت به پشت یرو  یپلک

 .آرهی درمانگاه، واست م میبرس  -

 سمتش برگشتم: عیسر متعجب

 درمانگاه؟  یواسه چ -

 . دیاش کوب قهیبه شق  دوضربه

دخلت   ن،یا ری غ یبود هوشی ب  یو چندساعت یراه تصادف کرد یتو یوانمود کن کهنیواسه ا -
 اومده...

 .دمیبا توپ پر توپ   یعصب

 !؟یواسه چ -

 چشم دوخت.   یبا اخم عبوس  انگرم،ی را چرخاند به نگاه عص   اشرخم ین د،یکش یآه

 ...دوننی م  تیجنا هیموندن دختر رو  رونی ب  یبه راحت یسنت یچون آدما -

 تکاندم.  یبه جانب پرافسوس سر حق
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 نداشت واسم... فقط تا مرز سکته رفتم و برگشتم... ت ی که خب، کم از جنا -

 جوابم را نداد. یسخت در فکر فرو رفته بود و ابدا حت   ایبه جود آمد، ارش  مانن یب  ین یسهمگ سکوت

 

 دادم. هیتک  شهیو سرم را به ش دمیناراحت و مغموم بزاق دهانم را بلع نه،یبه س دست

 کرد؟ یبر من گذشت، چه م یزی که امشب چه چ دیفهمی م  حانهیمامان ر اگر

 . کردمی در گور کفن م شهیهم یساغر را برا دی! آن وقت باد؟یفهمی بابا محمد، اگر م  ای

دخترش   تی ثیکرده و همه اعتبارش به ح  یعمر ِ باشرافت بابامحمد را بدون عمد؛ ق  کی یآبرو ساغر،
 بند بوده! 

 مهربانم شوم! یبابا  یآبرو دی که باعث تهد دیآفریخدا مرا دختر نم   کاش

 نبود!   یکار شاق گریفدا کردن جان که د کردم،ی م یهرکار شیمن بود برا یتمام زندگ بابا، 

 

 . دمیام فرو کردم و چنگ کش ختهیربهم یها انیم یدست ،یشان یبا پر دمیکش یآه

 بنگرم!  قی و توانستم خود را دق  دیبغل تاب  نهیبه آ یبرق رچراغی نور ت دفعهکی

 من! یخدا

 ! دیبلعی م جاکیرا  امی و تمام  کردیدهان باز م  نیزم  اشک

 !شدمی محو م  نیزم یحاال از رو  نیهم  کاش

 فشردم.  میهادندان ریرا با قساوت تمام ز  لبم

 باال آمده بود! میکه تا قوزک پاها یکه تنها پوشش ِ تنم بود و شلوار یشده باز، تاپافشون یموها

 اعصابم خط انداخت.  یرو ای ارش تفاوتی سرم را نامحسوس تکان دادم که لحن ب متاسف
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 که نخوام بهت... دمیکه... منم تا دلت بخواد دختر د میست ینکن... بچه ن یقد خودخور نیا -

 . دمیتوپ ظ یبا غ  یعصب

 *" یخواستیکه م نیبود یریبله کامال مشخصه که چشم و دل س -

 

بسا  تلخ است چه شهیهم  تیشدم اما واقع مانیکه از حرفم پش دیچنان درهم تن شیهادفعه اخم کی
 مان سوز.خانه 

 

 به خودش اشاره کرد.  شدهجمع نهیرا برگرداند با آن س  سرش

 خانوم...  یکردی نم یدرازراحت جلوم زبون  قدنیمن اگه واقعا قصدم اون بود، االن ا -

 که احساس کردم مورد تمسخرش قرار گرفتم.  یطور د،،یکش واریهج  دهیرا کش  »خانوم«

 نگاهش کردم.   نیچرکو دل گرسرزنش 

حق   یبدون خدا جا ی ول یرو حاشا کن  یامشب انجام بد یخواستیکه م یکار یتونی تا ابد هم نم  -
 نشسته...

دفعه  کید که  کر تیبه تاسف تکان داد، دنده را محکم فشرد و فرمان را هدا  ینگاهم کرد، سر پوکر
ام به  قهی شدم و شق  دهیش کشبسته بودم به سمت  ی من یکمربندا کهن یچنان دور برگردان رفت، با ا

 ش برخورد که از دردش، صورتم جمع شد.کتف

  ریز ل یکوچک اتومب  یخفقان آور در فضا یبا ادکلن تندش و هوا شدهن یاش عجکردهتن عرق  یبو
 ! دیچی پ امی نیب

ام را گشودم و تن  مهی گذاشتم و پنجره را ن اشی صندل یپلک زدم سپس با خشم دستانم را رو باحرص
 حواله ام کرد.  یزی نگاه شورانگ یکه با لبخندخاص دمیعقب کش

 داشت.  یانگار نه انگار که او قصد دست دراز یلعنت خورد،یاز خودم و او بهم م حالم



 دل رهیچ

93 
 

درماندگاه   یز زد، متعجب به اطراف نگاه کردم که جلوترم  ر یز رمنتظرهیرو برگرداندم که غ  ظیغ با
 .میبود ستادهیا

 جاست؟ نیا -

 شد، همزمان جوابم را کوتاه داد. یریگرا باز کرد و تلفن اش را برداشت مشغول شماره   کمربندش

 آره.  -

ن ِ سرم را مدام چرخاندم که باالخره چشما یگره زدم، با نگران ایدستانم را در هم چلپ دم،یگز لب
 ماند.  خیم  ارشی ک یگرم روکاوش 

 جا؟ ن یا ارشیک

 که... دیگویدانشکده م یهاخدا حتما به بچه  یوا

 !  ارشیسرم آخه چرا کبهخاک  -

 .دیکش یآلود پوفاخم ایارش

 منه! نیام ارش یگرفت... ک یفردا برام دست م کردمی رو خبر م  یهرک  ارشی جز ک ؟یپس ک  -

 زدم که سرش را سمتم گرداند. شیباور به خوش   یپوزخند

 یآی و م ی پوشی که واست آورده زود م یتو لباسا شش،یپرم ینشو منم م ادهی... پهیدود هاشه یش -
 دکتر آشنامون...   شی تو پ میکه بر

 . دیاش کوب  یشانیاش را به پاشاره  انگشت

 و...  یایبهچل افتادم... ازت انتظار دارم کوتاه یتو یخاطر تو، کلمن امشب به -

 

 حرفش را قطع کردم.  یباطلبکار

 بازم دروغ بگم؟! -
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 کوتاه به چپ تکان داد. یسر

  ییجورا هی... مونهی نم یطلب چیپس ه کنمی و درست ممن دارم گندم میمنصف باش مینه، اگه بخوا -
اون دوتا   شیشده پاون خراب  یکه تو تو نداشت یدخل چ یوگرنه به من ه کنمی دارم لطف هم م

 و...  یبمون یابون یبغول

 

 گرفتم. شیدست مشت شده ام را جلو  غ،یبا ج  یوعصب   ینفس و فشار روح بانفس

 شو... تو... تو...شو... خفه خفه  -

 ام شد  رهی زاغ خ اهیزد، با آن چشمان س یشخندین

 وگرنه... یکنی که گفتم رو م  یکار یاگه عاقل باش  -

در سکوت   نیاش، معنادار و پرحرف نگاه آخرش را نثارم کرد از ماش  شدهن یآن چشمان نفر با
 شد.  ادهیپ ین یسهمگ

. بغض و  خوردی م چیو دلم پ زدیضربان قلبم تند م دم،یشنی تندشده از خشم خود را به وضوح م هرم 
 .ماندی م ثابت  میگلو انیو کلوخ م یدارش یبا درد ن صاحابم،ی دل ِ ب ری واگ  ریهاگ انیخشم م

 .کردمی و خرد شدن م یرا پس زدم، احساس سرکشتگ سمج یهاو اشک  دمیم کشچشمان  ریز یدست

 شکست و حقارت!  یگرفته بود، رنگ و بو یگریرنگ د میبرا زیچهمه

 را سمتم گرفت.  یپاکت  د،یسرش را داخل کش ایسمت راننده باز شد و ارش  درب

 ...  ایش ب رو بپو  نایا -

 ملتمس زمزمه کردم.  عیسر

 ...؟ ارشیک -

 . دیپرس یجد
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 خب؟!  -

 را به زحمت قورت دادم. بزاقم

 بفرست بره... -

  یارشیو ک  دیکش  رونی به ب یگرفته و مغمومم، سرک یاجزا  یشده اش رو نیزبی *"سکوت و چشمان ت
 بود. ستادهیا اشل ی با فاصله اتومب نهیکه دست به س

 کرد، افزود.  لیسرش را سمتم ما بدون

 حله! -

 رفت.  ارشی ک کیرا بست و نزد اشن یماش درب

 پخش وپال شد.  رونیب  اتشیرا وارونه کردم که تمام محتو پاکت

 بلند...پاشنه ساق کوتاه! کفش   یشلوار ل تی ساتن! و در نها یکوتاه! شال ِ مشک یآجر یمانتو

 . دمیرا با حرص گز لبم

 بپوشم؟! یزاقارت  زیچ نی همچ یجورمن چه -

 تنم کردم...  لیمی ب  تی کردم و در نها یمانتو وارس یو حرص مجبور

 

  نیاز ماش یبلند، به سخت پاشنه یهابا آن کفش  نیناراحت و غمگ یالی در را فشردم با خ رهیدستگ
 شدم.  ادهیپ

 !کردی و موشکافانه اندامم را سانت م  قیباال رفته دق یشکارم کرد، با ابروها  عیسر ای ارش نگاه

که  ستادمیا فیبدون تکل  اشل ی جا کنار اتومبنامناسب، همان یهاگرفته و ملتهب با آن کفش  ُگر
 شد.  کمی شمرده نزد یهاقدمبا 

 باز؟! یدمغ -
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 .دمینگاهش کنم، سرد پرس کهن یاز وجود پر دردسرش، بدون ا معذب

 انگاه؟درم نیبرم ا دیبا -

 .دی کش ین یاز ب یرخ داد و او بود که نفس بلند مانن ی ب یکوتاهتبسم 

 که... دهی بخش مآرامش یدارو هیمنتظرته... بهت  یدکتر ماجد  رشی آره برو... دم پذ -

آور پشت  . اما منبع نگاه مرموز و دلهرهشومی خودم م  یرو یدارو وزن نیباره متوجه نگاه سنگ کی
 .کنم ی م لی. سرم را سمت عقب مابودی سرم م

 نبود؟  -

 چته؟! یساغ یه -

اش زار بود، و  بود که به تن  دهیپوش رنگی کاه  راهنیشد. پ دهیکش  ایمنگ و مبهوتم به سمت ارش نگاه
 را تا انتها باال تا کرده بود.  شیهان یآست  ایارش

 د،یاش کش راهنیسکوت و رد نگاهم را گرفت به پ ی بودم، وقت دهیل شلخته نداو را مد وقتچیه
 باال انداخت.  یشانه ا

 باشم که! ابونیخ  یشلوار تو هیلخت با  تونمیبزنم چون نم پیت   دیمجبورم امشب ق -

 زل زدم.  اشک ینارا کج کردم به کفش سرم

 ابون؟ یچرا خ  -

 .دیکش یسرد آه

 ... رمیمنم م  ،یبر ی... وقتانی خونوادت ب مونمی منتظر م  -

 

و   روحی ب یکه به ناچار سرم را بلند کردم، با حالت  ستادیمقابلم ا یبا فاصله کم  ای مکث و سکوت، ارش با
 ش کرد. ناخوانا گره شال دور گردنم را که با حرص بسته بودم را با دو انگشت، گره اش ُشل 
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  خواستنیبگو دو تا دزد جلوت رو گرفت... م  یکارمحکم  یبرا  یشون بهت هست ولجا حواس اون -
  یزیزدن به سرت... توام بعدش چ  یزیچهیو اون دزدا با  یکه تو مقاومت کرد رنی رو بگ فت یک

 باشه؟  ،یدینفهم

 

 انیصورتم آمد اما م  کیش نزدهم گذاشتم که دست  یرو  یشده پلکدرست نبود، اما مسخ  یزیچ کی
 دور شد.  عیراه مشت شد با حرص عقب گرد کرد، پشت به من ِ هاج و واج شده؛ سر

  یبا فکر پچ دو نفر شدم اماشدم، متوجه پچ یوارد درمانگاه خصوص  د،یاز ترد ی ایو سردرگم با دن  جیگ
 اسمم را صدا زد.  یرفتم که از پشت سر شخص  رشیسمت پذ ختهیرآشفته و بهم 

 خانم مهرجو؟  -

 شد. کمی لبخند به لب نزد د،یکه مرد جوان با روپوش سف دمیعقب چرخ   یبه سخت دکنانیترد

 شما؟ حالتون خوبه؟  نی کجا -

 کوتاه سر جنباندم. تر،جیگ

 نشانم داد. یسمت اتاق با در ِ سوخته ا ییراهنما یش را به معنفشرده، دست  با لب  یکوچک  خنده

 د؟ یلطفا بفرمائ  -

 سمت همان در راه افتادم. ،یشدنهانم را نگران فرو دادم، در سکوت و شوکه از اتفاقات ناهضمد بزاق

 گشود، مودب کنار رفت تا داخل شوم.   میزودتر به خودش زحمت داد و در را برا دکتر

متوسط   زیو چشمان ِ ورم کرده داخل شدم. در درجه اول، م یبا خستگ تی پلک زدم و در نها  چندبار
کوچک توجه ام را جلب کرد... سپس دو کتاب قطور و چند  گردان و کتابخانه   یبا صندل  یچوب  دیسف

 تکه کاغذ با کاپ قهوه! 

 فکر فرو رفته بودم.به  ری نشستم، دستانم درهم قالب کردم و سر به ز  ماریب یصندل   یتعارف رو بدون

 شدم.  اریهوش ی اش، کماش نبود اما با جملهحواسم به دکتر و تبسم  اصال



 دل رهیچ

98 
 

... بهتره  یستیهم مساعد ن  یلیو ظاهرًا خ  یداشت  یشما تصادف کوچک دم یشن  یتهران  یاز آقا -
 کنم. توننهیمعا

 

  زاتیکشاند با آن تجه  کمیرا نزد اشی به تاسف تکان داد، صندل ینگاهش کردم که سر فقط
 کرد. نهیام را معادهان و حلق   یبدن، ضربان قلب و فضا یدما اش،ی پزشک

 نسخه نوشت.  میقوس داده، برا یکرد با ابروها یکوتاه نوچ  ام،دهیدضرب یشان یپ ندیبا د اما

برخورد و  جوان خوش  کی یبودم، دکترماجد رانی و ح جی چون گ کردمی تمام مدت فقط نگاهش م در
 !شناخت؟ی او را م  ایادب بود که ارش  یمباد

 امکان داشت؟  طورچه

 مراوده داشته باشد؟  ییهات یشخص   نینچیبا ا دغدغهی و ب گذرانپسرخوش 

بانوان، تا مسئول ُسرمتون   قاتیبخش تزر دیو چند دارو نوشتم، بر یت یمهرجو، براتون ُسرم تقو خانم  -
 رو بزنه...

 

 . دمیکنان پرسطور نشسته بود که آرام و زمزمههمان یبرخاستم، دکترماجد  یصندل  یزحمت از رو به

 خانوادم...؟  -

 زد.  یآرامکرد سپس پلک   یمکث

 ...میکنی خبرشون م نی شمارشون بد -

 لب زدم. نیو شرمگ دمیکش یو محزون آه  تلخ

 خودکار...  -

تکه کاغذ کوچک، شماره   یلرزان رو  یرا سمتم گرفت که با دستان زشیم یحرف خودکار روان رو بدون
 نوشتم... یبابامحمد را با ترس و نگران
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 یبو م؛یهاداخل رگ  یسرد عیورود ما و،یبه سقف اتاق بود و چکه چکه کردن قطرات داخل آنژ نگاهم
 م خورده بود.داخل ُسرم به مشام  یدو آمپول زرد رنگ قیکه از تزر یبد

سکوت و کور بودنش،   یاتاق از طرف یسرد یبدنم، از طرف ین یجمع شده از گز گز شدن و سنگ  صورتم
 ... انداختی خوف به دل آدم م

ضربان قلبم مثل طبل   جهتی تنم راست شد از وحشت؛ ب یتمام موها  ،ییآشنا یو زار وهیش  یباصدا
با   یمترست یکه در اتاق ب  سوختیم امنهیسو قفسه  زدی . در سرم تند تند نبض م دیکوبی خود مبه

 در چشمانم حک شد. حانهیان ر و زار مام انی شتاب گشوده شد و چهره گر

 ساغر...!؟ -

محکم به گونه برجسته و   کنم،ی م یو موشکافانه ا قی نگاه دق  یاکشنیر چیو مبهوت بدون ه مات
 .زندی توپولش چنگ م 

 چت شده مامان جان؟!  حانه،یفرق سر ر یخاک عالم تو -

با آن مهرمادرانه نگاه  د،ینگران سمتم رسو دل هی مامان که با گال د،یچشمه زاللم خروش تابی ب
 .د یخم شد و تنگ در آغوشم کش  تی حواله ام کرد، در نها یدلسوزانه ا

دار وسط اتاق  مهربانم گره خورد، با چشمان ِ دو دو زده و نم  یبابا یرو یتنگاز پس ِ اشک و دل نگاهم
 آمد.

 دار و گرفته باز شد. خش  میصدا

 ؟ ییبابا -

 شکسته اش را لمس کرد که بغض کرده هق زدم.و دستان چروک، صورت  دهیخم آن کمر  با

 ...؟! ییبابا -

زل  ویافکنده به ُسرم و آنژ یبا سر ستادیم اتکان خورد، کنار تخت  نیتند وسنگ شی گلو بکیس دمید
 زد.
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 کردم.  شیملتمس صدا بارن یا دهیترس

 !؟ یبابا از دستم ناراحت -

 گفت: با تاسف و شرمنده  دیکش یآه

 بابا....« میاما شرمنده  »

 اش شدم.  خ یبدون پلک زدن، م ناباور

 ! ییبابا یگی م یچ -

 مرتعش، زمزمه کرد. یو با آن صدا دیلرزی م شدست

 بهت دزد زده و تو روم... میدونست ی نم  یول ی مهمون میرفت میکه منتظر تو نموند میاما شرمنده -

بود، زل  ستادهیدم گوشم ا کناننیفن یمتعجب و کپ کرده به مامان که ف شدم،ی نم منظورشانمتوجه
 زدم.

 شده؟ی خبره؟ چچه -

 را گرفت.  اشی نیبآب یبا گوشه روسر د،یلبش را گز  حانهیرمامان

 نیا ی تو ینبود جانی... االن ایایکه ب زدمی بهت زنگ نم یمنه ساغر... اگه ه ریهمش تقص  -
 ... تیوضع

 

  یها را برمال سازم، در اتاق باز شد و بهاوند نگران کنار دکترماجددهان باز کنم تا کتمان  خواستمی م تا
 خونسرد، هردو باهم داخل اتاق شدند. 

 طوره؟ خوبه؟ دکتر حال ِ دخترم چه  -

 یجواب مامان را هم جد ام،یسالمت تی  چک کردن وضع ِن یتکان داد، ح یسر یجد یدکترماجد
 داد.
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 وگرنه معلوم نبود...  انی بله، البته شانس آوردن که زودتر درمانگاه م -

 امشب خبر داشته باشد؟!  هیامکان داشت از قض یعن یچندپهلو بود،  ی دکترماجد ِحرف

 شکر...   یاله -

  یبه راحت کهن ی. از ااز خودم بدم آمد شتریب اش،ی رلب ی رفته بابامحمد و زمزمه زدستان باال  دنید با
 !دانستندی خودشان را مقصر حال ِ من م کهنیداده بودم، ا اشانلیتحو دروغ  بارن یاول یبرا

 اشان گرداندم.و سرم را به چپ مخالف  دمیکش یسرد آه

  ای... ارشکردی فرق م یموذ یایتا آسمان با ارش نینظرم زمکم، به  شیرمردانه و ته پی با آن ت بهاوند
  نیرا حفظ کند اما هم میتا مثال آبرو میبگو یدارشاخ  نی مجابم کرده بود تا به خانواده ام دروغ به ا

 تا... آوردی بار مبه  یرانیو یهانه یزم  ،یدروغ لعنت

  شیرفت. پرستار توپول با آن چشمان آرا رونی لبان کوتاهم ب نیاز ب  یآخ کوتاه و،یشدن آنژ دهیکش با
 رفت.   یوجکرده بدون حرف سمت خر

 .دمیرا از فاصله شن ی دکترماجد یکه صدا ُسرم بود  یجا ینقطه قرمز و کبود یرو نگاهم

 .دیببر فی تشر  دیتونیخانم مهرجو مرخص هستند، م -

 . دیو دلواپس پرس  د،یپانسمان زخم کش یو جا یشانیبه زخم پ یدست حانهیر مامان

 باشه؟! یتا امشب بستر مش ینبر مارستانیکه ب  نیدکتر مطمئ -

 را در آورد و همزمان جواب مامان را داد. اشتلفن 

و    نی... داروهاش رو سروقت بدآشفته کمیبودن و  دهینبود فقط ترس یمشکل خاص ست،ینه الزم ن -
 دارن. ازیدر کنارش استراحت ن

 افزود. عیسر مامان

 دکتر...  ینی بب  تی از جوون ری خ  یاله -

 زد.  یمرنگهم لبخند ک بابامحمد
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 .یربش ی دکترجان، پ یدیزحمت کش  -

 

  نییسرش را پا ریحواله ام کرد و سپس سر به ز ینگاهم یرفت، بهاوند ن یبعد نگاه معنادار دکتر
 انداخت. 

 .رمیبگ  نیماش هیمحمدآقا پس من برم  -

 تکان داد. یخستهسر  بابا

 آره برو باباجان که توروم امشب انداختم تو زحمت...  -

 جواب داد.  نیکوتاه وسنگ بهاوند

 محمدآقا.  نیرحمت -

 

که   دیام را *" بوس یشان یبا مهر پدرانه اش، وسط پ دیسرم کش یرو یمحض رفتن بهاوند، بابا دست  به
 غرق آرامش شدم. 

 

بابا محمد هم مدام  م،یراه افتاد یتا دم ِ خروج  حانهی ها، به کمک مامان رکفش  دنیاز پوش  بعد
 .کردی م  شتریعذاب وجدانم را ب نمیش به من بود و همحواس 

 

ترمز کرد، قبل از سوار شدن   مانیهم کنار پا یزردرنگ   یشد، تاکس  شیدایبهاوند پ کهن یمحض ا به
 .تمگشی م ایناخودآگاه با چشم دنبال پورشه ارش 

از  یخودم دنبال رد  لیغر زد اما تمام حواسم ناخواسته و بدون م یسوارشدن کم نی ح حانهیر مامان
 بود و...   ایارش

 !دمشید
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 . کردیو پرابهت نگاهم م یزده بود، جد هیتک  اشل یبه کاپوت اتومب  نهیبه س دست

بود که منتظرم مانده   یندیو پرحرفش مور مور شد، حس خوشا یدلم از نگاه جدچرا اما ته دانمی نم
 ! ابدی نانیاطم  امی بود تا از سالمت

 و بس ِ پر شر و شور!   نیریش

 چرا ماتت برده؟! گه،ید ایساغر ب  -

با دو انگشت به   عیکردم که سر  ایحواله ارش یام، لبخند قدرشناسانه اتشر مامان، علرغم خواسته با
 اش شد.  لیتر از من، سوار اتومب اش زد و زود یشانیپ

 

عقب نشستم   یدچارش شده بودم صندل  بارن یاول یکه برا یب یاز وجودش گرم شد! با احساس عج دلم
 هم بستم اما... یچشمانم را رو یلحظه ا یق ی ُگر گرفته با نفس عم ِیبا تن 

 .کردی نم می جانم را داشت و شرورانه رها رهی... مثل زالو که قصد ِ شای شده ارش  نیاز چشمان نفر امان

*** 

 ) زمان حال) 

 

عوارض   دی فرش بدون تشک، با  یرو  دنیدر اثر خواب یبا بدن کوفتگ دارمیمچشمانم بر  یاز رو ساعد
 . کردمیاضافه م میدردها ونیرا هم به کلکس یدردبدن

 

 .شودیم چهره ام جمع  کشم،ی ام م دهیرکشیگردن ِ تبه  یدهان خشک و بزاق چسبنده، دست با

 ! یلعنت -

بشقاب پلو و   یچشمانم رو دهم،ی م هیتک   یسرد گچ وار یبه د کنمی را بلند م مرمق ی زحمت تن ِ ب به
 . ماندیخورشت کرفس خشک م



 دل رهیچ

104 
 

  اشدهینبود که بشود ناد یزیکرده بودم، چ اشی کاوریدهم خاطرات تلخ گذشته را با درد ر کی کهنیا
 گرفت. 

 دادم؟ی م ر ییو دانشگاهم را تغ گشتیماه به عقب برمزمانه چهار سال و شش  شدیم

  یمنطق ی با ب میدل ِ لعنت کهن ی... اخوردمی اش را نمو محبت ِ مذحوبانه  ایحداقل گول ِ ارش  ای
 که.... ستیمرد قابل اعتماد ایشده بود که ارش یاحساسات 

 محزونم رها کردم.  نهیاز س یآه

از فردا روزش خبر   ی... کدهیخواب  یطانیخواسته ش هی ا یارش  یتایخبر داشت که پشت حما  یآخه ک -
 !نما؟انسانطان یکه بهش اعتماد کردم... به اون ش شدی داشت که من خبر داشته باشم... اصال چ

 

 گفتم.  حواسی که به در اتاق خورد، منگ و ب  یتق  یصدا با

 ها؟! -

 . دیبه گوشم رس  حانهی مامان ر نیسکوت و سپس لحن غمگ یلخت

 ساغر مامان؟ -

 و حاال...؟! کردی با توپ پر با من برخورد م شهیهم حانهیمامان ر دند،یباال پر میابروها ناخواسته

و  د یستاره دور سرم چرخ  ایدن  ایاز جا برخاستم که دن هوک ی جیگ یبا سر  دمیکش یق یعم  نفس
  حالی به زحمت خود را به در رساندم و قفل در را ب شد،ی که وارونه م یا ی و دن یج ی احساس گ
 چرخاندم. 

 به چهره مغموم و گرفته مامان زل زدم.  واریبه د هیو تک  دمیرا بلع دهانمآب

 شده؟ی چ -

 انداخت.  نیی سرش را پا د، یلبش را گز یرگیخ  با

 بابات ناراحت نباش.  از دست  -
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 . زدمی تلخ  پوزخند

 . ستمین -

 .دیو آه از ته دل کش دیبه پشت دست کوب دست

 .یبد سوزوند -

 پلک فشردم. نه،یبه س دست

 .ُمردمی کاش م  -

 .دیکش  غیج  دهیترس

 کفر نگو دختر! -

 زدم.  یو خنده تلخ  دیزبانه کش اشکنم

 اگه کفره پس کافرم.  -

 کالمم تکان داد. یرا از نامفهوم   سرش

 ت رو بخور... صبحونه   ایب -

 به زحمت خود را کنار چمدان رساندم.  واریبه د یدست

 . رمی زحمت نکش مامان، من دارم م -

 پا داخل اتاق گذاشت.  ری و متح متعجب

 ! ؟یکجا! واسه چ -

 لب زدم.  هیبا کنا حزن و تلخ  با

 نگاه نکنن...  یچشم قاتل وجانکه بهم به یی... جایزیچ یاافرخونه مس ،یهتل -

 . دیچی بلندش در اتاق پ  یکرد. صدا گردچشم
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 بهت به چشم... یک -

 . دمیش پروسط حرف  حوصلهی ب

... درسته دمید نهی به ع شبیرو د کنهی م تی ش رعاخاطر مهمونکه سالها بابا سر سفرش به یُحرمت  -
من ِ ناخلف رو کنار   اومدی به آسمون م نی ... حاال زمنیکردی ُخردم نم  بهیغر یالاقل جلو  یدخترشم ول 

 بفهمن بابام ازم متنفره؟  دیسفره تحمل کنه... حتمًا همه با

 ام مات ماند.مامان درشت و حدقه زده به صورت دلخور و گرفته چشمان

 ساغر...!؟ -

 

 .آمدیبه کارم نم  چیعجب هلحن مت  نیساغر و ا نه،

مو بستم و شال  را با گره  میتر موها حوصلهی را تن کردم، ب  امزه یشده پائچروک  یمانتو مالحظهی ب
 ُشل انداختم.  میموها یهم رو یکلفتمه ین

 داره؟ یچه معن کارا نیساغر مامان... ا -

توالت   اط،یتم به سمت ح جوابش را بدهم سمت هال راه افتادم، از کنار ستون گذش کهنیا بدون
 شدم...  کی گوشه کنار حمام نزد

اش گرفته شود، اضافهُشستم با وسواس چندبار تکاندم تا آب  یصورت عیو صورتم را با ما دستان
 قرار دارد! ییشودست  نهیگوشه آ یحوله آب کهنیبه ا توجهی ب

 هم فشرده شد. یرو میهادر را گشودم، سوز سرما به مغز جانم رسوخ کرد و دندان  کهن یهم

که   ییجا نی رزمیام نگاهم به زتند کردم اما ناخواستهسمت هال قدم یتند طبق عادت از سرما فرار تند
 .دمی کاو یسکونت داشت، با حسرت و ناراحت یزمانک ی بهاوند داخلش 

که در آن  ستیدیمد یهابهاوند مدت  کهن یا یعنی هاشهیبودن ش نداشت و گرد ِ خاک و مات  پرده
 . کندی نم  یزندگ
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 اش کجاست؟خانه پس

 با غم دوباره داخل اتاقم شدم.  دمیدندانم کش ری لبم را ز گوشت

 . کردیرا نظاره م  میهنوز با بهت کارها حانهیر مامان

 را عشق است! ماندهی فقط چندصباح باق ش،یهای و سخت  ای دن الیخی ب

 هاج و واج شده رد شدم که... شانه انداختم و چمدان به دست از کنار مامان  یرا رو امکوله

 تو؟ یری م یکجا دار -

 فشردم، غم داشتم اصال عقده محبت و حسرت خانواده داشتم. دندان

 گفتم که... -

  رلبی را ز ییزهای و چ اشان پا تند کردزنان سمت اتاق نفس آلود نفس دفعه با چشمان اشک  کی
 !کردی م هیباخودش واگو

 .دهدی به تاسف تکان دادم، حتما به او هم برخورده که محل به دخترخطاکارش نم یسر

آشنا اما سرد و تلخ  نیترمهربان یبودم که با صدا میهاکفش  دنیدر هال مشغول پوش یجلو
 ماندم.  خکوبیم

 نرو.  ست،ی سرش ن پشت  هعیدخترمحمد، دختر؛ شا یثابت کن  یخوایاگه م -

 !نیهم

قلبش   یکه رو  یکنار ستون هال به زحمت با دست چرخم،ی به عقب م  دهیخشک یهابا چشم دهیلرز
 .کردی نگاهم م یرگیباخ  ی سرد و جد د،یکشیگذاشته و نفس مقطع م

 بغض کردم.  نیغمگ

 !نیشما خودتون منو طرد کرد -

 گرما نداشت...  گهیاش که دبا نگاه منجمد کننده ترخ یشد،  سرد
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 ... یول ی تو خونه من ندار ییجا گهید یحاالم اگه بر ،یخودت باعثش بود -

 

هم نگران و   حانهی اش زل زدم، مامان ر دهیسکوت ونفس حبس شده به صورت شکسته و چروک در
 کرد. یما را رصد م یمنتظر هر دو

 اون شوهر ِ.... استغفراهلل...   دونمیم کهن یواسه خاطر ا .. اونم فقط .یدست از پا خطا کن  گهید دینبا -

 و سخت پلک فشرد. دیاش کشزدهترک  به لبان  یدست

 و ثابت کن... کلوم، خودت  هی -

 اضافه کرد.  یب ی من و لحن عج یرو ی رگیگشود و با چ  پلک

 برگردون.   یآبروت رو برگردون... ذره ذره ول -

 آلود زمزمه کردم. و بغض  گرفتهخش 

 بابامحمد؟  -

 عقب گرد کرد اما لحظه آخر پشت به من، دوباره گفت:  صامت

... اونم با وجود اسم ِ خط خورده میبش تکرار گذشته  خوامینم گهید م،یدفعه ازت غافل شد هی »
 ت... « شناسنامه 

 

 طالق گرفته بودم؟ دانستیرا نداشتم، از کجا م   حرفن یتظار اان جاخوردم،

 اما...  رمیگی م  یابیبودم که طالق غهم گفته  حانهیبه مامان ر یحت

 جواب دادم. نانی کرده ام گره خورد و ناخودآگاه بلند با اطممبهوتم به مامان کپ نگاه

 ...کنمینم   دتونینا ام بارنیا -
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 ابدا. ستادن،یحرفش ا یدادن آسان بود اما پاکه قولقول نبودم چون  اهل

 افزدم.  عیمطمئن سر نیبنابرا

 ... خورمی قسم م -

 

 آمد و مادرانه خرجم  کمینزد یبا خوش حانهیراشان شد اما مامانوارد اتاق  عیصبر نکرد، سر  بابامحمد
 کرد.

 !یستیشق نکله میمثل قد گهیقربونت بشم که د -

 لبانم نشست.  کنج یشانه اش بود که پوزخند سرد  یبا غم رو سرم

رابطه داشتم، خبر داشت، دم محضر با    ایبا ارش  یپنهان  کهنیشک نداشتم از ا دانست،ی م حانهیرمامان
 ادمیاز  امتیزد که تا ق  یدم گوشم حرف  یام با تلخ آن شکم جلو آمده و چشمان زار و گودرفته

 . رفتی نم

 ( دوباره تنور شد«یمون)زندگدرخت  دیکن، شا اءی رو دوباره اح شهیر ی... ول یرو بد زد شهیت »

 

 

 . دیمتعجب پرس حانهیرکه مامان  دمیسفره عقب کش یاز نبود بابامحمد از جلو لیمی ب

 !؟یشد  ریزود س  نقدیوا، ا -

 انداختم. امی به ساعت مچ ینگاهمین

 برم.  دیشده با رمید -

 و کنجکاو مداخله کرد. عیسر

 ! ؟یکجا سر صبح -
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 بلند شدن، کوتاه لب زدم.  نیح

 دنبال کار...   -

 . دینگران و کنجکاوانه پرس باز

 سرکار؟  یبر یخوای م ؟یکار چ  -

 ام انداختم.عوض شده  یمشک یبه مانتو یهم گذاشتم و دست یرو  یپلک

  دیشا نی شما نگران نش  یکنم ول دایپ یارتونستم ک دیچندجا قرار دارم برم شا   له،یجا تعط االن همه -
 اومدم... رید

 

 هم قرار داد.  یشده دست روجمع  یلب  با

 و...  انیو شوهرش م  هیآخه امشب سم -

 .دمیکش یاپوف کالفه  خسته

 . امیباشه اگه تونستم زود م -

در فرانسه بود را از چمدان برداشتم، با برداشتن   میکه حاصل سفر کار یاصل فرانسو فیک
از خانه خارج   یلی با مدارک تحص  ییو مدارک شناسنا دیکلکردن، دستهچنج  یبرا  وروهایاسکانس 
 شدم...

 

 کارم بود. تی اولو کارتمیس ک ی دنیتلفنم قرار دادم، خر کارتمیسی را جا ی خط اعتبار  لبخندزنان

 اش خارج شدم. تشکر کرده از مغازه  ،یطب  نکی جوان با آن ع  فروشند

را گرفتم، بعد از چند  یشگیها، شماره ُرند همشماره  انیگشتن م یم را برداشتم با کم کوچک دفترچه
 . دیبه گوشم رس اشیمدع  شهیبوق؛ لحن هم
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 ! ؟یاز خواب زابرامون کرد یاول صبح هیچ -

 را ازعمد کلفت کردم.  میصدا ی و کم  دمیخند صدای ب

 که... یهای که ازشما شده و پارت یتیم تا جهت شکاتماس گرفته یاز اداره آگاه یخانم مختار -

 

 . دیام با زار نال شدهکلفت  یصدا  انی م دیکنان پر لکنت

 جناب... جناب حتما اشتباه شده...  -

 وول خورد. جانیدرون جلدم باه طانیش

 یبدبخت کردن دخترها تو  نیاز عامل یکی تا ثابت کنه شما  میخانم، ما از شما مدرک هم دار -
 !نیهست هاتونی پارت 

 

کپ کرده و در هنگ کامل به سر   یکه حساب  دمیفهم د،یکشدار و تکه تکه به گوشم رس  اشنفس 
 . بردیم

 !؟یدیگرخ  -

 م دور کردم. چپ که خنده به لبم آورد و تلفنم را از گوش  شبنفش غ یج

 !یعوض  کشمتی م -

 سر دادم. یبدجنس خنده

 خفتت کنم! تونمی... مآرانمیحواست باشه من ا ترایم یآ -

 لبخندم را وسعت داد. اش،ی ریگاز سر شوق و غافل  اشیبعد  غیج

 باالخره؟  یخره اومد -

 چشمانم زدم.  یرا رو امیدود نکیکردم، ع زانیم شانه یرا رو مفیک
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 دنت؟ ید سره ی امیب یبد آره و اگه آدرس  -

 

 اش.شده اش با هول بودن  کنترلجان یه

 ... شتیاومدم پ ی... تو آدرس بده من جلدنه تو توروخدا...!؟ نه -

 سرم را مستاصل خاراندم.  گوشه

 !ابونم ی خب من االن خ -

 مگه... ابون؟یخ  ی! واسه چابونی خ -

 کردم.  یاراز سر ناچ یکوتاه  خنده

 ها؟  شت،یپ  امیمن م  یاگه آدرس بد یهوام عوض شه ول کمی رونی نترس بابا، اومدم ب -

 مصمم اش، دلم را گرم کرد.  لحن

 !یکه زوزه سگ بد زنمتیکه بدرقم م جونی تعارف نکن ساغ گمیدنبالت... د امیخودم م  خودی ب -

 

و   ترای.... ماشی راثیش با آن ثروت م بودن ی و خاک  ترایو بازش. م چفت ی و دهان ِ ب  ترایم
 !مییتنها قیشف قیو رف ایدختر سابق ارش دوست 

 شهرک...  شمیپ یای که ب یدوساعت برون  یکه خودت خواست ایپس ب  یاوک -

 

ترمز کرد   م یپا یجلو یدیسف یبودم که پرادو امی معدنآب  دنیکنار سوپرمارکت درحال نوش  تفاوتی ب
 خودم! یچند مرد رو  نیفوق سنگدو بوق بلند و نگاه 

 

 !هیعار
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از داخل پنجره  یدیقی با آن ب  ترایشدم که سر ِ م  کیکوتاه سمت پرادو نزد یهاقدمبا  کیش
 آمد.  رونی ب اشن یماش

 آدرس دادنت!  نیبا ا یخفه نش  -

 گفتم. یمانند رنگش، لحن الت  ی فانتز یبه موها  یرا جلو دادم با چشمک لبم

 بابا...  میجون، چاکرت یا -

 اش در حلقم! چشم نازک کردن پشت

 سوار شو.  آ،م ینداشت -

 زوم شد.  مانی متعجب رو بارنیهمان مردها ا نیسنگ نگاه

 جلو نشاندم.  یصندل   یرا فشردم با گرفتن ِ بدنه درب، خود را به زحمت رو رهیدستگ

 .ابیدار... ماروهم در هیبابا ما -

 بازش گذاشت.  یموها  یرا رو اشی آفتاب  نکیع  ترالی خی ب ترایم

 شده؟!از اون خراب  یاومد یتو... ک  یچطور -

  یاعتبار  ترایم ی ثابت نگه داشتم و کمربندم را بستم، به رانندگ نیکف ماش می زدم و پاها یشخندین
 ! بندوباری ب  یایلنگ خود ارش یک ینبود، 

 ؟ یراهروبه ،یکنی ... تو چکار م یشده رو خوب اومدخراب  -

 فرمان ضرب گرفت. یرو یسرخوش  با

 ...گهید گذرهیم ،یا -

 کردم.  ک یچشم بار مشکوکانه

 آره؟  گذره،ی دود م یو غرق شدن تو  یپارت یالبد تو -

 سر داد. یالی خی ب خنده
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 نه بابا آدم شدم خره... -

 .دمیکش یاپوف کالفه  خسته

 و شماِر خاطرخواه؟همه تنوع  نیاز ا یشی خسته نم  یبلوف نزن... جد -

 به گردن برنزه اش داد.   یتاب  یعشوه و لوند با

 خط!هفت  یایاون ارش  نهویع میک یکه... منم  میشناسی نه جونم، خودت م -

 شدم.  رهی خ اشل یدادم در سکوت به دم و دستگاه اتومببه تاسف تکان  یسر

  یل یبی س ریرا ز اشی راخالقیغ یببندم و کارها  زهایچی لیخ  یچشم رو شدی باعث م ترایبودن م یخاک
 رد کنم.

 ! یفرار کن ایاز دست ارش یطور تونستخبر؟ چهجون چه  یهوم، ساغ -

 

 زدم اما با افسوس گفتم.  ی تلخ  پوزخند

 دادم. شیفرار نکردم، فرار -

 !د یکش یسوت بلند گریدست فرمان را گرفت با دست د  کیبا  شوکه

 رو... یحال کردم پوز اون عوض ی! خوشم اومد نه جدولیا -

 ام را کامل کردم. جمله  یدیو تاک انهیموذ

 زندانه! -

 بود.  دهیچه که شنبهت سکوت کرد، انگار باور نداشت آن با

 ! دوباره بگو...؟یگفت  یچ -

 شدم. لیبه سمتش ما نهیبه س دست
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 االن زندانه. ای گفتم ارش -

 .دی سواالتش را در سرم کوب لیسکوت کرد اما بعدش س یبهت، لخت  از

... نه به اون یهست یچه کالش گهیزندون... بابا دمت گرم تو د شی تو انداخت یعن یجون من؟  -
 بودن و... یهمه موذ نینه به ا مظلومتافهیق

 

 سر دادم.  یآرام خنده

  یبه پول و شراکتش تو هیو عوضچقد طماع ِ  یدونی ... میشناسی رو که م  ایکار من نبود... ارش -
توسط   سی ش رو درآورد البته با لو دادن محل خالفش به پلدخل  نمیقانع نبود... هم سیکارخونه انگل

 من...

 

 واقعا! یگی راست م  ،ینگو ساغدروغ  -

 ام را جمع کردم. چانه  زان،یبا لب و لوچه آو 

 ببندم!  یخال شهی نم  لیدل یول یدختر شوهرم بود درسته تو دوست  ترا؟یبهت دروغ گفتم م یمن ک -

 را تا انتها گشود. شش ین

 ... آدای اصال بهت نم  یوا -

 زده به خودمان اشاره کردم.  طعنه

 !؟میهم باش یهوو آدی که به ما منه -

 خنده زد، غش غش بدون دغدغه!  ریز  یپف

 !  زارهیم هان ی بهتر یدست رو شهیهم  ایارش مایخودمون یول  ،یگیمراست  -

 افزود. یبی و ذوق عج شخندین با
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 اولش من بعدش تو... -

 

قلبم به طپش آمد و دهانم  د،یدو خودرو کش نیاز ماب  ییال بارهک یش بود که فرمان  به دست نگاهم
 از ترس.  امنهیقفسه س یرو  یباز با دست

 !ترایم یهنوزم پرانرژ -

قول او، مهم نبود که من به   یبود، اصال هم برا یالی خی کالً دختر شاد و ب  د،یبدون غم خند  دوباره
 ش را ناخواسته کش رفته بودم!خودش، پارتنر نامبروان 

آرامش آن را داخل   تی با نها دمیگوشت داخل بشقاب باچنگال و کارد بر  یروگیاز پ یاتکه  خونسردانه
 . دمیدهانم جوئ

 و انگار فکرش مشغول بود. رفتی دم دستش ور م  یاشه یشبا جام  ترایم

 .دمیدی فکر م  یبار او را ساکت و تو نیاولی برا

 . دمیرا نوش  وانمیل یاز دلستر تو یاجرعه  زحرکاتش،یبه ر  یرگیباخ 

 !؟یتو فکر -

 . دیصورتم بدون مقدمه پرس خی را باال آورد و م   سرش

 ؟ یکن  کاریبعدش چ  یخوایم ،یحاال که ازش جدا شد  -

 .کردمی ُخرد م حوصلهی بشقابم را ب یرو یروگیپ

 ... یزندگ  -

 ... آرهی وقت پدرت رو در م اون  یبو ببره که ازش طالق گرفت ا یاگه ارش -

 چشم دوختم. ششیبا تامل به چهره غرق آرا  مشکوک

 چرا؟! -
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 .دیاش کشلبان رژ خورده یرو یزبان 

 اجرا؟!  زارهی ... نمگمی هات رو م سفته -

 

 تر نشستم، او از کجا باخبر بود که...صاف  ی صندل   یرو شدهشوکه

 . دمیپرس ن یچرکبا دل ترمشکوک 

 !؟یدونی ها رو از کجا مسفته  هیتو قض -

 

 را نشانم داد. شیهاانگشت  یرا پس زد، با حرص و عصب  ارشیخاو بشقاب

 خورده؟!   ایرفته تنم به تن ارش  ادتی -

 لب فشرد. کردهظ یو با استفهام سر تکان دادم که غ جیگ

 بهم گفت که بهت حقه زده و مجبورت کرده *"...  بارهی*"  ای ارش -

 افزود. ینگاه معنادارمکث و   با

گرفت کالً بعد عقدتون ببرت خارج تا   میتصم نیواسه هم یطرفم مطمئن بود ازش متنفراز اون  -
 !یعشقت رو فراموش کن 

 

 لبانم نشست. کنج یزهرخند   نیغمگ دم،یرا صدادار بلع دهانم بزاق

من! هه... نگو دلش واسم  یچهمه قیشد رف  هوی زدی م ری رو با ت مهیکه سا  یترایپس بگو چرا م -
 سوخت! 

 . دیو غضب لبش را گز  تی عصبان با
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 مگهید  یرو هی یزندگ   دمیآشنا شدم فهم شتریباهات ب  یوقت  یاولش آره، دلم واست سوخت ول -
 و ...  ی... از خودگذشتدمیفهم یداشتن رو نم دوست  یمعن  وقتچیه دمیدی اگه تورو نم دیداره... شا

 ! الیخی در هوا پراند:  ب یدست یعصب

 ! دیچیام پشامه یاش توزنانه  زیانگکه عطر وسوسه  دمیکش ین یاز ب قیعم  نفس

 !یچه به من ِ معمول یو خوشگل   یبا لوند کیو ش  ترایم

 ؟یرو ول کرد  ایکه ارش شدی چ -

 ام کرد.حواله یناز چشمک

نبود اما    یهم مستثن ای نبودم.. ارش یدنبال رابطه دائم  وقتچیبود... من ه ن یاز اولم قرارمون هم  -
 که *" اعتراف کرد از چشمم افتاد... یهمون وقت ای... ارشدنتید اومدمی م یخاطر توام که شده گاهبه

 

 .دم یبه دست پرس وانیکج، ل یسر باکنجکاوانه 

 فقط واسه اعترافش؟! -

 زل زدن به چشمان ِ مشتاقم. میو سپس مستق یکوتاهتبسم 

دو   یزندگ کهنیاو خالص! نه   میزنیش به خودمون ضرر م ته ... تهمیو آشغال باش  فیما هرچقدر کث -
که  شهی نم یراض رقمهچ یبابات ه دونستیم  ایآبم روش... ارش  هیو  میب کن خونواده رو خرا

دو   ریت هی که با  دیاون نقشه رو کش نیو کالش بده... واسه هم  اشی پسر ع هی رو به   شیتغاردخترته 
 نشون بزنه که بد مدله هم زد!

 

پر   ز یم یرو  یان یک اعخورده بودم نه حاال که خورا  یدرست وحساب زی صبح چکور شده بود، نه میاشتها
 بود. امدهیبه من ن  یرستوران تهران قرار داشت. خوش  نیبهتر یتو  مان،یوپ

 نه؟ ،یکردی ازدواج م  ایاگه من نبودم تو با ارش -
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 تکان داد. نی به طرف یبا شتاب سر  عیسر ترایم

 هرگز! -

 اش کامل شود. نگاهش کردم تا جمله  منتظر

 انداخت:  اش ی با تفکر به ساعت گوش ینگاهم یباز وبسته کرد، ن  یپلک سردرگم

  یک ی ش با ته ... تهمیخودمون ازدواج کن  هیبا شب میآینم  وقتچ یه ایما... منظورم امثال من و ارش  -
جورش رو  بشنو که همه  یاز من نویمون به سرمون نکوبونه... امثل تو که گذشته  یک ی ایزدها مثل غرب 

 ...دمید

 

تمامم را   یگعرضه  یو ب یبا دو انگشت سبابه وشصت گوشه لبم را پاک کردم، احساس ُگرگرفت هخست
 پر کرده بود.

 دوستت داشت.  یلیخ  ای ارش یول -

 زدم. زشیآمبه حرف اغراق یپوزخندبلند

 کتک و مشت لگد! ری ز گرفتی داشتنش بود که منو مآره از دوست  -

 

 به تاسف تکان داد. یسر نیغمگ

  دیترس ی... م کردی قبول نم یبا محبت دلش رو نرم کن ول گفتمی بهس م شهی که خر بود، همبس  -
 !یکه ولشم کرد  یو ولش کنسرت ازت... از اون کله داغت که بزنه به

 

 گفتم.  یدلخور و شاک نهی را پس زدم و دست به س میغذا بشقاب
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 !؟یکردی ولش نم  یتو بود -

 باال انداخت و رک جواب داد. یاه شان دیالق

 نه. -

 حدش درشت شد.   نیتا آخر چشمانم

 وقت چرا؟! نه!؟ اون -

 اش را برداشت. از ساالد کلم یاگوشه لبش باال رفت با چنگال تکه  یعصب

 .گرفتمی ازش انتقام م -

 وقت؟!اون  یجورچه -

 کرد. ن ییابرو باال وپا  دن،یجوئ  نیو مرموز ح  متفکر

 . دمیکشی تموم ثروت و پولش رو باال م -

 داخل دهانم انداختم. عی ساالدش کش رفتم و سر یاز تو اهیس تونیز یزدم، دانه  یشخندین

 پولش بخوره توس سرش... همش حرومه! -

 . دینثارم کرد با حرص توپ  یا غرهچشم

جونم نصفشون الاقل پولشون رو حالل جمع کردن؟! نه  ران،یا یحروم باشه... مگه تموم پولدارا -
 !گهیپول پارو کنن د یخوردن تا تونستن پول رو  میتیمال  یحت ایکردن  ییشوپول  ،یاختالس

 

 !یاستبدال جالب  عجب

 !؟یکنی سفسته م -

 لبش باال رفت. گوشه خونسرد
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 .کنمیم ته ینه جونم، توج -

 باال انداختم. یاو با اخم شانه  یکفر

 خودش.   یارزون  خوامی رو نم  ایمن پول ارش  ال،یخی ب -

 

 . دیپرس زشدهیرکنجکاو با چشم  دوباره

 حق و حقوقت رو ندادن؟! ،یکه طالقت رو گرفت یشدهخراب از اون  یعنی -

 درهم گره زدم. ابروسردرگم

تا به   نیریش رو دادم دست خ همه نیحروم... واسه هم  ای من مطمئن نبودم حالله  یچرا دادن ول -
 برسونن!  ازمندشین

 

 گفت:  ی کوباند و حرص  اشی شانیپ یکف دست رو با

 اون همه پول رو« گهیبه من د یدادی... کوفت خوب مشهی ... باورت نم یخر گمید ِ م »

 دار و دک و پزش کردم. به لباس مارک  یاشاره ا تیبارضا

جون هم هرماه دالر ازش   ی دد بیتازه از ج یکه پولدار! خب تو بارهیم  یاز سر و روت گشنگ -
 ؟ یخوایم ی چ گهید ،یریگیم

 

 قالب کرد. زیم یاز بحث، کالفه دستانش رو خسته

 !فهمتی نم -

 نخورده انداختم.دست  یبه غذاها ینگاه

 . ارنیبگو جمع کنن و واسمون قهوه ب -
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که تنها    یوقت  تی را به سرعت جمع کردند و در نها زیخدمه رستوران، م ترایتکان داد با اشاره م یسر
 دم یپرس  یبا دو دل ترایرو به م میشد

 داره؟  ازی رستوران عموت هنوزم به آشپز ن -

 

 اش را کنار گذاشت. کرد و تلفن  پیتا  عیرا سر  یزیچ صامت

فروخت و االنم سهامدار   شلیسارستوران رو با تموم و  ده،ی داره ضرر م دید می نه بابا، عمو بعد تحر -
 !دهی خر زکیکهر یتو نیزم  هیکارخونه فرش ِ تازه هم از سود کارخونه  هی

 ضربه زدم.  زیم یانداختم با سر انگشت رو نیی سرم را پا نیغمگ

 نه؟! یخوایم ی زیچ -

 . دیپرس نییتکان دادم، که با ولوم پا  یبه نف یسر مسکوت

 ؟ یالزم پول -

 لب زدم.  یبا نگران دمیکش یتند نفس

 کار خوبم. هیدنبال  -

 . دیپرناز خند یباال انداخت و با اون چشمان عسل لنز یابرو

وقت  اشاره کنم اون هی هیکارخونه و شرکت دارم فقط کاف یغصه نداره تا دلت بخواد آشنا کهنیا -
 !یاستخدام

 

 زدم.  شیباور به خوش   یپوزخند

 و.... طورن ی توام هم ترایم شناسمی من تورو م -

 سکوت و حرف آخر.  یلخت
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 عنوانچیهبه  نیبنابرا ؟یچ  یعنی رانیا یتو نیام و امطلقه گهیکه من االن د یدونی خودت م  -
با سگ اخالق باشم   دمی م حی ... ترجکنهی پا بزارم که بفهمم توش آدم ناتو و بد کار م ییجا خوامی نم
 بهم نظر سو نداشته باشه! یول

 

 با بهت گفت:  تی و در نها کردیمدت با تعجب نگاهم م تمام

 « یاستفاده کن تی از آزاد یخواینم  یعن ی ؟یچ یعنی »

 منباب جواب افزودم.  یدیو کل  شمرده

 !گه؟ی! منظورت همون روابط آزاده دیآزاد -

 زدم.   یروحی مثبت زد که پوزخند تلخ و ب یبه معن  یپلک

  یرو حت  یاگهیمرد د چیاون، چشمم ه ری... غکنهی نگام نم  یهستم که حت یکی  یاشقمن ع -
 که؟! یدونی ... منهیبی نم

 

 جاخورده متعجب براندازم کرد. یبا صورت  بامزه

 ! یستین  ینی تو زم -

 زدم با غم افزودم.  یمحو لبخند

 ام!نه من فرشته  -

 کج کرد. یسر زیآم  طنتیش

 !طونی ش  دمیشا -

 زد. ی ها، با خنده و عشوه چشمککه با آوردن قهوه میخنده زد ری دو ز هر

 !نمی دارم اون طرف رو ببدوست  یل یخ -
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 حلقه کردم.  قهوه  ییوطال دیدور فنجان سف  دستانم

 ؟یگی بهاوند رو م ،یک -

 . دیاش را نوشاز قهوه یاجرعه 

 .گلمس ی -

به بخار    یگ رهیصورتم را پوشاند با خ   یرو  یحیمل  یتصور چهره مردانه و جذاب بهاوند، لبخند با
 برخاسته قهوه زل زدم. 

 مون.هم اومده بود خونه شبیزد... د هیبهش تک شهیکه م یبهاوند تکه... مرد -

 

 . دیکوب  زی م یش را روزده دستان  جانیه

 ؟ی؟ باهاشم حرف زدخوشحال شد دنتیاز د شد؟ی واقعًا؟! بعدش چ  -

 

 زدم با تاسف و حسرت افزودم.  شیباور به خوش   یپوزخند

 نگام نکرد، بدتر از اون زنش بود که... یحت -

 شد. دهیمان کشکه نگاه چندنفر سمت  دیکش یبلندمه ین  غیج دفعهکی

 !شهی باورم نم  ی! زن گرفته؟! وایچ -

 

  حهیانداختم و حسرت زده را ری رم را ززده به اطرافم، سبا چشمان شرم   دمیلبم را جوئ گوشه
 ام را اشتشمام کردم. قهوهخوش 
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چقد حرص خوردم از   دمشید  یوقت یدونی خوشگل و نازه! نم  یلیآره، و بدتر از اون زنشه که خ -
 ازم سرتر بود!  زیچهمه یکه توبس 

 

 متفکر جواب داد. یازمکث  بعد

 ؟ یکنی م  کاری ... حاال باهاش چشهی باورم نم ی... ولکنمی درک م -

 حرف دلم را زدم.   ناچار

 فراموش کنمش! ذی... شادونمی نم  -

 وواج پلک زد. هاج  بازمه یبا دهان ن ناباور

 !؟یگی دروغ م  -

 زدم.  یمرده تک خنده تلخ  دل

  یدم صبح نیش کردن... همممنوع  یعنیفراموشش کنم چون واسم ممنوعه!  دیبا یآره دروغه ول  -
 داد! اتوم ی حمد بهم اولتبابام 

 

  ترا،یم یکه با حرف بعد دمیفنجانم را جرعه جرعه سر کش  اتیمحتو حوصلهی شد که ب یکشدار سکوت
 زده ماتم برد.شوکه

 !شدمی و خودم زن بهاوند م کردمی بهاوند شوت م  یمن اگه جات بودم، دختره رو از زندگ یول -

*** 

که  یموذ  انیشا نینگاه سنگ  یزانو نشسته بودم ول  یسفره رو یبود، جمع وجور جلو نییپا  سرم
 .دیکشی اعصابم خط م یرو  یلیبود، خ امره ی خ  یرچشمیز

 اش سرگرم بود.دو ساله ن ی ریاصال حواسش نبود با سارا دختر ش  هیسم



 دل رهیچ

126 
 

بسا  بود چه  نیریش پدر ومادر بزرگ  یگرچه نوه برا رفت، ی مدام قربان صدقه سارا م حانهیرمامان
 بودند.  یداشتن از خود فرزند هم دوست  شتریب

 ؟یکردی م  کاری ورا چاون -

 زل زدم. هی به سم  یرچشمی ز آرام

 !ی زندگ  -

 غذا دادن به سارا گفت:  نیح  یتوزنهیزد، با لحن ک   یپوزخند

 یداشتنرو که دوست  درست  ،یکردی کارا مجا چهاون نهی... منظورم اگهید کننیم  یخب، همه زندگ »
 ؟«یادامه داد

 کردم.  بعد با قاشق خورشت را مخلوط   دم،یپاش مهی خورشت ق یرا برداشتم آرام رو داننمک 

 رو گرفتم.  آره فوق  -

 . دیو در همان حال دوباره پرس  زیسارا ناز را تم   یچرب  یهاباال انداخت با دستمال لب یابرو

 خوره؟ ی م دردمدرکت به  جان یعجب! حاال ا -

 اش زدم. رکنندهیبه حرف تحق یو سرد پوزخندکج

 واسه شرکت بخوان! یزی مدرکم اونقد معتبره که نخوان ازم ضامن چ -

 وار مداخله کرد. نشستهقاشق  یبا فضول انیشا

 ؟ یکار کن  شرکتانیا یتو یخوا یشرکت؟! مگه م -

 نگاهش کنم، سرد و کوتاه گفتم.  کهنی و خشک بدون ا سرد

 بله. -

 رو نرفت و با سماجت نظر داد. از

 ها به زن ِ تنها و...شرکت  یچون تو یکنی نم  یکار خوب  -
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 دوختم. زشی ه یری را به چشمان ق دآورم یو تهد یجد نگاه

 باالتر نبره!  مشی پاش رو از گل یبرخورد کنه تا کس یجورش داره که بخواد چهبه زن  یبستگ -

 پراند.  شی دفاع از شوهرش، تلخ و زهرآلود ن یبرا هیسم  یجاخورد ول  انیشا

که با اون شوهرت قبل از عقد، رابطه داشته  یخواست خودتل یخودت با م  شمی آره خب، چندسال پ -
 و...  یباش 

 

وپرتحکم اخطار   یلحن ممکن، جد نیتربشقاب پرت کردم با محکم  یو چنگال را محکم رو قاشق
 دادم.

 خودم مربوطه نه شما...  هم کرده باشم بازم به  ی! هرغلطیهرچ -

 اشاره کردم.  شخندیبا ن هیکردم سپس به چهره سرخ شده سم  یمکث

  خوامی نم مگهیهم اومد عقدم کرد... د ایو ارش  ستادمیپاش وا یبدون، من غلط اضافه کردم ول  نمیا -
 ...کنمیمراعات نم  گهیچون د د یبزن یبهش حرف راجع 

 

را   هیو کم سم دیایش ب دادم تا حساب کار دست  یتالق  انیرا حواله صورت منفور شا مماتوم یاولت نگاه
 . ندازدیُپر کند به جانم ب 

 ساغر!  -

 زد، خونسردانه سرم را سمتش چرخاندم.  میکه با حرص و هشدار دهنده صدا هیسم

 بله؟  -

 زد.  مانیصدا  نیغمگ حانهیر مامان

 تموم شده و... گهیگذشته د هیقض  نی... انیآروم باش  کنم،ی ها خواهش مبچه  -
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 انداخت و باحرص نفس زد.  انی سارا بغل شا ه،یسم

 ...آرهی در م یجون داره پرروبازخب مامان  -

 . دمیآنها پاشبه  یدرآرلبخندحرص  تفاوتی ب

 .شهیخشک م رتی حرص نخور ش -

 آخر زد. میبه س تازک یو   یعصب باز

 دار وگرنه...بهت احترام منو نگه گمی م -

 با اخم و محق دخالت کرد.  انیشا

 برم سرکار...  دیکه فردا صبح زود با میو بخور برشامت  ه،یولش کن سم -

 اش را سمتم گرفت. شدهدرهم دست مشت با اخم  هیسم

 ترم و...سال بزرگ ازش سه یناسالمت فهمهی و نمآخه حرف دهنش  -

 هیسم یرو شیهم فشرده، صدا  یرو یهابا دندان ستادیا هیحظه، مقابل سمبدون مال  بارن یا انیشا
 بلند کرد. 

 نه؟! ای یشی جهنم... ساکت م -

 سفره با حرص برخاستم.  یرو از

 آ...  یداد بزن هیسر سم یحق ندار ،یهو -

تکان   انی شا انگشت مقابل  ده،یی رو هم سا یهاو لب   زشدهی همه سمتم برگشت که با چشمان ر سر
 دادم.

 شهی نم لی دل یچون عادتمونه ول   میکنی م یبعدش آشت  م یکنی اگه باهام دعوا و مرافه م میمن و آبج -
 . یما رو بهم بزن  نیب  یبخوا بهی صدغر یتو
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با    یاما نه حاال که زندگ آمدمیکوتاه م  ینگاهم کرد که اگه ساغر گذشته بودم، کم یجور  کی انیشا
 خط؛ ساغر را گرگ بار آورده بود. هفت  یایارش

بفهم  نویا  میستیاستخون خور ن  ی ول  میری همو گاز بگ دی... ما شا ترسمی نگام نکن، ازت نم  میجوراون -
 ! انیآقا شا

 

 هم نثارم کرد.  یو تشر دیدستم را کشمچ حانهیر مامان

 !؟یخونواده رو به جون هم بنداز یخوای کن... مبس  -

 سر دادم. یبا چشم گردشده خنده عصب  زدهرت یح

بره خونه؛  ستاده،یساکت وا یجورن ی... االنم نگاه نکن ارمیدومادت رو نشناسم که برم بم  نید ِ من ا -
 ...کنهی م شهیش  یُخون دخترت رو تو

 .دیکش یاخفه   غیج  هیبا حرص و گر هیسم

 بسه!  -

خاطر  ... بهدهیبابا حالش بده و با زور قرص گرفته خواب   ینیبی غره گفت:  نم ن با چشمرو به م سپس
 !کشمی نم گهید یک یخدا من بابا هم شده، جنگ راه ننداز که به 

 

خوفناک نگاهم  شد،یمدام باز و بسته م اشی نیسوراخ ب یکه پرها  یدرحال یکاربا طلب  انیشا
 ستادهیاش او برنده مقابل  زی زده و*"مثل دوئل کارها ت  وندی محکم پ ی. من هم بدتر با ابروهاکردیم

 .دیشک یاپوف کالفه  یکه بعد از مکث دمیکشیگستاخ بودنش، خط ونشان م یدلم برا یبودم و تو

 .میلباس سارا بپوش بر ه،یسم -

 محکم دست پشت دستش کوباند.  حانهیر مامان
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که زبونش تلخه   یدونیدختره) ساغر( ناراحت نشو... م ن یبابا از دست ا ان؟یسرم کجا آقاشابهخاک  -
 !نیعادت کرده باش  دیمار... با شی ن نیع

 

که دامادش به   دیفهمیم حانهیانداخت. اوه اوه اگه مامان ر نییدر سکوت سرش را پا انیشا
 !دینامی دخترکوچکش نظر داشته، باز هم من را زبان تلخ م

  یزیو زبان به کام گرفتم تا شر درست نکرده باشم تا مثالً آبرور ستادمیا انیشا  یکه بارها جلو یمن
 نکنم!

را دلم را آب  حانهی مظلومانه مامان ر ینخورده ام عقب گرد کردم که صدابه بشقاب دست  تفاوتی ب
 کرد.

 ... باشه مادر؟ گهی م یچ ست ی ن شی دختره رو... حال نیتو ببخشش ا -

 ادب شروع کرد.  یباز هم با مبا حانهیمامان ر ان،یشا  نی هم سکوت سنگ باز

 جان.  انی ست... شاازش دلخور نباش اون هنوز بچه  -

 آتش مبدل کرد. یهادلم را به گوله ان،یشده شاسخت  یصدا

 تموم شد رفت  خانم،حانه یبله ر -

 نباشم.  شی کارو طلب انی نحس شا ختیتا شاهد ر دمیآشپزخانه چپ یتو  دمیکش یپوف

 واسه چکاپ و... یببر سره یبا خودت   یتونیحمدآقا فرداصبح وقت دکتر داره... مپسرم، م -

 ش را داد.پاسخ یاش را ادامه دهد که با لحن سرد نگذاشت مامان طفلکم جمله  یحت

 انداخت.  شلیبه تعو  شهی دارم که نم  یمهم  یخانم، من فردا جلسه کار حانهینه ر -

کوچک  ،یتردم از احترام و بزرگ  ه یوقت سم! آنزدیش حالم را بهم مهم نکرد، ادب  یعذرخواه یحت
 . کردیام محواله  یتر
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 ....کنمی م  شیکار  هیباشه مادر، خودم  -

 

دهانم با چشمان پف  یاندازم، با دست جلو یام مشلخته  یموها یام رو یشال مشک ازهی با خم کسل
 . شومیوارد هال م دهیکرده وظاهر ژول 

 مردانه آشنا! حهیرا

 که دهانم را باز نگه داشته است! یا ازهیدهان مسکوت با خم یکه رو یبا دست جاخورده

 زل زد. شیای فلز ی حواله ام کرد سپس به ساعت مچ  ینگاهمیسرد ن  بهاوند

 قورت دادم.  جان ی دهانم را باه بزاق

 سالم! کیعل -

 تکان داد.  یدر سکوت تنها سر تفاوتی را گرفت اما ب امطعنه

 !ادبی ب

 !ر؟ یی همه تغ نیا بهاوند

 دار و دورگه از خواب پلک زدم. خش  یباال انداختم، با صدا یابرو

 ! جان یشما ا -

 نه؟! گه،ید مارستانیباشه تا بابات رو ببره ب  دیمرد با هیجان، باالخره من خبرش کردم مامان -

 زدم. حانهیرمامان  وارهیو کنا  نیبه لحن شرمگ یپوزخند دم،یبه سمتش چرخ  نهیبه س دست

 ُمرده؟  نایمگه س -

 باال انداختم. یاشانه دیبا چشم و ابرو به بهاوند خونسرد، اشاره کرد که الق دیرا گز  لبش

مزاحم) با   گهیکه د یدادی خبر م  معرفتتی نشد الاقل به اون پسر ِ ب  گرم یخور آباز اون دومادمفت  -
 !مینش شونیاشاره انگشت به سمت بهاوند( ا
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 اش را گاز گرفت. دستان انیمامان گوشت وسط م بارنیا

 وا زشته ساغر...!  -

 گفت:  یزده ااش برجسته شده است، با لحن آرام و شرم گردن که رگ یرو به بهاوند سپس

 گوشت تلخه!« نقدیبهاوند پسرم تو ببخشش که ا »

 . کردی اش را دو برابر جذاب م یخواستنکنج لبان بهاوند نقوش زد که چهره یپوزخند

 !شناسمی و خوب م نداره خاله، شما نگران نباش من اخالقش یبی ع -

کرد و دلم را    یتوجه ی خونسردانه نگاهش کردم که باز علنا به من ب یول  یو صورت جدکج شده   یلب  با
 سوزاند.

 با اخم ترش کردم.  اوردهین  طاقت

 بابام رو؟!  شی ببر یخوای البد با موتور م  -

 حواله ام کند، رو به مامان مبهوتم با لبخند زل زد  یخشک نگاهمین  یحت کهنیا بدون

 و محمدآقا هم راحت باشن! مارستانیب می بر میدر منتظره تا مستق  یآژانس جلو ر،ی خ -

 

 .طورنیکه ا اوه

 پسرش!  یمرام بهاوند، نه داماد بابا قبول کرد نه حت بازم

 بهاوند پسرم؟  -

به   هاتی شانه چرخاندم با ه یبانه سر و گردن رو شتا د،یبابامحمد که به زحمت به هال رس یصدا با
 زرد بابا چشم دوختم. یلرزان، رنگ و رو  یپاها

 ! ؟ییبابا -
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 شدند زی ر یاش کم  دهیو چروک  فروغی ب چشمان

 دختر؟!  هیچ -

 را هم نداشتم! یهمه سرد نیرا نداشتم اما توقع ا  ینیهمه سرسنگ  نیا انتظار

 . دمیکرده لب برچ  بغ

 !یچ یه -

 پسرم؟  یدی کمک م هیگفت:  یسرش را گرداند رو به بهاوند با مهربان  توجهی ب

 اش گرفت. تر در دستانچروکش را نرم شد و دست  کیهم با متانت سمت بابا نزد بهاوند

 ن؟ یخوایم ی زی جانم محمدآقا، چ -

 تکان داد و نرم افزود.  یآرام سر  بابا

 پسرم.  میآره کمک کن بر -

 

رسد به  مهربانم اونقد مغرور بود که از درخواست کمک نکند چه  یبابادرد گرفت، سوخت.  دلم
 !یبه شانه بهاوند از زور ناتوان  زدنه یتک

که از جا کنده شده بود، وارد اتاق   یها دوباره با قلبهم فشردم، پشت به آن یرا رو میهادرد پلک  با
 ُسر خوردم.  وارید یشدم با لبان لرزان از رو 

  یدرصورت خوردم،ی از ته اعماق قلبم رها کردم با تاسف افسوس وغصه تنهابودن بابا و مامانم را م آه
 نداشت! یانگار اصال پسر یرا داشت ول  نایکه س

 

را بدون در نظر   ترایشماره م  کدش،ن یباز کردن پ فرش برداشتم بعد از  یتلفنم را از رو  حوصلهی ب
 گرفتن ساعت روز، با عجله گرفتم....
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 دست گرفتم با لبخند زنگ در را فشردم.  یرا رو  یدانمارک  ینیری شوق جعبه ش با

 ه؟ یک -

 .دمی لبم را گز جانیزور ه  از

 مامان منم... -

 !؟یرو زدچرا زنگ خونه ،یدار دیمامان؟ تو که کل شدهی چ -

 بغل جابه جا کردم.   یرا تو ین یری ش جعبه

 در؟ یجلو یایب شهی م -

 . دیخفه مامان آهسته به گوشم رس یصدا

 ببرم!  شونیمامان، بهاوند و بابات منتظرن تا چا شهی نم -

 کردم.  زانیام را آوو لوچ  لب

 . دمیخر یچ نی بب   ایب قه،ید هیفقط  -

 .دیکش یپوف  یو عاص  کالفه

 از دست تو، اومدم.  -

در را گشودم و منتظر ماندم تا   د یگذاشت که با چشمان مشتاق و شوق زده با کل  شی را سرجا فونیآ
 .. دیایمامان ب

شده با  سرخ ینیگلگون و ب یهاسرش انداخته با گونه   یرا رو  دشیسفی گلگل یچادر حانهیر مامان
 نفس نفس در اثر سرما سمتم پا تند کرد. 

 ... ایمزاحمت شده  یکس شده؟ی چ -

 

 . دمیدست مامان را کش جانی را تا انتها باز کردم با ه درب
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 ... نیبب   ایب -

 ؟ یکنی م ه،یچ کارانیتو؟ زشته ا یشد  یاو! جن -

 قرار دادم.  زمیمامان را مقابل سوپرا ه،یکردن بابت در و همسابه مراعات   تیاهم بدون

 آد؟ی خوشت م  نینگاش کن بب -

 

باز   شیکه با ن  یو سپس نگاه متعجبش را به من   زمینگاه به سوپرا کیالبته شوکه  ریتعجب و متح  با
 دوخت.  یبا جاخوردگ  کردم،ی نگاهش م

 مامان؟! هیچ گهید نیا -

 کردم. نییرا باال وپا میابرو

 گن؟ی بهش م یچ دونمی رو نم  االن  نیماش گفتنی آ بهش م  میقد -

 . دیپلک زد و سپس متعجب و کنجکاو پرس یبا ناباور  چندبار

 مال خودته؟! -

زده گذاشتم و با محبت دستم را دور شانه توپولش انداختم با ذوق به کاپوت برق  یرا رو ین یری ش جعبه
 شدم.  رهی خ امیمشک  شیو ش ستیدو

 مال ماست... نه خودم...  -

 

 ..؟یجورکرد  ی! خب پولش رو چجوریواقعن -

 اش کردم. ام مهمانبخش از سر شانه آرامش  نگاهمین

که   یکنم... چندسال یمن دختر محمدآقام و امکان نداره پول حروم وارد زندگ  نیحالله، نگران نباش  -
 ! ییروزا نیانداز کنم واسه همچپس  یکمهیور بودم کار کردم تا اون
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 . دیناباورانه چک شیشوق از گوشه چشمان قهوه ا اشک

 غر؟!سا یگی راست م  -

 

 تکان دادم. دیبرجسته اش، سرم را به تائگونه دنیام گرفت با بوسرا گفته بود! خنده ترایم کالمتکه 

خودمون   ،یرو بکن  عرضهی ب ینای دردنخور و سمنت اون دوماد به یهع  ستیالزم ن گهیآره، تازشم د -
 .میآی از بس کارامون بر م

 . دیکش ینی کنان آه غمگ نیف نیف

 نبود.   یراض دیشا یکردی مشورت م  هیکاش با پدرت  یبده مامان جان ول  رتی خدا خ -

 سرم را مظلومانه کج کردم.  ،یشیگرفت اما با مصلحت اند دلم

 امکان نداره دوباره خطا کنه! گهی ساغر د ن،یخدا پولم حالله... نگران نباش به -

 

 بود!«کنم، خطا کجا   تی دلم اعتراف کردم »امکان نداره خر یتو

 

 زده سمت خانه شتافت.  جانیرا پاک کرد، سپس ه  اشرچشم یز یبا پر ِ روسر حانهیرمامان

 محمدآقا... محمدآقا... -

 یهازده رد شدم با دندان خی کی سرام انی پا تند کردم از م اطی سمت ح ها،یگرفتن جعبه دانمارک  با
 زمستان، با عجله وارد هال شدم.  یهم خورده در اثر سرما یرو

 !خه؟ی رونیچقد ب  شی آخ -

 

 !نی با نگاه بودار و سنگ یگریکنجکاو و د ی کی چشم متعجب سمتم برگشت،  چهارجفت
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 باال انداختم.   ی، لبخند به لب تک ابروخود را ببازم  آنکهی ب  خونسرد

 . یسالم به همگ -

 برخاست.  دیچه سفتشک  یدست به ستون گرفته به زحمت  از رو بابامحمد

 ! ؟یدیخر نیماش گه؟ی م  یالسالم، مامانت چ کیعل -

 

 ام ُشره کرد، سر جنباندم.  یشانی که از پ  یعرق سرد با

 آره باباجون.  -

 . دیو محکم باشک پرس یجد

 با کدوم پول؟  -

ها راه افتادم و جعبه را دست  پشت به آن ی. بعد با خونسرددمیبهاوند را پا یرچشم ینبض زد، ز دلم
 کنار آشپزخانه، سپردم.  ستادهیمامان سر پا ا

 به مامان هم گفتم پولش حالله و دستمزد کارمه. -

 و بددل گفت:  مشکوک

 ؟«یچه کار »

 کج کردم.  یرخ به رخ بابا محمد وسط هال با لبخند سر دمیو عقب چرخ  دمیکش یسرد آه

 آشپزش! اریستاره رو انجام دادم تا بشم دسترستوران پنج  هیپادوئ  ست،یکار که عار ن -

را در کف دستانش   نیماش  چینثارش کردم و سوئ یمن هم با درد و غم درون لبخندمحزون جاخورد،
 گذاشتم.

ج پسر و  آهن قراضه شما رو محتا هیالاقل  یری... که سر پنی منت ِکس و ناِکس رو نکش کهنیواسه ا -
 ... نیبود زیچاالن صاحب همه نیشدی نم ریگن یاگه زم دونمیم دونمی دوماد نکنه... م
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 انداختم. وارید یهاو ترک  ی میبه خانه قد ی سر و چشم اشاره ا با

که ُعمرش   یاخونه نیکهنه وخراب بود تا ا  رآالتی تر بدون ترک و شبزرگ  یجا هیمون که االن خونه -
 بود. رپاتونیهم ز نیماش هی! تازشم هیرو کرده و ُکلنگ

 

 نیی سرم را پا یبه من ِ محزون چشم دوخته بود که با شرمندگ نیو موشکافانه البته سنگ نافذ
 انداختم.

 ،یکرد هیواسه سم یناراحت شدم... شما همه کار ی لیحرفا رو زد خ اون یکه شوهرآبج  شبید -
دومادت   شد؟ی ش چته یول  یدیهم تک بود واسه دخترت خر لیفام یرو که تو  هیجهز ن یبهتر
 و... زدنی ت مزخم  ی جورنرفته خودش و خونوادش چه ادمی یکاره... انگارطلب شهیهم

 !هیکاف -

 

 ملتمس افزودم.  زد،ی که تند طپش م یبا دل  دمیکش یآه  دوباره

 مامانم! ریاز ش  یخدا حالله حتبه  یچشم، ول -

  تی اما به سرعت محو شد، هنوز صامت با جد دیدرخش یادرد بابامحمد لحظه نگاه پر خورمیم قسم
 خرج کرده بود. یشهامت  نیهمچ ای بزرگ شده  ش یدختِر آخر شدی . انگار باورش نمدیکاورا   میسرتاپا

 

 پسر! شاه  نیاست ا یکه پسر موقر! از بس کردی بود که بهاوند اصال مداخله نم   بیعج

 حاال؟  یدیچند خر -

 . دمیدهانم را صدادار بلع بزاق
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واقعا  دنید یکه وقت شگاهینما سره ی میداشت با اون رفت نی ماش شگاهینما  ترا؛یدوستم، م یآشنا -
 بود!  ونیل یحدودشصت وسه م شی اصل  متیق یهم دادند ول فیو پولم نقده، بهم تخف  دارمیخر

 

 گردانده لب زد. یتکان داد رو به بهاوند با سر یسر نی محمد سنگ بابا

 نه؟  ای سالمه  ِنیماش ینی بب یری م -

 

بودند و از انواع  کی حال بابا و بهاوند هردو مکاناشان کنم، بهو ناراحت  مینگو یزیفشردم تا چ  لب
 . آوردندی سردر م  شی و موتورها نیماش

 

راه افتاد، بعد از    اطیرا از دست بابا محمد گرفت و سمت ح  چیو حرف سو  لیهم بدون م بهاوند
 رو به بابا گفتم.  یاش، با دلخوررفتن 

 ن؟ یبهم اعتماد ندار -

با چهره   یگذاشت به سخت یپشت ی فرش نشست و بابا محمد هم دست رو یرو  یچا ینی مامان با س 
 اش نشست. چهتشک  یشده و نفس زدن روجمع 

 ز سمت بهاوند پاتند کردم... شمردم و فر  تی را غنم فرصت

را    نیکه کاپوت ماش یزدم به بهاوند هیتک ینفس زنان و قورت دادن بزاق دهانم، به درب آهن نفس
 چشم دوختم. یبا لبخند محو ن، ی ماش یاجزا یباال زده و تا کمر خم شده تو

 که گرفته! انداختن بهش! نهیماش نیدختره خنگ، ا -

 

 و فحش!؟  بهاوند
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شدم از عمد محکم با   کیسمتش نزد یپنجه پا به آرام یدرون جلدم، رو طانی کردم با ش یآرام نچ
 ! دیکه پنج متر عقب پر دمیکاپوت کوب یکف دست رو

 ِاه! -

  یسمتم گام بلند رغضبیاش مکورکننده یهاکه با اخم  رفتمی م سهیخنده زدم و از ته دل ر ری ز محکم
 برداشت. 

 ! ؟یکرم دار -

 

 .ستادمیاش ا  یک یدو قدم تا نزد حیزدم با تفر یادبش را فراموش کرده بود، پوزخند واقعا بهاوند نه

 آره بدجور!  -

 .دییهم سا یدندان رو اورد،یب مانن یب کیخودش و فاصله نزد یَخم به ِابرو کهنیا بدون

 دختره ِ... کنمی م  تیحال  -

 بلغور کردم.  یکشدار  شیرو*"ه انگشت

 زم؟ یبه سرت اومده عز  یاصال تو خط فحش نبود، چ شناختمیکه من م ی! بهاوندـشیه -

 .دیبار به من توپ نیاول یبرا  ظیبا غ ختهی گر افسار

 .کنمی م چارتیب  الیو یُدمم نزار ینفعته پا روبه -

 به گردن دادم.  یآرام تاب یبا لوند یابا لبخند اغواکننده  خونسرد

 !اد؟ی که بدش ب هیکن، ک چارهی ب -

 یاجزا  صانهیحر ش؛ن یهم فشرد، در سکوت سهمگ  یوقاحت کالمم، چشم درشت کرد و لب رو از
 . کردمی ش را رصد مصورت 

 جذابش!  شیرو صاف، لبان برجسته و ته یاستخوان ین یخاص، ب یتوس یو ابروچشم همان
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را لمس کنم که در  اشی خواستن ش یررفت، ناخدآگاه دستم را باال بردم تا ته یلی و یل یق شیدلم برا آخ
را در پنچه چنگ زد و با لحن فوق خشن و   میبازو م،یمانتو نیآست یاز رو نیآسمان و زم انیم
 .دیرو به من مبهوت، بدون مقدمه غر یواراتوم یالت

 دهید می لومتریک یتو تهیسا  یحت ای  ی... خوش ندارم دور و برم بپلکگمیم  یچ نیگوش کن بب  -
 ... ایبشه... مفهومه 

 

به خودم  یسمتم، ناخواسته *"تا کم یگرفتگبا ولتاژ برق  بارهک ی یک یهمه نزد نیقلب از ا طپش
 *"زوم شد! یرو   زیانگمسلط شوم، اما نگاه ِ درنده او رعب 

 و زوم شدن !؟  بهاوند

اش  بار از بهاوند و خشم  نی اول یبرا شناختم،ی بهاوند خشن و ترسناک را نم نیا شد،ی نم  باورم
 . کردمی احساس هراس و وحشت م

دم گوشم  ی کرد و با ولوم ترسناک  ل یمتما سرش را سمتم  یکردن افتاده بودم که با پوزخندکج خبط  به
 .دیغر

 که؟!  یواست نداره، متوجه یش عاقبت خوش ته  یدونی خودت م  -

تن   حهی و را دشیاز عطر تلخ جد چارهی خورد، ب یبا فرو رفتن بزاقم تکان نامحسوس میگلو بکیس
 پچ زدم. یاخفه  یهم فشردم با صدا یشده چشم رو جیاش، *"گمردانه

 و ول کن!دستم -

 نفس زد.  ظیمتقابالً با غ یعصب

 ول کنم؟! هه خودت کرم...  -

 م اشاره کردم. به دست  دواریو تحکم تاک  تی دفعه چشم گشودم با جد کی

 گفتم ولم کن!  -
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 کرد. یاو پراخم دندان قروچه آلودغضب

 ! یطونی تو خود ِ ش  -

عقب   یج ی حواله اش کنم، محکم از عمد هولم داد که چند قدم با بهت و گ ی بنفش غی خواستم ج تا
 !کردندی و سرد جمع م زدهخ ی  نیزم یمن را از رو  دیبا کردمی عقب رفتم اگر به درب برخورد نم 

 

  یبازو دنیکه با چسب دیاش چنان کوبرا از حرص  نیبدون مالحظه پشت به من کاپوت ماش بهاوند
 بلند شد. غی ام، دادم با جدردگرفته 

 ؟ یکنی م یخال  نی چرا سر ماش رسه،ی آقا، زورت به من نم یه -

 م را در آورد. م گذشت. لج از کنار یاش و آدم حساب نکردنم که بدون عذرخواه طرفهک ی  پوزخند

وار دنبالش راه افتادم بعد شانه اش را از پشت  تند و لج  یهاکه با قدم  دیلرزیوجودم از خشم م تمام
 و.  دمیسر محکم کش

 ...یندارم... خودت دار ی من باهات کار نیبب  -

مقابلم   دیانگشت تهد  یعقب راند و برزخ   یدستم به تند ری شانه اش را از ز ظی که برگشت با غ نیهم
 گرفت. 

باال رفته، چندبار انگشت مقابلم  ی... ) با سریبش کمینزد کنم،ی تکرار نم مگهید دمی بهت هشدار م -
 !نمیشی ساکت نم گهی... دیدرآر یبازی هوج  یخانم... بخوا زنمیم  شتیدر هوا تکاند( آت

 نگاهم کند رفت که رفت!  کهنی و بدون ا دی، راهش را کشو مغرورانه به چهره آچمز شده ام روزیپ

 قرارم روز و شب  یب  تیهوا در

 بر ندارم روز و شب   تی ز پا سر

 موالنا

*** 
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 ) فلش بک) 

با دقت به لحن خاص   ،یگوش یکردن ِ صدا ادیکردم با ز  یرا پل  یترک کیو باز دوباره موز   دوباره
 خواننده گوش کردم. 

 

Sen, son bir kez dinle 

 بار گوش بده.   نیآخر یبرا تو،

Adlm adlm būyūr aşklm 

 قدم بفرما عشقم قدم

Sen yine duyguyv aştlm 

 ی باز هم احساسات رو رد کرد تو

Aşklnl adlnl senle ilk   

 بار   نی اول  یعشق رو برا اسم

Defa duydum 

 دم یتو شن  از

Ben 

 من

Gel nadi seni içihden kopar at 

 تو رو از درونم بکن و بنداز   ایب یه

Var ml bögle becerin ? 
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 ؟ی رو دار  یمهارت نطوریا

Sensim ecelim 

   یهست تو

Muzize, dedikleri3 

 ست. معجزه 3گفتشون

Ben sana aitim her gece 

 هرشب به تو متعلق هستم من

Ölsem de söylcme ki kimsrye   

 که گمی نم یزیچ  یهم به کس رمی بم

Gel hadi evlen benle . 

 با من ازدواج کن.  ایب یه

 

 "لی آکچ   نانی" خواننده، س

 

همه  نی ا ایداشتم، ارش  یبی عج  یحس  یول  کردمیم  بیترک یرا با شعر ترک شدهی کلمات معن مدام
 بودن؟!  کیرمانت

 

 صورتم نقش بست.   یرو یضیاش لبخندعر گونه البته ُتخس پسرانه چهره بچه  یادآوری با  ناخدآگاه

 با احساس زمزمه کردم.  رلبیز



 دل رهیچ

145 
 

 ...!ای ارش -

را باحرارت حس   شیهاپنجه یسرم تو یفرو رفته *"، هنوز چنگ زدن موها ین یری خلسه ش یتو
 ! کردمیم

 !بود؟ طونیو نگاه، چقد شچشماش  یوا -

 

 ش حلقه شد دور کمرمم!دست  یوقت ای

 .دمیخند  یبا گرگرفت متعجب

 !کنمی آه خدا االن غش م -

  بیلحظات عج یادآوریدندان به  ریباز گذاشتم با چشمان بسته و لبان زبالشت، طاق یرا رو سرم
 . کردمی ُعمرم فکر م

 م را روشن کردم. باال رفته، صفحه تلفن  یمتعجب با ابرو د،یلرز میهادست  یتو یگوش دفعهکی

 نشده! رهی ذخ یُرند ول   شماره

 لرزان گشودم که... یتپنده و دستان یرا با قلب  جیمس

 ساغر؟«  ی»خوب

 کردم.  پ یتا عیسر یاکننده و با کنجکاو خفه  دمیچندبار بزاق دهانم را بلع  ین یری لرزش ش با

 شما؟«  یخوبم، ول  »

 تلفنم اکو شد.  یدراز در فضا بالنگ با یخوردن، آوا کیمحض ِ ت  به

سبز را فشردم و دم گوشم  کونیآ دیداشتم که با ترد یو ملوس  بیو استرس عج زدی در دهانم م قلبم
 گذاشتم.

 الو؟ -
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هزار رفته بود و مدام خودش را به   یکه از پشت خط قلب من هم رو یدار و مقطع، جورنفس کش  
 . دیکوبی م واریدر ود

 ؟ یخوب  -

 هم فشردم.  یقورت دادم، ُگر گرفته با نفس حبس شده، پلک رو ادـواریاز دفعهک یدهانم  بزاق

 ! ؟ییاوخ،  تو -

 اش، گوشت به جانم نشست.  مقدمهیسکوت، سوال ب  یلخت

 بود ساغر. ی دانشکده، جات خال یومدین  -

 باشد! یبایساغر« اسم ز کردم»ی وقت گمان نم چیه کرد،ی م  یاسمم را هج بای چقد خاص و ز و

 . دمیاز تبسم با ذوق پنهان شده پرس بعد

 خبر؟ ور چه ... از اونیول  امینتونستم ب -

 زد.  میکننده دوباره صداجوابم را بدهد، با ولوم وسوسه کهنیا بدون

 ساغر...! -

 بغل سفت گرفتم. یدستم را تو ریز  یق دهانم را قورت دادم و متکابزا یسخت به

 هوم... -

 لبانم آورد.  یرو یآرامش که لبخند محو خنده

 جونم! گنی وقتا م جورن یا ه؟یهوم چ -

 جوابش را دادم. یاما لحن کنترل شده ا جانی باه

 بله! گمی جونم! م گمی نم ِکسچ یاصوالً من به ه -

 ت هم قبوله خانم! بله -
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 . گرفتی م ینخورده ام را به بازدستقصد جانم را داشت که با احساس پاک  ایارش  اخدا،ی

 زده بود. رونی که از گوشه اش نم ب یو بلع ِ کرار  بزاق تشرح شده دهانم، با چشمان  یسخت به

 ؟ یداشت یکار -

  کی نیهم  یشبه برا کیدر ذهن من،  ایرش و از افعال جمع استفاده کنم، ا یبا او رسم  توانستمی نم
 پررنگ کرده بود.  رییتغ

 ...میحرف بزن یکم ینه، فقط خواستم باهام  -

  یاحشا یبا ُگرگرفتگ  یحت  اشیاتاقم زل زدم، رنگ گلگون شده صورت وداغ  یقد  نهیبه آ یچارگی ب با
 . کردی م یخوانتنم هم

 ! میخب بزن -

 کنان پچ زدم. که زمزمه دیبه درازا کش یاوقفه 

 پشت خط؟!  یهست -

 باشد. یتا جد جنگدیش مفوت کرد، معلوم است که سخت با احساس  یرا حرص شنفس 

 کافه؟! یای ب یتونی م -

 لب زدم.  یانداختم با حساب سر انگشت یگوش  یبه ساعت نگاهم یکرده اش، ن  ریی از لحن تغ متعجب

 ؟ یواسه چ یآره ول  -

 کرد! م یاغوا یجور جذاب کی

 فعال.  زنم،یم  جیو واست مسآدرس   ،یفهمی خودت م  ایب -

 جواب دادم.  یزدم با دو دل  یپلک

 باشه، خدافظ.  -
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 . دمیام کوب  یشان یپ یبا حرص محکم رو تی مبهوت ماندم و در نها قهیکه کرد، داغ کرده چند دق قطع

 که؟! یکوفت! وا داد -

 تو روش نگاه کنم؟  یجورخدا... حاال چه یا

 افشون شده ام پخش و پال شد. یشانه کج کردم که موها یبه رو یسر

را   امکی زده پبا استرس چنگ زدم و شتاب یتلفن را دو دست  ده،یمثل فنر از جا پر ،یلرزش گوش با
 گشودم.

 ....«ابونیصدر، سمت خ ستگاهیا »

 خود زمزمه کردم. با رلبی زدم ز ی ح یلبخندمل ناخواسته

 !ستم؟ یجارو بلد ن من اون دونستی از کجا م -

 

  یکمد مانتو وشلوارم، مانتو انیبه لباسم بدهم، م  یتا سر وسامان دمیساعت، مثل فنر از جا پر دنید با
دورش، دم دست  یطالئهیبا حاش یبه همراه شال مشک  یالوله یبلندم را با شلوار مشک  ینفتی آب

در نظرش    هتاز هر ج خواستمیشدم، م میموها یاطرفهکیو داده، مشغول بافتن جل  یگذاشتم با لب
 بوده و...  حیاو قصدش فقط تفر  کهن یباشم غافل از ا  یعال

  یمترو شدم در بخش بانوان ، صامت و مضطرب رو یهان ی و تجمع مردم، وارد کاب  یشلوغ انیم
 نشستم.  یصندل

و   یکه با خروار خروار لوازم گوش زدمی ها زل مبه دستفروش   کردمی م یباز میهاکه با انگشت  یدرحال 
 یها را به ناف مشترآن  اشان،ی از لوازم فروش  دیو تمج  فیبا تعر شدندیمردم رد م نیاز ب  یشیآرا
 ! بستندیم
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 ینگاهم رو   نیکردن و گاهًا چت کردن بودند، در ب یبه دست مشغول باز یهم گوش یاعده
کوچک قرمز رنگ   یبازن ی ماش شیتا برا دهیمادرش چسب  ید، با توپ پر به پر وپااخمو جمع شپسربچه 

 بود! شیجلو کیدرهم و شدرحال برانداز دو دختر گوش  الی خیرا بخرد و مادرش هم ب 

 

ام داشتم اما  رمتنظرهیغ دارید یدلشوره برا یبا استرس، تلفن همراهم را چک کردم کم   دمیکش یپوف
 بود.  یدلواپس یهاو پراز لحظه  زیانگجانیه  یلیبار خ  ن یاول یبرا هاقرارهنیچه کنم ا

 

 صدر...  ستگاهیا -

 اشان را داخل شال فرو دادم.و مضطرب همه دم یکش میشال و موها  یرو  یاسترس دست با

ته دلم  کردند،یم یگرو ترسناک مس  زیبازار مسگرها، در آن شورانگ  هیشب  یزیچرا در دلم چ دانمی نم
ش را قبول کرده  بودن، درخواست  یدانشکده اتنها به واسطه هم شناختمی که اصالً نم یایاز قرار با ارش

  یبود با سر می کنجکاوو ضعفم؛  سه یچه کنم که درد تمام خس  ینبودم. ول یبودم؛ ابدًا خرسند و راض
 داغ!

 

دلشوره و اضطراب آنقد در دلم بلوا کرده بود که به خبط کردن  رفتم،ی باال م  یبرق یهااز پله  یوقت
 جهت دادم.   ریی خانه تغکافه به مقصد کتاب ری مس یام؛ راهم را به جاخواسته رغمی افتاده بودم و عل

 

ته دلم را  یزی قرار گذشته بود، چ میاز تا  ساعتم یکه ن اندازمیم امی به ساعت مچ نگاهمین  یخودخور با
  خیاز ب کار نیکه ا زدی م  بیم نهرا بشنوم اما باز، باز عقل  ا یارش یهاکه بروم و حرف  دادی قلقلک م
 ست!اشتباه 
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  یکردم. به جا هیخود را تنب   کردم،یم  یها خال وجود آمده را سر کتاب عقل و احساسم به  نی که ب یجدال
 دار بردارم. کتاب از امانت گرفتم تا سه  میتصم  ال،ی و فکرخ یخودآزار

به محض خارج   شدمی سر به کتاب و آرام، در سکوت رد م یهابا جوان لیکتاب طو یهاقفسه  انیم از
 برخاست.  فمیک یدراز از البابالنگ یآوا ابان،ی سر خ دنیشدن و رس

 دندان له کردم.  ری ز م رالب  ،یجو به دنبال گوشبغل و جست   ریها زبا دست گرفتن کتاب حواسی ب

 بله، الو؟! -

 تو؟  ییباباجان، کجا -

 پلک فرو بستم. متعجب

 شده؟ یزی... چآمی دارم م ابونمی. سر خ یی سالم بابا -

 .دیبه گوشم رس  یزیبخش بابا محمد با خش خش چآرامش  یصدا

 ...دمیخر لهیوس کمه یمغازه،  ای ب سرهی -

 دادم.  ی راه رفتن، پاسخ کوتاه  نیبا عجله ح عیسر

 چشم چشم اومدم. -

 خدافظ باباجان.  -

 فعال. -

 ...رومی م  یآرتی زده به سمت ب تند و شتاب یبا قدم ها کنمی که قطع م  تا

 

 .کشمی داخل مغازه کوچک بابامحمد م ینفس نفس و قورت دادن بزاق دهانم، سرک با

 ... باباجونم؟! ییبابا -
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  دیسف درهکی کوچک  خچالیسمت  جانم،ی خاطر هکج شده و عطش به  یکه با لب  امدی ن ییصدا چیه
  تیبدون اهم کنمی را باز م  شهیدلستر با چشمان برق زده، درب ش  شهی ش دنیو با د  رومیم

 ...کشمی را الجرعه سر م  اتشیمحتو

 !نیخوش اومد -

صورت   یبه رو داخل دهانم را ات یخودم را گرفتم تا محتو  یجلو یشوم، به سختمانده بود خفه کم
 اش نافاغل پخش نکنم! جذاب مردانه

 نازک کردم. اخم پشت چشم با

 ... زهرم آب شد! یِاهن هی ییصدا هی  -

  یاز قفسه روغن ک،یکوچک مخصوص الست وبیزد و با برداشتن آچرفرانسه  و تو  یلبخندکمرنگ
 رفت.  ری گوشه جدول پارک شده، صامت و سربه ز یشایبه سمت پر نی ماش  یدکی یهالوازم 

را تا   شیها نیکه است یآب داربی اش چشم دوختم، لباس سراسر زمردانه یورزشکار  کلی پشت به ه از
 و زمخت شده بودند.  اهیس  ن،یهم از روغن ماش شیهاآرنج باال داده بود و دست 

 ی دارش روحالت  یچندتار موباال رفته بود اما   یکم  گر،یبدون ژل و هزار کوفت د شیموها
 ...! بهاوند ذاتًا جذاب بود.کردی م ییدلربا یبود و حساب ختهی ر اشی شانیپ

 !؟یبه کجا زل زد -

 . دمیسمت عقب برگشتم با اخم پرس دهیقلبم، با لب برچ  یرو  یبا دست دمیاز سر ترس کش «ینی»ه

 شما!     ی کن ایمنو رونه اون دن یبابا قصد دار -

 : دندیُپرش باال پر یابروها جفت

 شکر بخورم که دخترم رو حواله عزرائل کنم. من

  زیقرمز( تم یکه با ُلنگ) دستمال نخ اشی خود به خود از هم باز شد با ذوق به دستان چرب شمین
 کج کردم. یبه خلوت بودن مغازه، سر یشدم با اشاره ا  رهیخ  کرد،یم
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 چرا؟! زنهی مورچه پر نم -

 رو به من زد.  یندکوتاه لبخ   حیتصح  با

 .زنهی پرنده، باباجان پرنده پر نم  -

 باال انداختم. یاشانه  تفاوتی ب

 !آشونی هم بال دارند البته بعض مورچه -

 

به چپ و راست تکان داد: از دست تو پدر   یش، سرتکان دادن شانه و جمع کردن لب داخل دهان با
  نیماش  یدکیو فروش  دیخر ی حسابا  نیک من بنداز ببنگاه به دفتر دست هی برو   ای... بایب  ،یصلوات

 خورده!چقد واسم آب

 

 کیکه  ی را باال کشاندم و داخل اتاقک شش متر میمانتو یهان یباال انداختم، متفکر آست  یابرو لنگ
و   ختهیخدا خم بهم ر شهیانداخته بود و هم یصندل یکه رو یریساده با حص یبا چهارصندل  یچوب  زیم

 کرده چشم دوختم.اتاق هنگ  ینامرتب بود، داخل شدم با تعجب به مرتب 

به   لینمور را تبد نیرزمیعادت نداشت دفترکارش را جمع کند البد کار بهاوند بود! از او که ز بابامحمد
 نبود. دیاتاق قابل سکونت کرده بود، اصال بع کی

بود، با خباثت چشم  کیرالستی تا که سخت مشغول عوض کردن یلبخندزنان به بهاوند  یرچشمیز
سرگرم    زی م یخود را با دفتر قطور رو عیپاچه سرشدن بابامحمد هول و دست  کیدوختم اما با نزد

 کردم. 

 نه! ایدادن وام واسه پس مونهی م  یزیچ نی بزن، بب ن یبابا اون فاکتورا رو هم با دخل تخم -

 حساب بزرگ بابامحمد مشغول شدم... ن یتکان دادم با خودکار و ماش یسر حواسی ب

 حساب زل زدم:   نیزدم با اخم به ماش میموها  یجلو  یحرص چنگ با
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 !اد؟یچرا کم م یلعنت -

 شده بابا!  یزیچ -

 سوال بابامحمد، نفسم را پرشتاب رها کردم. با

 !آدی وسط جور در نم نیا یزی چ هی یرو با دخل جمع و کسر کردم ول  دایمن تموم سر رس ،ییبابا -

: عجب، پس حدسم  د یبا تفکر کش شد،یم دهیش دپشت کم  لیب یکه پشت س ییهالب  یرو یدست
 .درست بود 

 را خاراندم.  میوواج متعجب ابرو هاج

 !؟یدرست حدس زد روی چ -

 

دفترچه؛   یبرداشت و از رو زیرا از گوشه م  یمیقد اهیجواب دادن، تلفن س یلبخندزدن و حت  بدون
 را گرفت.  یشماره ا

را   اشی شانی پ  یعرق رو  ،یکه با دستمال آب یبابامحمد زل زدم که بهاوند درحال یبه چهره جد متفکر
 .شدی با سر و صدا داخل مغازه م  کرد؛ی خشک م

 ... نیا نیمحمدآقا بب  -

 بابا دوخت.   یچهره عصب اشاره بابا، بهاوند متعجب نگاه مبهوتش را به تلفن و سپس به با

 بابامحمد از دفترش خارج شدم.  یبدون توجه به مکالمه جد نیاتاق گرفته بود، بنابرا یهوا

 به کمرم دهم که... یدستانم را تا باال کشاندم تا کش و قوس یخستگ با

 !کنن؟ی بحث م  یمحمدآقا دارن با ک  -

متفکر   شد،یم دهید شیرو  نی شکه رد ِ روغن و واکس ما یسرشانه به صورت یاز رو یرچشمیز
 براندازش کردم. 
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 !خورهینم  ییبابا یدایدخل با فاکتور خر دونمی نم -

 

اما به محض اتمام تلفن بابامحمد، با   دمیگفت که نشن  رلب ی ز یزیکرد و چ  بیهم ک  یرو یپلک  ریمتح
مشغول حساب و کتاب  تی و مهم ینشست و بدون توجه به زحمت من، جد  زیچندسوال؛ پشت م

 شد!

  نیکه با مهارت و تند اعداد و ارقام دفتر وماش کردمیرا رصد م   شیکارها یچنان با کنجکاو هم من
محمدآقا االن  دیسرش را باال آورد: بفرمائ تیبا رضا ساعتمیبعد از ن  کردی م یکل  یبندحساب را جمع 
 . مشکل حل شد

 

 که من هم جاخوردم.  دیش را پرسسوال  یوق زده طور یهاشوکه با چشم  بابا

 ! ؟یچ یعنی -

 گفت:  یرو به بابامحمد باخونسرد ندازدیب می به صورت سوال ینگاه یحت کهن یبدون ا بهاوند

رفته باال و از اون طرفم، ما هنوز   هامت یاالن ق یول نی جمع بست  میفاکتورها رو شما با حساب قد »
 !«آدی جور در نم زیچچیخب معلومه که ه م،یریگیم یاز مشتر هان یماش ریرو بابت تعم  مینرخ قد

 

 براندازش کردم.   زشدهیربا چشم نهیباال انداختم، دست به س یلنگ ابرو متعجب

 !ارمیپس واسه همونه که همش کم م -

را به   هم بستم. بهاوند با همه حساب، مهارت و هوش خودش یلک روآلود پسوال بابامحمد، اخم با
 بابا ثابت کرده بود.

 اوستا! -
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از کنارم گذشت، با   شکر«ی و با گفتن » اله  دیصورت متفکرش، کش یرو یدست ،یمشتر دنیبا د پدرم
 سرم را برگرداندم در سکوت وارد دفتر شدم.  ف یو بالتکل  دهیبرچ  یلب

کوچک را در   رگاهی تعم  ریساده برخاست و بدون واکنش مس یصندل   یاز رو نی نگ س دنم،یبا د بهاوند
 گرفت.  شیپ

 

  بارهکی ادداشتم،یو برداشتن خودکار و دفتر  زیم یبعد با خم شدن رو  کردمی نگاهم دنبالش م  با
 شدم.  یمتوجه تلفن ساده ا

 !هیمال ک گهید نیا -

 بودم که... اشی را برداشتم درحال برانداز و بررس  تلفن

 د؟ یببخش -

را پشت کمرم پنهان کردم با گشادشدن مردمک   یو هول شده گوش زهی غر یزده از رو  وحشت
 تکان دادم. یچشمانم، سر

 بهاوند؟  یآقا هیچ -

 . دیرا کاو  زیم یرو یزی با اخم ر سرگردان

 ن؟ید یرو ند می شما، گوش -

 

 زدم.   یلبخندپراسترس چپ،ی کوچه عل همراه

 ؟ یکرد داشیپ دیبگرد شا ادیمن؟! نه، ب -

  یاش، کالفه پوفتلفن  افتنیو رو کرد اما با ن  ریرا ز زیم  یهمان حفظ اخم و صالبت، صامت رو با
 .دیکش

 گذاشته بودمش! جان یمطمئنم ا -
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 .دمیبلع یاخنده را با زدن تک دهانمبزاق 

  ارمیکردم، م داشیپ یگردم وقت یبرو سرکارت، من خوب م  یخوای دور و براست، م نیِا پس هم -
 واست و... 

 !کنهیم  ری رقی چرا ق نینگاه بنداز، بب هیرو   نیلمنت ماش نیا ای بهاوند جان ب -

 

بلند   شدیرد م  ر،یدرگ یام با فکرزدهچشمان برق  یکه از جلو یتکان داد و درحال  یبه ناچار سر بهاوند
 جواب داد.

 چشم اومدم. -

 . دمیرا ناخواسته شن اشی رلبی حرف ز 

 بود!  زیم یمطمئنم رو -

 . دمیخند  یرها کردم و بابدجنس یشده ام را با آسودگاش، نفس حبس محض رفتن  به

 کار دارم...  ی کل  تی با گوش زمی عز -

 رفتم... شیهاام یپ  ستیل یکنجکاوانه و با عجله تو سپس

 

 .ستادمیاش را دم دست محکم گرفتم و پشت سر بهاوند الفن سادهت  یلبخندمحو با

 بهاوند...؟  یآقا -

 شانه اش کج کرده وبه زحمت باال گرفت.   یسرش را رو متعجب

 !ییا شما  -

 اش را در کف دست تکان دادم. یپا نشستم و گوشپاشنه  یاش روشده، مقابل  لی ما یسر با

 افتاده بود. زیم یکشو یکردم تو داشیپ -
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گرش بودم، گنگ چشم دوخت:  که خونسرد نظاره  یسپس به من  یاول به گوش یج یبا گ  جاخورده
 شد، ممنونم.  دایخوبه پ

 

 !نیهم

از   دمیبه صورت منتظرش پاش  یشخندکج یسوخته، ن اهی روغن س دنیرا جلو آورد که با د  شدست
را   یرش را آرام باز کردم گوشلباس کا ب یج  بیز ش،ی ناباور  تیبه او شدم در نها  ترک یعمد، نزد
 را هم بستم. بیلباس کارش فرو دادم و با حوصله ز سمت چپ بیداخل ج

 !شکنهینه م شهیم  ینه روغن یطورنیا -

 رو به رو شدم. اشره ی و خ  نیسرم را باال کشاندم با نگاه سنگ کهن یهم

خود را جمع و   عیتنم رد شد که سر یهاسلول یاز رو یو ملوس   ندیخوشا زیهو چ کیجاخوردم،  اول
پاچه عقب کردم با  چشمان نافذش، دست  یرگ یبا عجله بلندشدم با خ یاجور کردم. بدون حرف اضافه

 خارج شدم...   بیقر یبا حال  رگاهیهول و مضطرب از تعم یخداحافظ 

 

نافذ دست از سرم بر   یچشم دوختم اما چشمان توس می اتاق به صورت گندم یقد نهیآ یجلو
 !داشتندی نم

 

هوار   عقلی بلندم حواله مزاحم ب   غیو ج  شودی باز م هوای که در ب فشارمیهم با حرص م یرو  یپلک
 . شودیم

 !؟یفهم یتو، نه واقعا نم  یایاالغ م نی ع یکه سرت رو انداخت  ستلهیمگه طو -

 نثارم کرد.  یاغرهچشم هیسم

 گ! درست حرف بزن...مر  -
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 در هوا تکاندم.  یدست یعصب

 درست برخورد کن تا درست حرف بزنم االغ! -

 با اخم براندازم کرد.  دیکش یاکالفه  پوف

 ؟یریگی و پاچه م ی! افسار پاره کردهیها چ -

از کنارش با غر   ه،یسم با تنه زدن به شانه  اندازمیبافتم م یموها یکوتاهم رو ی حوصله شال گلبه  یب
 .شومی رد م

 ! ارهیکم م شتینه من که سگ پ ییشما  ریگپاچه -

 . خوردی اش که با خروناس از پشت سرم به گوش مخفه   غیج

 کوفت، مرگ دستم بهت برسه... -

 زدم و بلند از عمد داد زدم. یپوزخند  یاش، حرص وسط بلغور کردن دمیپر 

 !گهیبرو رد کارت د یشد یابابا قهوه ،یستی ن  یمالدستتم برسه  -

با چهره سرخ شده،   دمیهو زبانم را محکم گز کیاز خجالت  ،یموذ انیبابا و بهاوند البته شا دنید با
 پاچه گفتم. دست

 بهاوند شما هم سالم! ی ِا سالم شوهرخواهر... اوا آقا ،ییسالم بابا -

 

سر برگرداند.  عیو شال کوتاهم انداخت، سر میزانو یبنفش تا باال  کیبه تون یچشم و ابرو ییبابا
 جوابم را داد. یبه گرم توجهی ب  یموذ انیانداخت اما شا نییسرش را پا عیبهاوند هم سر

 !طونی آ ش یکنی خوب با خانوم ما کل کل م ورا؟نی! از ادهیبه به ساغرخانوم آفتاب و مهتاب ند -
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  ان،ی به نام شا  ینثارش کردم با حس بد و مشمئزکننده ساطع شده از وجود مزاحم یدرآر لبخندحرص
 ؟ یبرگردم عقب عقب قدم برداشتم که: خورد کهنیبدون ا

باره با تنه زدنم به سمت راست، از کنارم   کیکنم،  هیسم حواله   یشکنجواب دندان خواستمی م تا
ش  داخل  عیدر اتاقم، سر دنیبه محض د یول  دمیخط ونشان کش هیسم یگذشت. با اخم برا یعصب
  ادمی که تمام فر دمیکش ییصدای ب  غیج زد،ی م رونیکه دود از سوراخ دماغم ب یبا حرص درحال  دمیچپ
 !شد ی دهانم پرتاب م یجفت دستانم رو  یرو

 !هیسم کشمتی م -

*** 

 

 راه افتادم.  یم با استاد گودرزآرام سمت کالس  ل،یفرانس یرا با بغل زدن کتاب د کالسورم

 گاهچیبود که ه بی! عجدمیدرحال بگو وبخند د شپی را کنار اک  ایارش  شدم،ی ها که رد مکنار پله از
 اش نشده بودم! گونه  یمتوجه چال رو

و حالت   دیصورتش ماس  یلبخندش رو دنم،یبا د ایلبانم نشست که ارش  یرو  یلبخند نامحسوس
 و سخت فشرده شد. یباره کامالً جد کیش صورت 

انداخت! عمال آدم حسابم  ارشیبودم که پشت به من، آرنج دور شانه ک  ستادهیها اپله  یرو متعجب
 !دادیطناب نشانم م یحت ای دادی نکرد، چراکه قبالً او به دنبال من؛ مدام نخ م 

 کردن؟! یمحلی و ب   ایارش  د،یباال پر میابرو جفت

 !اوه

 مغشوش سمت کالس راه افتادم... ینامفهوم تکان دادم با فکر یتعجب سر با

 شکل؛ نشستم.  یضی فرم ب خوش  نکیخوان کالس با آن عدخترآرام و درس  ن،ینازن  کنار

 ؟یناز یخوب  -
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 . یمرس  ،ی: هعد یبرگه آچار کالسورش طرح کش یزد و با خودکارش رو  یپلک

 لب زدم.   ،یلدسته صند یرو مفیزدم با گذاشتن ک یشخندین

 که حوصله نداره؟ میدار ی ناز هیممنون، منم خوبم، همه خوبن فقط  -

 ش بود.زلف طرح دنینگفت، صامت مشغول کش یزیچ

با سر و صدا داخل    ایارش پیپسرک چشم دوخته بودم که اک ریناقص تصو لیبه شکل و شما   کنجکاو
 کالس شدند. 

اش خروس  خندان دوختم، انگار کبک   یایبرگه باال گرفتم به ارش  یسرم را از رو یرارادی و غ عیسر
 ! خواندیم

 به من دست داد!  یزد که حس سوختگ یپوزخند بد ام،ره ینگاه خ  دنیبا د ارشیک

 !کرد؟ینگاهم م یروزی با پ طورنیآن شب باخبر شده که ا یاز ماجرا ارشیک  نکند

که   کردمیم  کیبار تردکننده یو تهد زتریچشمانم رشدم و مدام  رهی خ  ارشیبه ک  یظ یبا اخم غل دهیترس
 انداخت.  نیدم گوشم طن ن ینازن یرلب یخورد و تشر ز میبه پهلو یسقلمه

 کنه؟ی داره نگات م  ایارش ن ی! ببیبه اون بدبخت زل زد یجورن یچرا ا -

دوختم که متعجب  ایچشمانم را به ارش دیترشح شده دهانم را با حرص قورت دادم با تهد بزاق
 جاخورد!

 دادم.لب تکان  ،ییآواچ یبدون ه ناخواسته

 چشه؟«  ارشیک »

به من سراند. سپس   ینگاه حرص  کی و  ارش ینگاه به ک کی خاص باال برد، مشکوک   شیلنگ ابرو کی
  یصندل فی رد یرو  یمنتظر واکنش تندم شود، پراخم و شاک کهن یتکاند. بدون ا میبرا یبا تاسف سر
 اول نشست!
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 باز دم گوشم پچ زد. نی نازن

 ! یزل زد یجوراون ارش یو ک  ایچرا به ارش  -

 . دمیخفه غر  رلبیز

 !نیاونا عوض  کهن یا یبرا -

 متعجب لب زد.  نی نازن

 وا؟! -

 ندادم *" نیبه حرف نازن محل

 

کالس را ترک   عیتا سر کردمیم یآلود نت برداراستاد را تند و اخم یهاشده بودم و تمام نکته   یعصب
 زبان چرخاند.  یرا رو   د«یاستاد جمله» خسته نباش یکنم، وقت

  نیاول ن،ی نازن زدهرون ی به چشمان ب تیاهمی ام انداختم و برا داخل کوله  میهال ی سرعت تمام وسا به
 رفتم.  یم نییپا انیدر م یکیها را خارج شدم. پله  نفر بعد استاد از کالس 

 ... کردمی ناخن به دهان، مدام ساعت را چک م یبا خودخور ستادمی ا نگیمحوطه پارک  در

ام شد با  زودتر متوجه  ایشدم، ارش کیاش نزدسمت  یکنار ساسان، با حرص و عصب  شدنید با
 ام، پلک زد.ُگرگرفتهبه صورت   رتی اما ساسان با ح  ستاد،یا یبا زدن پوزخند شی سرجا یتفاوتی ب

 شده؟ یزی واو خانم مهرجو! چ -

 جنباندم. یو مصمم سر  یجد ا؛ی به حضور او، رو به ارش  تیاهم بدون

 باهاتون حرف دارم...   ،یتهران یآقا -

 و کوتاه افزودم.  یدرهم ساسان، جد یهابه اخم   یرچشمیز

 البته تنها.  -
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من هم  ا،یارش  یدیقصد عقب رفتن داشت که با جمله تاک  اورد،ی خودش ب یرو به کهن یبدون ا ساسان
 مبهوت ماندم. 

 هست زودتر بگو و شرت رو کم کن! یحرف تنها ندارم ساسان، توام هرچ یکس  چیمن با ه -

 چشم دوختم. اشغه یو شش ت یو چشم حدقه زده، به صورت جد  بازمه یدهان ن با

  ری دم گوشم؛ با تحق ی سانتاش را کم کرد و در سهفاصله  یخند، با کج سکوت بهت آورم استفاده کرد  از
 مادمازل!  نمتیبی کنان گفت: آخه در حد خودم نمزمزمه

 

  ی رد شد و ساسان هم با لب یآوری خنده کفربدون مالحظه به خرد کردن غرورم، از کنارم با تک  سپس
 کج شده؛ نوچ کنان عبور کرد. 

را درحال   ای عقب برگشتم که ارش کردهظ یغضبناک با مشت کردن دستانم و غ خورد، ی خونم را م  خون
 !افتمی  دشیجد لی اتومب انیسوارشدن م

 گران تمام شد. میبرا اشیی اعتنا یو ب ری خود شکستم، غرورم، تحق در

زد  میسه بوق پشت سرهم برا شد،یمرد   یآفک یا تچشمانم ب یاش از جلو لیبا اتومب کهن یمحض ا به
 با تمسخر و پوزخند راند!

 

 زد...   شیاز سر بغض و تمسخرم گوشه چشمانم را ن یاش، قطره اشک محض رفتن  به

 !»یدی و پس مکارت   نی... تقاص اایارش یدی شو پس متقاص  »

 

 !گرفتمی م اشی خرد کردنم را از او و تکبر لعنت ییبها  پرداخت،ی را م شی بها

موجود   نیمارموز رو به رو نشوم، هرچقدر من از ا انیانزجار و چندش سرم را برگرداندم تا با شا با
 ! کردیکاذب نسبت به من م رتی از قبل احساس غ شتریاو ب شد؛ی چندشم م



 دل رهیچ

163 
 

راست و   بودند،کنارم نشسته  هیو سم حانهی به تو دارد؟ انگار نه انگار که مامان ر  یکار من، چه دخل  آخر
 !زدیمزخرفش حرف م قیآنها از رف یجلو شرمانهی ب

 که من هم همان اشتباه را انجام دهم! شدی نم نیبر ا لی خودش را بدبخت کرده، دل هیکه سم حاال

 شیهابه گوش کردن مزخرف  یل یچشمانم را در حدقه چرخاندم تا باور کند؛ تما حوصلهی و ب  وارکالفه
 ببندد! شیبرادر دوزار شی سته تا من را به رندارم اما انگار کمر همت ب

واسه من  هیساغرخانم... تو با سم  خوامی و منم صالحت رو م غمبرهیگفتن ازدواج سنت پ میاز قد -
 و...  یندار یفرقچیه

 

 زدم. یبا معنا پوزخند ناخواسته

 نکن! سهیلطفًا منو با زنت مقا م،یو آسمون هست نی مثل زم هیمن و سم -

رفت با طعنه؛ دست نامزدش   یاغرهپشت چشم  میبرا هیبازش را با بهت فرو بست و سم  دهان  انیشا
 را گرفت. 

 !گهیهست د هیسم  هیفقط  لیکل فام ینباشه تو یباالخره هرچ گه،ی راست م  -

 باال انداختم.  ییتک ابرو کردهپوف 

 شوهر کردنم. یالبته تو ستین  یدر اون که شک -

و  انیترمه برخاستم با سر شا یپشت یاز رو الیخی که ب دیخط و نشان  کش میچشم برا با
 شد.  دهیهم سمتم باال کش حانهیرمامان

 کجا؟!  -

 کجا؟  -

که منشاءش روز خرابم با   یباال انداختم با سردرد یاها، شانهتفاوت به» کجا« گفتن همزمان آن  یب
 شد. میدال بر سردرد  ان،یشا رمنتظرهی و حضورغ  ایارش



 دل رهیچ

164 
 

  نتیراست سمت کاب کیداخل آشپزخانه شدم  دادم،یرا با سر انگشت مالش م  امقهیکه شق  یدرحال 
 مسکن« برداشتم. ش»ی رفتم و از داخل کشو

 ، اوف!اوف بابا  -

داختن قرص،  آب ُکلردار پر کردم بعد به همراه ان یکم  رآبی برداشتم و از ش دی را از آبچکان سف  وانیل
 . دمیآب را هم سر کش

 !نی ستیروبه راه ن  -

  دیخر  سهیکه کنار چارچوب با دو ک یبه بهاوند کردم،ی دور م میهالب یرا از جلو وانیکه ل ین یح
 بودم، دردمند چشم گرفتم: ستادهیا

 نه. -

برود،   رونی از آشپزخانه ب خواستی گذاشت و تا م  یزغذاخوری م یرا رو  دهایخر سهی نگفت اما ک یزیچ
 . دمیحوصله پرس  یدفعه با عجله ب کی

 ... یخوری م یچا -

 اضافه کردم.  یمکث کوتاه با

 بهاوند؟  یآقا -

 .آمدی م  یلیمردانه و جذابش خ  سینشست که به ف اشی لبان گوشت یرو یح یلبخندمل 

 !زدیلبخند م  شهیهم  کاش

 بهاوند؟! یحاال چرا آقا -

 خاراندم.  انهیناش میاش؛ گوشه ابروخاص   آرام واز لحن  متعجب

 بود؟  یچ تی ل یشما فام ی ... راستایبگم؟ بگم بهاوند آقا   یخب، چ -

 شدم!  مهیلحظه محو آن خنده نصف و ن کی یزد که برا میبه رو یبلند مهی بار خنده ن نیا
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کنج  یدادم در مقابل بهاوند ناخودآگاه لبخند محو  هی تک ییشوظرف  نکیکمر به س نه،یبه س دست
 صورتم را نقش بست.

 ترم. من راحت  نیچرا؟ همون بهاوند صدام بزن گهید  یل ینه توروخدا، فام -

 باال انداختم. یکرده، متفکرشانه اجمع  لب

 راحت نباشن! هیبق  دیشا -

 مزه کرد.ش را حرف  ،یگرفت که با تکان دادن سر ه یمنظورم را از بق قاً یدق

 !نی دونی هرطور صالح م -

 .خوردی بر نم  یسر به سرش گذاشتن به جا یکم

 بهاوند!  یبهاونده... آقا  یصالح در گفتن آقا -

 کهنیا یاش برا تکان داد و بدون حرف از آشپزخانه خارج شد. به محض رفتن  میبرا  یسر لبخندزنان
با بهاوند    دیکند. با یباز تواندی ا من نمکنم، ب اشی حال میرمستقی طور غ کی را آتش بزنم و  انیشا
 ! کردمی تر برخورد منرم 

شده  دهی داخلش چ همراه قنداق و پولک  یرنگخوش   یاستکان چا کیکه  ی آرکوپال  ین یس نیبنابرا
  اطیسفت بغل گرفته بودم تا تکان نخورد؛ با احت ینیکه س ینی درح زشدهیت یهاچشم انی بود، را از م
 زدم.  شیراه افتادم و بلند صدا نیرزم ی به سمت ز

 بهاوند؟  یآقا -

تا انتها باز شد و بهاوند با نفس نفس پشت در    عیسر یکردم که در آهن یبه اتاقش را ط یمنتهپله سه
 .دیتا نصف گردن سرک کش

 دم. اش اشاره کرعرق  سیبه سر و صورت خ  متعجب

 !ه؟یچه وضع نیا -
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  یلیبود، خ یمشک  یبه پوشش که تنها رکاب  دزدنمیانگار از د کردی که خودش را جمع م  یدرحال معذب
 معذب بود!

از   توجهیباال انداختم ب   یبوکس، تک ابرو یهاکشدست  دنیآورد با د ینیس  کیدستانش را نزد تا
 کنارش رد شدم. 

 !؟یری رو بگ ینی س یتونی م یجوردستات، چه نیآخه تو با ا -

گذاشتم که ناغافل   یقال  یرا آرام رو  ینی فرش خم شدم و س یرو تفاوتی که ب امدی از او در ن ییصدا
 اش بود! ی مشک  یرکاب  یرو یراهنی پ دنیزده درحال پوش بهاوند افتاد. شتاب یپاچگدست  ینگاهم رو

 ! ؟یپسر ید مطمئنبهاون  یآقا ،یباز که به جنب و جوش افتاد -

 !دیاز دهان نفس کش بیو قر بی فرستاد، عج رونی ب ینی را پرصدا از ب اشنفس 

 ! نیشک دار -

 .ستادمیا شبوکس سه یکنار ک   تیاهمی خنده ام گرفت، ب  اش،ی لحن جد از

 دخترا؟! هون یع یریگی آخه رو م -

 

نشست.   یجوابم را بدهد، سمت مخلفات ساده عصرانه اش رفت و کنارش با خستگ کهنیا بدون
 زدم. یشخندیاستکان را برداشت به دقت نگاهش کرد که منظوردار ن 

 !زهی تم -

باال فرستادم، اما تا  طنتیکرد که جفت ابروانم را با ش  یسکوت باجذبه و اقتدار نگاه گذار در
 اش کنم.تجربه  بارک یام کرد تا وسوسه  یزی. چدمی را د شیهاکش دست

لبخند   اشی دستانم فرو دادم که گرم یرا تو  شیهاکشبدون مالحظه به تعصب بهاوند، دست  پس
 لبانم آورد. یرو

 ضربه را زدم.  نی گارد گرفته و اول یداشتم با ژست کامالً جد یخاص  احساس
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 یجلو  ایچهره منفور ارش بارهکیچرا  دانمی به دستم وارد شد، نم یو درد آرام دهینخراش یصدا
 شد.  یچشمانم تداع

که به صورت   یبوکس ضربه زدم... طور  سهیو خشم؛ محکم به ک ظی بار با غل نی چه شد که ا دمینفهم
 !دم یکوبی م ا ینحس ارش

 شما...! یکنی م  کاری ساغرخانم چ -

از زور خشم و نفرت نفس   زدم،ی وار مضرباتم را حملهبا دو دست  بارنیبا بغض و خشم ا غضبناک
 !دم یشنی بهاوند را اصالً نم  یهااز اون طرف هم صدازدن  زدمی نفس م 

بودم!  زانیدور و برش آو یدخترا هیرفتار کرد که انگار من هم مثل بق  یبا من طور  ایصبح که ارش از
 ! کردیم امی کفر یو تمسخر به اندازه کاف ری . تحقدانستی م یک ی من را با آنها 

 !یلعنت

  ایکه جمله ارش یبار درحال نیاما ا کرد،ی دستانم هم گز م دستانم عرق کرده بود و پشت مفصل  کف
بهاوند به   ه«ی»کاف یمشت محکم با صدا کرد،ی م  ارینم اشک از گوشه چشمم ش شد،ی م یکاوری ر میبرا
 وارد کردم.  سهیک

مادمازل... مادمازل...  نمت،یبی مادمازل... آخه در حد خودم نم  نمت،یبیم نم آخه در حد خود »
 مادمازل...«

 

بهاوند   ا، ی ارش یکه جا فتمی ب ایبا لگد به جان ارش  خواستمی چشمانم را گرفت تا م یخون جلو  بارنیا
 کش گرفته بود. دست  یآلود جفت دستانم را از رومتعجب و اخم  یبود که با صورت 

 ه آخه!چت شد -

 . دمیشده دهانم را با بغض و اشک فرو دادم، با تکان دادن سر و دستانم؛ ناباور عقب کشخشک  بزاق

درحال تکان   یبوکس در گوشه ا سهیدستانم را آرام رها کرد، ک  میرارادیهم مبهوت از حرکات غ  بهاوند
 ش بودم! وسط اتاق   قاً یخوردن بود، من دق
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آلود بود را بغض  دهیرا که به تنم چسب مک یُشره کرد! با انزجار تون امقه یدرشت عرق از کنار شق یهادانه
 تکان دادم. 

 افتاده درسته...؟! یاتفاق  -

 

 آلودم را به چشمان اش دوختم. بود، ناباور نگاه اشک دهی آرامش پرس تی نها در

 باهاش! یکنی م کاری و بشکنه، تو چدلت  یاگه کس -

ش  صورت ملتهب  یرو یمسکوت دست تی مکث کرد، در نها جیسوالم جاخورد. چون منگ و گ از
 .دیکش

  بهیدرد داره اما اگه غر یل یاش خباشه که خب شکسته زی اش داره، اگه واسم عزبه شخص  یبستگ -
 باشه... 

 

 رها کرد.   نهیاز س یزد و آه  یکرده بودم که لبخندمات  زی و گوش ت زیر چشم

 عدالت خداوند. به  سپارمشیم -

 به شعارش زدم.   یپوزخند

 و بندازه جهنم که!دل شکستن، اون  هیواسه  آدی خدا که نم -

 

 .دهی حتمًا م ایاون دن  ای ایدن نیا یتو  ایتکان داد: درسته اما جزاشم  دیبه تائ  یسر 

 لب زدم.  ناخواسته

 که جزاشو بده؟! یدیتو د -

 . دیلب گز شوکه
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 کفره! -

 انداختم. حوصلهی ب  مسی خ  یموها یافتاده بود را دوباره رو میهاشانه   یکه رو یحرص شال با

رو که شکستن؛ رو دو برابر پس    یتا تقاص دل کنمیم  یخودم کار مونم،ی منتظر عدل خدا نم یول -
 بدن... من ساغرم و... 

 

 افزودم. یری خوددرگ یقدم برداشتن با نوع نیح

 .ستمیهم ن کسچ یمثل ه -

 . دمیش خارج شوم، استدال و منطق جالبش را شناز اتاق  خواستمی م تا

 نشیاکه تو به مسبب  یاز درد شتریدردش ب  ره،یگیش مکه خداوند از مسبب  یکجزائ اون   یول -
 !یدیم

  

 بلند، تند سمت هال راه افتادم.  یهااش، با قدم از منطق  ظی کردم، اما با غ یکوتاه  تبسم

 مشکوک رخ به رخ شدم! هیرا در آوردم با سم میهای که دمپا تا

سرم بلند   یرا رو   شیاز کنارش رد شدم که صدا تفاوتی کرده اش کردم، ب شیبه صورت آرا  یفیظراخم
 کرد.

 !شم؟ی دارم رد م ی ن یبی نم یکور ،یهو -

 کردم.  یادندان قروچه یعصب

 !یریگی تانکر همه جا رو نم نیو ع یشیالغر م  یاگه کمتر کوفت کن  -

 ساغر...؟! -

 باال داده، جواب دادم.  یمامان را با لب  هشدار
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 خانم برنخوره! هی سم ژیساغر خفه بشه که به پرست گه،یآره د -

را با کنار شلوارش   اشس یخ یهاکه دست  یدرحال  انی تکان داد که شا یبا تاسف سر حانهیر مامان
 از آشپزخانه خارج شد!  کردی خشک م

  ی. لعنتکردمی م  ایدر مورد ارش   یفکر دیانزجار رو برگرداندم بدون حرف سمت اتاقم راه افتادم، با با
 قوز بود! یمان هم قوز باالپروژه مشترک 

 

خوش کالس که با  البته سر کیبا پوست برنزه و ش یعمل  یدختر دماغ عروسک  رم،یگی شبنم را م  شماره
 در ارتباط بود! ای ارش پیاک

به گوشم خورد که لحن شاد و شنگول خواننده، قر و   شوازشیپ کی تماس، موز یمحض زنگ خور به
 از خون بود! یااچهی که دلم در یالبته نه من دادی فر همه را تکان م

 الو؟ -

 . دیدندان کش ریعشوه شبنم، لبم را ز لحن

 ! ی... سرحالیشبنم جون؟ خوب  یچطور -

 !دن؟یبود، آخر ساعت هشت شب چه آدامس جوئ  دنیدر حال آدامس جوئ انگار

 خانمم؟ یداشت ی ! کارسمیعس  یمرس -

 . دیام گرفت که با تعجب پرس اش خنده از لحن حرف زدن یالحظه 

 ! سم؟یعس -

 تا مهارش کنم.  دمیرا با ته خنده محکم گز لبم

 ت با اون طلبه؟خبرا از پروژه بپرسم چه خواستمی م آم راستش د،یببخش یوا -

 ودرشت اخبار را کف دستم بگذارد. زی ام بود تا رجمله  نیکه منتظر هم  انگار
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  یآبج ینه به اون آبج اشیزی!؟ نه به اون ههیطونیبالگرفته چه ش یدونی ساغرجون، نم یوا -
 هم دعوته!  یآخر هفته رو بگو که مراد یاش! واگفتن 

  یک یاگه  گفتی گوشش بدهکار نبود م یها نره، ولطلبهگفته بودم که طرف بچه  ژنیمن به ب یندویم
 !کنهی منکرات و چه بدونم حوضه رو خبر نم یکس گهیباشن، د  یمهمون  یتو آج یمس جیبس  نیاز هم

 

 .دمیاش کشزبان  ری از ز یرپوست ی ز یذات  یبا تعجب و کنجکاو اش،ی توجه به لحن شاک بدون

   ؟ی! چه مهمون ؟یمهمون  -

 ...گهید ژنهیدادلش ب  یپارت یگذاشت نه برداشت و گفت: گودبا نه

 . دمیلبم کش یزبان رو جانی ه با

 دعوت هستن؟ ایوقت ک اون -

 کرد و متعجب افزود.  یمکث  متفکر

 ...یایکه ب دهیگفت بهت خبر م  یالبته نازن ان،یدانشکده همه م یخب رفقا -

 با شک مداخله کردم.  مردد

 نگفت! یزیبهم چ یناز -

 .دیبه ختم رس اشیآمد که با حرف بعد  شیخط پ یرو یدارکش  مکث

 !کنهی نم گاین یبه کس  یارش  یتو که باش جون،یداره نازحق  -

 کردم.  یانزجار کلمات را هج  با

 !؟ی ارش -

 صورتم جمع شد که خونسرد جواب داد. یایزاوا تمام
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نگفت بهت. نگران   یزیچ یناز نی... واسه همگهید جونهژن یب ژهیهم مهمون و جونی ! ارشیاهوم -
 ! ارمی نباش خانمم، من واست کارت دعوت فردا م

 را در آوردم. شیخوش قبول کردم و ادا ی*"با رو

 .کنمیجبران م سم،یعس  یمرس -

 افزود.  یوسنشد که با خنده ل متوجه

 ! یبا کنم،یجون، خبرت م   یشیپ -

 

 زمزمه کردم.   یدرآرخنده حرص  با

 !یبا -

 و با حرص رها کردم.  دمی کش  ینیاز نوک ب  قیتلفن را قطع کردم، چند نفس عم کهن یاز ا بعد

 جون؟!  یشیپ -

 جون!«  یشیمن گفت»پ به

 کرد!  بمیهم نص  یابزارمحبت چه

 لبانم جاخوش کرد.  یآخرهفته، لبخند بدجنسانه رو یمهمان  هیقض یادآوریبا  اما

 جون هم که هست، نور اال نور!«   یارش »

*** 

 شروع به التماس کردم.   یبا لحن زار  دوباره

 باشم و...  رونیمنم واسه خودم ب شهیم ی خب مامان، چ  -

 را گرفت و تشر زد.   یسبز یهابا چاقو سر ِ ترپ  حوصلهی ب
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 نه!  یعنیبسه گفتم نه  -

 گردن کج کردم.  یرو   یبا گرفتن دستانش، مظلومانه سر مصرانه

 ! رمیبزرگ شدم و دانشگاه م  گهید یناسالمت ن؟یم که نگرانم بشنه؟ آخه مگه من بچه  یواسه چ -

 با طعنه افزود.  غرکنان

 عاقلت کنه بدتر تورو ...  کهنیا یجااونجاهم به ست،یکه بزرگ ن رهیدانشگاه م یهرک -

 پارچه پهن شده پرت کردم.  یرا رو هایشاه دم،یکش یبلند پوف

اون   نیزارشتی گرفت شما م  پلمیتازه د هیسم  ینه! خب مادر من وقت نیگی م ن،ی زاری م ضی تبع گمیم -
 ی... بزرگ نشدمیو ندار شهیقانونه و نم زیهمه چ رسهیبه من که م یدلش خواست بکنه ول  ی هرغلط

 و...   یو دختر هست

 

 خالص را زدم. ر یت  ظیبا غ دادم،ی و سرم را مالش م یشان یپ  انیکه م یدرحال یو عصب  مستاصل

 !های نگفت  ی... فردا اگه گند باال آوردم نگنیبار آورد یاکاراتون، منو عقده  نیشما با ا -

 نثارم کرد؛ که جاخوردم.   دواریخطرناک و تهد یهاچنان سرش را باال گرفت و از آن نگاه حانهیر مامان

 بهت...  گمی گوش کن ساغر واسه بار آخره که م  -

 کرد و سپس دستانش را درهم چالند. یبه صورتم مکث رهی خ آلوداخم

نه   ی... ولمارش ین  نیع  زهیتازه زبونتم تند و ت یترسرکش  هیچون تو از سم رمیگی اگه به تو سخت م -
نه چون تو  گمیم نی... واسه همهی کی تو نه، دل و زبونت   ی. ولدهی خرج مبه  استی تو وقتش س هیسم

و اخالق   بونخاطر زبه  کسچیکنار... ه  یرو بزار  تیحاال اگه خوشگل   ،یکنیهمش دردسر درست م 
  رم،یگی که بهت سخت م نهی... درد من اتیخواستگار ادیرو بدبخت کنه ب خودش  شهیتندت حاضر نم

  ازاتیامت یاما اخالق و رفتارت؛ چشم همه رو رو یهم سرتر و پربادتر هست  لی فام یدخترا نیتو ب
 ؟ یخون یدانشگاه م یکه تو یدرس نی! مثالً همبندهیم
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 افزود. یقیتکان دادم که با نفس عم  یبه نامفهوم یسر یفی اخم ظر با

  دیبابات در اومدن که دختر نبا یهستن!؟ همشون جلو لتیتحصلف ِ ادامه مخا های ل یخ یدونی م -
ت به درس و  خاطر آرزوهات و عالقه که بابات به یفهمی خونه باباش باشه، م ی سالگ  ستیاز ب شتریب

 سه.. وایاگه تک و توک هم خواستگار دار یول  یندون دیهمشون در اومد... شا یدانشگاه، جلو
 که... ترسهی چون م زارهینم  شی پا پ یکس گهیدانشگاه رفتنت د نیهم

 

 زدم.  یجست یقال ی با حرص از رو  یعصب

 به خواستگار، آره!؟   یتا برس یدیهمه کبرا و صغرا چ نیپس ا -

 و کالفه دستانم را تا انتها گشودم.  یعصب

 رو!  یها؟ ک نم؟ی بب دیرو با یکنم، ک یسره الدنگ عروسبابا من نخوام با اون پ -

 .دیلب گز یو شاک پراخم

 !ارهیدر ب یباز یزشته دختر هوج   ن،ییپا  اریصدات رو ب -

 نثارش کردم. یو خسته خنده حرص درآر سردرگم

تف  یکه چ هیدهن بق یکه شده به دل دخترت نگاه کن نه تو بارمهیواسه  کنمی خواهش م  ی مامان -
 نطق! یو چ  کننیم

خارج   اطی تند از ح  یهابرداشتم و تند سرم کردم با قدم  ظی را با غ  هیسم یچادر عرب  ،یکنار جالباس  از
 درب، نفسم را پرشتاب رها کردم.  دنیشدم. به محض کوب 

 ...  انیلعنت بهت شا -

 رو رفتم. با حرص سمت پارک کوچک کوچه قدم دمیکش یآه

 کرد؟« ی م یبدون اجازه هرغلط  هیسم یالتماس کنم ول  یکل دیرفتن با کیچرا واسه  »
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و   مکتین  ینشستم. لرز کردم از سرد یچوب  مکتین یو مغموم از افکارآزاردهنده مسموم، رو  خسته
 تنم!   یالبته بلوز نخ  کلفتمهی ساپورت ن

ها؛  شدم، به واکنش رهیخ رانیمتفکرانه و ح  یدوربه نقطه چاندمی ور خودم پرا محکم د  یچادرعرب
  یام در چارچوب افکار غلط خانواده، نگرانبستن لهیو بعدش هم پ هیسم یهایها البته خودسرتفاوت 

 از حد مامان و بابا! شیب

 

و دستان سردم را درهم فشار دادم تا از سوز سرما خالص و    دمیکش ینیآه غمگ یو خستگ یحالی ب  با
از   عیسر  نیآذرماه تا گوشت جانم رخنه کرده بود، بنابرا یزده بود و سرما خی امی ن یگرم شوند، نوک ب

 راه افتادم... تندام سمت خانه تند  شدهبه چهره سرخ  تی از آدم و بچه، برخاستم بدون اهم یپارک خال 

 . اورمیرا در ب  حانهیو کتاب سرگرم بودم تا مبادا داد وغال مامان ر  کیه با موزکرد یخودخور  تاشب

 !شد؟یچه م دادند،ی اجازه نم اگر

 کالم بود.   کی جوابش

 !کردمی م دایپ  یگریراه د دیبا چ،یه

 .گشتی به خانه باز م گرید قهیانداختم که بابامحمد چند دق امی به ساعت مچ ینگاهمین

در   هیمامان و سم دنیلباس مناسب، از اتاق خارج شدم، با ند دنیشمردم با پوش متیرا غن  فرصت
مالقه به دست رو به رو   حانهیخونسرد داخل آشپزخانه شدم که با مامان ر یابا چهره  میهال مستق

 شدم.

 باال انداختم.  یابرو یحوصلگ ی با ب  تفاوتی ب

 کوش؟!  هیپس سم -

رفت و بعد از   یزغذاتوریبه طرف م   ین یس یاز گذاشتن مالقه رونگاهم کرد و بعد   یرچشمی ز نیسرسنگ
 بود. های ن یزمبینشستن در همان حال هم مشغول خرد کردن س

 .رونیبا نامزدش رفت ب  -
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  یداخل قور عطر مامان خوش  یرا به برق زدم و از چا یزدم، و در سکوت سماوربرق  یپوزخند مغموم
 . دیای جوش بصامت و بدون سر و صدا کنار سماور گذاشتم تا آب ختم،یر  ینیچ

 

قهار  به  یخورها یدار را برداشتم با سه استکان بزرگ مخصوص چاطرح یانقره   ینیکنار آبچکان س از
 . دمیو مرتب چ قهیبا سل ین یس یاضافه قندان و پولک البته خرماخشک بابامحمد رو

کند. اما با ترفند چندساله ام در خانه،   یرا نظاره م میام کارهاتم  یرچشمیز حانه،ی بود مامان ر حواسم
  یهمه را مرتب رو یدانبه تعدادمان گذاشتم و نمکدان و فلفل   زیم یها را هم روو قاشق  بشقاب 

 قرار دادم. نتیسنگ کاب

 ام را قبول کنند! ها خواستهمدارا کنم تا آن  یداشتم کم دوست

  یسبد مخصوص سبز یرا برداشتم رو ین یداخل قابلمه مالم یبزس  خچال،ی  انیهمان حال از م  در
دو ترب   اشی بای ز یو برا ختمیداخل هرکدام از سبدها ر  یسبز یخوردن با دستان ُشسته شده؛ کم

 قرار دادم. گونهن ییاشان تزبا قارچ کردن وسط  اشانی هم رو یصورت 

گفتن بابامحمد، مثل پروانه به سمتش آرام و با متانت راه افتادم، مامان با چشمان  ااهللیمحض  به
 .کرد ی مشکوک نگاهم م

 . ییسالم بابا -

کمر صاف کرد و   اش،ی نخ یهابعد از در آوردن جوراب  یرا به دستم داد، با خستگ شانیغذا ظرف
 *"دیرا بوس  امی شانیپ

 بابا؟! یماهت... سالمت یسالم به رو -

 کردم. هیاش هدنثار صورت خسته  یح یبخندمل ل

 باباجونم.  ارمیرو م تونیبله که خوبم، االنم چا  -

 جنباند و با حوصله جواب داد. یو بعد مکث سر خسته

 ...  ادیمعطل کن تا بهاوند هم حمومش رو کنه و ب کمی -
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سمت بابامحمد راه افتاد، با عجله داخل آشپزخانه شدم   حانهیرزمزمه کردم تا مامان  یچشم دهیکش 
 . دمیچ  زیم یرا هم رو هاوان یرا دم دست بگذارم، پارچ دوغ و ل یارسفره ی تا سفره و ز

کارم تمام شد،   کهنیهم گذاشتم،ی داخل سبدنان م زدمی برش م  یک ی ی کیها را سنگکحوصله نان  با
 . حانهیتو«گفتن مامان ر ایگفتن بهاوند هم مصادف شد با »ب  ااهلل«ی »یصدا

ش  به رنگ و لعاب  یرنگ پر کردم با وسواس نگاهخوش  یها را از چااستکان تیبا جد صامت
 گرم« فرستادم!خودم »دمم یبرا شخندیانداختم با ن

 وارد هال شدم.  یاما جد حی با صورت مل کردمی را صاف م میکه گلو یدرحال  سپس

  نیو مت  نیشد و سنگ  ری سربه ز  دنم،یبود که به محض د حانهیدرحال خوش وبش با مامان ر ندبهاو
 باال فرستادم.  شیبرا یداد که ابرو  هیتکیدوزترمه یبه پشت یقال  یرو

 بهاوند. یآقا  ینباشخسته -

 تر نشست! صاف  تری و سرش را برگرداند و  کم  دیپاش میبه رو یو محجوب  لبخندکمرنگ

 زدم.  هیاشان گذاشتم، بعد صاف وصامت به بالشت دونفره کنار ستون تکرا مقابل  ین یس تیاهمی ب

 قبول باشه محمدآقا. -

 اش کردم. حواله  یضیبخش بابا نشست. لبخندعرصورت آرامش  یچشمانم رو حانه،یرمامان  یباصدا

 ! ؟ییبابا  یامشب مسجد نرفت  -

 باال فرستاد. یآهسته سر کرد،ی اش فرو مرا در انگشت چپ  اشق یکه انگشتر عت ین یح

 خوندم نمازم رو...  جانی شد... هم رید گهید -

 و مخلفاتش گفتم. یاشاره دست به چا یبلغور کردم بعد با چابلوس یآهان

 !چسبهیم  یسرد حساب  یهوا نیو تو ا یرو بخور، خسته ا  تیچا ایب  ییبابا -

 از کنارم رد شد.  یو خشنود  تیرضا با
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 باباجان. یدیزحمت کش  -

 . دمیلبخند به لب سر و گردن تکان دادم با محبت حرکات بابا را با چشم کاو 

داخل استکان  یرا برداشت، اول قند اشی استکان چا ،یدادن به ترمه پشت  هیبه محض تک کهنیا
استکان اش را   اتی، محتوش پرتاب کرد با صداچرخاند و سپس همان قند َتر را داخل دهان شیچا

 . دیهورت کش

که ناخودآگاه با سرفه پشت سر هم بهاوند، متعجب گردنم را   کردمی نگاهش م رهی خ  رهیخ چنانهم
 جنباندم. 

 !ینشخفه  -

 مادر؟! شدهی پسرم، چ یوا  -

 باباجان؟!  یخوب  -

 

انه با غرور از جا بلند  سر دادم، قهرمان یزده بود، خنده آرام  شیبه گلو یانگار چا کردی سرفه م مدام
چ. بدون   ستادمیا شخندیپشت سر بهاوند با ن  حانه؛یچشمان حدقه زده مامان ر انی شدم، در م

  شدباره صورت بهاوند چنان قرمز  کیکه  دمیمالحظه سه ضربه محکم به پشت کمرش جسورانه کوب
 راه نفس اش درجا باز شد! چیکه سرفه که ه

 همه دادم. ل ی تحو یخندو کج  دمیش، خونسردانه عقب کشاشارا دست  با

 دارم! یاعجب دست شفادهنده -

تنها به   یحرف  چیبدون ه شه،ی سبزتر از هم  اشی شانی بهاوند برافروخته و سرخ بود اما رگ پ صورت
 تکان دادن سر اکتفا کرد!

 پهن کردم... یقال  یبساط شام را رو عیسر ،یلبم کج باال رفت بعد جمع کردن بساط چا گوشه
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 جونم؟  یبابا -

تکان داد.    ه«یچ »یبه معن یاش؛ سرلقمه  دنیحواسم را دادم به بابامحمد که درحال جوئ  یرچشمیز
 شروع کردم.   یبا لحن آرام و مطمئن چاندم،ینان پ یاز خوراک بادمجان ال یاکه تکه ینیدر سکوت ح 

  نیبه ا خوامی م ن،یکه منم دعوتم و اگه اجازه بد رنیگیم  یمهمون هیدانشکده آخرهفته  یهابچه   -
 تون برم.  شون دعوت هستن، با اجازه که دوستامم همه  یمهمون

 .کنمیم  لیگردن صد و هشتاد درجه ما یرو یملتمسانه با ذوق چشمان مظلوم سر سپس

 برم؟!  شهیم -

سپس آرام   د،یسرکش یااش را برداشت و جرعه دوغ وانی نش داد. در سکوت ل به دستا یحرکت  صبورانه
 آرام سرش را باال آورد. 

بود؟! اجازه   ن یهم یدیهمه از خودت کار کش نیواسش ا  ،یبهم بزن  یخواست یکه م ی پس اون حرف -
 ! ؟یخواستیم

 

 بچه!  نیکرده ا تی لیآره محمدآقا، از دم ظهر هم مخ منو ت -

 . دیکردن پرس  کیرو به من با چشم بار  دی خند  دهیپر یمامان با ابرو یبه لحن شاک  بابا

 آره بابا؟  -

 حق با شماست« »یعنیهم گذاشتم که  یتنها پلک رو دمیمغموم و صامت لبم را با شرم گز 

 رو بود، حرص و جوش خوردم.  شهیام همخانواده  یدستم برا کهن یبهاوند از خجالت و ا یجلو

  ایارش زیرآمی و لحن تحق روزیاشتها به خوردن هم نداشتم، تنها فکرم به صورت پ   گریبود و د نییپا  سرم
 بود.  ریدرگ

 شه؟یاز ساعت چند شروع م -

 گفتم. جانی ذوق سرم را باال گرفتم رو به بابا با ه با
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 کارت دعوتش نوشته از هشت تا دوازده! یرو -

 هم فشرد. یبه خود گرفت، با تبسم و تفکر پلک رو  یفی گره ظر شیهااخم

و خودشم سر   یری با بهاوند م  ینکن ریبرو تا ساعت ده، حواست باشه د میپس ساعت هشت و ن -
 دنبالت!  ادی ساعت ده م

به چهره متعجب بهاوند سپس به چهره  یاز ناباور یهمه محتاط بودن، اول نگاه گذارا نیاز ا متعجب
 امحمد دوختم.باب  یجد

 ...می! من که طوره؟یواسه چ تی همه حساس نیا -

 کردم.  تی بودم، در کال بهت تازه رو دهیاز بابا ند یاو خورده  ستیکه در ب یلحن نیترمحکم 

... جامعه خرابه  میما، کم مونده بود تو رو از دست بد  یتیمسئولی خاطر ببه یسراون کهنیواسه ا -
 !  یبره مهمون فتهی دختر... اونم تنها هلک هلک راه ب هی  ستیدخترم، پراز گرگ و شغاله اصال صالح ن

 .زدی ضربه م  مانهی بهاوند، صم یپا  یکه رو یدرحال  سپس

 .ادی سرش نم ییشب بال ی راحته که تو المیمن خ ،یتو که باهاش بر -

 افکند.  نیی سرش را پا ن یموقعر و سنگ بهاوند

 . ارمیو م  برمیوسالم م حی چشم، ساغرخانم رو صح -

 لب زدم.   لی م یب  یبه آرام  ناچار

 !ییچشم بابا -

بابامحمد   میکه از تصم  خواندمی م حانهیرد و بدل نشد اما از چهره مامان ر یحرف  چیاتمام شام ه  تا
و   ضی بهانه تبع گریاشان به من هست، هم دخوشنود است، چراکه هم حواس   اری افته،بسیکه چاره 

 دهند! یشتریب  یهمه، تا به من بها یکردم رو ینم انی تفاوت را ع

*** 
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بلند، دور   پوریگ یهان یکه با مهارت دوخته شده بود و آست  یاس ی ری لباس حر یرو ،یقد نهیآ یجلو
  ی چرخ نه یآ یزده  جلو جانیدار برش زده بودند، همدل ،یاسی یهاپارچهاش با تکهباالتنه  هیحاش 

 زهی پائ یمانتو  د؛بو میتا قوزک پا  یلباس مجلس یلباس و تنم را برانداز کردم که بلند نهیزدم. مقابل آ
سرم، به صورت   یدار روبلند طرح  یشم یبا انداختن شال ابر دمیلباس پوش  یرنگم را رو  یکاربن یآب
 شدم. رهی ام خشده  کاپیم

 . ستمیساغر ن  الیو یاتهران ی ارش آرمیو جا م امشب حالت  -

  انیپاشنه بلندم را م یهااتاق نشستم تا کفش یچوب یصندل   یبه پوزخند گوشه لبم، رو توجهی ب
 جا دهم.  میپاها

 و نامزد مزاحمش نبودند تا سوهان روح و روانم شوند.  هی امشب سم خداروشکر

قرض گرفته بودم   هیکه از سم یانقره یدست فیبه سرعت آماده شدم با برداشتن کرا تلف نکردم    وقت
 میمانتو یهادرهمان حال دکمه   دمیداخل هال کش یالتماس، کنار چارچوب اتاقم، سرک ی...البته با کل

 . فتدیمامان به لباس ن  یهاتا چشم بستمی را تند م

 دوستانم آبرو داشتم! هیبق ی. من هم جلوکردندی فکر م  ی دو سنت باالخره آن رد،ی بهانه بگ خواستمی نم

 بهاوند اومد دنبالت، زودباش.  ؟ییساغر کجا -

کمدش   یکشو یرا هم از ال هی ادکلن سم شهیبا شتاب ش دمیاز دم هال کش  یلرزان و استرس نفس
 پنهان کنم.بافتم را  یتا موها دمیبرداشتم با نفس حبس شده، شال را جلوتر کش

 افتاد. حانهیمامان ر یابروها یرو  یفیاخم ظر دنم،یمحض د به

 !؟یدست به ِابروهات زد  -

 کج کردم.  یسر دن،یبا نگاه دزد دمیکش یپوف ش،یهاله یو پ  ری گ حوصلهی و ب کالفه

 مامان جان!   -

 دست نزدم!  ن،یکردم هم زی ابروهام رو تم ری ز کمی فقط
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  رخانمیمن شگاهیبه آرا مانی محلو البته هم امه یگالره، دوست پا هیبه توص یکه شاق نبود، وقت  دروغ
 به سر و صورتم بکشد!   یتا دست میرفت

 

 گفت:  یداد و ناراض اشی نیبه ب  ین یاخم چ با

 !یاریدر ب  ایبازی قرت  نیاز ا یبخوا شکستمی وگرنه قلم پاتو م  میکه بابات گفته بهت اعتماد کن فیح -

 .دمیبوس هوای اش را بگونه  یباره رو کی  یلبخندمچه یبا ن  دمیگوشه لبم را گز  ارادهی ب

به سر وظاهرم برسم که   کمیکرد!؟ تازشم  یباز  یقرت شهی ابرو برداشتن که نم  هی آخه قربونت بشم با  -
 هست؟!  ست،یبد ن

 

 .دی مال یظ یبرجسته اش غ به گونه یدست دیخود را عقب کش  ینرم شد اما با تشر آرام دلش

نکن،   یمالمنو تف  تی روغن یبا اون لبا گهیپسر مردم سبز نشده، بعدشم د یپا ری پاشو برو تا علف ز -
 ! ادیبدم م

 ُسر دادم.  یآرامخنده   زیآم  نتی شط

 !کنمی نم یمالو تفصورت ماهت  م،یُژر یبا لبا گهیچشم چشم د -

 دستم را باال بردم.  یراض دادم،ی م یدورو نهیکه نگاه آخر را به آ ین یح

 خداحافظ...  -

 یهاو دهانم گرفتم با آن کفش   ینیسرد به صورتم، ناخودآگاه گوشه شال را مقابل ب  یهوا دنیوز با
 رساندم.  یخود را سمت درب خروج  یدار به سختپاشنه 

 دنی درب را گشودم که با د  ی با خوشحال  آوردمیکه از استرس و طپش قلب، نفس کم م یدرحال 
 شد.  یبه دست؛ تمام بادم خال  یزردرنگ و بهاوند گوش یتاکس

 !مینداشتم سوار آژانس شو انتظار
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 . ستادمیا یبود، کفر نییکه سرش پا  یحرص جلو بهاوند با

 سالم! -

و  ی صورت جد یدار باال آمد سپس رولباس بلندم تا صورتم کش  یوار از انتها  کیاتومات سرش
 زد.  یشده بود، متعجب نگاهش چرخ  یکه پشت شال مخف  تمیرضابدون

 سالم! حالتون خوبه؟  کیعل -

 کردم.  یاز پشت شال، دهان کج ظیپرغ

 رو معطل کنم.  یتاکس  خوامی نه...! فقط هوا سرده و نم -

 دراز کرد. یش را سمت تاکس تکان داد، دست  یسر ت یکرد و در نها یو محجوب مکث  پرصبر

 . دین یبش  دییبفرما -

دست گرفتم و مصرانه  کیلباسم را با تشکر، آهسته سمت درب عقب رفتم در سکوت دنباله  بدون
ش ور  با تلفن   ریکه سربه ز  یانداختم... حواله بهاوند انهیشاک نگاهمین شدم،ی که سوار م ین یح
 .رفتیم

بدون   ن،یاز سوارشدنم، او هم صامت و مصوت جلو کنار راننده نشست به محض راه افتادن ماش  بعد
 ش را به عقب دراز کرد. برگردد به من نگاه کند، دست  کهنیا

 .خواستمی آدرس کارت رو م -

در آوردم و صامت به   فیک یشده را از ال   نییکارت تز ،یام مرتب کردم به آرامشانه یرا رو مشال
 ش سپردم. تدس

 راننده، کارت دعوت را دوباره بهم برگرداند. یاز خواندن آدرس برا بعد

 گالره مواجه شدم. امی ش را باز کردم که با پکنجکاوانه قفل  م،ی لرزش گوش با

 !« برهی بهم خبر بده، من امشب از ذوق خوابم نم شدی ساغر هرچ  »

 ! امی خنده و زبان دراز تنگ پ یموج یچند ا با
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 کردم.» باشه«  پی تا شیبرا هحوصلی ب

به   یهمانی م نیرا داشتم، اول  بارن یاول جانیهم ه یو از طرف  شستی در دلم رخت م یب ی عج دلشوره
پهن کرده بود را  یکه در دلم بساط بازار یاضطراب ،یمجرد ندیام البته طعم خوشادور خانواده

 ! کاستیم

 

توقف   یراننده مسن در سکوت کنار مجتمع بزرگ م،یدیرس  یشهربه منطقه شمال  میون ساعتک ی بعداز
 مان داد.بزرگ را نشان  کرد با نوک انگشت ساختمان 

 ... یمحله مسکون ۲۰۹پالک  نمیا -

 

 پنجره به ارتفاع ساختمان چشم دوخت.  شهیمتعجب از ش بهاوند

 حاال کدوم طبقه هست؟! -

 زمزمه کردم.  عیتپنده سر یزده با قلب  جانیه

 و ششم.  یطبقه س -

 را سمت راننده، صاف و تمام رخ گرداند.  رخشم یتکان داد. سپس ن یسکوت سر در

 . امی م ن،یمنتظر باش قهیچند دق -.

 

 برم، شما بگرد من...  تونمی خودم م -

 گفت:  یبه حرفم، رو به راننده جد تفاوتی ب

 ن؟ ی منتظر هست -

 اش را متفکرانه خاراند. پس کله  راننده
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 ...ه یکرا -

 که نگاهم کند، نرم و آهسته زمزمه کرد.  نیداشبرد گذاشت بدون ا یرو  یتراول بهاوند

 شو.  ادهیپ -

هم دلخور بودم هم از  دم،یبه صورت و شالم کش یشدم با وسواس دست ادهیپ ن یاز عقب ماش باعجله
 خوشم آمد! اشی رپوستیتعصب ز

متوجه  م،ی در سکوت رد شد متیقلوکس وگران  یهال یانبوه اتومب  ابانیباهم از عرض خ کهن یاز ا بعد
 و چهره سخت شده بهاوند شدم.  ینگران

 !؟«های مهمان  نی ساغر و چه به ا گفت»ی خودش م شیپ  حتماً 

 را نداشتم. مانن یکرده بود و من هم قصد شکستن سکوت معنادار ب شهیسکوت پ یول

 کنان ظاهر شد. مان هن هنمقابلم  یامرد توپول شکم گنده  ،یباجه نگهبان یجلومحض رد شدن از  به

 !ن؟یری م ونیی پا  نیندازی سرتون رو م یطورن یکجا هم  -

 با ابهت و اخم گفت:  بهاوند

 ا« یمنزل گوهرن م،یدعوت هست »

 داد. ریی اش را تغلحن   یصورت زد با چابلوس ی به پهنا یلبخند ا«ی گوهرن دن»یبا شن  نگهبان

 . نیلطفًا کارت رو نشون بنده بد م،یما مامور و معذور یبله بله ول  -

 کارت را مقابلش تکان دادم. باحرص

 نه!؟ ای  میبر میتونی کارت که اسم بنده رو هم درج کرده، حاال م نمیبفرما ا -

 

 تکان داد:چ.  یکارت و مشخصات تند سر دنید با

 . دیاز آسانسور شماره سه استفاده کن دیتونیم  د،یبله البته بفرمائ -
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کف دکمه طبقه هم دنی. زودتر از بهاوند سمت آسانسور راه افتادم، به محض رس دمیکش یپوف یعصب
 را فشردم. 

 آسانسور شدم. نی غرکنان وارد کاب کردم،ی را رصد م واریکه مدام در و د  یدرحال  نهیبه س دست

 چه وضعشه، اه! نینکرده باشم... ا ریخدا کنه د -

به چهره مرموزش زل زدم،  زشدهیر یهاطبقه موردنظر را فشرد. با چشم دیبهاوند صامت کل 
هم رفته  یساختمان و خودروها متفکر و درهم تو  دنیش، با دش و فک سخت شده صورت سکوت 
 بود.

 

  بلندمهی ن ی. صدامیاز آن اتاقک خفقان خارج شد دادی ظر را م که طبقه مورد ن یزن  یمحض آوا به
 . دیوار رسبرق زده به گوشم کوبش یهاک یبا آن موزا یراهرو  یاز انتها کیموز

تر از بابامحمد تا واحد  باطل، او سمج الیخی شود و برگردد اما زه الیخی بهاوند ب کردمی خدا م خدا
 رفت.  شیپ یصامت و جد   ایگوهرن

 ...! یبرگرد یخوای نم -

 زنگ واحد را محکم فشرد. یجوابم، مصرانه و مصمم شاس در

باز شد و چهره بشابش ساسان در چارچوب   یاهم فشردم که درب بعد از لحظه  یرو یپلک   ظیغ یرو از
 شد. انینما یامروز پیدر با ت 

 ...؟نیکار دار یبله با ک  -

با لبخند پر استرس و   دمیدهانم را سخت قورت دادم .از کنار ستون با ذکر و صلوات کنار کش آب
 . دمیپاش یرو به ساسان لبخندهول  یابانهیغر

 شبنم داخله؟!  -

 را متعجب باال انداخت.  شی لنگ ابرو دنم،یبا د ساسان
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 خانم مهرجو؟! شبنم داره با سپهر...  -

 .دیرفش را خورد با تعجب و شک پرسح  هیبهاوند، بق  یچهره جد دنید با

 جناب، شما؟   نینگفت -

 . دمیبهاوند را آرام کش یبازو یپاچگبا هول و دست  عیسر

 بهاوند!  ینامزدم هستن، آقا -

برگشت. که ملتمس و   هوکیبه سمتم  یبهاوند مبهوت و مشکوک با نگاه نافذ هیاز ثان  یکسر
 . دیو کوبنده با سر اشاره کرد به داخل خانه و مصرانه پرس یام. اما او جداز دروغ  دمیمسکوت لب گز

 ..!؟یگفتی بود که م ی همون مهمون جانیا -

 

 دندان گرفتم. ریداشتم، به ناچار با تاسف لب ز یاز اضطراب گرمم شده بود و احساس بد وواجهاج

 جاست... بله همون -

 فرستادم.  رونی و نفسم را کالفه ب دمیاو،سرم را عقب کش ن یبا نگاه سنگ متعجب

 !ومدمیمن دعوت نشده که ن م،یمنتظر باش جانی ا یتا ک  دیبا دیببخش -

 .د یو بهت عقب کش یاش را با منگانگار به خودش آمد که تن ساسان

 . دیبفرمائ خوامی معذرت م  -

 . دمیام نرم کش ان رژخوردهلب یتکان دادم، رو به بهاوند با استرس، زبان رو یسر صامت

 تو...؟  یای تو نم -

دور ساق   یف ی بدون جورابم دوخت که با پابندظر یهااش را از صورتم کند و به کفشموشکافانه  نگاه
 !زدی برق م  میپا

 حتمًا خبرم کن...  یداشت یزی چ  ینه، فقط اگه کار -
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 . دیاش کشپشت گردن   یدست یدفعهسرش را باال گرفت با نگران  کی

 پس نگران نباش...  نجام،یمن زودتر از ده ا -

 پلک بستم.   یم یگرم شد با لبخندمال اشنانیاش، ته دلم از حضور و اطمجمله  نی بود اما با هم  بیعج

 پس فعالً. ستم،ینگران ن -

 د.پشت به من عقب گرد کرد و زمزمه وار افزو نگران

 در پناه خدا. -

که به محض بسته  دمیم کاوو ناراحت از دروغ  نیغمگ شد،ی چشمانم او را که داخل آسانسور م با
  اهویبه طپش تند قلبم، لرزان و نگران داخل خانه پره  یو تسل یق یشدن درب آسانسور، با نفس عم

 شدم و... 

شده   هیتعب  یراحت یهاکاناپه شیهامهمان  یراحت یاش براکه هرگوشه یسالن بزرگ دنیمحض د به
آماده  یهاچرخاندم. به خدمه  ی قرار داشت. مات و مبهوت نگاه  یکه گوشه ورود یبود، و بار کوچک

  کربه دست کنار متف  ینیاز آن همه زرق و برق گرفتم به خدمه زن س یچشمانم را به سخت ،ییرایپذ
 .دیپرس  روحی دادم که خشک و ب

 ...؟ دیکنی لباستون رو عوض م -

 بزاق دهانم را صدادار قورت دادم.   مضطرب

 ن؟یلباسم رو عوض کنم... ممکنه نشونم بد تونمی بله، کجا م -

 اشاره کرد. یل یراهرو طو ی با دست به انتها سرد

 هاست.لباس خانم ضیاتاق شماره پنج مخصوص تعو -

 پلک زدم. ری و متح سردرگم

 . یباشه، مرس -

 ! خوردیبه پستم م یزیچ  ییآشنا کیو سست سمت اتاق راه افتادم، کاش حداقل  رمقی ب  یهاپا با
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 و اضافه بودن داشتم! یب یغر احساس

رد شدم با    رانی و ح  دهیترس د،یرسی به گوشم م  یآوربلند و رعب یهاخنده یکه صدا یهااتاق  انیم از
در اتاق پنج را گشودم و خود را به سرعت داخلش افکندم که صورت سه  رهی گعجله و واهمه دست 

 شناختم.  یرا فور نیآنها، نازن  نیزدم که ب  یدختر متعجب سمتم برگشت. لبخند پراسترس

 دنیزده از دنبود، فکر نکردم و برعکس ذوق  یاز حضورم راض ن ینازن کهنیاصالً به ا تیآن موقع در
 .ستادمی و خوشحال مقابلش ا یبا پرحرف سمتش رفتم و عیآشنا؛ سر کی

 کنم! ی چه غلط ییتنها جان ینگران بودم ا دمت،یخوب شد د یوا -

 

 نثارم کرد.   یسرد لبخندمات نی نازن

 !یتوام دعوت دونستمی نم -

 زدم *"دلره خود را به ندانستن با

 بگم شبنم خودش منو دعوت کردکه منم قبول کردم.  یچ -

 باال رفته لب گشود. یبا ابرو  مشکوک

 آخه...  یایب ی مهمون  نی همچ کردمی فکر نم -

 !هانی نه کپرنش هان ینشدر خور مرفه یان یاع یهایو مهمان  ای حضور ارش دانستم،ی را م منظورش

 اش کنج لبم نشست.  یبه کنجکاو یاتلخ و گزنده   لبخند

 فقط واسه اصرار شبنم اومدم! -

 م کرد.به پوشش   یسرم، اشاره کوتاه یمانتو و شال رو دنیزمزمه کرد. سپس با د  یآهان نیبدب

 ...؟! یمهمون یتو یایب  یخوای م یطورنیا -
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بودند، آهسته  نهیآ یکردن جلو شیکه درحال آرا گریباز دو دختر د یهالباس دنیبا د  مستاصل
 . دمیکش رونیرا از تنم ب  میانتوم

 نه لباس دارم.  -

 شد.  رهیو پوششم خ لیبه استا  کنجکاو

 !؟یدی! از کجا خریدوختچه لباس خوش  -

 دادی گالره انجام م یرو  شیهااست که ازقضا تمام طرح یماهر اطیمادر گالره خ  دانستی نم  نی نازن
و به روز در کمدش خاک    بایز یهالباس  یکل نیهم ی. برابودی در واقع گالره مانکن مادرش م

 ! خوردیم

 !دمینخر اطه،ی کار خ -

 کرد. لهیبار به شال بلندم پ نیزمزمه کرد، ا «ی»آهان   یو عاص  یناراض

 ! ؟ینیبش یخوای البد با شال هم م -

را   میکرده بود حتمًا موها هیبود که توص دهیقسمت رس نیرا متفکر جمع کردم، باز گالره فکرش به ا لبم
  یو شال صدف  اورمیهمه را دور سرم به صورت ِتل در ب ک، ینازک بار یاسیکنم و با روبان  یبافت ماه
مدل را  نی او ا شنهادیبود. با پ یحجاب  یشوهادار ببندم که مخصوص فشنمدل م،یموها ینازکم را رو
 گرفته بودم. ادیبا زحمت 

اتاق   یسراسر نهیمقابل آ ن،ی نازن یهابه اخم  تیکنج لبانم نشست، بدون اهم  یبخش  نانیلبخنداطم 
 .دمیکش رونیحرکت شال را از سرم ب   کیبا  ستادمیا

 بلند بافتم شوکه گره خورد.  یموها یرو ش،یدو دختر با آن صورت غرق آرا نگاه

را به زحمت دور سرم به صورت ِتل    میموها یند بافت جلوو چ دمیتوجه گره نازک ربان را باال کش یب
 چفت بستم. میموها یال  رهیِتل به کمک سنجاق و گ  ری را ز  یشال صدف تی در آوردم و در نها

 چه مدلشه؟! گهید نیا -

 کردم.   نیحواله نازن   یلبخند کوتاه تی غرور و رضا با
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 شوهاست!مدل مال فشن نیا -

 ام،یدست فیک یاز ال دمیکش  یق یوار نفس عمو فک فشرد که دلشوره دیدرهم تن شتریاش ب چهره
  دمیکش رونی با دستبد نازکش را ب  یپروانه ا ینی و گردبند بلند پالت فیگوشواره ظر دیست سف  سیسرو

را   هیصورتم، ادکلن سم  تیال شی انداختم. بعد از چک کردن آرا یبه آرام میو دور گردن و گوش ها 
 .دمیپاف پاش خودم   یرو

 انداخت.  نیگرفته اتاق طن یزده شبنم در فضا جانی ه یبه در خورد و سپس صدا یاضربه 

 !سم؟یعس یجون، اومد یساغ یوا -

 .دیتا انتها شل شد و چشمش درخش شش ین دنمی که برگشتم با د نیهم

 ...یوا یوا ، یعشقم چقد ناز شد -

 کردم.  شلی تحو یزیتشکرآم نگاه

 شبنم جون.  یمرس -

 از کنارم رد شد رو به شنبم سرد لب زد.  یبه سرد نی نازن

 ها.بچه شی من رفتم پ -

 دستانم را گرفت با خنده چشم لوچ کرد. فوریشد و ک کمی نزد جانی تکان داد و با ه یسر شبنم

 م!بچه  دیترک  یاز حسود -

 . دمیبلع مزهی دهانم را تلخ و ب بزاق

 ... من...زهیچ  ال،یخی ب -

 داد. شفیظر به گردن  یام، تاب  بارهک ی به لکنت  بمتعج

 !؟یالزم دار یزیهوم... چ -

 گرفته اتاق گرفتم. یاز هوا یدم و باز دم  پراسترس
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 .ترسمی م  کمیاوف!  -

و من را به دنبال خود از اتاق   دیدستم را به زور کش ،یامات نگاهم کرد. سپس با تک خنده قهیدق چند
 خارج کرد. 

 خانم ترس نداره. بابا خوشگل  -

 تا اعتماد به نفسم باال برود.  کردی م فیتعر امی پوشو خوش  ییبایاز ز زیرک یخود سالن  تا

انگار   یو نسترن در آغوش هم، لحظه ا ایارش دنیکه با د میدرحال رقص رد شد یهازوج  انیم از
 گرفت!  یری ت خودش به اسقلب مرا در مش یکس

  ستیپ انیم  زدهرت ی و نگاهم سرگردان و ح آمدی و م رفتی دور تند زدن م یرو  جهتی قلبم ب ضربان
 ! ایرقص و آغوش ارش

بود،  یاقهیمتفاوت با هر نوع پوشش و سل  یاز دخترها یخودش که جمع  پی کنار اک توجهی ب  شبنم
 ها داد.با افتخار مرا نشان آن  ستادیمتکبرانه ا

 !یارولت خامه ن یع نهیریمونه! شاز ساغرجونم که نقل جمع  نم یا سمیدوستان عس -

دور گردنش بسته   یناز یروسر یک یتکان دادم که  یدخترها سر یبرا اشیاز نحوه آشنا  متعجب
 ش را دراز کرد. کاناپه برخاست و دوستانه مقابلم دست یبود، از رو

بهرحال من  کنه..  یرو درست معرف   یکس  ستیشبنم اصالً بلد ن نیساغرجون، ا یومدخوش ا -
 چون... گنیهم م رایالبته بهم شک  المیشک

 داره.  ی: چون عشق خوانندگ دیاز گوشه کاناپه داد کش طنتی با ش یدختر

 

 یتش بود، با خنده دسدست ید یکه جام سف یچشم از آن دختر گرفت و رو به دختر کنانغرهچشم
 تکان داد.

 ...کنهی م یفرنوش جونه، هنرمنده، نقاش نمیا -
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پسرانه داشت،   پی که ت یب یبار دستش را مقابل دختر عج نیکه ا م،یتکان داد یهم سر یبرا همزمان
 افزود. یابا چشمک بامزه 

 !مونهب یاک  گاردیباد ییجوراه یداره و  یپگاه جونه که دان مشک نمیا -

تر  بزرگ   ایارش ب ی! البته که اکشدندیم  یمقابلم قرار گرفت که با پگاه زوج خوب  ارشیلحظه چهره ک کی
اعضا احساس   هیو بق   الیشک ن یب یشتریب تی م یگروه گرم و حس صم نیشبنم بود. اما ا  بیاز اک
 . کردمیم

به لب به سمت    جا باز کرد که با تکان دادن سر و لبخند میکنار خودش، برا  یبا لبخند محو  الیشک
 گرفتم.  یکاناپه جا یرو ب یاک

کلفت و دو رگه   د،یکشی ش را سر ماز جام  یرقص، جرعه ا ستیسمت پ  رهیکه با نگاه خ یدرحال  پگاه
 لب باز کرد. 

شما کمر من درد   یبابا، جا  نینیبش   ای! بدنیقر م یجا که ه هیتک هیاز اون  خوانیم ی چ  نایموندم ا -
 گرفت! 

 چانه اش قرار داد با لطافت زمزمه کرد. ریرا ز فش ی دست ظر فرنوش 

 داره! یزوج بودن چه فنحست   دینیچقد شاعرانه! بب  -

 . دیکش یپوف حرص  الیام گرفته بود که شک خنده  یبا سردرگم متعجب

 ها!؟ م،ینشون بد یخود هی میخب ما هم بر م،ینشست جان یبابا چرا ما ا -

 موافقم. ول،ی : ادیبا ناز خند فرنوش 

 .دیاخم درهم کش یعصب پگاه

 سرجاتون بابا، اه! دینی چندشا، بش یا -

 شل شد.  شمین ارادهی ب

 ...مونمی من کنار پگاه م -
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را حلقه حلقه از   گارشیکه دود س یو درحال دادیانگشتش م یال گاریبه س  یقیکه پوک عم  شبنم
 براندازم کرد.  یرچشمیو متعجب ز  نی زبیر ..فرستادی م  رونیدهان ب

 حال داره ها؟!   میبر ای ب جون،ی فاز نده ساغ  -

 

کنارهم سرخوشانه با غم و   ایکه نگاهم را به نسترن خندان و ارش یباال انداختم. درحال  یابرو ریمتح
 دادم، کالفه و سردرگم زمزمه کردم.  ظیغ

 ترم!پگاه راحت   شیمن پ  یول  یمرس -

ترس گذاشتم.   یقلبم از آن یدستم را رو ارادهی خورد که ب   میبه بازو  یدفعه نافاغل مشت محکم کی
 ( باال گرفت. ک ی) الی پشت بندش پگاه با خنده دستش را به معن

 کنه با من طرفه! گایرو چپ ن قمیرف  یکس گمی...! از االن مقیرف گنی م نیبه ا -

و عشوه داد و   یبا طناز زد،یاش برق م دور گردن یاش که پالک خاص رنزه به گردن ب  یتاب  فرنوش 
 وار مداخله کرد. نازک 

 ...میپس ما بر ،یهان  یاوک -

کنم  دایپ یزی چ هیخونسرد سمت مخالف آنها قدم برداشت در همان حال بلند گفت: من برم  شبنم
 بلکه حالم خوب شد! 

ونستون   گارینخ از پاکت س کی ز،یم یاز بساط رو تفاوتی که از ما دور شدند، پگاه ب الیو شک فرنوش 
 وواج با تکان سر، بدون مکث رد کردم.برداشت و به من هم خونسردانه تعارف کرد که هاج

 لب از لب باز کرد.  یکور به نقطه   یرگیبا خ  کرد،یرا روشن م  گارشیس اش،ی که با فندک اتم ین یح

 معلومه بار اولته! -

 و متعجب سرم را سمتش برگرداندم. زدهرت یح

 طور؟ چه -



 دل رهیچ

195 
 

 دودش را از دماغ رها کرد.  یتفاوت ی گرفت بعد با ب  گارش یاز نخ س  یقیعم  پوک

 ! قیم رفشناس آدم  -

  ستیشدم، همه جا روشن بود جز پ  رهی ناآشنا خ طیشانه به مح یرو دارهیزاو ی با گردن   میتفهم بدون
 . زدیچهره افراد مانورگونه برق م یاز قرمز و زرد مدام رو یا هاله ارقص که ب 

 های به پارت  یشباهت چیخاص، ه یهای و مهمان  یبا تمام نابلد بودنم در پارت  ی مهمان نیبود ا معلوم
در  ز ی. همه چلی مست و پات یهابود نه از بزن و بکوب، نه جوان ینداشت، نه از رقص نور خبر

خدمه هم سفارش مخصوص  یو بعض دادی سفارش م  یدن یاز بار نوش ینرمال بود، هرکس یشگفت
 .یارهیدا یزهای م یخاص رو یهای با باز  یدنیو نوش گاریبساط س گذاشتند،ی ها ممهمان  یجلو

 

همه تنم را   یب یدلشوره عج  بارهکی . دیو تب خورد و دست و دلم لرز چیدلم پ ا،ی شبنم کنار ارش  دنید با
 برگرفت! در 

همه مبهم و مرموز   نی! متعجب به اگفتی را به شبنم م یزهای کرده و تند تند چ زی چشم ر ایارش
 !دمیکش بازمه ین یهالرزان و لب یعرق کرده ام با دست  یشانیپ  یرو یشان، سردرگم دستبودن

 تو!؟  یخوب  -

  انیجذابش، دستم را م یشیتکان دادم که پگاه با آن چشمان م یبه نف  یسر یران یبا ح  زدهرت یح
 دستان گرمش گرفت. 

 ...؟!ق یرف  یسرد نقدیچرا ا -

وواج مردمک گشاد شده چشمانم، به زحمت و تقال  به طرفم؛ هاج  ایدهانم را با برگشتن سر ارش  بزاق
 فرو دادم. 

و مطمئن به  نیسنگ یهابا قدم یداش را باال کشاند، همراه پوزخن زشدهیتم  یابرو یتا دنم،ید با
 خورده لب زد.  که یزده دستان پگاه را چنگ زدم که پگاه شد. وحشت   کیطرفم نزد

 وا چته!؟ -
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شده بود، حرارت با قدرت تا پشت    خیم ای چشمان مرموز و نافذ ارش یرو امارادهی چشمانم ب  مردمک
 متالطم داغ شد. یو قلب   یو تنم از ترس آن دیدم میهاگوش 

و خونسرد جفت دستانش   یبا چهره راض  ستاد،یبا مکث و ابهام ا امیدر چند قدم یدلهره تا وقت اپاسر
 فرو داد. اشن یج شلوار تنگ   بیج یرا مغرورانه ال

 خوش آمد بگم، نه؟!  دی... هوم باجاستن یا یک  نیبه بب به -

 بلند شد. شی جا دیام انداخت بعد با شک و تردبه صورت زردکرده ینگاهمین پگاه

 ! ا؟یارش  ،یکنی م  کاری چ جانیخبره... تو اچه  جانی! ایه -

به صامت و مسکوت بودن، پرتکبر مغرورانه  یجواب پگاه را بدهد، با پوزخند واضح  کهن یبدون ا  ایارش
 . دیپرس

 ...یبلد ...! فقطیست یآداب معاشرت هم بلد ن نمیبی م -

 وار افزود. با منظور طعنه شد،ی م ترکیکه نگاهش را بار  ین یح

 رو بلد باشه تا بتونه... ییزهای چ هی دیخانم خوب با هی یدونی و نم یدار  یکالً خساست رفتار -

  یدر جلد خود واقع ریم وول خورد و متح سرکش  ی. خودی وار جهپمپاژ  و خشم، تا عمق وجودم  تعصب
اش حواله یکج شده، نگاه ِ سطح  یبا فخر برخاست با لب شی فرو رفتم، ساغر نترس و سرکش از جا

 کرد.

 معاشرت کنم چون... یبا هرکس  نمیبی الزم نم  -

 و فاتحانه جمله خودش را به خوردش دادم.  یرگی با خ پرمنظور

 جناب! نمیبی از آدما رو در حد خودم نم یبعض -

کرده بودم تا در موقع لزوم استفاده کنم را به چهره برافروخته   نیها تمرکه مدت  یلبخند اغوا کننده ا با
 . دمیشل شده پاش  شی اش با نکرده و اخم
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با    ایرشپنجه تنومند ا انیم میبازو هیاز ثان یدر کسر د،ی ش درخشچشمان یبه سرعت از رو نهیک  برق
 خشم محاصره شد. 

 تو!؟  یبلغور کرد یچ -

اش  جمله  نیبا سماجت ع نداختم،یخوردم، اما خود را از تک و تا ن  کهیاش کالم از خشونت  زدهرت یح
 تکرار کردم.  پروای را ب

 !نمیبی رو در حد خودم نم آی بعض -

 متعجب با اخم مداخله کرد.  پگاه

 چتونه شما دوتا؟! -

به    ای. چهره ارشمیانداختی م یگرو سرزنش  دگونهینگاه تهد گریدکیتوجه، مثل دوئل کارها به  بدون
ش تا عمق جانم رخنه کرد و تنم از که ترس از عواقب  یشده بود، طور ری کرار سخت و نفوذناپذ

 و تاب خورد. چیوحشت پ

 میهااخم نی را ب یگره کورتر م،ی بازو یرو  ایار پنجه ارش دار شد، فشکش  ظیآلودم با غنگاه اخم  یوقت
 . دمیغر یکه با حرص مشهود  دندیتاب

 دستو بکش کنار! -

و با   زیآمکبود ترسناکش، صلح  افهی با ق  یجد یای. متعجب رو به ارشستادی کنارم ا یبا نگران  پگاه
 بابا...!  یا ی کنبس  شهی... می! دستش رو خرد کردایمتانت گفت: ولش کن ارش

  اشدشدهیکل یهادندان یاز ال د یکرد رو به پگاه و با تهد دایپ هیسخت شده اش به سرعت زاو فک
 . دیتوپ

 دخالت نکن!  -

  یحال ی . احساس ضعف و بخوردی تکان م دهیتند و ترس  رش،یگاز واکنش تند و جهبه  امنه یس قفسه
 چشم دوختم. ایارش  قهی. با حال خراب، به رگ برجسته و سبز شقکردمیم
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 !؟یش بدحالش بده ! دخالت نکنم که سکته  ین یبی مگه نم ای ارش -

مقاومت   میهااشک  زشیسد ر  یشد، به زحمت جلو  دهیدار کشو وزن نیما سنگ یچند نفر رو نگاه
 . کردمیم

 بودند.   اتومیو الت  دیش سمت پگاه بود و هر دو درحال جر وبحث در آن فضاحت تهدسر و گردن ایارش

 ...؟! جانیخبره اچه -

دفعه چنان  کی ،یهم فشردم، با حرص و خشم دلخور  یپلک رو یمحکم با کالفگ ارش،ی ک یصدا با
 جاخوردند.  شدهخکوب یکه همه اشان م دمیکش رونیب ا ی را از دست ارش  میبازو

  ایرو به ارش  کردمی م یزاریو ب  یکه تمام صورتم داغ شده بود و احساس ُگرگرفتگ یدرحال ظیغ با
 محکم و کوبنده گفتم. 

 فراموشت نشه...! یتا عمر دار کنمی م یتالق یجوری! یمزاحمم بش گهی د باره یبار... فقط  هی -

 

تند سمت اتاق پنج با   یهابا قدم ا،یو صورت برافروخته ارش  ارشی توجه به چهره مات کبدون  سپس
 تند تند قدم برداشتم.  گریخشم و حرص چند حس متضاد د

 

  کرد،یم  یناسازگار یکه بنا یزدم. با قلب هیگر ری اتاق، دلشکسته محکم ز یمحض داخل شدن تو به
 انداختم.  یحالی ا با ب هو کفش  فیانبوه ک ی کاناپه دونفره اتاق شلخته بازار رو یتنم را رو

 ! یلعنت -

که  ینیصدا در ح   یصورتم پنهان کردم. خفه و ب  یپگاه، با شرم دستانم را رو یصدا دنیشن  با
  ای مثالً از ارش خواستمیام که مگانهخود و رفتار بچه  یبود، با تاسف برا میمفصل زانوها یرو میهاآرنج 

همه برعکس، من بودم که خرد و باز   یاما با رفتار زننده و ناپسندش جلو رمیکردنم را بگ  ریانتقام تحق 
 شدم.  ری تحق

 ...ایخدا
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 شما دوتا؟! نیسگ و گربه به جون هم افتاد هون ی! چرا عهیچ انی جر -

  میدور بازو شیهاهنوز پنجه  کردمی حس م یلعنت کرد،ی از فشار پنجه مردک گز گز م میبازو یجا
با سر انگشت  نیبرداشتم. غمگ  یداغ بود... خسته و مغموم دست از خودآزار شی ! هنوز جادهیچ یپ
 .دادمی را ماساژ م  میکبود شده بازو یجا

 !یچ یه -

 کرد. یاخنده  تی از حرص و عصبان  پگاه

 م!من احمق ی! واقعًا فکر کرد؟یچ یه -

 !شکوند؟یو مداشت استخون دستت  یچیوقت اون پسره واسه ه اون

 . دمیلب ساب  نیو غمگ یگبا کالفه کردهظیغ

 !هیولش کن، اون روان  -

 رژه رفت.   یمتفکر و عصب میپا یجلو نهیبه س دست

 هست؟  تونن ی ب ی!؟ زودباش بگو چ میاوونه ینه بابا! فکر کردم اون سالمه و ما د -

دستانش را از   یگکه با اخم و موشکافانه  دیکش یاو متعجب سرم را باال گرفتم که پوف کالفه کردهکپ 
 هم دراز کرد. 

 یکچ یباهاش که مراعات ه یکرد  کاریتشنه است! چ یازش به خونت بدجور دمیکه من د یبابا نیا -
 ها؟! توپه،یاون همه چشم، به تو م یجلو کنهی رو نم 

 

 دل زمزمه کردم.  نیبا حز دهیلب برچ نیغمگ

 !نیداد که رد کردم، هم یتوسرخاک   شنهادیبهم پ  -

 را هم داشت!  شیهان یکه قصد بدتر نگفتم
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 جان!؟  -

داده و توام ردش   شنهادیرو داره، بهت پ  های تموم پارت  vipکه  یکس ،یاتهران یارش  یعنی! واقعا؟
 !یزی چ نیهمچ شهیمگه م ی... وایکرد

 .دمیهم غر یکنان رو غضبناکدندان قروچه اش،ی و ناباور جانی مالحظه به ه بدون

و اونم  ستمیبهش پا بدم...؟! نه جونم من اهلش ن دیدختربازه منم با یلی! خرپوله و چون خیکه چ -
نه رو   دنیجا آزارم داده با کارا و رفتاراش.. تحمل شن که همهبس  شه،یقبول نداره... خونم کرده تو ش

 ره!ندا

دو رگه  یبا صدا نیاش، سردرگم و غمگباشکوه یابراز و جال یبایز یرو به سقف با آن نما سپس
 . دمینال

 !زم؟یتو سرم بر یحاال چه ِگل -

 خنده!  ریزد ز  یدفعه پگاه پف کیکاناپه صاف نشستم که  یو مغموم با افکار آشفته رو ناراحت

 اش چشم دوختم.رفتن  سهیبه ر زدهرونی با حدقه ب زدهشوکه

 جا؟ نیداره ا یچ !  خنده هیها چ -

  نیبا تکان دادن سر به طرف داد،ی اش فشار مشکم  یکه دستش را رو   یخنده درحال یهاه یته ما با
 افزود.  دهیبر دهیبر

 خدا...!  یبهت پا داده اون وقت تو... وا ایارش ی! واسخته  کمی...باورش یدونی ... آخه مدیببخش -

 

 از خشم گفتم. یابا هاله ری و دلگ نیبرخاستم و مقابلش، غمگ میاز جا تی با عصبان دلخور

م وقت تو مسخره داده و اون شنهادی که اون کثافت بهم پ شهی باورش نم  کسچیآره بخند! معلومه ه -
 کہ...  یکنیم
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 جنباند. یسر یضیعر شخندیچشم درشت کردم که با ندست پگاه *"! متعجب و ناباور  کف

داد بزن  ای بعد ب زنمی زر م  یمن چ نیموش داره، موشم گوش... بشنو اول بب  واری! دزمیعز واشی -
 افتادم... یموضوع هی ادیکردنت نبود! فقط  سرم، بابا قصدم مسخره

 کرد،*" خی جفت دستانش را پشت گردنش م داشت،ی که دستش را بر م یدر حال  سپس

که همه ! اونیحاال تو چرا ردش کرد  بهیرو نخواسته! برام عج  ای ارش یکی  دمیکه شن شنومی بار اوله م -
 !کنهی ردش نم یدختر چیجنتلمن زبر و زرنگ که ه هی تمومه... پولدار و  یچ

 

دستمال  ز ی م یجعبه رو یخورده، از ال وندیپ یهااتاق با اخم  یاشه یش زیشلوغ و درهم م زی م یرو از
 .دمیو نفرت غر یزاری با ب   نیو محو کنم.در همان ح زی برداشتم محکم  *" رد رژ را تم ی مرطوب

 ... متنفرم از اون چندش دخترباز. ادیچون ازش بدم م -

 . دمیمان را شنش را کنارم احساس کردم و پشت بندش، متعجب سوال متفاوت از بحث گرم  حضور

 ...؟!یکنی پاک م شتویآرا یحاال چرا دار -

 . دمیلب برچ  ینیباغمگ حوصلهی و ب ناراحت

 رو ندارم. جان یحوصله ا گهیبرم... د دیچون با -

 ام را گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند.شانه   بارهکی

 اته... برو رو کارش!ساغر... بابا طرف تو نخ  یجا زد یزود ن ی! به همیگی م یچ -

 ام نفوذ کرد. ین یب  ریاش زخنک زنانه حهیگرفتم که را یق یدم عم آشوبدل

 ؟ یکنم... ازش متنفرم، متوجه  یباز ری که با ُدم ش نهیجا بزنم بهتر از ا -

 پوزخندزنان شانه ام را رها کرد.  ،یا زشده ی مکث و نگاه ت با
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 ! یباش حرفانیتر از انترس  کردمی فکر م -

 

 هوا معلق ماند، پگاه چه گفت؟! انیدستم م ناباور

 راه افتادم. یاز اتاق خارج شود، از پشت سرش با غرولند خواستی م تا

به طاق،   زنهی رو م  یکی . پوز اون یک یکدوم  مینیو باهاش شاخ به شاخ بشم تا بب  نمی بش یگی پس م -
 آره؟!

 

 به سمتم برگشت. یو بعد با خنده پهن  ستادیوار امکث  کیلوکس و ش  یراه راهرو انیدفعه م کی

 خوادی هم نم گهی... نه پوز به طاق! دکوبونهی خدا اون سره که به طاق م یساغر! ا یتو چقد باحال  -
 تو! یگور لرزوند یدرست کنه رو تو  هیتا کنا دهیهمه زحمت کش نیرو که ا یروح اون بدبخت  ،یَمَثل بگ

 

خنده ام گرفت با سر تکان دادن، صادقانه و دوستانه جواب  یبه آرام ارادهی اما ب دمیهم نفهم خودم
 دادم.

 . ستی... دست خودم نگمی م یپاط   یرو قاط زیهمه چ شمی م یعصبان  یوقت -

 و متفکر با براندازکردناطراف افزود.  دیکنارگوشش را کش دهیتراش یبه موها یدست پگاه

 !کنهیم منگران  نمی! همیستین هیاصالً مثل بق  ،یاله یش یب  یل یخ  یول -

 مقابلم صورتم شکاند.   یو متفکر چندبار پلک زدم تا حرفش را هضم کنم که بشکن متعجب

 فکر توپ دارم! هی -

 کردم.  لیشانه ما یرو  یو معنادار سر صامت

 !یچ  -
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 *"  ن،ییاطراف با ولوم پا دنیاز کاو بعد

 چطوره...؟! م،یرو درآر گولیبچه ژ نیحرص ا  ایب -

 پلک باز و بسته کردم. شیاپسرانه و مدل خامه یو مشکوک به موها متفکر

 ...؟!ارهیوقت دخل منو ن اون -

 .دیرا درهم کش  شیهااخم یناراض

 نه..؟!غلط کرده، مگه شهر هرته که غلط اضافه بک  -

معنادار چشم و ابرو   اش،یهوک یو   بیعج و منصرف شدن  ای شدنم توسط ارش دهیدزد یادآوری با
 آمدم.

 !گهیالبد د  -

 ام.از  لحن  بخششت یرضا شخندیبه پشت کمرم اصابت کرد و ن  یهو ضربه محکم  کی

 وزه! تا طرف تا.. بس یکن  کاریتا برات بگم چ  ایب  ه،یناموسًا، حاال که جوابت اوک -

 

 کاناپه نشاند یزده مرا رودادم و پگاه با آن چهره خشن اما ذوق  لشیتحو یبارخنده تاسف  متاسف

 اگه طرف خردت کرد...فراموش نکن.  یدرس اول مغرور باش حت -

 جنباندم.  ی و خنده سر حی ام گرفتم با تفر رچانهیز دست

 خب؟!  -

 گرفت.  میبرا  یآداب یو پرتحکم ژست مباد یجد

 و...   ستین  یپخ چیدرس دوم، خودت رو برتر از اون بدون و از باال نگاش کن تا بفهمه ه -

 حرص زد. یصورت متفکرم انداخت و نوچ بلندواال  یایبه زوا یقیدق نگاه
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چشمت رو پاک کن، خودت رو ترگل و ورگل   ری ز یهایاه یس  نیبه صورتت بکش و ا یدست هیفعالً  -
 بگم...  تا درس سوم هم بهت ای بکن و ب

 

 را فشرد و دم گوشم نجوا کرد.  میکننده بازوتکان دادم که دلگرم یو آرام سر صامت

حضور داره... شنگول باش، بخند البته ناز و لوند البته  جان یآروم باش، انگار نه انگار که اونم ا -
 !اکشیارش نیهمچ ا، یاش هم عشوه بتنگ

 داد.زبانم مزه   ریز یی*" که طعم ِ رژهلوکردهظیغ

 !اهی... َاه َاه، صدسال سیگی و م!؟ اون دخترباز چندش یواسه ک -

 *" زد،ی م یض یکه لبخند عر یدرحال 

 ست جون تو.خودش عشوه  نای! تو فقط لوند و ناز رفتار کن ازمی عز -

 لبانم حک شد.  یرو یلبخندمحو

رو   زایچ نی لوند ا دیبا ی! خودتم دختریدونی رو م زایچ  نیا یوقت  ،یگردیپسرا م ن یپس چرا تو ع -
 !گهید یکن  تی رعا

غره محکم مرا کنار  کشاند و با حرص و چشم پی از وسط راهرو تا به طرف اک دی حزص دستم را کش با
 از آن فاصله پشت چشم نازک کرد.  مینشست و برا نیسنگ ال،صامتیفرنوش نشاند با غضب کنار شک 

 کنم! یواسشون دلبر امخوی و نم  زارم یچون از جنس پسرا ب  -

 . دیپرناز  لب گز فرنوش 

 ! یهان آدی دلت م -

 !کنهی ... طرف نگاتم نمادی ب گوری واسش ف نیکه ا ختهی گفت: حاال انگار پسر ر یشیبا انزجار ا  الیشک

 زد.  گارش یسبه نخ   یپوک محکم ظیرا آتش کرد و با غ  یگاریخونسرد س پگاه
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 منه! خی که سه ساعته م ییرو به رو یچشم عسل نی اشم هم... نمونهادنیوگرنه ز  دمی من پا نم  -

رفت، ناباور    یبه پگاه با جامش ور م رهی که خ یپسر چشم عسل دنیچرخاند با د یکنجکاو سر  الیشک
 چشم درشت کرد.

 ! ه؟یک اروی یدونی شانس... خره م -

 وار فوت کرد. حلقه رونیب یاحرفه شیهالب ن ی را از ماب گارشیدود س پگاه،

 !هیازادهچه حروم  دونمی آره م -

 و کنجکاوانه دخالت کرد.  ری متح فرنوش 

 ها؟!بچه   نیزنی حرف م یدر مورد ک  -

 افزود.  ینییبا ولوم پا   رلبیداد و ز اشی عمل ینی به ب  ینیچ  کالیش

  یکل  دیبا یمه چبند وبساط ه یکه تو یمعروف تهران، کس ونردار ی پسر کلس ،یاریدر مورد پارسا کام -
 تا...  یمنت طرف رو بکش

 نشخوار کرد. یظیغ پگاه

 . تیقزم نیتف سرباالست ا اه، یش سببند! پرونده  -

 از جا پراند.  هوکیکنجکاوانه سرش را برگرداند که با تشر بلند پگاه، همه مان  فرنوش 

 !دایپد دیسرجات... ند نیدرآر! صاف بش یباز عیکم ضا -

 باال پراند. یدست فرنوش 

 !کنهیشورت رو ببرن، صدبار گفتم داد نزن مگه گوش ماه! مرده -

  زیم یاز رو توجهی بود. ب   ایاز شبنم دلخور بودم که طرف ارش م،یشدن شبنم بود  کیدور شاهد نزد از
 سرگرم نشان دادم. انهیبرداشتم درحال پوست کندن خود را با فرنوش ناش یب یخودم س  یبرا

 پسرا؟   زیسر م  میبر نیاهیها پابچه  -
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 .دیشبنم خند دهیبه لحن کش   الیشک

 تو...!  یزد یچ -

 ه؟ یچ یبه سرعت مداخله کرد: باز پگاه

 نثارم کرد.  یخونسردانه نگاه عاد شبنم

... کنهیخفه م شی دن یهم فعالً داره خودش رو با نوش ا ی تاس، ارش گهی م  ارشیپوکر، ک گنی پسرا م -
 آ، خب نظره؟!با ماست عشق  تیاولو

 با عشوه پلک باز وبسته کرد.  فرنوش 

 پوکر... گمی که ممن -

 . دیلب جوئ اعصابی پگاهب

 !انی که پسرا چقد عوض یدونی م اده،یپوکر احتمال باخت ما ز -

 .شهیم  یبعدش چ مینی حاال، بب می: برد یبه ساسان پرس رهی متفکر خ الیشک

به من  ی اشاره ا کرد،ی وهم از دهان خارج م  ین یرا هم از ب  گارشیکه ماهرانه دود س ینیهم ح پگاه
 بلند شوم!  میهاج و واج زد که از جا 

 . دیکش اشیبه لباس کوتاه اندام یبه محض برخاستن، با وسواس دست  فرنوش 

 من چطورم؟!  -

 طعنه زد. رواریگحال  پگاه

 !پرهی جونت نم نی نترس آرم -

 در آورد. یو دهان کج  ظی را  با غ شیادا فرنوش 

 ! رتتیبگ  ادیخر بشه ب  ارشیتوِعم که برو دعا کن ک -
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کنارش قدم برداشتم. بدون مالحظه کنجکاو   عانهی اش؛ مطبا اشاره  اورد،ی خودش ن یبه رو پگاه
 . دمیپرس

 ...؟!هیچ  ارشیک یماجرا -

 .دیخند   ینخود حوصلهی ب

 ! ؟یکنی تو چرا باور م ست،وونه یفرنوش د -

آشنا   یها که چهره میدیرس یبزرگ ره یدا زی و مقابل م می سالن با آن همه حتم و حشم رد شد انیم از
 جمع نشسته بودند. زی دانشکده دور م

در   یبازع یام را فرو دادم تا ضابه زور خنده  پلماتش،ید قهید راهنی با آن پ ی مراد دنیمحض د به
 جالب بود. بودنشتفاوت ی ب ترب ی! عج یو جمع مهمان  یباز نیچه به ا یمنکرات ی. آخر مراداورمین

 

. کردی م یاز او دور شهیاما سحر هم  آمدی خوشش م یزدیکه از سحر  یادانشکدههم ،یمراد محسن
 .آمدی اصالً خوشش نم یکامالً معلوم بود، سحر از مراد

دست داد اما  واهیو ه  یدخترها، به گرم بیبرخاست با همه اک شی از جا مان،دن یبه محض د سحر
تکان داد و خود  میبرا یسر تفاوتی ب  نیواضح جفت ابروانش را باال فرستاد اما نازن دنم؛یبه محض د

 مشغول کرد.  اشی را با دختر کنار صندل 

آن   ای. نسترن با ارشدمیدیم ن ینازن یسرد برخورد کند، حاال که جا همهنیتوقع نداشتم ا نینازن  از
!  نینازن یبرا یقدر بیهم نسترن بود. چه رق ا،بازیارش د یها خوش بود، انگار دوست جدوسط مسط 

 سوخت!    نینازن  یدلم برا یکم

 و کنار خودش نشاند! دیپگاه مچ دستم را کش  رشدن،یگی محضجا به

 ! قت؟یحق  ایجرات  -

گفتند: »خز   صداکی یادمر یو در جواب» چرا«  دندی را داد اما پسرها هوو کش   شنهادیپ نیا سحر
 شده!«
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 پراند. یالوده خنده نیآرم

 ...؟ میکن یزوج به زوج دوئل چشم -

 داد. لشیاخم تحو تی باجد یمراد

 کراهت داره! -

 ! ستش؟یچرا ن  ای رو به ساسان گفت: اصالً خود ارش یجد  الیگفت که شک یشیا فرنوش 

 گرم بود.  یسرش با چه دختر کهنینبودنش شد، ا ریذهنم درگ ا،یارش  دنیند با

 .دی را نوش اشوانیاز ل یاخونسرد جرعه  ساسان

 ... ادیم -

 ها بودند. سمتم انداخت اما مخاطبش بچه نگاهمین  ارشیک

 طوره..؟!ِپر چه  -

 دخترها همزمان بلند شد.  تی که ناله و شکا کردمی فکر م اشانب یعج یهایبه باز متعجب

 نه!  -

 !نی کنی م یشماها جرزن  -

 !شه؟ی نم دایدرست پ یباز هیاوف،  -

 ! میش  یبلکه خال میرو بزن  گهیهمد میپاش گمی که ممن -

 ! اد؟یچقد خشن، دلت م یوا -

 

نظرها را خاتمه   نیاز ته گلو از پشت سرم، بحث ب ییکه صدا دادمی گوش م هی سکوت به بحث بق در
 داد.
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 قرعه.  -

درست پشت سرم   ای از حضور ارش یهمه افراد مبهوت به عقب برگشتند جزء من، با احساس بد سر
و   دمییدندان سا یکه با خودخور ستادیا امی به صندل ترک ی حبس شد که نزد امنهی نفس در س هوای ب

  معج رخالصی بلندشوم که ت میخواستم از جا یک یکنان از نزدمشت باز وبسته کردم. دست و پنجه نرم 
 برخاست. 

 خوبه!  -

 حواله ام کرد اما جواب ساسان را کوتاه و مبهم داد. یمعنادار نگاهمی رد شدن، ن   نیح  ایارش

 من همشون خوبه،شک نکن!  ینظرا -

به  ستادینشسته بود، با جذبه و ابهت ا شی رو باز ش یبا ن نی که آرم یصندل  یمقابلم درست رو سپس
 و فک فشرده پوزخند زذ.  یمن جد

 پاشو!  -

  یایسرش را باال کشاندو  به ارش یبا غرولند نیرا محکم فشردم که آرم یصندل یهادسته متعجب
 چشم دوخت.  یسرش شاک یباال

 ؟یمن جام خوبه... ناراحت -

خود را به زحمت نگه   زیبا چنگ زدن لبه م نیکه آرم دیرا عقب کش اشی صندله یپا توجهی ب  ایارش
 شت. دا

 !یکنی م کاری اع...چ  -

 عقب فرستاد و آمرانه افزود.  یتند سر  ایارش

 ور بتمرگ!برو اون  -

 ش را گرفت. با حرص طرف   عیهم سر ارشیک

 !گهیپاشو د ست یجا که قطع ن  ن،یآرم گه؛ید گهیم راست  -
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کرده و صامت نشست  اخم  ن،یو در سکوت کنار نازن دیعقب کش یجمع شده و ناراض یهابا لب   نیآرم
 بود!  یخال   نیکنار ناز ؛یخال یکه تنها صندل 

 تمام قد لم داد! یچرم صندل  یرو  نیو سپس سنگ دیرا جلو کش  یخونسردانه دسته صندل  ایارش

 . نیاری چند تا کاغذ و دوتا خودکار ب -

و خودکار به دست ساسان سپرد    زیدبرگه تم از کنار قفسه کنار راهرو، چن عیاشاره ساسان، خدمه سر با
  یسر تفاوتی ب  ،یُسر داد با خودکار آب الیرا سمت شک ییها را برش زد و چندتاکه او هم منظم برگه

 تکاند. 

 بدش من.  سیبنو -

 مشغول نوشتن شد. کیموز یاهو یفرستاد و در ه  نیی پا یساسان سر خود

دم گوشش   کیبود، نزد وانشی ل اتیدن محتودرحال خور تفاوتی خود را سمت پگاه که ب متعجب
 زمزمه کردم. 

 کنن؟ی م کاری دارن چ نایا -

 خفه جواب داد.  رلبیز د،ی اش عقب کشرژخورده یهااز لب  وانیل پگاه

پسرا بعد باهم عوض   یدست ساسان و ساسان هم اسام دهیم سهینویدخترا م یاسما الیشک  -
 ...  کننیم

 .کنمی حرفش را قطع م جانیشتاب و ه با

 بشه؟! یکه چ -

 . دیلبش را سخت جوئ گوشه

ماها پخش   نیپسرا رو ب یاسام الیشک گفتم،ینپر وسط حرفم... آها داشتم م گم،ی م یبد  یمهلت -
ازش سوال  یعاد  یلیدر اومد خ یکاغذ برداره که اسم هرپسر هی تونهیفقط م یهر دختر کنه،یم
 .ن یهم پرسه،یم
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 با شوک پلک فشردم. مبهوت

 !دن؟ی پسرا انجام م  کارمن یهم  یعنی! ن؟یهم -

 ادامه حرفم، بزاق دهانم را صدادار قورت دادم. در

 !؟یچ گهید کنن،یدست اونا و اونام راحت ازمون سوال م فتهیاسم ما م -

 . دیلبش را گز زیبه م  رهیو خ متفکر

پس طفره   ،یتا سوالشون جواب بدبه سه  یروقت مجبو...اونیالبته اگه جواب دلخواهشون رو ند -
 رو درست جواب بده! شهی که ازت م ینرو و سوال 

 

همان  ای یریگمثل مچ  یطور کیبود،   بیعج  یل یبودم، خ دهیو د دهیشن  یباز ن یبار همچ   نیاول یبرا
 ! تی دروغ و واقع نیب  انداختیآتو از شخص مقابل بود که طرف را در مخمصه م

 

برداشتند و   دنیتند تپ یکردند، ضربان قلبم بنا ضیها را باهم تعو برگه  ال،یکه ساسان و شک  نیهم
 .دیکاو ی دست پسرها مدام م یهامردمک چشمانم درشت و حدقه زده بازتر از معقول به برگه

  شوانیبه داخل ل یبا لبخندکوتاه د،یشروع کرد تا به سمت من رس  نیاز سمت نازن بیبه ترت  الیشک
 نمانده بود، لبخند به لب بل چشم اشاره کرد.   شتریچندکاغذ ب که

 بردار.  دونههی -

 کیلرزان و صلوات در دل  ی موجب شد دست و دلم بلرزد. با دستان  ا،یارش نیو سنگ رهی خ نگاه
  خواندمیم هیآن را کف دستانم محکم گرفتم و تند تند ذکر آ یشده را برداشتم. دو دست دهیچ یکاغذپ

 صورتش نقوش بست.  یرو  یکاغذش، لبخندپهن دنیبا دکه پگاه 

 .دمی دلهره و آشوب پرس با

 ! ه؟یمال تو ک -



 دل رهیچ

212 
 

 لب زد. انهیو موذ ثی خب  ارش،یبه ک  یرچشمیز

 !ارشهیک -

 است. ا«یکاغذم »نام ارش یاسم ال گفتی زل زدم، ته دلم م  ایبه ارش یدرهم شد با حدقه زدگ امچهره 

  یبا کنجکاو رلبی چنگ زد و ز هوایکاغذم را ب  یرا خوانده بودم که پگاه مهلت نداد با کنجکاو امفاتحه 
 خواند.

 شمس!   ایپور -

 دادم. هیگردنم را صد وهشتاده درجه سمتش زاو ،یصندل  یشده رو  خکوبیم

 ها؟! -

 ول داد. یاطرفهک ی خنده

 وگرنه... ایشانس آورد ارش  -

 .میزد که همه متوجه او زل زد شوانیل شهیکار به شبرخاست با خود  شی از جا ساسان

 داداش؟ هی محسن جان طرفت ک م،یکنی خب، حاال از سمت محسن شروع م  -

 جا به جا کرد.  ینی ب یرا رو شنک ی ع یمراد محسن

 خانم.  نینازن  -

 صاف نشست.   یصندل  یبا استرس رو نی نازن

 من...!؟ -

 . دیکوتاه پرس انهینه گذاشت نه برداشت، موذ یمراد

 ! ن؟یهست نگلیس -

 هم بله! یبود... مراد یچه سوال گرید نی! اجاخوردم
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 .دیلب گز  نیشرمگ نی نازن

 بله. -

 چشم بود. یتو یادی ز ایسمت ارش نیگفتن جمع و لبخندمعنادار نازن واو

 نوبت بعد از دخترها...در   دندیپرسی از پسرها م یک ی ی کیها جابه جا شد، نوبت  بعد

 نوبت دخترا بود.  حاال

 باال پراند. ییابرو طنتیچپ نشسته بود، با ش فینفر رد نی که اول سحر

 ؟ یکراش دار یجون، تو به ک  نیآرم -

 کرد.  یخنده آرام  نیزل زده بود که آرم نیبه دهان آرم  یچهارچشم فرنوش 

 !فرلوپزیم، جنواال به دخترخاله  -

ور   انهی انداخت با کاغذ دم دستش ناش ن ییجمع شد و فرنوش ناراحت سرش را پا  یدنیهمه د چهره
 رفت! 

 نوبت ساسان بود که سوال بپرسد.  یمراد بعد

 به فرنوش چشم دوخت.   تفاوتی ب ساسان

 ؟ یتاحاال چندتا دوست پسر داشت -

 !ییهاعجب سوال دم،یو طپش گز جانیرا با ه لبم

 . دییبه او را پا  رهیخندان و خ  نی آرم یرچشم یز فرنوش 

 ور آبه! دونه داشتم که اونم اون هیفقط  -

رو به ساسان   اشب یو لحن عج یدماغ  یکه نوبت شبنم شد. البته با صدا اوردیدر ن  یبازمسخره یکس
 پراند. یچشمک معنادار

 سم؟یعس  ،یبار با کدوم دختره رل زد نیآخر -
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  زیم یبه ساسان زل زدم، خونسرد با نوک خودکار رو  ی دندان گرفتم و با کنجکاو ری لبم را ز چهیماه
 . دیکوب

 !شناختمشی که نم  یکی با  -

 گوش پگاه بردم.  کیاش، لبم را نزداز جمله رانی و ح مشکوک

 ! ه؟یمنظورش ک -

 کنان زمزمه کرد. نچ  یزیر  باخنده

 پالسن! ابونی خ یکه تو یهمونا گه،ی...!منظورمش معلومه دآی زری ریف -

 .ماندی و مبهوت دهانم باز م مات

 ! شرم ندارن، قباحت داره واال. نیک گهید نایپناه برخدا، ا -

 .دیپرس انهیهم موذ ارشیشد، ک دهیمان کشخنده که نگاه همه سمت  ریزد ز  یپف   محابای ب پگاه

 هست؟! یدارخنده   زیچ -

 و سخت شد. یاش جدو چهره  دیلبان برجسته پگاه ماس یرو خنده

 نه!  -

 کرد.  یدستش یپ ثانهیخواست دهان باز کند، پگاه خب ارشیک تا

 بود.  یالبته شخص  -

 سرش را متفکر عقب کشاند.  ، ینیکرد با باال فرستادن ب زیچشم ر  یناراض ارشیک

خود   یرا برا ای اغذ ِ دم دست ارشداده و ک ایبرگه خودش را دست ارش  ارشیدفعه متوجه شدم، ک کی
 گرفت! یبا ِدغلباز

 !شد؟یتقلب محسوب م کهنیا

 پگاه آمد. یبرا ییکه باخباثت چشم و ابرو دیرس ارشی ها، نوبت کاز رد شدن نوبت بچه بعد
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 اد؟ ی که ازش بدت ب یدی رو بوس  یتاحاال پسر -

پگاه   ،یآخرش بود. منتظر واکنش تند پگاه بودم اما در کمال ناباور گرید نیقلبم در دهانم زد! ا ناگهان
 خونسرد جواب داد.  لکسیکامالً ر

 آره.  -

 پگاه برانداز کرد! نافذ و موشکافانه  یبسته شد و کامالً جد ارشیک  شین م، یو فرنوش وا رفت من

 گذاشت و رسا گفت: حاال نوبت منه.  ز یم یمحکم دستش را رو ایارش

 و حق به جانب مداخله کرد. عیرهم س پگاه

 نوبت دختر.  هینوبت پسر،  هیرفته قانون خودت رو...  ادتینه نوبت ساغره!  -

 با فک فشرده برنده نگاهم کرد.  ایارش

 بخون پس.  -

 

 و دلهره بزاق دهانم را نامحسوس فرو دادم. آشوبدل

 شمس! ای پور یآقا -

 تکان داد.  یباز سر شی با ن ایپور

 . دییهرجو. بفرمابله خانم م -

 را صاف کردم.  میام گرفت اما گلواش خنده لحن  از

  ه؟یهدف شما بعد از تمام شدن دوره دکترا چ -

 کرده بودم!   فی که انگار جک تعر رخندهی چنان زدند ز یهمگ

 : د یو خنده پرس یبا لودگ   نیآرم
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 آ! یازهی پاستور یادی! ز؟یبود که کرد یچه سوال گهی د نیبابا ساغرخانم، ا -

 گردن به طرفش چرخاندم.  متعجب

 خب؟!  هیچ -

 کوباند.  اشی به شانه بغل یو دست  دیخند ینخود ساسان

 !یدیخواب  یبا ک   یدیپرسیم  ایمثل بعض ایکراش داره  یبه ک ایدوسته،  یبا ک   یدیپرسی م دیبا -

 داده بودم. یکه باز ناخواسته سوت دمیکش  یآه اری اختی اش به شبنم ِخونسرد بود، بواضح  طعنه

 انداخت.  یصندل  یاش را روآرنج تفاوتی ب  ایپور اما

 شی ور پ اون رم یمدت م هیخب من بعد از تموم شدن دانشگاه، واسه  ه،ینه اتفاقًا سوال جالب -
 !مییپسردا

کنان  رهغکرد و چشم هیحواله بق  یباز سرفه کوتاه ای دادند که ارش لشیتحو ی» اوهو« کشدار یهمگ
 . دیپر

 خفه... نوبت منه!  -

 بّران شد.  زی شده زوم و تمِن سنکوپ  یاش رو نگاه بدجنسانه  و

 خب ساغر؟  -

داشتم اما در  یها مرا با نام صدا کرده بود، احساس خاصجمع بچه   یبار بود... کهجلو  نیاول یبرا
 ند.به سمتم پرا یادهندهب یتکان دادم که لبخندجذاب و فر  یسر تیسکوت باجد

 ؟ یمون کراش داشتدانشکده یپسرا یتو، تاحاال رو -

 کمرم نشست.  رک یت  یرو یشد، عرق سرد یبست، ته دلم خال  خیزده تمام تنم  ُبهت

 مرتعش جواب دادم. یسرد و خشک باصدا دادم،ی که کف دستم را با ناخن خراش م  یدرحال 

 نه! -
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 باال فرستاد. انهیرا موذ شی ابرو لنگک ی لکسیر

 نه؟! -

 افزودم.  یق یاز قبل با نفس عم خونسردتر

 حرفا نسبت به جنس مخالف و مذکر! نیخوندن اومدم نه کراش و ادرس ینه! چون من برا -

 

 زد. میصدا  یسمتم آمد و مثل ناج یادفعه خدمه ک یبپرسد،  یگریسوال د خواستی م ایارش  تا

 ن؟یشما ساغرخانم هست دیببخش -

 سر و گردن چرخاندم.  تعجب با

 آره... چطور مگه؟! -

 تکان داد.  یبود، آرام سر  یکه خانم الغر و با فرم رسم خدمه

 !نیبر دیبا  ای گو ن؟یاومده پشت در، گفتن حاضر یکی -

 کرد.  کیبا تعجب چشم بار پگاه

 بره؟! دیبا -

 .دیکش آخر عقب کهی با ت خدمه

 بود که اون آقا به من گفتن!  یزیواال چ -

 . دمیبا عجله از فرنوش و پگاه پرس تی پلک زدم در نها یحواسی با ب  چندبار

 ساعت چنده؟  -

 داد.نشانم زانی را با لب آو اشی ساعت مچ  فرنوش 

 خرابه! -
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 .دیکش  یپوف  یهم حرص  پگاه

 کنم... گایرو ن  میبرم گوش  سایوا -

 به موقع مداخله کرد.  عیسر ایارش

 ! قهیو چهل دقده  -

 

 رید قهیچهل دق د،یاعالم ساعت، در درجا درشت شدند و گوشم سوت کش دنیچشمانم با شن  مردمک
 بهاوند...! یکرده بودم! قول بابا محمد و وا

 برخاستم. یصندل یبا هول از رو دمیگز ظیرا با غ لبم

 برم...  دیها... شرمنده من بابچه  -

 بلند شد.   شیاز جا عیهم فرز و سر پگاه

 زود، هنوز سرشب نشده که؟! نقدیچرا ا -

 بود، متعجب دخالت کرد.   زبانیهم م ساسان

 .ی بر یطورنیا شهینم ؟یرو نخورد ژنیب یگودبا  کیتازه هنوز ک -

 هم فشردم.  یمحکم رو ظیرا  از غ چشمانم

 برم.  دیبا  شهینم یممنون ول  -

 کرد.  یهم اشاره ا ایپور

 عجله آخه؟!  نیبا ا -

شال بلندم   م، یو مانتو فیبدون جواب دادن، سمت اتاق باهول راه افتادم و بعداز برداشتن ک  اصلمست
درحال پخش؛   میمال کیموز یپاشنه بلند که در صدا  یهاشال نازکم انداختم با همان کفش  یرا رو
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 وبآشکه از استرس و دل  یپاتند کردم درحال  ی. سمت درب خروجخوردی اصالً به گوش نم شیصدا
 .زدمی نفس نفس م

 گشودم که با بهاوند نگران و آشفته رو به رو شدم. یپاچگرا با دست  در

  یگزارنتمام دلم خون شد، من درحال خوش  اشی که از نگران دیکش یاچنان نفس آسوده دنمید با
 . کردیجدال م اشی با دلواپس جان یبودم و بهاوند ا

 شتافت.  یقدم به سمتم با دلهره و نگران  دو

 شده؟  تی ! طوریخوب  -

  می لباس بلند و مجلس یرو یج ی و گ یجوابش را بدهم، نگاه دو دو زده اش با ناباور خواستمی م تا
 گره خورد. 

 کجا؟!  یانیاع لیاستا نیساغر با ا نیساده خانه و ا پیساغر با آن ت کرد،ی باور نم انگار

 !ه؟یچه وضع نیا  -

 

 باشن؟!  یآقا ک -

داشت که   ی ربطزد و مضطرب فاتحه خودم را خواندم. آخر به او چه خیتنم به وضوح   ا،یارش یباصدا
 !کردی دخالت م

پراند با جذبه و اقتدار  اشیش را پشت چهره متعجب اما جدچهره نگران  ا،یارش  دنیهم با د بهاوند
 خشک ماند.  شیکنار پا مشت گره خورده ی. اما چشمانم روستادیصاف ا

 شما؟!  -

بهاوند، دستش را در کمال   نی به نگاه سنگ توجهی ب  ای را از رو بسته بود که ارش ری هم شمش بهاوند
بهاوند زودتر    رتی خود بجنبم در کمال حتا به  هیاز ثان یدور کمرم حلقه کرد... که در کسر یناباور
 پشت کمرش پنهان کرد. ع ی مت خودش کشاند و سربکار شد، مرا با تعصب و خشم سدست
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 آقا! ،یشد ک یدفعه آخرت باشه به ساغر نزد -

 

با آشوب محبوس شد. مرده و زنده شده سرم را با شتاب به سمت بهاوند چرخاندم.   امنه یدر س نفس
 اش به خبط کردن افتادم.چشمان سرخ و چهره برافروخته دنیاما با د

با بهاوند هشدارگونه   ستینگری که انگار به شکارش نگاه م  یبی عج گوریفها با هم مثل قاتل  ایارش
 .. کردی تاخت و تاز م

 کنم چه نکنم افتاده بودم.عمرم، به شکرخوردن و چه  یتو بارن یاول یبرا

دست دور   پروای حد ب   نینداشت. وگرنه امکان نداشت تا ا یحالت نرمال   ایامشب تمام شود، ارش کاش
 نشسته بهاوند ببرد!چشمان به خون شیو مرا به مسلخ مرگ پ   ندازدیکمرم ب

 تکان داد. یبا تاسف و افسوس سر  ا،ینبودن ارش یبا علم ِ عاد بهاوند

 نه رو چه به من!نهکن، تو بچه  یقدت بازبرو بچه، برو با هم -

  تینه« در آن وضعنهبه او گفت» بچه  یتر باشد اما وقتبزرگ  ا یاز ارش یسالبهاوند چهار، پنج  دیشا
 خنده ام گرفته بود. 

 !؟ی رابی س یگ یم یتو چ -

 !یعاری به حد آخرش زده بود به فاز ب یعن یواقعًا زده بود به سرش،   ایارش

 خاص و جذابش؟!  خودش که پشگل بود! نی لیسپی!« بهاوند با آن دیرابی س  گفت»ی بهاوند م به

 . ایتر بود! مرد باحجب وح سرتر و جذاب ایاز ارش یلیکه بهاوند خ  البته

 . دیتوپ هیپرکنا  ایرو به ارش کردیم ت یکه مرا به سمت آسانسور هدا ینیح  بهاوند

 بچه سوسول!  یفتی ن ختیبزن که از ر توک یتو برو ابروهات رو بردار و مات  -
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 . دمیو عاجز آرنج بهاوند را کش  درمانده

 ! ستین یخورده حالش عاد یاونقد زهرمار میبر  ایب -

»خروناس«از خود بروز داد و بعد با خشم به طرفم ،  ه یشب  یزیچندقدم جلوتر آمد، چ نیسنگ ایارش
 : د یغضبناک پرس

 ساغر عشق منه...  کهی مرت -

خود را    دهیبرداشت که ترس زی جمله او به طرفش خ  دن یو هاج وواج بهاوند از شن یکمال ناباور در
کرده  ی: نه ولش کن، اون قاط دمیدست بهاوند را محکم کش هواسیو ب انداختم  اشانن یماب
 . میبر ای... بزنهی زر م یچ فهمهی نم

 ساغر؟! هیک  کهیمرت  نی: اد یدار به گوشم رسکش   ای ُشل و ول ارش یصدا

ها رفع و رجوع کنم. البته شر  ها و اتهامکنم و خودم را مبرا از حرف  ریقائله را ختم به خ کهن یا یبرا
 تند جواب دادم. فکری را از سرم کم کنم، بدون توجه به عاقبت حرفم، تند و ب   ایارش

 نامزدمه...  -

*** 

 . کاومیبهاوند را نگران م ،یرچشمی ز نیسکوت سهمگ  در

وجه   چیبابامحمد به من به ه گرید  گفت،ی حمد ماگر به بابام  دم،یترسی م شنی از سکوت سنگ قتاً یحق
 !کردی اعتماد نم

اما نه من دل و دماغ داشتم  شدیم ن یطن  یتاکس یسوز خواننده در فضا یده شصت با صدا کیموز
 بهاوند! ینه حت

با ناخن سطح  رفتمیور م  فیواهمه و هراس داشتم، مدام با گوشه ک ی ل یواکنش بهاوند خ از
 .دادمی دارش را خراش مبرق 

 !یبود؟! چه شب مزخرف  یچه آشوب  نیا ایخدا
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 !شد؟یرو به رو م لیرا آن هم امشب در حالت بد و پات   ایبهاوند، ارش  دیبا چرا

 ان.هام منتظرم برم خونم بچه دارم،یتون نگه مآقا سر کوچه -

 .نیدیبدون چانه زدن گفت:  باشه، زحمت کش بهاوند

 گذاشت.  یجعبه کوچک دستمال کاغذ  یفرمان رو یپولش چند اسکناس در آورد و باال  فیک یال از

 شدم.  ادهیپ یچفت شده از تاکس  یها. در سکوت با لب کردیمان را ممسن بدون حرف که نگاه  راننده

هم سوز  یلیبود خ  یزی پائ یجمع کرد. هوا  ینیاش را با سکوت سنگشدن، تن ادهیبعد از پ  بهاوند
 داشت. 

نگاهم کند با دست به در   کهنیبدون ا ستادم،یو با دلهره کنارش ا دم یبلع شی دهانم را پرتشو بزاق
 خانه اشاره کرد. 

 . فتیجلو ب  -

دفعه   کیچندقدم جلو برداشتن،  نیجلوتر از او راه افتادم. در ح  عانهیو مط  دمیلپم را جوئ گوشه
 برگشتم.  یو ترس آن یدلخور پاشنه پا با یرو ستادم یبا غم ا میسرجا

 خودش مشکل داره و... ارو ی اون  رم،یتقصی بهاوند، من ب  نیبب  -

 ش را باال برد تا سد کالمم شود.درهم، دست یسخت با ابروها  بهاوند

 خواستم؟! حی ازت توض -

  خیچرا سکوت کرده بود و با نگاهش توب خواست، ینم  حی تنم منبسط شده بود. پس اگر توض تمام
 ! د؟کریم

 ... ینه ول -

 باز مداخله کرد. یو جد سرد

 نه من! ،یبه پدرت جواب پس بد دیشما با -
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ش را  آرنج  یرارادی به مالحظه به من ِ سرگردان و نگران. از کنارم با فاصله رد شد که از پشت غ بدون
 گرفتم. نیملتمس و غمگ

 با اون پسره ندارم!  یصنم چی بهاوند باورکن من ه -

 اش رها شد. که دستم از دور آرنج  یرا با انزجار  عقب کشاند، طور اشتن

 فرستاد.  رونی ب ین یو تند از ب نیش را سنگو نفس دیاش کشپشت گردن یکرده دست کپ

 ندارم فقط... زایچن یبه ا یگوش کن ساغر، من کار -

 دوخت. ام جذابش را به چشمان درمانده ینگاه توس مستاصل

و سالم   حی محمدآقا، تو رو دستم امانت گذاشت و منم بهش قول دادم صح یخوش ندارم وقت -
 ! ؟یچ ی عنی ارمت،ی ببرمت و ب

چندبار    اشقهی هم فشرد با انگشت به شق یپلک رو  کردهظ یبا اندوه سرم را کج کردم که غ زدهشرم 
 . دیکوب

  ی.. اونم وقتبودمی گو مجواب دی... من با فتادی واست م ی نکرده امشب اتفاق یاگه خدا کهن یا یعنی -
 نکرده... یچه فکرها به مغزم خطور نکرد که خدا  یومدیسرساعت ده ن ی وقت  یدونیکه تو... م

 تکان داد. نی به طرف یبا تاسف سر دیحرفش را با درد و حزن بلع  هیبق

 تکرار نشه! گهید دوارمیام یگذشت ول ریخامشب که به -

 و محزون لب زدم.   یناراحت با

 .دمیبهاوند، قول م شهی تکرار نم -

 

 دادن آسان بود، کاش ..»قول یکاش پا »
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 پرسوزش خارج کرد.  نهیاز س یسرد آه

 شده...  رید  یلیکه خ  میباشه، بر -

. حق با بهاوند بود. او  کردمی م خی و صامت پشت سرش راه افتادم، در ذهن مدام خودم را توب نگران
 خاطر من قول داده بود و اگر... به

 مون به جمالتون روشن شد! به به چشم -

 . دمیغر ی با حرص خفها  رلبیز

 ! یلعنت -

 او تکاند.  یبرا یو خونسرد از کنار پنجره سرک ستادیا انی شا دیبهاوند مردانه، کنار پرا اما

 ! ؟ی!  رو به راهانیسالم آقا شا کیعل -

رو   هیو موشکافانه از پشت فرمان نگاهم کرد اما خطاب به بهاوند گفت: بله چه جونم! سم زی ت انیشا
 ! ن؟ی... کجا بودنیااده یرسوندم، چرا پ

 کردم.   لیما یرو به بهاوند سر یبا اخم جد توجهی ب

 خونه...  رمیمن م -

 انداز خودش را وسط انداخت.نگذاشت بهاوند جوابم را بدهد، باعجله مثل خاک  یحت

 باهات داشتم. یعرض هیکجا ساغرخانم؟! من   -

 سرمان کردم.  یباال  کی به آسمان تار یو کالفه اشاره ا  خسته

 و مامانم نگرانه... رشدهید -

شد. با چشمان وق زده با   کینزد به طرفم ز یانگشد و رعب  ادهی پ اشن یبه حرفم، از ماش  تیاهم بدون
اشاره   انهیبه دور از بهاوند مبهوت، موذ ابانیخ به گوشه یاخم بر و بر زل زده بودم که با سر اشاره ا

 کرد.
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 . رمیگی وقتت رو نم  شتریب قهید هی میبر -

 

 به تاسف تکان داد.   یو سر دییو نگران به بهاوند چشم دوختم که لب سا متعجب

 راه افتادم.  انیناچار با فاصله پشت سر شا به

 ... یفردا بهم بگ یتونستی که نم شدهی بگو چ -

 .ستادیکارانه اطلب  نهیم، دست به سدرهم مقابل  یهاسمتم برگشت و با اخم هوک ی یکمال ناباور در

 !؟یشازده کجا رفته بود نیبا ا -

 تکان داد. یجانب و حق  ظیبا غ میته کردم، که انگشت اشاره اش را جلوبار دهان باز و بس نیچند شوکه

 و ...  یفت یدنبال پسره راه ب  یه آدی اصالً خوشم نم -

 . دمیتوپ  یدست به کمر عصب  نیخشمگ

 !؟یکدومش ،یازیته پ یازی! سرپ؟یااسم داره!  اسمشم بهاونده، بعدشم به توچه، ها؟! تو چکاره -

 را کنکاوش کرد.  میو موشکافانه سرتاپا زشدهیر یهاباچشم

 برادرشوهرت.   ندهیدر آ یفعالً شوهرخواهرت ول -

 سر دادم. یپوزخند، خنده عصب همراه

 دماغشو بکشه باال... ستی که بلد ن ی! کس؟یهه! برادرشوهر؟! اونم ک -

 

 حرفم را قطع کرد.  ی و با چابلوس  دیخند انهیو موذ ادبانهی ب  بشر

  یکه بتونه اونو سر وسامون بده... بده اول زندگ   خوادی م یزن هیره!؟ اونم دا  یخب چه اشکال -
 مشتته... یموم تو  نیآب هم بخوره، پسره ع تاجازهی ب  تونهیو نم  یشی کارش م همه
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 باال رفت.  میناخواسته صدا یو حرص  آلودغضب

 ...افتاد؟!خوامی نه؟! بابا نم  ای  یرفهمیازدواج کنم، ش  خوامی من حاال حاالها نم -

 در هم گره خوردند:  شیهااخم

 داره تازه..  ی! داداشم همه چ؟یخوای م  یچ یو بلند نکن واسم جغله!؟ بعدشم مگه تو از زندگ صدات  -

... 

 .دمیکش یاپوف بلند و کالفه  یبرزخ

 !یهع ؟یگی م یتو چ گمی م یمن چ -

 باز اصرار کرد.  لهیبدپ مصرانه

 که چقد آپشن و خوبه.  ین یبی وقت ماون  نیمدت باهام رفت و آمد کن  هیبزار  -

با چشمان کنجکاو   امی پشت به او به عقب برگشتم که نگاه عاص  ش،یهابه چرت و پرت  حوصلهی ب
 کرد.   یبهاوند تالق

 و...  یخواستگار میآیآخرهفته قرارش رو با بابات گذاشتم، ما م ینخوا یساغر بخوا نیبب  -

 

 . دمیکش غی و حرص بلند و از ته دل ج  ظیشد که وسط کوچه با غچه  دمینفهم

  نیهمچ ینظرم رو بپرس کهنی بدون ا  ی... ها؟ با اجازه کی!  اصالً با اجازه ک یکرد جایب  یلیتو خ  -
 !یکرد یغلط

 

به سمتم پا تند کرد و تند   نیام، خشمگ جمله دنیاز شن شیهاو اخم  انیدرشت شده شا چشمان
 .دیرا با خشونت کش  میبازو

 درست صحبت کن تو هنوز... -
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آتش   یو از خشم مثل اسپند رو نه یاز برزخ و آتش ک دیلرز ی م برهیو یرو میمرا که سرتاپا عیسر بهاوند
!؟ زشته انی آقا شا یکنیم  کاری گفت: چ  انیبودم، عقب کشاند با تن بلندتر از معقول رو به شا

 ...ننیبیم  .شنونی م هاهیهمسا

 . دیغر یمنطقی با ب  ادبانهی ب زد،ی که نفس نفس م یدرحال  انیشا

باشه  یک ی دیبا زنهی و زر م  کنهی ش رو باز م! چاک دهنزنه؟ی حرف م   یداره با ک فهمهی د آخه نم -
 تا...

 . دمیکش ادیفر یپشت سر بهاوند، حرص از

من   ی... د لعنتیدخالت کن هیبق ی زندگ  یتو دینبا یتا بفهم  یشنوی چاک دهنم وا بشه... بدترشم م -
 آخه!؟ نمیبب دیرو با  یک ،یکرد داینخوام تو واسم شوهر پ 

 

 ام کرد. با چشم غره حواله یزیخنده تمسخرآم  انیشا

  یاخالق گه  نی... وگرنه با اخوادتی از خداتم باشه که داداشم ازت خوشش اومده و م دیبدبخت با -
 !چارهی ب  رهیتو رو بگ  آدی نم  کسچیه ،یکه تو دار

 

 بود، بغض و خشم تمام وجودم را سوزاند. دنیام از خنجرکلماتش در حال ترک نهیس قفسه

را هم همراه خودم   انیم جرقه زد، شادر ذهن یبود که با فکر  انیهم درحال آرام کردن شا بهاوند
 سوزاندم. 

اول از همه پته ِ تورو   یمجبورم کن یبخوا کنم،ی نم یبا اون داداش ُاسکلت عروس رممی من بم -
 .کنمی پر م ته یرو عل  هیرو آب بعدشم سم زمیریم

 

 . دیشده اش، نعره کشچفت  یهادندان یاز ال دییهم سا  یدندان رو رغضبیم
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 کودن..! یزدی تو، وگرنه لگد به بختت نم  یندار اقتید ل -

و   یشده بود، حرص که تمام تنم منقبض و جمع  یعقب گرد کردم. درحال یمالحظه با دل خنک  یب
  انی شا ادیخودم درد گرفت و فر یپا  یکه سرانگشتا دمیکوب  شن ی به درب ماش ی لگد محکم  نیخشمگ
 بلند شد.  ظیهم با غ

 ! یدار کاری چ  نیاحمق به ماش  -

و ادا و اصول   یآوردم. با سوز سوز رونی زبانم را از دهان ب اورم،یدر ب شتریش را بحرص  کهن یا یبرا
 کردم.  یدهان کج

 !ادیبسوز بسوز تا حالت جا ب  -

  ان،ی درشت شا چاری تکان داد. اما ل  نیبه طرف یو با تاسف سر دیمتاسف لبش را گز دنم،یبا د بهاوند
 را درهم قوس داد. شیهااخم

 .ستمی ن انیآره؟ اگه آدمت نکنم، شا ، یاریواسه من زبون در م یدختره .... عوض  -

جواب  ، یتمام بدنم داغ و مرتعش بود از خشم؛ اما با دهان کج  ی ش، درحالبا لذت از خشم   دوباره
 دادم.  یدندان شکن

 !یهمه رو آدم کن یخوایکه م یستی البد تو آدم ن  یام، ولکه فرشته من  -

 لبانم آورد.  یرو یبخش  تی لبخندرضا انی بلند شا عربده

 پررو!  دیسفچشم رمیگی و محالت  -

  دیخودم شدم، با ترد یرو یدارو تاب نیباره متوجه نگاه سنگ  کیرفتن به سمت درب خانه،  درحال
لوت خلوت بود. جزء  نبود، کوچه خ یمشکوک زیچ چیسرم را به اطراف چرخاندم که در کمال تعجب ه

 نبود! یخردکناعصاب زیچ چیه گرید انیجر وبحث شا یصدا

 حانهی باز رها کردم که با مامان ر مهیدر را گشودم و ن دکی دیباال پراندم با کل  یشانه ا دانهیالق
 مشکوک، رو به رو شدم.

 ؟یستاد یوا اطی ِا چرا ح -
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 سمتم پا تند کرد. کرد،یسر صاف م یکه چادرش را رو ی نیبه شک ح  دو

 !ده؟یچی تا هفت کوچه پ  انیشا یکه صدا شدهی چ -

 ول انداختم. میزدم و دستانم را کنار پهلو  یپوزخندکج

 ... شما که بدون نظر من... گهیرو از خودش بپرس د نیا -

چرا  نیازش بپرس نمیا ن،یبا دست به کمر ابرو درهم کشاندم: واسم آخرهفته قرار مدار گذاشت  یعصب
 !دهی جر م قهیره دا

 . دیلبش را گز یو ناراض متعجب

 ،یبه آب داد یگل! ساغر باز چه دسته؟یکرد رید نقدیاصالً چرا ا نمی ! درست حرف بزن ببیگی م یچ -
 باز...!  یتو بچه؟! خاک به سرم کرد

 در هوا تکاندم. یدست یو عصب  یو کفر حوصلهی ب

 !ه؟ی باق تونم یفرق سر من، بازم دوقورت و ن یتو  یختی خاک که شما ر -

 . دیتوپ  رلبی کنان زبه دستم زد وچشم غره یچنگ  محابای ب

  کارشی باز... چ  یکرد یشی... حاال بگو چرا اون پسره رو آتنمی بب ریخوبه خوبه، زبون به دهن بگ -
 !یکرد

 

 . دمینال  یو ناتوان  یحالی با ب   غرولند

 رس اه! ولم کن بابا، برو از خودش بپ  -

که   یتلفن به دست، تند تند با وضع آشفته درحال هیسمت هال پاتند کردم که سم اعصابی ب
داد  یزد و با نفس زدن تند گفت: چرا صدا یها جستافتاده بود، از پله شیهاشانه یرو  دشیچادرسف

 ...!دهی جواب نم  شمیگوش اد،یم انیشا
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پاچه درب را تا انتها گشودند که بهاوند با  به صورتش زد .با هم دست یهم چنگ حانهیر مامان
 آن دو داد. لیتحو یسالم آرام یخستگ

 .شودی خشک م  کی کف موزا یرو هیبا سوال سم رود،ی که سمت اتاقش م نیهم 

 !د؟یکشی چرا هوار م انیشا -

تراس کوتاه، متعجب   یباال که یبه من  یو با درماندگ دیبلندش کش یبه موها ی مستاصل چنگ بهاوند
سر به  ه،ی و معنادار با غم چشم گرفت به عقب برگشت رو به سم نیبودم؛ سنگ ستادهیا خوردهکه یو 
 .جواب داد ریز

 .نی بگم، بهتره از خودشون بپرس یواال چ -

 

 افزود.  یکرد و با لحن عاجز یدستش یپ عیکند، سر  اشچیباز سوال پ  خواستی تا م هیسم

 خستم، شب خوش.  یل یشرمنده من خ -

  یکی و خسته در تار دهیخم یهاانداخت در سکوت چفت در اتاقش را باز کرد و با شانه ن ییرا پا  سرش
 داخل شد!

 ام فرستاد.حواله  ینگاه شاک   ظیبا غ هیسم

 ... انیچرا شا ی!؟ توام خبر نداریتوچ -

 . دمیمالحظه وسط حرفش پر بدون

 ! برو از خودش بپرش!یریگیمنو م قهیبه من چه...  -

 

و اخبار   ونیزیتلو یصدا شهیروشن، مثل هم  یداخل شدم که تنها با المپ مهتاب  یکفر  تیاهم بدون
بوده و تا از آمدنم مطمئن نشده، در هال  دار یب  روقتیامشب بابامحمد تا د یعنی نیبه گوشم خورد. ا

 منتظر مانده بود. اما چرا حاال داخل هال نبود؟!
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 بود.  یقرار گرفته بود. وگرنه بابامحمد آدم صبور انیخواسته شا تی در معذور حتماً 

*** 

خراش زنگ هشدار گوش  یکه باز صدا دمیهم کش یبلند ازهی زدم و خم یزنگ هشدار، غلت یصدا با
 !دیزوزه کش  میاهدر گوش 

 سرم!  ر یبخوابم خ خوامی م ،یاه لعنت -

 . دیبا تشر به گوشم رس  حانهیباره باز شد و لحن مامان ر کی در

 و کشت!بدبخت خودش  ی... اون گوشگهیاوف! پاشو د -

 آلود غر زدم. دار و خوابلحاف بردم و خش  ری را محکم ز سرم

 .آدی خوابم م -

 تشکجمع شدم.  یخودم رو یاز فرط سرما تو دفعه پتو به شدت کنار رفت که کی

 !؟یپاشو ساغر، پاشو تو مگه امروز کالس ندار -

 غرولند کردم.  یبا کرخت   پرتحواس 

 ...ادیدرس، من خوابم م  ینه نه، بزار کپ مرگم بزارم اه اصالً گور بابا -

 !گهید یدی باشه، پس جواب بابات رو خودت م -

  خیتشک س  یرو کشازه ی . درجا خمدمیکش یپوف بلند یچشمانم را باز کردم و با خستگ  یال دفعهکی
 .دمیام کشآشفته و شلخته یبه موها  یکه منگ خواب بودم. دست ینشستم، درحال 

 بلندشدم! گهید خوادی نم -

 را درشت کرد.  بازممه یچشمان ن اش،ی ناراض لحن

 !یاونا شد نیآ، ع دنیشون من  ونیزی تلو یتو یمونای م  نیا نینگاه نگاه ع -

 پرت کردم و درهمان پشت گردنم را کالفه خاراندم.  یدارکش  ازهیخم
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 ! خوابهیکه تا لنگ ظهر م  یبهتر از خرس قطب  مونیم -

 و اخم سمتم گرفت.  دیاشاره اش را به تهد انگشت

 تو؟!  یتره... عقل نداربزرگ  یازت چندسال یکم به خواهرت نسبت بده! ناسالمت -

م با گرفتن حوله و مسواک  دمیتاپ و شلوارکم پوش یرو ی دم دست یپالتو ،یبا منگ دمیلب برچ دلخور
 کنان راه افتادم...ِلخت ِلخت  یبهداشت   سیسمت سرو

 

لبخند   یاستاد فتح  یکه با صدا  دم،یو با پشت دست، چندضربه به در کوب دمیکش  قینفس عم چند
 لبانم نشست.  یرو  یکمرنگ

 باال انداخت.   یآلود تک ابرواخم دنم،یبا د  یرا آرام باز کردم که خانم فتحلبخند درب   با

 !؟یاومد ریمهرجو! باز که د -

 شانه کج کردم. ی رو  یمستاصل سر م،ی را مظلوم کردم با خاراندن گوشه ابرو امچهره 

 بود! کیاستاد تراف خوامی معذرت م  -

 و راست تکان داد.به چپ  ی وار سرو سمج  لهیبدپ

 ! یامت داشته باش و بگو خواب موندم، کالً از صورتت معلومه هنوز غرق خواب شه  -

 شد.  زانیآو میهالب  ریو متح  ریدلگ

 اما استاد؟ -

 به تاسف و افسوس تکان داد. یسر یفتح  خانم

 تکرار نشه! ی مهرجو ول  نیبرو بش -

 تکان دادم.  یسر عانهیو مط  مغموم

 چشم. -
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  ن یاول یو کپ کرده رو  ری. متحدندیها، جفت ابروانم باال پرتعداد کم بچه دنیداخل کالس شدم با د تا
 نشستم. فیرد

 نبودند!  کدامچیاما ه میای ها را ببچه   بیبا تعجب و شوکه دوباره سرم را چرخاندم تا اک اما

 مهرجو..؟  -

  می صندل  یردنم را صاف کرده و روگ  نیو شرمگ دمیاستاد، گوشه لبم را با حرص گز یصدا دنیشن  با
 مرتب جابه جا شدم. 

 بله استاد؟ -

 به تخته زد. یاشاره ا تی و اندام توپرش، با اخم و جد یرسم  پی با آن ت یفتح

 ! یجا نمون  سیبنو -

 شدم... یبردارمشغول تندتند درحال نت  یقرار دادم و با فکر زی م یرا رو میهاکالسور و برگه  عیسر

 

ها را دوباره محوطه دانشگاه نشستم و شماره تک به تک بچه  مکتین یو تفکر رو یب یعج  باحال
مورد نظر خاموش است« رو به رو   گفت»مشترکیخردکن زن که م اعصاب یگرفتم اما باز صدا

 .شدم یم

 . زدمی ضربه م میرپایز  نیبا نوک پا به زم شانیو پر نگران

 دینگران بودنم بود را با ام یموج یکه نشانه ا امی و سحر البته نسترن پ  ن یدوباره به نازن یعصب
 کارتون دارم«  ن،یفرستادم» لطفًا جواب بد

به بهاوند فرستاده بودم. با شرم صندوق ارسالم را باز کردم   شبیبود که د یامیپ یدفعه نگاهم رو کی
 . با طپش خواندم رلب یرا ز اممیو پ

 ... بهاوند« کنمی جبران م  ،ینگفت هیبه بق یزیکه چ »ممنونم
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احساس و خشک   یب  یلینفرستاده بود! خ میبرا یکرده و خوانده بود اما جواب افتی را در امیاو پ و
 ش نفرستاد تا دلم گرم شود!هم تنگ  یتشکر خال کیبود! حداقل 

 

 جواب دادم.  عیبا نفس زدن سر  دمیچسب یدم دستم، دو دست  یزنگ خوردن گوش  با

 الو؟! -

 زود... ایام، بساغر، من پشت کوچه دانشکده -

پلک   ی جیشدم. چندبار با گ   رهیمنگ و گنگ خ خورد،یآزاد م به صفحه تلفنم که بوق   بازمه یدهان ن با
 شانه انداختم.  یام را روکوله یپاچگرا زدم با دست  میکالس بعد دیق تی زدم و در نها

. کجا رفته رمیها بگاز بچه  یدلم نبود تا خبر یدل تو دم،یو نفس زنان دو  یوان تا سمت خروج د دوان
 نبود. کدامشانچ یاز ه یبودند که اثر

  لیو مبهوت قدم رو کنار اتومب جیگ ؛یل یبا چراغ زدن اتومب دم،یپشت کوچه رس کهن یمحض ا به
 شدم.  کینزد دیش با تردلکسوس  دیجد

باز شدن قفل   یکه صدا دمی کوب  اشیدود پنجره شهیو نگران با مفصل پشت دستم به ش هول
 . دیها به گوشم رسدرب

  ایرفت و چهره گرفته ارش نییپا  یپنجره کم شهیبودم که ش ستادهیو جاخورده، همچنان ا  سنکوپ
 مشخص شد. 

 ! دهیند ی! د سوار شو تا کس؟یستادیچرا وا -

را بستم.  نیدرب را گشودم به سرعت جلو نشستم، تا که درماش  عیسربدون فکر،  دهیو ترس مبهوت
 از جا کنده شد. شل یاتومب

بلند   یام علنبنفش  غیزده چنگ زدم و ج وحشت  اشی که از ترس به چرم صندل راندی با سرعت م چنان
 شد.

 !وونه؟ید یکنی م کاری چ -
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داخل  ی به سرعت راند و در کمال ناباور یجلو  نیچند ماش انی بامهارت از م  ام،غ یتوجه به ج بدون
 . میکارواش شد

 صورتم را سمتش چرخاندم.  ا،یارش بم  یبه دم و دستگاه کارواش انداختم که با صدا ینگاه شدهجیگ

 ها رو گرفتن! ! بچههیاوضاع سگ -

 . دیچرخ  زیدرهم قوس شدند و زبانم تند و ت  میابروها شدهخکوب یم

 ! ؟یکنی چه کار م جان یاصالً تو ا ؟یدرست حرف بزن  شهیها؟ م! کدوم بچه ؟یچ -

 

 را مالش داد. شیهاچشم یال یباز کرد و با خستگ  یرا با درماندگ شی منیکمربندا

منکرات   یهمشون رو گرفتن االنم تو  شون،ی دید یمهمون یتو شبیکه د یهمه اونا یعنیها! بچه  -
 هستن!

 .دیرسی به ذهنم نم یسوال چیشده چندبار دهان باز وبسته کردم اما ه سنگکوب

 زد. یاطرفه  کیپوزخند  زدهرت ی بود که ناباور و ح  ایارش رخم یناباورم سمت ن نگاه

بسته ها رو کت اونجا و همه بچه  ختنیمامورها همشون ر ن،ی که شما از خونه رفت یزمان   قاً یو دق -
 شده!گرفتن و بردن اون خراب

 و لکنت به خودم اشاره کردم.  یجی خورده با گ کهی

 ... یکنینکنہ... نکنه تو فکر م  -

 و دردمند فرو دادم.  دهیدهانم را با ترس بزاق

 کار منه؟!   -

 اش را به سمتم خم کرد. را به طرفم چرخاند. سر و گردن  رخشمین
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ن گفتن که مطمئنن کار تو  همشو یدونیها... ممن در مورد تو نکردم اما بچه  یفکر نی نه، همچ -
 ...ای

 ش را شکار کردم. کلمات  زشدهیو مردد با لحن ت حسی ب

 ! ؟یچ ای -

کنان پوف  نثار فرمان پراند. دندان قروچه یام کرد .سپس مشت آرام حواله یمعنادار و نافذ نگاه
 .دیکش یاکالفه

 کار اون نامزدته! ای -

 شمرده تکرار کردم.   رلبی با شوک ز  ریمتح

 نامزدم؟!  -

 زد.   یپوزخندکج زی و تمسخرآم تلخ

 ! صراستیق هیکه شب یهمون -

و انگار   د یکشی داغ و سکوت م میهاپشت گوش  دم،ی صورت ملتهبم کش یرو یدست رمقی و ب کالفه
 . کردمی حس خالء و معلق در هوا احساس م  کیشده بود.  یخال   میرپایز

 . دمیلکرده با درد ناو ضعف گرفته

 واسش داره؟! یاونا رو لو بده؟ چه نفع دیبا اچرایآخه بهاوند ....! خدا -

 یو ُشستشو شهیش یرو یهاکف  انیرد شدن از م  نیرا در سکوت روشن کرد و ح نی ماش ایارش
 صورتش گرفت.  یجلو  ظیدستش را محکم مشت کرد با غ ن،یماش  زهی مکان

 بهم و ...   زهیبر زی همه چ هوی نیشما رفت  یوقت  دیچرا با  ی... ولدونمی نم نویا  -

 .کردی م اعصابی و ب ص ی که مرا حر انداختی کلماتش م  نیب یاآور وقفهو دلهره منظوردار

 !؟یبگ یخوای م یحرف آخرت رو بزن، چ -
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 کرد.  ک یسرش را برگرداند و نافذ و پرجذبه چشم بار یجد

 گهیها خراب کنه و بعدش اونا دبچه شی اون نامزدت، از قصد همه ما رو لو داده تا تورو پ کهنیا -
 باهات معاشرت نکنن!

 

 !نیو خشمگ یخنده عصب کیخنده،    ریزدم ز یدفعه محکم پف  کیاز حالت شوک  یکمال ناباور در

 نداشت بهاوند...! امکان

 !هی نشدن نیجک نگو...ا -

 .دی لبانم ماس  یرو خنده  کرد،ی زدن باصراحت نگاهم مو معنادار که بدون پلک   رهیبا نگاه خ  اما

 لب جنباندم.  روح ی سرد و ب شه،یش یرو یهابه رو به رو و کف   رهیخ

 ... ستین مرامی ... بستین  یکارا  نیامکان نداره کار بهاوند باشه. بهاوند، مرد همچ -

 

 . دیمشت کوب شیران پا یو متعصب رو  غضبناک

به  تونستهی م یک  رون،ی ب نیزد  یکوفتی از اون مهمون نفران یشما دوتا که اول  ری! غه؟یبگو کار ک  پس -
 !یجنابعال  زی داشته جزء نامزد عز یبا ما دشمن  یخبر بده، ها؟ !ک   سیپل

 

 قرار دادم.  میهاگوش  یتکان دادم و همزمان دستانم را رو  نیسرم را به طرف جی البته گ ری و متح مات

 ! دونمی نم دونمی نم -

 

و با   دمیجوئ یدندان م ری با استرس ناخن ز ظیکه پرغ شودی حاکم م  لیاتومب یو سکوت در فضا  تبسم
 .کنمی م یکاوری شده، خاطرات شب گذشته را ر کیبار یهاچشم
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 اش...  یشان یو پر ی! آشفتگ اشب یو عج  نیسکوت سنگاش، بهاوند، عجله و ترس چشمان ینگران

 که بهاوند...  دادینشان م هانیا همه

 ... رممکنی کرده باشد! غ یاکار احمقانه  نیهمچ توانستی نه، امکان نداشت. بهاوند نم  یوا

حرف تنها به او   یابدون کلمه  یرگ یباخ  دمیچرخ عیسر ا ی به سمت ارش رانهیگدفعه مشکوک و مچ کی
 .دیو حق به جانب پرس یکاربا طلب  نداختی زل زدم که متعجب جاخورد اما خود را از تک و تا ن

 !؟یکنی نگام م  یجورنی! چرا اه؟یچ -

ادامه دادم که نفسش   امره یباز به نگاه خ های کج شده البته مثل شکارچ  یکردم با سر زتر ی را ر چشمانم
 کرد.   را تند و کالفه از دهان فوت

 به من؟! یبر بر زل زد یطورنیچته؟! چرا ا گمی د م -

 .دمیپرس یسرد و جد نهیبه س دست

 ! ؟یستی! تو چرا منکرات ن؟ی رونی اگه همه رو گرفتن پس چرا تو ب -

 قاطعانه جواب داد. یسوال را نداشت که بعد از مکث  نیو شوکه شد، انگار انتظار ا کهی

 دنبالت اومدم!  شبید یدیمگه ند -

 

 زدند.  رونیدفعه درشت و از حدقه ب  کیچشمانم  مبهوت

 ! یکرد بمی تعق یعنی! ؟ی! دنبالم کردیچ -

 .دادیش را مدام ماساژ مو عاجز با انگشت شصت وسبابه دور چشمان کالفه

تون که سرکوچه ،یبلوف زد ایواقعًا نامزدته  نمیبب خواستمی م  یکردما... د لعنت  یریخدا عجب گ  یا -
و اون  یتو چاخان کرد  دونمیرو م نیا یکردم ول  سهی... تموم رفتاراتون رو با نامزدا مقا نیشد ادهیپ
 ... ستینامزدت ن اروی
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 رفتم. یاغره به طرفش چشم نهیدست به س یعصب

 وقت؟!اون  یدیاز کجا فهم  -

 فرمش خوش نشست. صورت خوش  یرو  یلبخندکج

اونقد ماسته که گذاشت  ارویکه اون  دونمی و اونقد م می شناسی ما مردا همو خوب م زم،ی عز هیع یطب -
مثالً نامزد  کهیاون مرت دادی بهت فحش م  یاون عوض ی... آخ آخ وقتیبش  ری درگ کهیبا اون مرت 

 دهنش در اومد بارت کنه.از  یهرچ کهیتا مرت  کنهی م گاین ستادهیوا رتایغی ب هون یع

 

 و خشم باال گرفت.  ظی را با غ مشتش

 کردمی م یرو آورده بودم، کار ی جلو وگرنه دخل اون عوض امیب تونستمی که نم  فی... ح فیح -
 پ...! کهی بشه مرت  ابونیآسفالت کف خ هیصورتش شب

 

 . دیهو سمتم چرخ  کیمقدمه  یب ناگهان

 ! گفت؟یبود؟! چرا سرت زور م یک  کهی اون مرت یراست -

 تکان دادم.  نییو ناراحت کف دستم را مقابلش باال و پا کالفه

 !؟یمگه خودت خانواده ندار ،یکشی من سرک م  ینداره، دومًا تو چرا همش تو زندگ یاوالً به تو ربط  -

 !یخدا خستم کردکن ودست از سرم بردار بابا، به ی مردونگ ایب سوماً 

 

 و شک در نوسان بود.  دیکه مقابلش سد کرده بودم، با ترد ین و دستچشما نی ب نگاهش

 !متیخنده آرام با مال رخنده،یزد ز یدفعه پف کی

 ...یست یو ن  یاز مالکام رو ندار کدومچ یه یعنی... یست یمالکام ن هیساغر، تو اصالً شب یدونی م -
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 دادم. امی نی به ب ین یچ ری و باتحق خصمانه

 واالمقام؟!  هیهاتون چمالک  نیبفرمائ  شهیم -

 نثارم کرد.  یو سرخوشانه لبخندجذاب  خونسرد

 ...گمتی م ،ی سکته نکن ی!  باشه حاال از فضولخورهی خب چرا بهت بر م -

 جابه جا شد.  اشی صندل یرو نهیآ میدفعه با تنظ  کی

 ... اندامتم...یست یلوند و اهل قر و فر ن  ست،ین  یخب تو بلوند و چشم رنگ -

و   یرگی با اخم و معذب از خ نهیدست به س ،یندی تنم، با حس ناخوشا یرو شره ینگاه خ  با
 زدم  شیبا تشر صدا اشی پروای ب

 !ارمایحالت رو جا م  یکن  یزیشازده... ه یهو -

شده از عمد بم  یش، صدارخ میبه ن  رهیبه رو به رو و من خ  رهیصورتش را چرخاند و خ  یو راض  خندان
 اش اکو شد. 

برام فراهم   شهیداشتم و دارم هم  شهیکه من هم یزینامبر وانه، و چ هامونیُاکاز  شهیخب من هم -
 نیدنبالم. و ا اومدنی تر خودشون مترازاول بودن... از همه مهم نی خوشگل و همچ یبوده، دخترا

 نا... برن نه او کردمی ردشون م  ای  کردمیقبول م ایمن، بودم که 

 

 دونم چرا گرفتار تو شدم!   ینم  یزمزمه کرد: ول زیانگرعب   ن،ییش را چرخاند با ولوم پادفعه گردن کی

 

 رها کردم.   یو با حس گرگرفت دهیام را برنفس حبس شده یناباور با

 من!؟ -

 جنباند. یسر یبا لبخند کمرنگ  مطمئن
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نگران  شهی... همیکنی اصالً تظاهر نم ی. خودت هستیفرق دار یلیخ ه یآره تو! خب تو با بق -
 هی. اونا ..دم ید ادیدخترا ز هیکه از بق یزیچ  ،یستین  پتی ت ی حت ای صورت و ژرلبت  شیشدن آراخراب 

 گهید ینیبی شون رو م باطن  یاما وقت انی نظر بتا خوب به  ذاشتنی خودشون م یصورتک جذاب رو
 ! خورهی بهم م هیدختر دم دست یحالت از هرچ 

 

 داشتم. حالم دگرگون و قابل بازگو نبود.   یب یبزاقم را به زحمت قورت دادم، احساس عج  ُگرگرفته

 .دیها را کنار هم چآورم استفاده کرد و ماهرانه واژهسکوت بهت  از

  طنتیش هیکالس برعکس بق  یتو  ،یبود ی... بنظرم عاددمتیدانشکده د یبار تو  نیاول یبرا یوقت -
 لهیشی ب یساده بود  ،یختیری قهوه دوستات نمک و فلفل م ای یچا یکافه و سلف تو یاما تو ینداشت

 ...یداده بود رو به بد غلط کردن انداخت ری رو که بهتون گ یاون پسر باره ی یازت خوشم اومد حت له،یپ

 تا بناگوش باز شد.  ششین  یبی به صورتم با حال عج  رهیخ

اگه   یخراب کله  یل یلباسش! دختر تو خ یتو یکه سوسک بنداز ینترس باش  نقدیا کردمی فکرشم نم  -
 ! دینفهم یکس یشانس آورد یول  گفتیکار توعه که کارت رو به حراست م   دیفهمیم

 

همان   استی توجه کنم طرف حرفم ارش کهن یخاطرات، با عجله و هول بدون ا  یزده از تداع جانیه
 . دمیپرس  حیکه از او متنفر بودم، با لبخند مل  یپسر

 جز خودم خبر نداره؟! کسچ یه کردمی !؟ من فکر م یدونی تو از کجا م -

 ش نقش بست. لبان  یرو  یمردانه و جذاب  لبخند

 یبودم... مطمئن بودم کار اون پسره رو تالف دهیمن چون چند دفعه کارات رو د یخب آره، ول -
مثل آب   زتیچون همه چ ی. ولآ.. یریگی پاچه همه رو هم م یچ  نیارم که عند  ی... حاال کاریکنیم

 بود؟!  تیچ  یدونیچشمم رو گرفت م  یلیکه خ  یزی بهت اعتماد کرد... و چ شهیصافه، م

 نازک کردم.  یآلود پشت چشمو اخم  یبدنم محاصره، جد یدوباره دستانم را رو مشکوک
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 ! تیبرسرالبد  خواسته خاک  -

 . دیزد و لبش را با خباثت گز یپررنگ  شخندین

تو   یمنته ی که فکرش رو بکن  یچراغ هرچ ایچندنفر فرستادم بهت نخ بدن  یاون... ول شهیک یاوف!  -
دختره کالً مشکل داره که با   نیا گفت یهم که م ارش ی نه! خوشم اومد... ک یگفت ی و سفت م دندههی
 ! یکرد خمی یگذاشتم که سنگ رو شی... واسه خاطر خودم پا پشهینم  قیرف  یچکسیه

 

 دادم. لشیتحو یشخندین  مغرورانه

 حقت بود!  -

برق   یزیاز تم یهمگ هاشهیش م،ی کارواش خارج شد زهیبه لب فرمان را چرخاند از قسمت مکان   لبخند
 گرفتم. هاشهیچشم از ش ش،یکه با صاف کردن گلو زدندیم

 ...یبش  قیو بامن رف  یقبول کن شنهادمی بود تا پ نینه حقم ا -

دانشکده   یتو اتیبازرا چرخاند و از گوشه چشم منظوردار براندازم کرد: البته اون موش و گربه  فرمان
 اعصاب منو خرد کرد! 

بر و  با تک د یکش رونی ب اشی پول چرم فیک یو دو تراول را از ال ستادیپررنگ ا ی با فرم آب یمرد یجلو
 مسکوت سمت مرد پشت باجه کارواش گرفت...

 

سرم چرخانده بودم. اعترافش  نیبه عابر رهیو خ  یبا فکر مشغول   ا،یسکوت جهت مخالف ارش در
 نداشتم.  یو خاص بود. اما در عجب احساس خوب  نیریش

 .دیرسی به نظر م رممکنیباورش سخت که، غ انگار

 ... تی در نها کیکردن چند موز یو پل ستمیو سپس روشن کردن س یخش خش  یصدا با
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دور نماند   ایارش  نیزب یلبانم نشست که از چشم ت یرو یناخواسته لبخند  ،یترک کی همان موز دنیشن  با
 وشکارش کرد.

 !؟یخندی م هیچ -

 کردم.  قسی کوبش آرام دل، لبم را با زبان خ با

 آهنگ؟! نیبازم ا -

 باال انداخت.  یاو باجذبه شانه   خونسرد

 تازه مورد عالقمم هست! گهید کهیموز -

 دستانم را درهم قالب کردم. رخشم یبه ن قیسوال کردن، متفکرانه و حالت دق نی ح انهیموذ

 ه؟یچ شی حاال معن  -

 . دیحرکاتم را کاو  یرچشمی سر، ز یباال

 ِترک؟!  نیدنبال ترجمه ا ی باورکنم که نرفت  دیبا ،یبگ یخوای م -

 زدم.  دنیخودم را به نفهم  بدجنسانه

 بشه؟ ی! که چیآهنگ اجنب هیبرم دنبال  کارمی آره مگه ب -

 پراند.  یو پرافسوس نوچ متاسف

 کرد!   شیکار شهی نم گه،ید یساغر -

کرد که قسمت» بامن   یم یخوانرا بلند کرد. همراه با خواننده لب  اشستمیس  یصدا  تیاهم بدون
 شد. امره یسمتم برگراداند و پرطعنه و موشکافانه خ دفعه سرش را کیازدواج کن« 

 کن کہ... یازم خواستگار ایب شهیم شیمزخرفه..!معن شیمعن  جانیا -

 لب به اعتراض باز شد. ارمیاختی ناخودآگاه زبان سرخم ب که

 بامن ازدواج کن!. ایب گهی م رم،ی خنه -
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 جفت دستانم رارو دهانم گذشتم*" یبازش با ناباور  شیبا ن  یلبخند پهن و راض دنید با

 زده بود و من خر هم گاف داده بودم.  ی دست کی ایارش  یلعنت

 کرده *"  ظیشدم. غ یو فاتحانه از باال نگاهم کرد، بدجور از دست خودم شاک  انهیموذ

زده بود تا به جواب دلخواهش  یدست کیهم مکار و حقه باز بود که به من  یلیبود! خ  زی ت یلعنت
 برسد!

 خنده زد و بلغورش را از سر گرفت.   ریز  یپف تیصورتم را مخالف او چرخاندم که با رضا  یحرص

 ! گناه دارن، نکـ....؟یاریدر م  تچارهی ب یرو سر اون لبا حاال چرا حرصت  -

 . دمیو توپ به ا محابای ب  یو عاص  کردهظیغ

 نداره جناب... یبه تو ربط  -

 جون...باال برد: نزن حاال جوجه  میدستانش را به تسل زیتمسخرآم

 دادم. می نی به ب ین یچ  ابان،ی فرستادم با نگاه به عرض خ رونیب ی ن یاز ب یرا حرص نفسم

 !؟یری کجا م  یدار -

 گر یو با دست د راندیبا دست راست م  گرفت،ی م یدخترکش  ژیمسلط درحال که پرست ایارش
 ش گذاشت. چشمان ی را رو نک ی اش برداشت، عباال داده یموها یرا از رو  اشیدودنک یع

 خونه من تا...  میر ی م میمستق یتو اگه تو بخوا یول  میحرف بزن   کمیکافه تا  میری م -

 سرش ول کردم.  یبنفش و بلند  غیج

 خونت! من...  امی باهات ب  ی... بفهم که بهم نگستمیمزخرف دور و برت ن یدخترامن اون -

 و دلخور اما با اعتماد به خودم اشاره کردم.   یام، عصببا انگشت اشاره  یصندل یجا شده رو جابه

! من یبا من، مثل اونا رفتار کن یکه بخوا ستمیاصالً از اوناش ن ستم،یمن از اون مدل دخترا ن -
 بخواد بهشون نگاه کنه! یارزش ندارن که حت یزیواسش پشکه پسرا   یساغرم، ساغر مهرجو؛ دختر
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و   یرارادیفاز به تنم وصل کردند، غ سهام را گرفت که انگار برق دفعه انگشت اشاره  کی حیبا تفر خندان
 پراند.  یاکه باز خنده مسخره  دمیزده عقب کشم را شتابتن  زه،ی غر یاز رو

 . دمیکاو یشده، او را جد  ک یبار یهابا چشم مشکوکانه

 ! ؟یمصرف کرد یزیمسخره! چ -

 . شوکه سرش را چندبار سمتم برگرداند و بلند گفت: دیلبانش ماس یجاخورد، خنده از رو مبهوت

 من!؟ نه واال!« »

 .دمیو کالفه گز  ظیرا پرغ لبم

  یانگار نه انگار که دوستات تو ، یکه توش هست یتیموقع یاونم تو یخندیپس چرا راه به راه م  -
 گاه هستن؟!بازداشت 

 

 را کم کرد. کیموز یرفت و صدا ستمیش باال پراند. دستش سمت س فک هیلبش با زاو گوشه

 کننی شون فکر م که همه  ییمن تو یربط دارن، نگران یجاهیچون همشون به  ستم یمن نگران اونا ن -
 کہ... نهینامزدتم بچ یپرا  خوادیگفته م ژنیتازه ب ... نیها رو لو دادتو و اون نامزدت، بچه 

 

را ملتمسانه گرفتم با استرس بزاق دهانم را سخت   شی ناخودآگاه با دستم بازو خورده،که یو  نگران
 قورت دادم. 

 امکان نداره... چارهی ! آخه بهاوند ب؟یگی م یچ -

 . دیدر هوا کلمات را شکارانه بلع عیحرف از دهانم خارج شود، سر نگذاشت

از   یجورن یدرصد فکرکن  اگه کار اون باشه و خواسته تو رو ا هی!؟ هوم... ی اگه کار اون باشه چ -
 ! ؟یدوستات دور کنه چ

 !دمیخندی ام گرفت. آرام آرام و تکه تکه مخنده یرعمدی غ رم،یخودم را بگ یجلو نتوانستم
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نداشت.   هی قلم ِ در ذاتش نبود. او اصوالً کار به کار بق  کی  نیا یباشد ول  یخشک و رسم  دیشا بهاوند
 ! ریدر کار خودش بود و واالغ شهیسرش هم 

 کرد.  تیزد. دنده را فشرد و فرمان را به سمت چپ هدا  یپوزخند یلبخند و هپروتم عصب دنید از

 که...  ومدهیبدت ن کهنی! مثل اه؟یچ -

ام رخنه کرد و  شامه اشیلعنت حهیرا  بارهک ی. دمیکشیم  یقیفس عم که ن یاعتماد به نفس درحال با
 ! دندیدرهم تاب میناخواسته ابروها

 حرف بزنم تا...   ژنیبا ب خوامی م نمیهم یبرا  ست،یکار بهاوند ن بندمی من شرط م  -

 با عجله خود را وسط حرفم انداخت.  کالفه

 بگو؟! ونیا کنه؟ی رو درست م  یآخه حرف زدن تو با اون، چ -

 با زبان َتر کردم.   یلب ریو متح  متفکر

 حل شد.  دیحاال... لطفًا شماره تلفنش رو بده، باهاش حرف بزنم شا -

 داد. لمیتحو یداده، نگاه چپقوس یهادستم را مقابل چشمان مبهوتش گرفتم که با اخم  کف

 باشم!   دیمنم با ،یرف بزن باهاش ح   رتاً ی باالغ -

 باال انداخت.  یاو بدون تفاوت شانه  صبورانه

 شما هم باش!  ست،ین  یمشکل -

 

من به رو به رو، چهره آشفته بهاوند.   یرگیو خ   ایارش قی دار و عمکش  یهانفسسکوت و هرم  یلخت
را خوب   زیچ  کیاما  دیرسی به نظر م بی عج دیبهاوند، شا کهن ی. ارفتی نم رونی از ذهنم ب یلحظه ا

  نیهمچ به ندرت جنس  یل یخاص که خ نی لیسپیمثل بهاوند با آن د یپسر کهنیا دانستم؛یم
 انجام دهد.  یاکار احمقانه  نیچن شد،ی م دایپ یمردها

 ! ؟ییکجا -
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 کردم   لیتما ای سمت چهره مشکوک ارش  یسر پرتحواس 

 ها...! -

 باال انداخت.  ی با پوزخند ابرو  رانیح

 برام شفافش کن. کمی ؟یچ  یعنی ،یست یمنظورت از اوناش ن ینگفت حاال -

  یزل زدم به او که متاسف با کف دست رو جینشدن منظورش، درجا جمع شد و گاز متوجه امچهره 
 کوباند.  نیفرمان، آرام و سنگ

 ! ؟یستیاز کدوم مدالش ن  قاً ی! دقستمیمن از اوناش ن یگفت یوقت  هیمنظورت چ گمی م -

 . دمیپرس  ظیرا حاال متوجه شدم، با اخم و غ منظورش

 حاال؟  یبرس  یخوای م یبه چ -

 . دیکش اشین ی ب ری ز یدست انهیباال انداخت و موذ یاشانه   تفاوتی ب  خونسردانه

 دقت کنم تا سمت اون مدالش نرم!  شتری هام بکراش  یدفعه بعد رو که،ن یبه ا دیشا -

 

ادا و  میام کرد. و از گوشه چشم براهم حواله  یزیاش، با منظور چشمک رجمله  یادا نیح  زیآممسخره 
 اصول آمد!

تا هوس   رمی حالش را بگ کهنیا یمنظورم به چه بود اما برا دانستی خوب م داد،ی حرصم م  بیعج
  رخشمیبه ن  میزدم و مستق  شی به رو یبکشد. پوزخند کج  رونی سربه سر گذاشتنم را از مغزپوکش ب

 سرم را جلو کشاندم. گذاشتم،ی م یلبه صندل  یکه آرنجم را رو  ین یدرح

 ... ایباز داف، پلنگ، ولنگ  نیگی که بهش م یهمونا -

 صورتم را درهم کردم با انزجار و چندش افزودم.   یبا مکث کردهداغ

اهلل ن... ... استغفرنیا یا هیشب هون ی! با قرص، ژل و کوفت زهرمار خودشون رو ع نیکه عمل  یهمونا -
  یهمن، چشم رنگ هیشب باً یدخترات تقرنه؟ واالمقام تموم دوست  دونمی نم ی... فکر کردکننی استارا م



 دل رهیچ

248 
 

! گهیرنگ د هیهم  یرتواسه هر پا یالت یها ایمو بلوند  ،یگونه و فک پروتز  ،ی هم واقع ایبا لنز،  ای
 اوم...

 فکر کردن را در آوردم. یبا تفکر ادا   زیتمسخرآم

 ! نه؟!آدیخوشتون م   یلیدارن خ  ی مونیلب م  ای یکه لب شتر یمعموالً شما پسرا هم از اونا هوم.. -

 ! ن؟یجورهی زنن،ی حرف م یان وقتگنده یل یکه لباشون خ یکه اونا یدقت کرد اصالً 

  کهیو با ُبهت و  دچرخانیو تعجب مدام سر سمتم م یدرشت و گرد شده بودند با ناباور چشمانش
 ام را گرفته بودم تا مبادا به چهره مبهوتش بخندم!خنده  ی. به زور جلوکردی خورده نگاهم م

 .دمیام کشبه مقنعه یدست نهیدست به س یو حرص ملتهب

مثل  ی!؟ آها پسراشهی م یدنید افشونیچقد ق ششون،یکردن آرابعد پاک  یاگه دقت کرده باش  ای -
 شون رو با نگاشون سانت مـ...هستن و  وجب به وجب تن  قیدق یلیاندام خانما هم خ یشما، رو

 

 ! دمیچسب یچرم صندل زد خنده که از ترس به روکش   رینداد تا حرفم را کامل کنم، چنان زد ز مهلت

اش او را  ندهخ  یلی. من مات به او و خنده جذابش چشم دوخته بودم، خ دیخندی وار مدل قهقهاز ته او
  بیآن هم در اک زدی و به ندرت لبخند م گرفتی م افهیهمه ق یبرا شهیکه هم  یایارش کرد،یجذاب م

 سهی ر  ادیو از فرط خنده ز خورد ی تند تکان م شیهاحد شانه  نیخودش، حاال بدون دغدغه تا ا
 !رفتیم

ُلپم را    م،یمال ناباوردر ک دیدفعه دستش را جلو کش ک یاو بودم که  خیو مبهوت در سکوت م مات
 دار و با لحن خاص گفت: . همزمان کش دیمحکم کش

 !»؟یدونستی م ین یری ش ی لیخ »

  یبه نف  یسر ظیدردش را کم کنم با غ یتا جا دادمیُلپم را مالش م  یکه رو ی را کج کردم درحال  لبم
 تکان دادم. 

 !مونهی مار م شی ن نیزهر تلخم و زبونم ع نینه! چون همه بهم گفتن ع -
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 تکان داد. یبه لب خونسردانه سر  لبخند

قول و به  ستیهم ن یدختر که از قضا داف وپلنگ هیبا  دونمی من م  یول ستن،یاونا قلقت رو بلد ن  -
 نزنه! شمی مار ن  هون یرفتار کنم تا ع یجورچه  ست،یهم ن یمون یخودش لب م 

اش، حس  جمله دنیاز شن ترب ینگاهم کرد، عج قیش عم دار و خاص جذبه  چرا با آن چشمان دانمی نم
که  بی البته که مورم مورم هم شده بود. عج داد،یدلم را غلغلک م  یزیکرده بودم. چ دایپ یخاص 
که  بودو ملموس  نیری ش یل یرا تاحاال به من بازگو نکرده بود. خ هاحرف نیاز دوستانم ا کدامچیه

اغوا  یبا ترفند خاص  میدانشکده او را دوست داشتند، حاال مستق یکه اکثردخترها یپسر ،یاتهرانیارش
 !کردی و ابزارعالقه م

 کرد. یدراز تلفن همراهم، لبخند به لب اشاره ابابالنگ  ی در خلسه فرو رفته بودم که با آوا شدهمسخ

  کالمی ب یحت   ای ی... البته ترک نزاری م ییکایِامر ایزمونه  نیا ینه، تموم دخترا یگی م  یخاص گمی م -
 تو...  یول

 ول داد. یآرامخنده ن،یبا جنباندن سرش به طرف  همزمان

 !زمیعز  یاساغر تو اعجوبه -

 . دمیتوپ رلبی ز یو کفر  یعصب

 صدبار! نیا ستم،ین یکس  زمی من عز -

سبز را   کونیشماره شبنم، متعجب آ دنیبا د یام، تلفنم را در آوردم ولکوله یهمان حال از ال در
 اش برخوردم! زننده باره مورد هجوم ضربات کلمات  کیفشردم تا تلفنم را دم گوشم قرار دادم 

 جان... الو شبنم -

پسره    با اون یهان؟! زد ،یروت شد جواب منو بد یجور... اصالً چهی! عجب جواب داد؟یالو، خودت  -
 مگه ما... یدی... تو خجالت نکشیکرد سی دهن همون رو سرو

 .دمی صورتم گرفتم، ناخودآگاه با شوک پرس یتلفن را جلو جیو گ  رانیح

 توپش ُپره؟! نقدیچرا ا -
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 پراند. یانگران و متعجب با اخم چانه   ایارش

 !ه؟یک -

 . دیابروانم تاب  نی ب ش،ی گانه و تن دماغ شبنم با آن لحن بچه کیخاطر کلمات رکبه  یاخم

 ...!دهی به من نسبت م  آدیاز دهنت م  ی! چرا هرچشده؟یشبنمه...! چ -

 اکو شد.  یخراش بلند و گوش   غیاز پشت خط، ج هوکی

 ...یواسه چ  یایب  ینبود یتو راض  -

 هرچه دلشان خواست بار من کنند. قرار بدهند و شیهای تازک یندادم تا مرا مورد اصابت  امان

 وسط... ها؟! نیا هی! ترمز کن و بگو گناه من چیدوزیو م  یُبری م یطورن یچته! چرا هم ،یوا یوا -

  یق یعم نفس ین یاز ب یو شاک یهم فشردم وعاص یمحکم چشمانم را رو دارش،ک یفحش رک دنیباشن 
 کردم به خود مسلط شوم اما.. یسع دم،یکش

 رو بگم آ !  قتهیال یو واز کنم هرچحرف دهنت رو بفهم دختره سانسور شده... نزار دهنم  -

مشتم را مقابل چشمانم گرفته بودم،  ای دمییهم سا یتمام مدت دندان رو دم،یلرزی خشم م از
ه درحال تاختن و جدال بود . انگار شبنم مقابل چشمانم زندشدیدرهم فشرده م  شتریهرلحظه مشتم ب
 !اشیچشمان وزغ  یتا محکم بکوبم تو

شده از  ام برافروختهزد. مطمئن بودم که چهره   رونیب میهابدش، دود از گوش  ی ل یفحش خ دنیشن  با
 زدن!خشم مردمک چشمانم درحال حدقه

  کهیخودم ت یابا دست یشنویخدا... دعاکن...شبنم دعاکن دستم بهت نرسه وگرنه خودم... م یوا -
 دختره... کنمی م تکه یت

من نسبت  که به شیها. کم مانده بود از غصه  حرف کرد ی شبنم، اعصابم را متشنج م یهاغ ی جغ یج
 .دندیلرزی شده م وتابچی پ  دواریزده و ب خیو دق کنم. علنًا دستانم که   ردیبگ امهیداده بود گر
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 یهام هم همزمان با چشم. سر و گردنشودیم دهیگوش چپم، به سرعت کش  یاز رو دفعه تلفن  کی
 . دیکشیش؛ خط و نشان مپشت خط  یکه باتحکم و جذبه برا ایبه سمت ارش  وارک ی او؛ اتومات یجد

ساغر    ست،ین  دیکنی م الیکه شما خ یطوراون  یول دونمی شبنم اون صداُت ببر، باشه... آره آره م -
 نداره که... اصالً روحشم خبر

دستش را محکم   اشقهی زنان و رگ سبز شقنفس  ایچه بلغور کرد که ارش یبودم که شنبم موذ متعجب
 .دینعره کش  ظیو باغ   دیفرمان کوب یرو

 نه!؟ ای یفهمی بار بهت گفتم که ساغر روحشم خبرنداره... م هینپر وسط حرفم، د  نقدمیشو اخفه  هی -

  یشد، عصب دهیمتعجب سمت به طرفم کش ایچه گفت که گردن سرخ ارش ا یشبنم به ارش  دانمی نم
 م شدم!دندان بردم و مشغول کَندن اطراف ناخن  ریناخنم را ز

 ! گه؟ید  یشبنم منوقبول دار -

 به او زل زدم.  جینشستم، گنگ و گ یصاف و صامت با دلهره ونگران   یصندل یرو  ا،ی سوال ارش نیا با

 ام کرد اما خطاب به شبنم پشت خط گفت: حواله  یلبخندکوتاه

تون !؟ همهنیفهمیبگم فردا همتون؛ م  دیکار ساغره، با نیکنی تون فکر م خب، حاال که همه ی لیخ »
 ؟« یاوک  ن،یباش  ومیلی کافه ل یتو دیبا

 

 افزود.  دیپشت خط گوش کرد و آمرانه تاک یهاو تمرکز به حرف  بامکث

 !میایهمتون، من و ساغرم باهم م نیکافه باش  ازدهی بح راس ساعت باشه، فردا ص  -

 

به حرفش گوش   دی! چرا باداد؟یگر کنکاوش کردم. چرا از جانب من قول م با اخم نگاه سرزنش شوکه
 ! کردم؟یم

 . ری را سمتم گرفت: بگ ی سِر گوش  یتفاوت یرا قطع کرد با ب   تماس
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 را چنگ زدم. میبا نفس تند شده، گوش نیخشمگ

 داره اونا...  ی! اصالً به من چه ربط؟یقرار گذاشت  یواسه چ -

 به تاسف تکان داد. یدنده گرفتن، سر نیح  پرافسوس

 اون وقت تو...   کنمیمن دارم ازت دفاع م  -

 .دی و مرتبش زد و با انزجار چهره درهم کش یژل یبه موها یچنگ کالفه

هر   یتونی .... اصالً م؟یفهم یم ینفر هیتو فقط  یهستن،  ول ی ل یساغر، اونا خ یست یچرا متوجه ن -
 و...  زنیهرکدومشون بخوان کرم بر یوقت یدانشکده باهاشون دهن به دهن بش یروز تو

 

 باال رفت. میصدا نیچنگ زد، خشمگ میمثل سنگ و غد به گلو بغض

 داره! ینه هان؟! آخه به من چه دخلمنو سنه -

 گرم کننده جواب داد.پراندم که دستش را مغموم باال کشاند، آرام و دل غی را همراه ج هان

... ـیعز  یول  یخبر نداشت انیتو از جر دونمی م ی.... ساغرجان... من بهتر از هرکسـیعز دونمی م -
 اوف... 

 و براقم دوخت.  اش را به چشمان درندهعاجزشده  نگاه

 !زدلمی عز ی... حت ای زم ی!؟ عادتمه بگم عزکارکنمی من چ -

داشبرد   یچشم گرفتم با حرص رو رخشم یخورد، کالفه و درمانده از ن یتکان  شیگلوک ییس نیغمگ
 . دمیکوب

 نگه دار...! -

 ساغر...؟! -

 . دمیلب گز  حوصلهی و ب  گرپرخاش 
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 دار...گفتم نگه -

 توقف کرد. پرمارکتیهمان حال راهنما زد و کنار جدول جنب هادر  دیکش یناچار پوف به

 ام را محکم گرفت. دفعه دسته کوله کیشده   زیخمهی شوم، ن ادهیپ شن یکه خواستم از ماش نیهم

 ! ساغر؟!قهید هی نینشو... بشکارت دارم، ِا ساغر بچه  سایوا قهید هی -

 

 !»بردی ساغر گفتنش را ببرم که طپش قلبم را باال م  شور»مرده

 صاف و با چهره درهم نشستم. یصندل  یرو کارانهطلب

 !؟یبگ یخوای م ی! باز چ هیچ -

شد. با    ادهیپ شن یباره از ماش   کیزد.  میبه رو یو فاتحاته گوشه لبش باال رفت و لبخندنادر روزیپ
 انگشت اشاره بامزه و مظلومانه زمزمه کرد.

 آ ساغر، باشه؟! یارین  یجا ام،یبرم مغازه االن م قهید هیمن  -

 هم فشردم. یپلک رو یزدم، حرص یپوزخندصدادار اش،ی ساختگ تیمالحظه به مظلوم بدون

 گره خورد.  شفون یآ یگوش یدفعه نگاهم رو  کیگشودم،  ظیچشمانم را باغ  کهن یمکث. هم بعد

عقلم  ب یراه با نه  انیدست دراز کردم اما م یزدم با کنجکاو یشخندیدرونم وول خورد، ن طانیش
 منصرف شدم! 

را   متشیقو تلفن گران   شیرو چ یبا سو  نینداشت، ماش یل یبه من اعتماد کرده بود وگرنه دل  ایارش
 نبودم.  های زی ناپره نیبامن تنها بگذارد و برود. نه نه من اهل ا

با خنده مردانه و صورت بشابش   تی دا پشت فرمان نشبا سر وص  ایباالخره ارش قه،یاز چند دق بعد
 کوچک! یاشهیسمتم گرفت به همراه قاشق ش  رایظرف

 انداختم. ینگاه شات یبه محتو جیو گ متعجب
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 !نیا هیچ -

جفت ابروانم باال    ،یبستن دنیو لبخند به لب بدون حرف، سرپوش ظرف برداشت که با د  خونسرد
 . دیپر

 ! ؟یوا...بستن -

 به هوا و آسمان کرد. یاو صبورانه اشاره تبسم

البته طعم  یدوست دار یلیخ ی بستن دونمی م نمیو ا ی خوای م نیری ش زیچ هیآره فکر کنم گرمته و  -
 بود.  شی تموم شده شانست! فقط زعفران شی شکالت 

 مرا از بر بود! یبه راحت ز؛ی و ت  نیکنج لبانم حک شد. چقد نکته ب  یلبخندمحو ناخواسته

و  امن ییلب پا دنیتکان دادم  با دست دراز کردن، ظرف را گرفتم، با گز یسر ت ی به لب با رضا  ندلبخ
 چشمانم درجا بسته شد. یال ارادهی قاشق ب  نیبلع اول

تا مغز استخوانم  اشی منجمد شده بودند و سرد میهازد.  دندان خی میزبان و گلو یجان و احشا  تمام
 .کردی رسوخ م

دفعه به  کی  ،یزدگخ یو طعم مطبوع زعفران بسته شد اما بخاطر حجم  نی ری از طعم ش چشمانم
 .دمیسرعت بلع

 زدم!  خی یوا -

 .ش بلند شد ابا خباثت خنده انهیموذ

 در آوردم.  خچالیحقته! تازه  -

 به چشمانم دادم. ین یام را جمع کردم و چفک  ینگاه چپ  با

 بود آ.  خی یل یبدجنس! خ -

 !خوردینبودم. قطعًا به او برم  زدهخ ی  یبه خوردن آن بستن لیما گریناراحتش کنم که د خواستمی نم

 .کنمی ها هم نگران نباش، من حلش م بچه هیباشه، راجع به قض -



 دل رهیچ

255 
 

 . دمیپرس  نیچرکدل  یول مغموم

 !شه؟یمگه م ؟یجورچه -

 

 ساغر منو نگاه کن.  -

چشمان  ینی دوختم، در ن ایگرفتم. گنگ و مبهوت به صورت ارش  ینگاهم را از ظرف بستن  متعجب
مثل اعتماد   یزی چ کی. شدمیاش ماش مجذوب بود که ناخودآگاه از صداقت و جذبه  یزیشفافش چ
 .کردی م دیکه مدام تاک

  همانیم یاکنندهلبخند دلگرم  د،یرا د مج یسکوت و صورت گ یباش« وقت داشته مانیبهم ا »ساغر
 ام کرد.کردهصورت کپ 

 ساعت! بهم اعتماد کن.  هی یناراحت کنه حت یزیچ  زارم،ی من نم -

 با دلهره بزاق دهانم صدادار قورت دادم. وواجهاج

 واسہ...  -

 . کنوی و آمرانه حرفم راقطع م گرت ی حما

...  نمتی که  دوست ندارم ناراحت بب دونمی م ونیفقط ا دونم،ی نپرس، چون جوابش رو خودمم نم  -
 !دمی آب تو دلت تکون بخوره... قول م زارمی ساغر باور کن من نم 

که ته  ی نیری و از آن بدتر، حس ش لرزاندی م زیانگبند دلم رعب  برد،ی کار مجمالتش به  نیکه ب  یمکث
 تا... دادی دلم را غلغلک م

جرات کنه که واست   یکس  زارهینم   یواست خط ونشون بکشه، حت ی. کسزارهی نم  وقتچ یه ای ارش -
 !،؟یفهم ی دردسر درست کنه... حالم رو م

 ها معلق بودم.آسمان انینه حال دگرگون شده خودم را، در م  دم؛ یفهمی! نه او را منه
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ش  افکار گز انداخت. تحکم صدا و لحن آمرانه خاصش به مزاقم خو یرو یاش، خط شده بم یصدا  باز
 . کردی م کامن یری شهد و خنکا ش ی. کامم را گوارا دیدرخش

 نترس.  یچ یمن هستم، از ه یتا وقت  -

 .کنمی شده زمزمه مآهسته و مسخ  اش،ی شیبه چشمان پرجذبه م میمستق ناخواسته

 !ترسمی نم -

جادوگر بود.    ایارش قتاً یو اغواوار نفسم را بند آورد. حق   بانهی . قردیپاش میکه با سخاوت به رو یلبخند
اش به ذهن و افکارم  را با استفاده کلمات جادوکننده  ی ب یو آرامش عج  کردیماهرانه آرامم م  یلیخ
 .کردی م  قیترز

 ...«رهیخنده هات جون بگ یدلت ، تو ییبایلبخند بزن که ز شهی«هم 

و   جی. گشیبای جمله خاص و ز  نیمحبوس کرد از ا امنه یکه نفس را در س  یب یو قر زیانگرعب خلسه
  شل یاز اتومب یبدون خداحافظ  گرید یایمنگ ظرف را دم دست گرفتم با حال خراب و هپروت در دن 

 خارج شدم. صدای آرام و ب 

 مختص خودش!  یهابا آن آنتراکت  ا یارش بیوقر بی رفتار عج یاز چراها بود، حت  یسرم انبوه در

 شاپ)  ی) کاف

 

  یخوش قهوه؛ حت حهیساطح شده از فنجان و را یرا متفکر دور فنجان حلقه کردم، از گرما دستانم
 . دمیها را کاوداشتم و با نگاه گذار صورت همه بچه  یفنجان حس خوب یبخار برخاسته از ال

سان البته سا ژنیو صورت درهم و افروخته ب   زیکار شبنم پشت مها و ژست طلب خصمانه بچه  نگاه
و   خیچنان با توپ پر با چشم مرا توب  امدهیاشان نکرده بودم. همه ینیبش ینبود که پ یزیمسکوت، چ
 قاتل و تبهکار بودم! ا یگو کردند،ی سرزنش م
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درد   یل یکه از صبح خ  یتنم و کمر یکرخت یقورت دادم، سردرد و گزگز پاها حت  یرا با درماندگ بزاقم
بزنم؟!   یها چه حرفتنه با آن  کیتنها من ِ دست ها،ی کارو طلب  یحجم از مدع   نیو حاال... با ا کردیم

 بودم! هان یقطعًا مورد آماج تک تک ا میهرچه بگو

داده بود که دنبالم   جیمس ایکه ارش  شبیهم انباشتم، د یرو یپلک  یبا خستگ ری و متح سرگردان
بود؛   نیا اشجه ی او را از آمدن به دنبالم منع کرده بودم که نت م،یروزها  نیا بیمن با حس عج د،یآیم
 !فتمی ندانم بو حاال به خبط کردن و ندانم می ایو تنها به کافه ب کی

 . می: خب، ما منتظرد یپرس تی صاف کردن گلو با جد  نیح ساسان

 .کنمی نگاه م ریبه او مات و متح  رمیگی سرم را باال م رانی و ح سردرگم

 منتظر!  -

 .کندی عجول مداخله م یکه شبنم با لحن زننده ا کشدیم یپوف بلند یعصبان 

 تو...!  یول دونستمی ... من تورو دوست خودم م یراپورت مارو داد یواسه چ -

بود، کاش با او   ایحق با ارش  قتاً یحق  کردم،ی احساس م بهی پررنگ در جمع غر یل یرا خ ایارش  نبودن
 ! کردمیتند برخورد نم  همهنیا

 را خاراندم.  میبا سر انگشت، گوشه ابرو دمیکش یآه سرد مغموم

 !؟نیهست رو خبر نکردم... اصالً چرا همتون به من مشکوک  یخدا کسمن، به  -

 یاچشمغره  زی پراند. اما پگاه به او تند و ت یو پوزخند صدادار هیتک  یبه صندل  نه یدست به س ارشیک 
 کشاند. زیم یاش را جلورامش تن با آ   یرفت. سپس با لبخندکمرنگ

 ،یرو ترک کرد  یمهمون کهنیواسه همون بعد از ا یباره اومد   نیها معتقدن که چون تو، اولبچه  -
 ...هوی

 . دمیحرفش را بر  یکالفه و عصب زشدنیخمه یکوباندم با ن  زی م یرا رو دستانم

شمارو    انیتا ب سی از ترسم... آره از ترس البد زنگ زدم به پل نیکنی ! پس شماها فکر م ؟یکه چ -
 ها...!؟ رسه؛ی به من م یآخه چ رن؟یبگ
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 براندم. امشدهغ ی همه جمع را تک به تک از نگاه ت  زشده،ی با چشمان ر هی بق نیسکوت سهمگ با

 ! دیخبر بدم؟! منو قانع کن  سیچر بازد به پل نیبهم بگ  -

 تکان داد. یکرد و سر لبش را متفکرانه جمع فرنوش 

 !هیحرف  نمیا -

 باال انداخت.  ییآبش ابرو  یمعدن  یچرخاندن بطر نیح  ایپور

 باشه! تونهی ها، کار ساغر نمبچه نی...! اگه نظر منو بخوایست یهم ن کارهنیا -

 

 چه زود پسرخاله شد؟!  امده،یشمس ن  ایپور

 نازک کردم.  یاو پشت چشم  یشدم و برا  ریگیجا یصندل یو کوبنده رو یجد

 شمس! یمهرجو هستم آقا -

 ول داد. یاونصفه مه یخنده ن  ایپور

 ! یاز خودمون گهیبابا د  الیخی ب -

 . دندیباهم پرس  نیکه شبنم و ساسان مشکوکانه و بدب دمیکش یاپوف کالفه  ریمتح

 !؟ هیپس کار ک -

 سر و گردن باال ُسراند.  زشدهی دفعه ساسان، اخم آلود رو کرد سمت من و با چشم ر کی

 بود اسمش؟! یاون پسره که باهات اومد... چ -

قوس   یلحظه دستانم از خشم و غضب مشت شدند و چشمانم را هم محکم رو کی یبرا
 . کردمی م یکاوری خود ر شی لحظات شب گذشته را پ  مفشردم،یهاپلک 
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گرفتم...  یکاررا با طلب  یک ی از مکان دهیبهاوند خسته و تازه رس یکنار حوضچه جلو اطیح  یتو یوقت
 !«؟یها رو لو دادتو بچه  دم»یپرس  یقاض ک یو  یجد یوقت

  یماند اما وقت بازمه یهم ن شیهاش گرد و درشت شد، لب جاخورد، مردمک چشمان  بانهیو قر مبهوت
دار و گرفته به خش  یبا صدا دیپاش  میبه رو  یها لبخند تلخ و ِگستن د،یبازگونه مرا داصرار و رفتار لج 

 گفت:  یآرام

 ندارم!«   یمن با بزدال کار ست؛یمن ن یگروه خون یتو ها،ی باز نیا »

  یو کس  ستیاش فهماند که کار او ن بد سوزاند، هم قلبم را هم غرورم را... با جمله  اشه یو کنا طعنه
 !دواندی وسط موش م  نیا

! پس راسته کار اون  شد؟یزد: چ یشبنم با اعتماد به نفس پوزخند ام،نیهپروت و سکوت سنگ از
 اروئه؟ی

عجب جاخورد با اخم و به شبنم زل زدم، مت ینیزب ی گشودم با ت یدفعه چشمانم را با ناباور کی
 !ه؟ی:چدییلب سا  یکارطلب

 . آوردی به جانب بودنش، کفرم را در م  حق

 گفته کار اونه؟  یک -

به  دنیرس یشده بود. من هم برا رهی چنان به من خشد، شوکه هم روح ی کدر و ب هوک یشبنم  نگاه
ام خط دوئل  کهن یبدون ا توزانهنهیخودم و بهاوند؛ مشکوکانه و ک یگناهی اصل مطلب و ثابت کردن ب

 .تاختمی و محکوم کننده با او م تی را با او قطع کنم. مستحکم باجد

 مان و با خنده اشاره کرد. وسط  دیپر  یباز هم با لودگ   نیآرم

... بسه جان اون  بچه  دی! بابا گرخ کنهی م سی واال خودش رو خ  یرو نگاه کن یهرک  یجورن یساغر! ا -
 نامزدت!

قرار گرفتم که متوجه شبنم شدم. او   یصندل  یرو یچنان با صالبت با سکوت تلخهم  تیاهم بدون
 .خوردی مدام تکان م  شیگلو بکی باد زدن خودش، س  نیشالش را کنار زد و ح دهیترس
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 . کردی را پنهان م یزی! شک نداشتم او چیلعنت

ها . در واقع همه بچه دیمن، رد نگاهم را گرفت و به شبنم رس رهی خبا اخم و تعجب از نگاه  ساسان
 ! دیلرزی و کنجکاو سمت شبنم برگشته بودند که علنًا وا رفته بود و دستانش م جیگ

 زدم.  هیتک ی نیزب یبا ر امی به صندل نهیهول دادم و بعد دست به س زی با دست فنجان را وسط م مصرانه

 کن.  فیخب تعر -

 باز هم خصمانه گارد گرفت.  شبنم

 من فقط...  -

 ها، شرمنده خواب موندم!سالم بچه -

با تکان   دیکنارم را عقب کش  یخونسردانه صندل  ایکه ارش  دمیبا شوک سمت راست چرخ شدهسنکوپ 
 ها گفت: . خونسرد و آرام رو به بچههیدادن سر به بق

 ... آهاصلح برقراره؟! نیاهوم... همه جمع   -

 کرد. پی تا عی را سر یزین به دست چتلف نیآرم

 ...میمون منتظرنه واال، همه -

 !هیدهنش*" گرفت: فعالً که اوضاع سگ یاش را جلوماگ اسپرسو  تفاوتی ب  ارشیک

هم آمده بود و  ایکاش ارش  یچشم دوخته بودم، در دل آرزو کردم که ا ایپرجذبه ارش رخم یبه ن هنوز
که همه  یگرمپشت  کی تی حما خوب البته حس  گرم کننده بود، پر از حس دل  یل یحاال... حضورش خ

 !بردندی از او حساب م 

 

را تند جلو کشاند با اشاره دو انگشت  اشی صندل داد،ی تکان م یکه متفکر و مصوت سر همزمان
 ن؟ یدار لیم یچ  ن،ی: خوش اومددیرس  زمانیمسمت  عیسر  خدمتش یبلندش، پ

 *" دیو براقش کش غیتشش  صورت   یرو ی دست ایارش
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 مغزدار با قهوه ترک.  کیکاپ ک  -

 نفرمان فاصله گرفت. بزرگ دوازده  زیتکان داد با همان سرعت از م یسر خدمتش یپ

 دنج و خلوت!  م،ینشسته بود شاپی کاف یدر راس طبقه باال  ن،ییدر سکوت کافه پا  همه

 پرطعنه چشم در اطراف گرداند.  ارشیک

 !ادی مامور ن جان یحاال ا -

 . دمیغر نیچرکو دل  تی و تند با حساس  یعصب

 !رنیگی ... اگرهم خبر کرده باشم بازم در نرفتم که....منم باهاتون مجامنیمن ا اد،ینترس اگرم ب -

 شد.  لیلب باالرفته به سمتم متمابا گوشه  ارشیک

 !یدیل یانداخت  ادم یخوبه  ،یستی نه بابا، فکر کردم ن -

  تی ریبحث را در دست گرفت و مد عیسر ایرا تکان دادم، ارش میهارها کردم تا لب   ینی را تند از ب نفسم
 کرد.

 که!  نیهم بپربه کهن ینه ا میتا مشکل رو حل کن میاومد ه،یکاف -

و    محابای اش برگردم؛ بسمت  کهنیبدون ا ایه ارش خطاب ب  ،یقالب کردم با پوزخند زی م یرا رو دستانم
 جواب دادم. یبدون مقدمه با دلخور

 که بهم زده شده! یخاطر افتراکنن به یازم معذرت خواه دیهمه با -

مسکوت بودند   بی تنها فرنوش و پگاه عج نیبرخاست.، در ب  یزیم ِاغراق  یجانب ها با حق بچه همهمه
 مقابلم گارد گرفتند. یانگشت اتهام و حرص و جوش یکاربا طلب  هیاما بق

 ! یگناهی هنوز که ثابت نشده کار تو ب -

 نه ما؟! دیکن یعذرخواه دیبا کهنی ا نییشما   نیا نیکنیخانوم مهرجو، فکر نم  -

 ساغر، تو اول ثابت کن بعد...  یوا -
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 !ا؟ی ارش گهی م ی خانم چ نیا -

 ک ندارم کار خودشه!تازه ش  خوام،ی ازش معذرت نم رممی من بم -

 

 . دمینبض زد، با غم و حرص خفه توپ امقهی پشتم رخنه کرد و شق  رکی ت یرو یسرد عرق

 کار منه! نیهست مطمئن  نقدیاز کجا ا نیبگ شهیم -

 اشان انداختم.به همه ینگاه گذارا کیبه  کی و با جسارت  میمستق

 کار منه وگرنه...  نی ثابت کن دیشما با ه؟اصالً یتون چها؟! مدرک  -

 گرا و حق به جانب مداخله کرد. سلطه ارشیک

رو   یکه کس  سایمثل پل ،یبه ما ثابت کن نویا دیخودت با  یهم باش گناهی اگه ب یخانم! حت نیبب  -
  شی گناهیب  یبرا ی... تا مدرکگناهمی طرف هرچقدر خنجرش رو پاره کنه و بگه، من ب  کنن،ی م ریدستگ

اول  شما نه!  ایحق با ما هستش  نی ... شما اول خودت فکر کن ببکننی نباشه که اون رو آزاد نم
 ...  ریمارو بگ  قهی ایرو ثابت کن بعد ب تی برادر

 ها؟!بچه گمی افزود: بد م یرا از هم گشود و خطاب به همه با پررو دستانش

 شده نفسم را با شتاب رها کردم.   یکردند که مستاصل و عاص دیبا هم حرفش رابا سرعت تائ  همه

 !گناهه؟ی ثابت کنه که ب یجورچه  نیبگ شهیم -

از همه  یسوال را خونسرد و مدع  نیو همزمان ا دی ش کشجلد کتاب دم دست  یرو  یدست ایپور
چه  ارش،ی و نفرت در کالم ک نهیحجم از ک  نیدر واقع مرا نجات داد وگرنه معلوم نبود در برابر ا د،یپرس

 !دادمی نشان م یواکنش

 

 زد. یپررنگ شخندین ای دست به کمر، رو به پور ساسان

 کرد.  دایپ  دیشا اشی ! بره پمیما چه بدون -
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 دخالت کرد. یاک سرفهبا ت  زیآمبا توجه به واکنش تند همه، مسالمت  ایارش  باالخره

.  مینبود، نباش یدنبال کار بود ک  م،یفراموش کن  نیایکارش؛ ب  یحاال که گذشته، رفته پ گمی من م -
 بابا، تمومش شد رفت! الیخی ب

 داد. اشی نیبه ب  ین ینهچیدست به س یبا قلدور  الیشک

رو انداخته تا منو با تعهد   کهنیواسه ا شهیش یهم نگذشته، بابام خون منو کرد تو یالک جورن یهم -
 ول کنن!

 .دیاش را با حرص نوش از کافه گالسه یاکج شده، جرعه   یهم با لب شبنم

 شالق! میمستق  ستیدر کار ن  یمنم که چوب خطم پره، دفعه بعد تعهد -

 . دیگر جوئو پرخاش  انی هم که گوشه لبش را عص ساسان

 پروندم بزارن! یسابقه زندان تو خوامی ... بابا نمشهی منم واسه رفتنم دردسر درست م -

 

 هم با خنده دستانش را باال پراند.  ایپور

 . ستمین یتخت ساغر، من شاک التی منم که پاکم، چون بار اولمه فقط تعهد دادم پس از طرف من، خ -

 داد. اشی به اندام الغرمردن  یتکانباالخره  ظی بلغور کرد که نسترن باغ یشیا شبنم

 پزشـ...   بردنی کنه اگه منو م دایپ  خیمن نه! اوف... کم مونده بود کارم ب یول -

عوض کرد: بهرحال بدبخت   انهی وق زده حرفش را ناش یهاسحر و شبنم با چشم یسرفه تصنع  با
 ! شدمیم

 

چشم  توجهی به نسترن زل زده بود، ب  یکه با پوزخند معنادار دم یرا کاو  ایاز گوشه چشم ارش ناخودآگاه
 در حدقه چرخاندم. 



 دل رهیچ

264 
 

 نداره، شما که بار اولتون نبوده...  یبه من ربط  -

 . دیوسط حرفم پر یکوبنده و جد پگاه

مثل اون  ره،ی رو نگ هیبق قهیمراقب خودش باشه تا بعدًا  د یساغر، به نظرم هرکس با یستیتو مقصر ن  -
 ! ریرو دزد نگ ته یمالت رو سفت چسب و همسا گفتنی بود که م ضرب المثله

 . دییدندان سا ظیرا کنار زد و با غ اشوهیمآب  سحر

 !یگی م یتو چ میگی م یالمثل تو داشت! ما چبه ضرب  یچه ربط نایا -

 تر و آهسته دخالت کرد.دفاع از پگاه و من، نرم  یهم برا فرنوش 

 .می کشش ند گهیشده بهتره د ری ختم به خ هیکه، فعالً که قض میارزش نداره بهم بپر الیخی ب -

 نه،یش را باال برد، آمرانه و قاطع گفت:  نظر منم همدست  ایدهان باز کند، ارش  خواستی تا م شبنم
  یو کس گردهی زمان بر نم  گه،یدسر هم  ری ... با انداختن تقصکه شده  یبهتره، کار میندرو کش  هیقض

نظر من؛ اونه که  از رهیرو بگ  هیقض یپ  یاگه کس کنمیم  دیتاک  نم،ینب یهم بحث گهی! دشهی هم مبرا نم
 د؟ ی! متوجهکنمی وقت منم که واسش دردسر درست م همه رو لو داده! و اون

ابزار   کسچیشد. اما ه دایو جوش از صورت همه هوصالبته حر  یتیهمه درجا بسته شد. نارضا دهان
 و جرات مخالفت نداشت.  

 بحث نکردند... گرینبود که د دهیها پوش کدام از بچه چیه  نیهم یرا برا  ایاخالق ارش دانستندیم همه

 

 از پشت سرم، مرا از جا پراند.  یبلند بردم که بوق بلند یتاکس یرا برا دستم

در   ایارش یمدادلکسوس نوک  لیاتومب  دنیبار طرف کنم اما باد یچاری سرم را عقب گرداندم تا ل یعصب
 شوک مواجه شدم. 

 بازم تو؟!  -
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 یهابا قدم  تیبه اطراف گرداندم در نها یچراغ زد.که سرگردان سر میبرا یاطرفهک یبا لبخند  لکسیر
 . ستادمیا یسمت راننده با اخم و شاک  آهسته کنار پنجره

 !؟یخوای م یچ -

نگاهم قرار    رراسیدر ت  نکیرفت و چهره متفکرش در پشت نقاب ع نییپا  وارکی سمتش، اتومات  شهیش
 گرفت. 

 برسونمت.   ایب ،یری کجا م  -

 چشمانم کردم.  بانیدستم را سا یبا درماندگ   دمیکش ینیغمگ آه

 !؟یندار  ی! بابا مگه کار و زندگ؟یفتیچرا همش دنبالم راه م -

 تاب داد. شیموها  یرو  یدخترکش گوریرا با ف اشیدود نکی زد و ع  یلبخندکمرنگ

 جون!داره توروم برسونم جوجه  یب یخب... چه ع یدارم، ول  -

 هم باز و بسته کردم. یرو  یپلک  یگبا کالفه اشله یو فغان از پ یعاص 

 ! ؟یبرس یخوایم  ی! به چ؟فهممی نم -

 زمزمه کرد.  یالم داد. رک و صاف با تن اغواکننده طرفهک ی یصندل یرو  نیو سنگ  رهیخ

 به تو! -

 به دور و برم انداختم. یو عجزشده نگاه  دمیکش یپوف

 نه؟! ،یش   الیخی ب یخوای نم -

 نه؟! ،یایکوتاه ب یخوایباز گفت: نم و لج دندهک یهم مثل خودم،  او

 . دمیکج شده از غم و حزن دردنم، دردآلود و متاسف پرس یبا سر سردرگم

 چرا من؟! -

 فرمان ضرب گرفت: چرا نه؟! چرا تو نه! یبا انگشت رو حی و با تفر  بشابش
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 شانه مرتب و صاف انداختم.  یرا رو امکوله

 !ستمیمن اهلش ن یدونینکن، خودتم م جمیگ -

 آورد.  نییو پنجره سمتش را پا  دیش کشلخت  یموها یال یچنگ کالفه

 باشه؟ م،یزنی راه حرف م  یهم تو رسونمت،یسوار شو، هم م ایحاال ب  -

را باز کردم و   شل ی عذاب وجدانم گذاشتم، درب اتومب یپا رو شده  ضی غلط با افکار ضد و نق ای درست
 دل جلو نشستم. نیمغموم و حز

ام و کوله نمیشلوار ج یشتابانه راه افتاد، بعد از صاف کردن لبه مانتو رو  نیسرعت استارت زد و ماش به
  ری ش، زخاص  یساطع شده از او با بو یتندش با گرما حهیکه را دمیکش یقی نفس عم م،یپاها یرو

 . دیچی ام پشامه

 .دندیلرزیم میبود که کنار او، دست و پاها بیلرزانم را محکم مشت کردم، عج  دست

بود. در تمام مدت انتظار داشتم   یاش زل زده بودم و او خونسرد درحال رانندگبه ژست   یرچشمیز
حرصم را   نمینزد و هم   یداده بود، تا مقصد الم تا کام حرف هیرو ریی حرف بزند اما انگار تغ شهیمثل هم

 در آورده بود. 

 چون عادت کرده بودم او حرف بزند و من هم گوش کنم! دیشا

نگاهش به    نی. بعد آهسته با تاب سنگستادیکه دنده را ثابت نگه داشت، سر کوچه امان ا نیهم
 زمزمه کرد. یرگ یطرفم برگشت با خ

 !میدیرس -

 . دمیملتبهم کش یهابه گونه  یدست نیتکان دادم، شرمگ  یسر

 . یباشه، مرس -

 زد.  میصدا رای آور و گباره رعب  کیشوم  ادهیپکه خواستم  نیهم

 ساغر؟!  -
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  انهیش ناش . از لفظ دیکوب قراری تند و ب هوک یبه سرعت از جوارح تنم رد شد، ضربان قلبم  یزیچ
 جنباندم.  یسر تابی دلم نبود، ب یکه دل تو  یاسترس گرفتم اما کنجکاو درحال

 بله!؟ -

 به سالمت.   ،یچی رد: هرا َتر ک  شیهاو مبهم با زبان، لب مرموز

 شدم.  ادهیپ شن یاز ماش  یتکان دادم، هول و حرص  یشد، مغموم و دلخور سر یبادم خال  هوای ب

چنان باسرعت از پشت سرم رد شد که انگار روح از   یآفک یدفعه با ت  کیکه پشت به او کردم  نیهم
 ! کردی م  یتنم خارج شد. وحشتناک رانندگ

 با تاسف نجوا کردم.   رلبیز

 !فتهیخراب، مغرور و خودشکله -

 

 مان راه افتادم...رو سمت خانه ادهی باال انداختم و از گوشه پ یاشانه یاز مکث  بعد

 کردم...  رهیذخ عیانداختم و شماره بهاوند سر مای را داخل گوش می جد کارتم یس ثانهی خب

 یو لبخند به لب، مدام تو طنتی او فرستادم، با ش  یبرا تی کردم در نها پیو با عجله شعر را تا هول
 نما. و سربه سر گذاشتن پسر مومن  یاز خوش  کردمی اتاق ورجه ورجه م

 اما انگار نه انگار.   دهد،ی تا مطمئن شوم جوابم را م بردمیتلفنم را باال م  قهیدق هر

 نوشتم.  شی برا  امیپ کی  عیسر یو عصب ریدلگ

 !«دمای م امیتا صبح واست پ یاگه جواب ند »

افتادم که بعد  میهابا دندان به جان ناخن  کردمی م یط  یو عرض اتاقم را با استرس و خودخور طول
 زده به سرعت صفحه را باز کردم. جانی.هدیدم دستم لرز یگوش قهیاز ده دق

 »شما؟« 
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 او نوشتم. یو تندتند برا دمیرا متفکر گز لبم

 کنه«ی دوست که تنهاست وبهت فکر م هی »

برخاست، وحشت زده به   درنگیب   یدراز از گوشبابالنگ  یکه آوا دمیکش یااز ارسال نفس آسوده بعد
 گذاشتم. لنتیرو حالت سا عی شماره بهاوند زل زدم با اضطراب سر

 کردما؟   یعجب غلط -

چشم دوختم.  رهیخ  رهی خ میصفحه گوش  یو مدام به شماره رو َکندمی گوشت ناخنم را با حرص م  یال
 کن نبود. عزم کرده بود تا تباهم کند.ول

 تو؟«  یش رو بگو، ک! راست؟یدی چرا جواب نم د»یدستم لرز یدفعه تلفن ال کی

 کردم. پیزده با هول واال تابودم. شتاب  دهیترس

 بدم، حالت خوبه بهاوند؟«   امیبهت پ تونمی م  یجوابت رو بدم، ول تونمی نم »

 

 ؟« یفرستاد.» آرگل، خودت عیکه سر  دینکش یاقهیدق به

 

 خودم خواندم.  یرا برا شام ی چندبار پ رتی با ح متعجب

 !ه؟یک گهیآرگل!؟ اون د -

او   یرا برا  کردمی گوشش م شهیکه هم یابار شعر خواننده  نیا توجهی . بدزیمشکوک م بیعج بهاوند
 نوشتم.

 که،   یوقت  کهیجهان کوچ  »

 من باشه... یقلبت جا تو

 آغوش آرومت   بزار
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 من باشه« یای رو فقط

گرفت، نبض   تمیفرستادم. ضربان قلبم خود به خود تند از حدمعقول ر شیرا برا  امیپ کهن یمحض ا به
 رها کرد... یقراری با تقال و ب  امنهی در جداره س یتند

همان  شد،ی م یمقابل صورتم تداع  اشی اما فرار یجد یهاداشتم. مدام چشم یب یخاص و قر حس
 اش!جذبه با چهره مردانه

 بود  روقتیشب« د  میگره خورد» هشت و ن وارید یساده رو یساعت مربع یرو نگاهم

 . رساندمیبه مامان م یدر تدارک شام، کمک  رفتمی م  دیبا آمدیبابامحمد از مسجد م االن

 یگذاشتم اما تو لنتیسا یرا قطع کردم و رو شیرا هم صدا یانداختم. گوش می موها یرا آزاد رو شال
 خارج شدم...  ی تفاوت ی و دلهره از اتاق با ب  شیانداختم با تشو امی شلوار راحت بیج

 

در فکر فرو رفته بود اصالً   یلیکه خ کردمی بهاوند را برانداز م یرچشم یرا آهسته پهن کردم اما ز سفره
 در باغ نبود! 

آشپزخانه   یوار راه خوردن و سبد نان را هم وسط سفره گذاشتم و مغموم و دلشوره  یسبز تی اهم یب
 شدم.

  زیم  یرا از رو  ینیس  یو نعنا رو ماستاله یپ  نیبود، بنابرا دپلویشو دنیدر حال کش حانهیر مامان
  یکردن رو  پیمتوجه شدم، بهاوند تندتند درحال تا بارهکیکه  افتمیبرداشتم باز طرف سفره راه 

 ! فتدیب  ماز دست ینیکم مانده بود س دهیو وحشت به تقال افتاد و ترس یکسی تلفنش بود. قلبم در ب

 .به آشپزخانه باز گشتم  عیسر یل یقرار دادم، بعد خ اشانی ماست را جلو الهیپ پاچهدست

اش را  را برداشتم و صفحه یبا دل آشوب شده، گوش نی مامان سر سفره نشسته بود، بنابرا خداروشکر
 گشودم که...

 آرگل؟«  ؛ی. بگو خودتزتیجان عز »

 . دمیو متعصب گوشه لبم را جوئ  یعصب
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 ه؟ی کدوم خر گهیآرگل د -

را  ی گوش یریجوابش را دهم، با دلگ آنکهی و حسادت سراسر وجودم را در برگرفت بعد ب خشم
 و سفره پهن شام راه افتادم! حانهیچ آب، به طرف مامان رچپاندم با برداشتن پار شی سرجا

 هفته بعد...) کیساغر.  ی) زمان حال، خانه پدر

 

انداخت، کرخت و   نیگوشم طن یتو یفرانسو کیبخش موزآرامش  یبودم که آوا یداریخواب و ب نیب
  افتنیبه چهارطرف کشاندم، به محض  یقال  یبسته دستم را رو یهازدم و با چشم یغلت زیآمرخوت 
 ول دادم و بدون توجه به طرف پشت خط، دکمه را قطع کردم...  یبلند ازهیخم ،یگوش

 بخش مسرت  یگرم و نرمم بودم که باز آوا یغرق جا دم،ی سرم کش یبه پهلو شدم و لحاف را تا رو رو
از چشمانم را گشودم با تعلل    یک ی یبار ال نیکردم، ا  ینوچ  حوصلهی همراهم خفه اکو شد. بتلفن 
 . دمیکش یدارکش  ازهی جواب دادن تلفن، خم  نیح

 ... اوف بابا! یصبح خبره اول...چهدمی جواب نم  ینیبی الو، مگه نم -

 هی چارهی وقت من ب اون ده،یچه خوبم گرفته خواب   نمی! پاشو بب؟یدیخواب  یگرفت یبابا، ساغ یا -
 بده! قم یشف قیوقت آزاد به رف هیساعت تموم ُمخ پسرخاله رو خوردم تا 

 گرفته لب زدم.خش  یو صدا  یآلودگبا خواب جیگ

 ها!  -

 شده بود. یکه از دستم کفر دم یرا به وضوح شن اشی پوف کالفه و حرص 

پرت   یست یاده نآم نمیو بب  ام ی... بای منو نکار یدنبالت... هع امی پاشو حاضر شو دارم م گمی د م -
 پاشو! یپاشو خرس قطب  آ؟خ ی مر یتو کنمیم

همراهم بکوب  زنگ تلفن  یتلفن را قطع کردم که باز آوا حواسی زمزمه کردم و ب  «یاوک ه»یشب یزیچ
 برخاست. 

 درجا دور شانه و صورتم پخش شدند.  میچه صاف نشستم که موهاتشک یرو  حوصلهی و ب  یعصب
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 مهلت اعتراض را به من نداد. ترایگذاشتم که داد م کری اسپ یبار تماس را برقرار کردم رو نیا

تشکرته؟ ِا ِا من  ی!؟ جایکنیمن قطع م  یرو یگوش گهیساغر، حاال د کنمیت م برسم خفه یعنی -
نگاه بندازه  هیکارت رو تا الاقل سابقه کنمی ساعت دارم التماس اون برج زهرمار رو م  هیخاطر تو به

  میپادشاه اب ... من از خوهیخوش، عجب روزگار!؟ بابا دست یکنی من قطع م یرو   یوقت تو، گوشاون
 یاشدههر خراب یتو آد،ی و م ره ی م یست در به در کار هعهفته هیدختره خول که  نیبزنم واسه ا
خدا حقت بود   یوقت... ابشه توش کار بکنه اون   یتا راض نکرده دایآدم درست پ  هی یول  دهیسرک کش

 ... یمعلل باش هنوز ول  ذاشتمیکه م

 

 را مالش دادم. میاقهیبا سرانگشت شق  جیو گ منگ

 یادبی رو ندونستم با ب مق یمهربانم که قدر رف یترایم د ی! ببخش؟یشد یهااا... آها غلط کردم، راض-
 روش قطع کردم... پوزش... اصالً غلط کردم من کہ... یگوش

 نفس زد.  یو عاص ینداد، حرص  امان

نکرده بعدش به خدمت توام  خ یخدمت پسرخاله تا جفتمون رو توب می فعالً برو آماده شو بر -
  رای عذرت پذ ،یبهم شام ند  یرستوران الکرچ هی یتا تو رمی نخ گذرم،ی م  یبه راحت ی... فکر کردرسمیم
 !یدوست جونم... با ستین

 

 خاتمه داد! یبار او بود که تماس را بدون خداحافظ  نیا یکمال ناباور در

گوشه  تشک و لحاف را جمع کردم ،یفرز تیبا نها تی چندبار پشت هم پلک زدم و در نها متعجب
 شدم... اطیح ی را برداشتم و راه  ردندانیو مسواک با خم  اتاق قرار دادم بعد حوله

 

  نهیاز آ تی زدم با رضا میهاگردن و پشت گوش  یرو امی ادکلن محبوب چنل فرانسو شهیپاف از ش دو
 دل کندم.
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  پیت  مهیتنگ هم ضم نیبا شلوار ج ریسی آب یبسته بودم و مانتو یرا حالت لبنان  می کهربا شال
 بود. امی رسممه ین

گرفتم تا    میتصم  ترا،یکار و عدم شناخت پسرخاله م طی اما از مح  دمیپوشیداشتم اسپروت م دوست
 باشم.  روانه یم

  یآسوده از جلو الیسرشانه مرتب ول دادم با خ یرا رو فمی حاضر و آماده ک ام،ی تک خوردن گوش  با
 هال رد شدم... 

 کجا دخترم؟! -

 براندازم کرد. شق یچارچوب در آشپزخانه، کندوکاو عم انیمالقه به دست از م حانهیر مامان

 . دمیدلشوره لبم را گز با

 دنبال کار...  میری م ترایبا م -

 به داخل کرد:چ.  یتکان داد با چشم اشاره ا یسر

 . اطهیح یباشه باباتو و بهاوند هم تو -

  یشدن به بهاوند را نداشتم. اما حس مرموز  کیترسناکش، جرات نزد یو نگاه جد ماتومیاز آن الت بعد
 نکند!  دیتهد گریکه مرا د  اورمیتا حالش را جا ب کردی وادارم م

 باال انداختم. یشانه ا یتفاوتی با ب شخندزنانین

 شده و...  داشیپ ی فرار یهفته، آقا هیبعد  کنهی م یفرقچه رون،یب  رمی که دارم ممن -

 گونه اش آرام ضربه زد.  یرو ی دست خال  با

خونه رو   دیبابات مثل پسرشه... اونقد بهش اعتماد داره که بهش کل   یزشته مامان جان، بهاوند برا -
 ... شیبچزون  آدی گناه داره، خدارو خوش نم  نیواسه جفتتونه... ا مینگران  یدونیهم داده، خودتم م

 دلم زدم اما تلخ رو به مادرم لب تکاندم. یتو یپوزخند نیحز

 فعالً.  ام،ی ب ری ممکنه د -
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 میقهوه ا یها بوت   ،یقیهال، بدرقه راهم کرد. با نفس عم   یدر ورود یتا جلو اشن ینگران و غمگ نگاه
 را به پا کردم. 

 ... انگار من دل ندارم!رهیگی فقط طرف اون رو م -

بهاوند و بابامحمد درحال گپ   دن یه تند جست زدم که با داز چندپل ام،ی رلب ی زی به غرغرها توجهی ب
و  یچا یاشان هم قورزده بودند، مقابل   هیتک یبه پشت یچا دنیمشغول نوش یچوبتخت  یزدن رو

خاک   گرد و شی خشکم زد، بهاوند سرتاپا  یو ِگل فیها با لباس کثآن دنیپولک هم قرار داشت. از د
 دنمیاش خاک گرفته بود. بهاوند اصالً حواسش به من نبود اما بابامحمد با دبود... بابا هم سر و کله 

 اشاره کرد.  فروغی خشک و چشمان ب با سرفه هوای ب

 !؟یری م  ییاول صبح جا -

 جنباندم.  یشد که بزاق دهانم را سخت فرو دادم به زحمت سر دهیبهاوند هم سمتم کش نگاه

 ... رمی باباجون... اوم بله دارم م ری خصبح ب -

 

 شده...  ری د می! بدو بریستادیچرا هنوز وا یساغ یوا -

بابامحمد و بهاوند در جا مبهوت الل شد، متعجب   دنی در را تا انتها باز کرد و داخل شد که با د ترایم
 چشم دوختم. باز مهیمکث کرده بودم. متعجب با دهان ن اطی باز ح خی در تا ب یبه او که جلو

تند تند رو   یاپاچهکرد با حالت دست  ریی باره صد و هشتاد درجه تغ کیما،  نی سکوت سهمگ  دنید با
 دوست ساغر جون.  ترامیمن م ن؟یآقا، خوب به پدرم گفت: سالم حاج

فرق کرده بود.  یلیخ  نصفهمهیحجاب ن   نیبا ا یبود. لعنت ترایبامزه م لیخاطر استابه  بازممهین دهان
... در دادیپسرها م لیمرگ تحومکش یهاو عشوه  سوزاندی که شر م  یداف و لوند یترایاصالً با آن م

 داشت!  ری توف یلیخ  یناباور

حجاب  لیاستا نیا دی! شای جلوباز بلند تا ساق پا البته ساپورت مشک یو مانتو یبلند مشک شال
  دیدور و بع یل یخ گذاشتی سرس م یزور گشت ارشاد روکه شال را هم به  یترایاب نشود اما از محس

 . بودیاو م ییاروپا تی از شخص
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بار با بافت مو   نیا شهیولو نبودند و برعکس هم یشانیپ  یرو شهیسرش را مثل هم یجلو یموها
 !کردی م  ییخودنما شیموها یرو  یبایمدال ِتل ز

 . یسالم دخترجان... خوش اومد کیعل -

 اما بهاوند تنها به تکان دادن سر اکتفا نمود.  کردی م ی احوال و پرس یعاد بابامحمد

 گهیو بعد با خنده رو به پدرم ادامه داد: خب ساغرجون هم اومد د دیکنان به طرفم لب گزاشاره ترایم
 ...میری ما م

 آورد. را به جا ینوازمهمانرسم  یبا مهربان بابامحمد

 راحت باش...  جان یو ا ری بخور...ساغر که خشکش زده، شما به دل نگ یچا هیبفرما  -

تند و فرز مودبانه جواب  ترایتکان دادم تا حواسم را جمع کنم که م یباالخره سر یدارمکث کش  با
 داد.

 ...  دیعجله دارم... بازم ببخش کمیوقت مناسب، من  هیباشه  ی حاج آقا ول دیببخش -

 خدا...شد به ری... دگهید میام کرد:ساغر برمتوجه  یتکانبا اشاره چشم و لب بعد

آرام   ندازم،یب  یبه طرف بهاوند نگاه کهن ی. بدون ادمی کش  یقیاش نفس عم شتاب و هول بودن  از
 خطاب به بابا لب زدم. 

 ... خداحافظ.رمی من م -

تند  یهاعقب گرد کردم با قدم   یتکان داد که متفکر و ذهن مشغول  یسر یجوابم با صورت جد  در
 از کنار در کنار رفت و با عجله پشت سرم راه افتاد. عیسر  دنمیرفتم. به محض رس ترایم کیشده نزد

 ...یبود... وا یک گهید نی... اشدمی ... داشتم قبض روح میوا یوا -

  امدشدهیکل یهادندان یالرا فشردم از البه ترایم یادوپر نی در ماش  رهیزده با حرص دستگشتاب   یلیخ
 . دمیتوپ

 اعصابم!  یکه شده مته رو هیهمون -
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 را گرد کرد. شیهاو متعجب چشم وواجهاج

 واسه خودش!  هیهرکول کهنیا هی الغرمردن  یتوکه گفت  ی!؟ ول یگی نه مرده رو منه انی ! همون شا؟یک -

 به تاسف تکان دادم.  یسر نیغمگ

 بهاونده... بهاوند... نیبابا ا -

 گرفت. یام را با ناباورو شانه دیکش  جانیاز ه یاخفه   غیج  نیدرب ماش یجلو  بارهکی

 بـود؟! ــــنیا -

 گرفتم. میهالب  یانگشت جلو عی پاچه سرو دست هول

 !؟ینکش بابا آبرومون رفت... آره خودشه... که چ غی ! جسیه -

 متفاوتش!  پی دار شده بود خصوصًا با آن تخنده  یل یخ اششدهشوکه افهیق

 مقابل صورتش، مرموز ابرو باال انداختم. یکردم با بشکن ینوچ  مشکوکانه

 ! ؟ینکنه توام خاطرخواش شد ه؟یچ -

 اش را با اخم مچاله کرد.چهره هیاز ثان یکسر در

 ...یخوشت اومده وقت بیبدترک نیا ی... موندم از چاهیمن! صدسال س -

 .دم یکوب  نیکاپوت ماش  یرو  ظیباغ  یعصب

 !  ترایم -

 منو! ی! خورده؟ی:چ دیبا اخم درهم مثل خودم توپ دیجا پر از

 را مالش دادم.  امقهی و همزمان شق دم یکش  یو ناراحت پوف  یعصب
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  یکس آدی !؟ بدم میگیم راهی خودم بهش بد و ب یجلو  یروش حساسم که دار  یستیوجه نمت -
 !ادیبهش بد بگه... بد مراجع 

 انزجار و چندش براندازم کرد.  با

مرد   هی!؟ حاال خوبه خودت چندسال با یکنی چرا رفتار م دایبد دیند نیا هون یَاه حالم رو بهم نزن، ع  -
 ...یشویپسره ر هیمرده کشته یجور نیو ا یجذاب بود

 . ستادمیا شیبار هشدارگونه جلو  نیا

 ! ترایم -

  یآلود از گوشه چشم نگاه چپاخمبست با حرص پشت فرمان نشست با چهره  الفوری را ف دهانش
 نثارم کرد. 

مرد  هیفقط   ستایاستفهام ن  سونیبهم، حاال خوبه طرف ج  یبر و بر زل زد هی ... چگهید نیبش  ایب -
 !هیعاد

 تکان دادم.  یام گرفت با تاسف سرخنده ی وودیهال  گریبا باز اشسه یو مقا  انیلفظ ب از

کرد، قبالً که خودتو هالک  رییت تغ ذائقه هویحقا که فکرت شده کچل و مچال... فقط موندم چرا  -
 دهشیواست عار بود حاال چ ژیو پسر باپرست پککس یکمتر از س ،یکردی م یمو بور و چشم رنگ یپسرا
 کار کچل؟!  یتو یزد

 نازک کرد.  میبرا یپشت چشم ن،یاستارت زدن و راه افتادن ماش نیح

 ببند! -

مان انداختم و بعد رو به او با  به سمت کوچه ینگاه اش،ه یتوجه به توصزدم و بدون  یشخندین
 باال فرستادم:  یاشانه  تفاوتی ب

 تم. نگف یزیکه چمن  زم، یعز یکنی همه ترش م نیحاال چرا ا -

 نشانم داد. یبلند کرد با غلدور میدستش را برا مشت
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 ! ؟یبش  یکی واریبزنمت با د ای یبندی م -

 بلغور کردم.   یدستانم را مقابل خود گرفتم و با حالت ترس تصنع  یحالت دفاع با

 . یکنی م فیخون خودت رو کث هینزن بابا، بچه که زدن نداره... چ -

 پراند.  رلبیز  یظینوچ غل   یبرزخ

بشر خوشت   نیا ی... د آخه موندم از چیزاری نشم، نم یعصب  خوامی م یهع ،یزاری اعصاب نم  -
جواب سالمم رو نداد... باورکن    یپسره حت یدیادب... ِا ِا ند ینه حت افهیداره نه ق پیاومده... نه ت

 بهش نگفتم وگرنه... یزی خاطر بابات چبه

 

 در هوا تکان دادم.  یحوصله و کالفه بدون مالحظه دست یب

 ... جوشهی کالً با دخترا اصالً نم  هیجورن یولش کن، مدلش هم  -

 اضافه کردم. هیدل پرکنا در

 ه«یهم مرد و بامرام یلیوگرنه خ  آدی مثل من و تو اصالً خوشش نم یهامدل »از

داره...  نایکنسرو ا یغذا عیکارخونه صنا هیپسرخاله کامران  یدونی گفت: م جان یبا ه ترایم  بارهکی
 ش. کارخونه میسر بر هیبده  تی نامبروان هستش آ... اوف که از صبح زبونم مو در آورد تا رضا یعنی

 جا به جا شدم.  یصندل  یوپکر رو خسته

 مطلقه.... یفقط زنا هیمثل بق  ایبدقلقه  ؟یواسه چ -

 جواب داد. یب یج ادامه دهم، با حرص ع نگذاشت

 ضدزن شده!  یکالً کامران بعد ناز رمی نخ -

 و شوکه تکرار کردم.  مبهوت

 !شده؟ی چ -
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اونجا بزرگ   یاز نوجوان یعنیخارج بوده  یافزود: کامران قبالً تو یبی با نفرت عج دیلبش را گز گوشه
خب، کامران    یکردن ول زیو دور و برمون واسش دندون ت لی فام یهم اومد کل دخترا یشده، وقت

کامران   قابشد و   داشیاز کجا پ  دونمی گور به گور شده نم یناز کهنیتا ا دادی نم چکسی اصالً محل ه
 رو زد بعدشم که ازدواج کردن و...

 داشت.  یبی تنفرش با چهره خونسردش تناقض عج  د،یکش  یپرشتاب نفس

خواستم  یچندبار دونستمیاما من م هیچه آشغال یکه ناز دونستی نم کثافت بود، کامران یناز -
 شهی ازش گرم نم یآب دمیبهش اعتماد داشت منم د یل یاصالً گوشش بدهکار نبود، خ یبهش بگم ول

 ونبا سکوتم، من خراب شدم چ ی. ول.. هیشدم تا خود کامران بفهمه که زنش چه عوض الشونیخ یکال ب
زن  قیال  یمنو خرد کرد هرچ یاون خراب کنم... بدجور شیکار منه تا زنش رو پ کردی کامران فکر م

 بود بار من کرد. عشورشیب

 وار لب زد.پچ  یلرزش  یو باصدا دیکش یسرد آه

دختر   هیکامرانه که خردم کرد، من اون موقع  ری همش تقص دمیرس  جانیدلمو شکوند اگه من به ا -
کامران، با خود گفتم چرا  یبعد حرفا یشب به پسرا بود ول یخالفم چندتا اس تو ساده بودم تنها

 ... یناز نیع شمیحرفاش رو راست در نکنم... من م

 

 اش.رخ برافروخته و سرخ  میمرتعش و گرفته اش زل زدم به ن یصورت مبهوت و هنگ کرده به صدا با

و کامران بودن، دعوت   یکه ناز یهمون مهمون  یتو  ایزد تو روم، منم با ارش یکه چه داغ دینفهم -
 رو ...   ایکامران، با ارش  یچشما یکنم جلو یحرصم رو خال  کهنیجا واسه ابودم همون 

 .دمیوسط حرقش پر زدهرت ی و ح مات

 ...!؟ترایم -

. میشد دهیکج شد و همزمان به سمت چپ کش  یکه فرمان کم دیفرمان کوب یرو  یمحکم مشت
 را گرفتم.  شیوحشت زده بازو

 خب... بسه...  یلیباشه خ ! آروم باش.. ؟یکنی م کاری چ -
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 سر داد. یخنده عصب شانهیپرو روان  کیریهست

کامران واسم مهم نبود چون  گهی شد اونقد که... خب د یبود که بعدش جد ا ی م با ارشرابطه  نیاول -
 رو داشتم...  یکیمن 

رو به    ایبا ارش یبدبخت   یهردو از رو ترایکه من و م نیبود. ا  جان یهمبدجور فشرده شد، مشکل  قلبم
  کردی م نیجانم را زهرآگ  رهیکه ش یمن خود زهر! زهر یمرهم بود و برا  ترایم یبرا   ایو... ارش میرو شد

 ... کردیرا ذره ذره تباه م امی و زندگ یو تندرست 

به کامران از  راجع   یسوال یحت  خواستی دلم نم یکه حت ی حاکم بود. طور یجو بد ن،یماش یفضا یتو
 اشان کنکاوش کنم.بپرسم و در مورد گذشته ترایم

 اشه یدود وارد حلق و ر دمیترس یکه م گرفتی انگشتش م یاز نخ الپشت سرهم کام به کام   یجور
 !شدی خفه م یرا حتمًا از پا در آورده و در دود آن لعنت ترایشود، م

 هیمن گر  شی مقاومت کرده بود تا پ یل یبودند. خ یدی از خون بدون سف یاکاسه شیهاچشم جفت
دادن به من،  یموقع دلدار شهی. مدام و همزدیاشک بر  یکس یجلو کهن ی. متنفر بود از انکند 
خودش را نقض  بود که قانون دهی حاال خودش به نقطه آخر رس فه«یضع یاشک، ماله آدما گفت»یم
 . کردیم

  نهیغرق ک یترا ی. امروز م کردی م یهم گذاشته بود اما در کمال تعجب آهسته رانندگ یراک تند کیموز
 شده بود. لیتبد میناشناخته برا یترایو خشم به م

 شای میواسطه عشق قد. حاال به کرد ی م ینماو مشکالت قدرتمند جلوه  های که مقابل تمام سخت یکس
 مذحوبانه فرو رفته بود. ینیدر سکوت سهمگ 

 لب زدم.  جیبه رو به رو، متعجب و گ رهی متفکر و خ م، یشهر که خارج شد از

 !؟میاومد رونی چرا از شهر ب شدی چ -

از شهره، نترس  رونی اش بزمزمه کرد: کارخونه  یدارخش  یبا صدا دیکش یو سردرگم پوف کالفه
 ؟ ی ... اوکاری خودت ن یبه رو یعنیاصالً تعجب نکن،   شیدید یوقت  یرفت و آمد داره... منته  سیسرو

 . دمیرا منگ باال کش امشدهب یک ی نیب
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 تعجب کنم؟ دیپسرخالت با دنیاز د یواسه چ -

 ! یفهمی زد: خودت م یا انهی فرو رفت و لبخندموذ اش ی طانیدر جلد ش  باز

 . دندیدرهم تاب میابروها ناخودآگاه

 !؟یدیکش یاراستش رو بگو کلک، باز چه نقشه  -

"* 

 ...و  دنشید امیاستخدامت کنه، منم به بهونه تو هر روز م یاگه کام -

 زدم. یطعنه پوزخند صددار با

 ...یخوایم  یطورضد زنه! پس چه یگی حاال خوبه م -

 اش را باال ُبرد.هاشورخورده  یابرو زیآم  طنتیش

 و داشته باش. ... هوات رو دارم توام بعدش هوام جونی ساغ یحاال... مونده تا منو بشناس -

 را خاراندم.  امقه یگوشه شق یدرماندگ یسرانگشت از رو با

 ...کنمی .. حتما زحماتت رو جبران ماد یاز دستم بر ب  یاگه کار یول کنمی درکت نم -

 .دیکش  یاش را مقابل دهانش ُبرد و سوت بلندشت شصت و سبابهدفعه دو انگ کی

 ...کنمی برسون، منم بهاوند رو واست جور م یگرم... تو منو به کامدمت  -

 

عاشق بهاوند باشم اما اهل خراب    دیگرفت. شا یام رد غم و ناراحت لبانم محو شد. چهره  یاز رو لبخند
 در مرام من نبود! یگناه داشت، نامرد  مینس. ستمینبودم و ن گریدختر د کی یکردن زندگ 

کرد   میرا مقابل صورتش تنظ نهیزده آ  جانی ترمز کرد.ه ی درب بزرگ آهن یربع باالخره جلو کیاز  بعد
 به دور و برم چشم دوختم.  یگو کالفه یتیاش کشبد که با نارضالبان برجسته یرو یو رژ کالباس 
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.  شدیم ده ید دهیخشک و علف هرز رو یهابا علف  آبی و ب   رتی با  نی! فقط زممیبود ابانیدر ب  انگار
 مسن خواست که درب را باز کند.  مهیبا اشاره دست، رو به نگهبان ن  ترایشوکه سرم را چرخاندم که م

کوچک  نگیبامهارت سمت پارک  ترایکنار رفت و م  وارک یدرب کارخانه اتومات  ها،ی از هماهنگ بعد
 پارک کرد. یگریکنار خودرو د یچراغانکارخانه راند با شوق و چشمان 

 ...  میبزن بر -

دلم  ی. دل تومیرا فشردم. همزمان که در سکوت سمت سالن راه افتاد رهیاسترس و دلهره دستگ با
قرار   تیدر اولو میسالم برا طی کردن کارخوب با مح دایناکجاآباد. چراکه پ یجا نی نبود از فشار ابهام و ا

 باشد. یهای ژگ یکه چه آدم با چه و بودی به کارفرما مربوط م  یدرصدش بستگداشت اما پنجاه 

که سرگردان  یچند روز نیدرست مثل ا آوردمی باشند درجا بهانه م نزاکتی و ب زیه های مثل قبل اگر
 !کردمی ها گز مکارخانه و شرکت  انیم

  یروان یتر عمل کنم. مطلقه بودن و فشارها حتاطم شدی باعث م  ام،ی لیتحص نیسابقه کار و تضم  
  یبرا یها بود. از قضاء هرجاگله گرگ  انیطلب مثل بره در ممردان ِ فرصت  یاز طمع ِ بودن برا  یناش
 . کردمی رد م  بهانهی من با بهانه وب  یمنته کردند،یم درجا قبول میرفتی کار م

 !؟یتو فکر -

 و صادقانه جواب دادم. دمیکش  یو پکر آه  نیغمگ

 ام!بفهمه من مطلقه  یراستش دوست ندارم کس ترسم،ی م -

 کرد.  کیآلود چشم بارو اخم  متعجب

 چرا؟! -

 باال انداختم. یو حزن درونم، شانه ا یتکرار یاز روزها خسته

 ...کننی وپاره م  کهی کردن... حاال اگه بفهمن که مثل گرگ ت زی مجرد بودم دندون ت  -

 .دیغش غش خند دهیباال پر یهابا شانه دغدغهی ب
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 نفس! اعتماد به  -

 هم بستم. یرو   یو محزون پلک نی. غمگمیداشتی که قدم برم  ین یح  خندزنانتلخ 

و  یرو نخوا  یکی  یکه وقت یدونی طعم ِ تلخ اجبار رو بچشم... خودت م گهیبار د  هیدوست ندارم  -
 !یریکه بم  خوادی و دلت م یشی م  ریس  تیگ چقد از زند  خواد،ی که دلت نم یمجبورت کنه به کار

 

 اش گذاشت. بانمک  یروسر یرا رو اشیآفتاب  نکیع  خونسردانه

ماتم گرفت که عشقت   کهنیوحال کرد نه ا  فیک دیدو روزه، با ایوگرنه دن یریگی تو سخت م  زمی عز -
 . ومدیبه موقع ن

 من اعتراف کرد که... شیپ ی چشمانم زنده شد، لبخندجذابش وقت شیمردانه بهاوند در پ چهره

 !کنهیداره از باال نگات م یکام  ا،ی... بی! بابا هپروت؟یکن ی م ری کجا س یهو -

شان رد  و دستگاه کارگران با دم  ان ی از م ری چنان سر به زهم زهیجوابش را دهم، بدون انگ کهنیا بدون
  ی. به اندازه قرنندازمیب  یرا نگاه  طیتا مح  آوردمی هم سرم را باال نم یمحض کنجکاو ی. حتمیشدیم

 ! یزندگفقط کابوس و خواب باشد نه  هانیهمه ا  خواستیخسته و کالفه بودم که دلم م

:  دیکوب میبه پهلو  یآرام سلقمه ترای م م،یباال رفت اشیسنت  یبا معمار یسنگ یهااز پله کهن یمحض ا به
  زشیچ... همهُعمر خارج بوده هی! انگار نه انگار اشمیدوستکشته مرده وطن  یعنی... هاه یفنحست یلیخ

 . هیُکمپلت سنت

 افتاد. اشیکه نگاه منگم به منش دمیکش  یقینفس عم  حرفی ب

  ت یو در نها یاچهارخانه راهنی با پ یشانیپ یرو  زیر یهابا جوش   دیسف یو پوست یطب  نکیبا ع یپسر
 . یشلوار ل

اش بود، کنجکاوانه و متعجب  که درحال بادکردن آدامس و ترکاندن ترایکنان از مپچکردم، پچ  تعجب
 کج کردم.  یسر

 بابا دانشجوئه؟ نیا -
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  یلیخی بی را غنچه کرد و بامزه گفت: آره ب شیهازد و همزمان هم لب یشخندیبه او ن  یچشم ریز
 ! هیاز کارش راض یکام  یبچس ول

 تکان دادم. یسر یرگم جاخورده با منگو سرد جیگ

 ... یول کنهی باسابقه رو قبول م یفقط آدما ارو ی کردمی من فکر م -

 .دیتوپ  رلبیدست از ترکاندن آدامسش برداشت و با چهره موقعر ز ترایم

 ... لبخند بزن... شنوهی ! مشیه -

از   یدستانش، انبوه یرو به پسرک زد که تو  یبه چهره وامانده من، لبخند کوتاه توجهی ب  سپس
 ها بود.پرونده 

 .میداشت یجلسه کار منشک یکامران ن یبا آقا دیببخش -

تکان داد:  یسر تفاوتی مان، بجابه جا کرد و بعد از برانداز کردن  ین یبغهیت ی را رو شنک یع  پسرک
 هماهنگ کنم. شونیتا با ا نیبله، بفرمائ 

لب   یزیسمتم برگشت با چشمک ر  طنتی اش داد. بعد با شهم به گردن یآرام چانه پراند و تاب ترایم
 نه؟!  ه،یزد: گوگول

 . »نه«یعنیرا باال فرستادم که  میوار ابروهاداده و اشاره قوس یهارا جمع کردم با اخم امچهره 

و    زیبه اطراف سالن تم یگذارا نگاه یتفاوتی بود و من هم با ب یمشغول حرف زدن با منش ترایم
 انداختم. یسنت

 دهیچ یاصفهان بود... آجرها  های معمار هیشب  یسنت ی بی به طرز عج یکارسالن کامالً سنگ یفضا
رود با   ندهی زا د،یمثل تخت جمش   رانیا یاز مناظر مختلف شهرها یهنر یتر تابلوهاشده و از آن مهم 

 یهااللهدماوند و  یاش البته تابلوخاص  یهابکر شمال و خانه  عتیپل، طب یو س  یگر سوه تابلو جل
 .شدی م دهید یآجر یوارنماید یهم رو یکوه کنار رود خروشان  یاثر هنر یقرمزش... حت

سر شوق آمدم آنقد که حواسم نبود   یبود. حساب شگاهیدرست مثل نما میآن همه تابلو که برا دنید از
 .زدیم میپشت سرم حضور دارد و مدام صدا ترایکه م
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  رلبیز یبا خنده مصنوع   یکه حرص ترایم یشد و چهره جد دهیمحکم به عقب کش میدفعه بازو کی
 قهیدو دق هی... بابا کنهی داره نگات م استقهیده دق یتو، کام میبر ایکه تو... ب یگفت: آبرومون ُبرد

 شو.  الیخی ب

 هم بستم. یرا مظلومانه رو میهاچشم ،یح یبا لبخند مل ش،یهاخوردن در جواب تمام حرص  خونسرد

 خدا...حواسم پرت شد به د،یببخش -

 داخل. نیای هر دومان را از جا پراند: ب ،یمحکم و جد یدفعه صدا کی

که حضور   یباز بود اما کس   تیریبه پشت سرش زل زدم که در ِاتاق مد  ترایاز کنار گوش م جیو گ گنگ
 نداشت! 

 باحرص تشر زد. ترایم

 که... یگند زد ی اول کار نیپوف هم  -

ذره منم  هی هام رو خراب نکن... بابا نقشه  ،یاش را سمتم گرفت: ساغباره انگشت اشاره  کی سپس
 .گهیدرک کن د

 .دمیرا همزمان با خود کش ترایاشتن، مچ دست مقدم برد نیح یو جد دمیکش  یآه محزون

 پنجاه درصد مشکلت حله... ،یکن یخوب رفتار  یتو فقط مثل دخترا -

 غرکنان دنبالم آمد. دهیبا چهره رنگ پر یعصب  ترایم

 شکست.  یدرصدت، بابا ول کن ساغ پنجاه نیبا ا  یبترک -

 را صاف کردم.  میصدا یبا اعتماد به نفس تصنع م،یدی رس  بازمه یسوخته نکه پشت درب قهوه نیهم

 م؟یایداخل ب  میتونی م -

 . ایکه آمرانه گفت: ب  یسرد و جد یصدا  باز

 درهم بود، با چشم و ابرو به داخل دفتر اشاره کردم.  شیهاکه اخم  یترایرو به م متعجب
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 چه خشن! -

دار داخل شد. بعد من با  پاشنه  یها. اول خودش با آن کفش دیکش یپوف میتاسف و افسوس برا  با
  تفاوتی ام را باال گرفتم و کمرم را صاف، با اعتماد به نفس و چهره خونسرد و ب نهیس یق ینفس عم

 . زدخشکم  اشیو الکچر کیاتاق ش  نیزای دکور و د دن یدرگاه با د یوارد اتاق شدم که همان جلو

 بود.  یختگیرو مرتب به دور از بهم  زی کامالً تمجا... واتاقش همه زدی م  برق

از کاغذ و انواع خودکار،   یهم انبوه اشاناست ی ر زی شلوغ و م رها،ی که بودم دفتر اکثر مد سیانگل یتو
 نبود. یو آراستگ یزیاز تم ی... خبرشدیم دهی و فندک د یگاریجاس

باور را    نیباهم داشتند، ا  یبیکه پارادوکس عج  لیاص یتم ِ سرد و البته هنرها  نیدفتر با ا دنیباد
 .هم دارد  یخاص یهای ژگ یکه و یوافر جذاب   یجالب  یتیکه کامران با شخص  کردی م جابیا

 . نیبش -

 اش.سرد و کوبنده البته لحن آمرانه یهمان صدا باز

 یتم که چشمانم با نگاه نافذ و جذبه خاکستراش گرفرا از گلدان کوچک بامبو کنار کتابخانه  نگاهم
 .دمیبودن نگاه به خودم لرز روحی کرد. از ب یتالق

ناخودآگاه سرم را با اخم  ترا،ی. با سرفه مشدمی دچار عذاب وجدان م یشخص دنیبار بود که از د نیاول
 ام را رها کردم.آرام نفس حبس شده  هوای مشت کردن دست ب نیانداختم و ح نییپا  یفیظر

 را صاف کردم.  میگلو یبا خونسرد توجهی قلبم نبض گرفت اما ب  ضربان

 سالم. -

 کرد. لیمتما یسر ترایتوجه به من رو به م بدون

 !نه؟یهم ،یرو کرد فشیکه تعر یاون -

 

 کنه«ی م ن یخودم بهم توه یجلو ادب،ی دل غر زدم. »ب یسخت فشردم تو میرا کنار پا دستم
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 اش داد.به گردن یتاب یزد و با طناز  یلبخند لوند ترایم

که توش رنگ و روغن به کار بره رو خوشش   یزی عاشق تابلو و هرچ یخوب ساغ  یجون، ول یآره کام  -
 .آدیم

 دارش چشم دوختم، من عاشق رنگ و روغن بودم؟! به دروغ شاخ  متعجب

از   یحرص د،یکشی نگاهش خط و نشان م یزیبا ت میکه برا یکرد درحال لیسرش را سمتم متما سپس
 به لب ادامه داد.  یبیدندان با لبخند عج  یال

که عاشق  ... من شیایتالیا یمخصوصًا پاستاها  هیپختش عالالبته واسه همون هنرشه که دست -
 اس.خوشمزه   یلیخ رشم،ی و س تونیز یپاستا

که کمرش صاف و   یاش نشست. طورگردان یصندل یرو   تفاوتی با حفظ همان نگاه سرد، ب کامران
 قرار گرفته بود.  یدگ ی اش بدون خمگردن

 ! یستادیهنوز وا -

با   یکاناپه ادار یرو یپاچگراه افتادم با دست  ترایلرزان و بلع بزاق دهانم طرف م یهابا قدم  جیگ
 نشستم. ترایفاصله کنار م

نگفته   ترایتا از استرسم کم کنم. م  کردمی م یباز میهاانداختم و با انگشت  نییبا اخم سرم را پا  یکفر
 دارد.  یخیو  یبود که کامران دو چشم جد

و    یکلیبود. ه گاردهایمردها است.، مثل باد هیدوبرابر بق  باً ی اش تقرمردانه  بتینگفته بود که ه یحت
 ترسناک! 

 مدارک.  -

گذاشت و خودش   تشیریمد زی م یرو یح یبرداشت با لبخند مل فمیک یام را از الپرونده عیسر ترایم
دختر   ی بگم آ، ساغ نمیالبته ا جون، ی : بفرما کامستادی صاف ا اشی کنار صندل یولوند  یهم با دلبر

 ... البته که...ارهیدست ببه  سی انگل یتو  لشیدوران تحص یتو یدل باالو تونسته مع هیکوشسخت 
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 :تنهامون بزار!دیدرجا ُبر تراینطق م ادبانهی ب

باال آمد. توان حرف زدن نداشتم و بدتر نگاهم  وارک یشدم که سرم اتومات  خکوبی از حرفش م چنان
اش به گوشم خشن   یبود که باز صدا رهی ماند. او هم شوکه به کامران خ ترایشده مچهره گلگون یرو
 گفتم؟! یچ یدی: نشندیرس

. در  دمیبا خشم کوب میام را کنار ران پاو دست مشت شده   دمییهم سا یرا محکم رو میهاپلک  یحرص
اش طع به او دهم تا سمت درب با غضب و انزجار قدم تند کردم که لحن قا یبدون آنکه جواب  تی نها

 کرد.  خکوبمی درجا م

 تو کجا؟! -

 . دمیپاشنه پا چرخ  یحدقه زده رو یهاو چشم  یبا گنگ ُگرگرفته

 !د؟یبا من  -

 !؟یدی: ترس دی به صورت ُبهت زده ام پاش یصدادار  پوزخند

... ترایم ستمیاش برخاست:  مگه با تو نعربده هوای درشت بارش کنم که ب چاریباز کردم تا چند ل  دهان
 تو؟! ،یگفتم تنهامون بزار... چرا هنوز تو اتاق

را پشت کمرم پنهان   امی به او دستان لرزش رهی دو قدم عقب برداشت. خ ارادهیو ب  دیاز ترس پر ترایم
 کردم.  

  ر یز یم و دستگاهد نیکه خارج درس خوانده و چن ی ! مگر دعوا داشت. از مردد؟یکشیداد م چرا
 به نظر بود.   دیبع یل یدستش قرار داشت خ 

 

بلندش را سمتم گرفت با تحکم تکان   دو انگشت  کرد،ینگاهش م  ظیکه با غ ترایبه م توجهی ب کامران
 جلو...   ایداد: ب
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نگاهش   تی و صامت با جد دمیرس زشیزحمت آب دهانم را قورت دادم در سکوت آهسته سمت م به
 کردم. 

نه برده   میکند. حاال هرکس که باشد. آدم بود دادیداد و ب  ترایم ایسر من  یکس آمدی نم  خوشم
 . دیزرخر

 !گن؟ی حرف چندبار م  هی -

  میدر را بهم کوباند که ابروها یاز اتاق خارج شد و طور نی بلند و کامالً خشمگ یهابار با قدم  نیا ترایم
 .درهم فشرده شد ترایو پرخاش م  یاز فرط ناراحت میهاو چشم دندیناخودآگاه باال پر

 خب...؟  -

 . کردیو پرحرف براندازم م قیقالب کرده بود. باحالت موشکافانه و نافذ عم زی م یرا رو  شیهادست

 صورتم نقش بست.   ینشدن منظورش رواز متوجه یاخم

 خب!؟  -

 تر. مخوف  شیاز قبل شدند و ُتن صدا ترک ی بار شیهاچشم

 ... یکن یکار جان یا یخوایم یبگو واسه چ یعن یخب  نیا -

حرف نزده با   ام،یآمد تا حرف بزنم که کف دستش را باال گرفت و در کمال ناباور کش  یکم دهانم
 حرص الل شدم. 

 نپر وسط حرفم بچه!  -

 با فاصله حرفش خشکم زد!   زشی م یهمان جلو مبهوت

 ! آن هم من؟!بچه

  یخوب  یکار طیکه پروندت بدون نقضه، شرا یافزود: وقت مانندشی مالحظه با همان لحن بازرس  بدون
  ی!؟ چه منفعتیمن مشغول کار بش یکارخونه فکستن  یتو  یداره که بخوا یلیواست فراهمه... چه دل

 کرده؟!  رتیاج  یداره برات... کس 
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 ! دیفرو آ اشی رت لعنتصو  یاتمام حرفش چنان نگاهم کرد که کم مانده بود مشتم رو بعد

 که مجرم گرفته بود واقعًا. انگار

 اشی مجرد هیسخت و برنده نگاهش کردم. ساغر با روح  میبا تن مرتعش و بلع کرار آب گلو ستادهیا
گذاشتم، رسا و   زشی م یترس دستانم رو یادرازش به کمک خشمم آمدند که بدون ذره به ممد زبان 

  سییتو؟! ر یک یکرد یگفتم: فکر یهمراه پوزخند ترشی با صورت لعنت یلعنت ژیکوبنده رو به پرست
قول کارخونه به نیا یباشم، هوم؟ اصالً منفعت من تو یکس  رشدهیکه اج  یزیچ  ریوز ای یجمهور

خوب و مناسب مشغول به کار    طیمح یخواستم تو کهن یجز ا رسه؟ی م ی! چه؟یچ  یخودت فکستن
  رماکارف  دیکه نبا  شهیخوب هم یول  کنن؟ی هرجا برم ردم نم مونمیپرونده پر و پ  نیبا ا کهن یشم، جز ا

فقط   جا،ن یا امیاگه خواستم ب  م،یند یکه تن به هر ذلت  میکنی هم ماها قبول نم  یکنن گاه دتیتائ
شما   دمیاوضاع که د نیهمش باد هواست، با ا فاشیتعر نمیبی حاال م  یبود ول  ترایم یفای خاطر تعربه

 کار کنم...   جانیمحاله ا گهیو منم د یهم محاله منو استخدام کن

 افزودم. دواریشمرده تاک یغضبناک و حرص  سپس

 !منشک ی روز خوش جناب ن -

اش جمله  دنیدفعه با شن کیکه   دمیبلندم پشت درب رس یهاپشت به او کردم و با قدم  کهن یهم
 مبهوت استوپ شدم. 

 !یتو استخدام -

 تکرار کردم.  رلبی و منگ ز جیگ

 استخدام؟! ایمنظورش اخراج ِ  -

از  یا یو تنم ناخودآگاه منقبض شدند، او دن   دمیآورش را از پشت سر شنو لرزه  نیسنگ یهاقدم
 وحشت بود. 

 شتم. از خود ندا یحرکت چیپشت سرم حس کردم اما از ترس قدرت ه قاً یرا دق حضورش

 ... یمونی قبولت کردم و م  یعن یآور زمزمه کرد: استخدام را سمت گوشم رساند و رعب   سرش
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 .دمی دهانم را صدادار بلع ادشدهیبزاق ز کردهخوف 

 نه. -

 ؟یواضح در گوشم اکو شد: جا زد پوزخندش

 کنان ُرک و صادقانه جواب دادم.قروچه دندان

 منصرف شدم.  -

  تی و در نها  دیدور کامل، به دورم چرخ کیوار  حی اما تفر تی وبا جد دیرا خونسرد عقب کش  سرش
  نزاکتیو متفکر لب زد: ب  نیلی سپیفرستاد و با د شلوارشب یج  یام دستانش را المقابلم، رخ به رخ 

 بودم، نه؟!

 زدم. یاطرفه ک ی پوزخند  خونسردانه

 و...  قاً یدق -

منصرف شدم چون من با   تون،ه یرفتاره اول نیافزودم: واسه هم مکث،  رسا بدون مقدمه یکم  با
 ندارم...   یخوب ونه یبداخالق م  یسایرئ

 سوال برد. ریرد شدم که حرفش، تمام استبدالم را ز یکنارش با فاصله بارز از

 د یهم با سیسالم باشه که هست، رئ دیبا یکار ط یاخالق من... مح  ایواسه کاره  تونه یم -
  ی... و کسستیحتمًا مرد خوب ن خندهی که به روت م ی... مردگهید زیچ هیباشه که...   شناسفه یوظ 

 ! ستین  یهم که ُخلقش تنده، اصوالً مرد بد

بلند خود رابه محوطه خلوت   یهاخارج شدم و تند تند با قدم  ییحرف به سرعت از آن دفتر کذا بدون
 باز رساندم...  نگیپارک

 جا به جا شدم.  یصندل یچشم گرفتم رو ترایم رخم یآلود از ن اخم

 !؟یچته دمغ -

 لبش کج باال رفت: بزنم برقصم واست، هوم؟!و اندوه گوشه کالفه
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 . دمییهم سا یدندان رو ظیبا غ دمیکش یپوف یعصب

 .ت خودش گفت برو، تازه چرت و پرت نشخوار کرد، ولش کن خب به من چه، پسرخاله  -

 زمزمه کرد.   زیآمو حسرت  دلخور

هم  فهمشیهم توقع داره همه ازش اطالعات کنن... هم م گهی کالً کاراش زوره، هم زور م یکام -
 ! فهمشی نم

 را سردرگم ماساژ دادم. امقهی سر انگشت شق با

 شن.تهبود؟!  ترسناک و غول  یک گهید نی ا ترکه،ی سرم داره م -

 یمحکم کند و با خشم جلو یرمان، چنددستمال کاغذف  یو از جلو دیرا با انزجار باال کش اشی ن یب آب
 گرفت.  اشی نیب

 . یلعنت -

 کردم. اشارهیو خون  نیبه دستمال رنگ متعجب

 !؟ی بازم خون دماغ شد -

 ...آدی پرت کرد: َبکن، خونش بند نم میپا یرا رو یکاغذجعبه دستمال حوصلهی ب

 اش گذاشتم.ه شان یکندن چند برگ از دستمال، مغموم و نگران دست رو با

 !؟یست یخوب ن -

 اش را گرفتم.  یبازو  تیام کرد که با جدحواله  رلبی ز یزیچ

 . رونمی بزار من جات م  ستیبزن بغل، تو حالت خوب ن -

را کنار جدول پارک کرد و سپس سرش را    نیبود که بدون مخالفت، ماش  میوخ  اشی اوضاع روح انگار
 .آدی بند نم خونشیرو به باال نگه داشت: از صندوق آب بردار ... لعنت   یبه لبه صندل
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پاچه . با باز شدن درب عقب، دست ستادمیشدم و پشت صندوق ا ادهیپ  نیو ناراحت فرز از ماش گرفته
 راننده رفتم...درب   یو کشان کشان با دو دست، جلو دمیکش رونی دبه آب را ب

و   عیسر د،یخورش  میشده از گرما و نور مستق را باز کردم با چهره جمع  تراینفس زده درب سمت م نفس
 تند دبه را نگه داشتم.

 ...نیمن بش یدماغت رو بشور و بعدش برو جا ایب -

 زد. یاطرفه کیبا پوست زرد کرده پوزخند   دهیپر رنگ

 شدم. خون دماغ  کمیکه نخوردم  ریزخم شمش -

  ریسراز  ترایدستان باز شده م ی آب رو یخم کردن، مقدار کم  یسر ِ دبه را گشودم با کم تی اهم یب
 شد...

 و تمام تنم را داغ و غرق عرق کرده بود. دیتابی سر و صورتم م  یرو میمستق آفتاب،

 به صورتم بتابد، نگران بودم که باز... دیصورتم کردم تا کمتر نور خورش  بانهیرا سا گرمید دست

 ...میجمع کن بر ،یساغ یدی چقد لفتش م  -

صندوق عقب گذاشتم و سپس فرز و   یخودش تو  یجوابش را دهم، دبه را دوباره سر جال کهنیا بدون
 شدم...  ریگیباعجله پشت فرمان جا 

 یموها  یال یکردم... باد خنک میرا تنظ   نیرا باال بردم و کولر ماش هاشهیمحض استارت زدن، ش به
 .دیوز امده یچسب

 از گرومب گرومبش کم شد.  یام هم کمشده کله داغ   ِپس

 ... کردیدرد م بیعج یگذاشتم، لعنت امی شانیپ  یپشت دستم را رو یبا درماندگ   دمیکش یق یعم  نفس

 . دمیغر یو فندک دم دستش؛ با کالفگ گاری س دنیزل زدم اما باد ترایگوشه چشم به م از

 نکش...  گاریگرما س نیا یتو  ت،ی جان اون کام  -
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دستش گرفت و تند و فرز   ینخ ال  یرا هم جلو اشی*'گذاشت و فندک اتم   یرا رو گاریس الیخی ب
 آتش زد. 

 از دودش! َاه! یریمیپوف نکش خل و چل... م -

 شهیدکمه پنجره سمتش را فشردم که ش ع،یسر یلیگرفت که خ گارشیاز س یق یکام عم  تفاوتی ب  باز
 رفت.   نییتا نصفه پا

 سمتم را با دست پراندم.  یدودها ظیبا غ  کنانسرفه

 !؟ینکش شدی نم  ،یبترک -

 !شدی نوچ نم -

 دیکشیزبانه م میکه از سر و رو یگبا درد و کالفه  میخارج شد ابانیدنده را محکم گرفتم و از ب  غرزنان
 .میراه افتادبزرگ   یباالخره رو

 ...هادنت یکش گاریخاطر ست به خون دماغ نیا ترایزهرمار، م -

 چه مرگمه. دونمی من خودم م ؟ی: نه بابا دکتر شددیخند یو اندوناک با تلخ  تحسر

 . دمیدندان گز ریلب ز  انهیو شاک  یعاص 

تو مگه  ترایباال... م  پرهی ادش دو متر مجو اخالق نداره و آدم از د هیشن که تهغول یمرگ ِهمون کام  -
 یجوربود؟!  چه ادبی چقد ب ید ی! بابا طرف کم داره ند؟یش رو بزن مخ  یخوایکه م یمغزخر خورد

  رتیهمش تحق  یزبون ی بدتر از اون، نگاه مغرورش که با زبون ب ،یاخالق گندش رو تحمل کن  یخوایم
 رو...  کنهیم

 

که  یفرستاد، طور رونیگرفت و دودش را با سرفه از دهان ب گارشیاز س یو طوالن  قیعم  کام
 .کردی خس خس م اشنه یسقفسه
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من االغ دوسش دارم واسه  ،یمن دوسش دارم لعنت ست،یواسم مهم ن نایا کدومچ یه ست،یمهم ن -
کرد؟! گه  کار ی اون چ یرو نداره... ول یکام اقتی... لکهیتا بفهمه اون زن  ختمیهمونه که پته ِ زنش رو ر

 خودش و من! یزندگ  یزد تو

 : دم یو شوکه با دو دست فرمان را سفت چسب ناباور

 !یزد یزیتو؟! باز چ  یگی م یچ -

 .دیبا خشم و غضب کش یم، داد بلندبه سوال توجهی ب

واسم طاقچه باال    خوامشیمن م دونهیچون م ...خوادی من نم عشوریاون ب ی من دوسش دارم ول -
  نمیبی رو م  نایمن همه ا ؟یفهم یم  رون،ی منو از دفترش پرت کرد ب یجورکه امروز چه یدی... دزارهیم
 ... َاه! شهی نم تونم،ی بازم دلم باهاشه... نم یول

 شیموها یشده شال را از رو  یو عاص ظیپرتاب کرد. با غ  رونی ب شهیاز  ش یاش را حرصنصفه گاریس
ازش متنفر بشم  کهنیا یجابه کنهی م یاحترامی بهم ب  ی وقت فهمه،ی دلم نم یازش ول  آدی مَکند: بدم 

 ! زیهمه چ زه،ی... کامران واسه من همه چآدی بدتر ازش خوشم م

 

حتمًا   کردی م دادیآخر زده بود. اگر باز هم داد و ب میهم که به س ترایبودم، م  دهینقطه جوش رس به
و دل   یشگیو عجز هم از آن ماتم داشتمی و جانم را برم  داشتمیرا نگه م  نیراه ماشوسط بزرگ 

 .ختمیگری م شیانهیک

 را هم بلند کرد...  کیموز یرفت و صدا  ستمیدستش سمت س ه،یاز ثان یدر کسر اما

دلم  یبود که رو ترایم یوانگیآور، د... دردادیهم از غم ز ادیهم از حرص ز سوختیم امنه یسقفسه
 . کردی م ینیسنگ

 

 ترایرو به م  یبا سرد تی چندبار پلک زدم و در نها ن،ی ماش یساعت سکوت و جو بد تو میاز ن بعد
 . دمیپرس
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 !؟یخوری م یحاال ناهار چ  -

 با زهر و تلخ زمزمه کرد: زهرمار.  گرفته

 .دمیکش میهادندان ری داشت اما از داخل لپم را ز هیگرفت. حال و روزمان گر امخنده

 مش؟ ی بخور گهیدکه باهم  میکن دایزهرمار رو پ نیا دیفقط از کجا با ه،یخوب دهیا -

 . دیدار نالگرفت و خش  شیزانوها یرا ال  شیهاو مغموم جفت دست خسته

 حوصله ندارم، منو برسون خونم... کولرم خاموش کن، سردمه. یساغ  -

 

 دقت و تمرکز سمت سعادت آباد راندم...  تی را خاموش کردم با نها یشیسرما ستمیس یق ینفس عم با

مان قدم خانه  یجلو ،یگخانواده یبستن یحاو لونیشدم با برداشتن نا ادهیزردرنگ پ  یتاکس از
 برداشتم.

  یسرک یدر را محتاط هل دادم و با کنجکاو  یال ،یخبر چیبدون ه نیود. بنابراب بازمه ین خانه  درب
 . دمیکش اطی داخل ح

  یزیبابا، عجب چ ولی: ادمیکش ی شده؛ لبخندزنان سوت کوتاهتازه گچ  وارید دن ینبود. اما با د یکس
 بهاوند که کارت حرف نداره...  یری شده، بم

  یاز سمت توالت، متعجب سرم را به عقب چرخاندم که در کمال ُبهت و سنگکوب  یخشخش  یصدا با
کج   یبود، متعجب و با ابرو امره یبا جذبه و سکوت خ شی با بهاوند که درحال خشک کردن ساعدها

 شده رو به رو شدم.

 .دمی او، ناخودآگاه محکم لبم را گز دنیتصور شن با

 ! هیخوب یهوا  -

راه افتاد.  یکوچک خال جوابم را دهد. سمت حوضچه  کهن یرفت و بدون اطرفه باال  کی لبشگوشه
 . دمیکنجکاوانه به دنبالش رفتم تا که پشت سرش رس
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 لب نشاندم.  یرو یشده، لبخند پهن حوض رنگ  دنید با

 . یشده... دمت گرم مشت یزیاوهو. عجب چ  -

و گارد  دیاما اخالق جدبه غرورم برخورده بود.  یش بود، کم و سکوت  یتوجه ی هم جوابم ب باز
 دم پرش نپلکم. ادیتا محتاط باشم و ز کردی م جابیمسئله را ا نیا اش،ی تهاجم

 دخترم؟  یاومد -

 اصابت نکند. میهاکردم تا نور به چشم بانهیصورتم سا یدستم را رو حانه،یمامان ر یصدا با

 کوش؟  ییآره، بابا -

زل   ینیس  اتیرا آورد. متعجب به محتو یمس  ینیس گری چادرش را محکم گرفت و با دست د مامان،
 زدم.

 !ه؟یچ گهیاونا د -

امروز که   میگفت گهیست... دداد: جوجه متیآمد و همزمان جوابم را با مال نییپا از سه پله آهسته
... میجبران کن کمی ش رو زحمات  یجور هیخونه، الاقل  رات یبهاوندجان لطف کرده و اومده واسه تعم
 ...کنهی م ری خونه رو درست و تعم یبنده خدا از صبح اومده داره همه کارا

را از مامان گرفت:    ینیس یو نرم متی.اما بهاوند با مالدندیو تعجب باال پر  رتیابروانم از ح  جفت
 زانو دردتون. نیبا ا ید ینکردم حاج خانم، زحمت رو شما کش یکار

 .دعا کرد  شیهم مادارنه برا حانهیر مامان

 پسرم.  ی نیبب   تی از جوون ری خ -

 

 رو به من اشاره کرد. که مامان کردمی اشان منگاه یشعف و خوشحال  با

 ... اریب یکمک برسون به بهاوندجان و منقل رو از انبار  ای چرا خشکت زده، ب -

 .دمی حاج خانم، خودم انجام م خوادی مخالفت کرد: نم عیسر بهاوند
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 مامان برخاست.  یاز کنارشان رد شدم که باز صدا تیاهمیباال انداختم و ب یاشانه 

 .مین یتخت بچ یرو  اریهم ب یفلفل و سبز ار،یها رو ب ... گوجهیری م یدار -

وارد   یم با خستگهال را کنار زد یها، پرده تورها باال رفتم، با َکندن کفش تکان دادم و تند از پله یسر
 آوردم... رونی سرم را به سرعت از تن ب یهال شدم و همزمان هم از فرط گرما، مانتو و شال رو

 

سمت   نم،یری ام انداختم و با زدن عطر شبافت شده  یموها یرو یبلند یام، روسراز چهره  یراض
 ام راه افتادم.و زمزمه آهنگ موردعالقه میهابه گوش   یآشپزخانه پاتند کردم. با زدن هندزفر

 خود تکرار کردم.  یگذاشتم که ناخودآگاه بلند بلند برا زیم  یخواندن شعر، سفره و مخلفات را رو  نیح

 . را برداشتم که بغض آلود و حسرت زده زمزمه کردم دان و فلفل نمک  نت،یکاب  یجلو

 عشق... -

  رلبیز ین یام چسباندم و با غمگرا محکم گرفتم. سرم را به چانه ییظرفشو نکیدستان لرزانم لبه س با
 نجوا کردم.

 ...صاحبش ی قلب ب نیا شهی تو نم  فهی ... عشق، فرشته عذابش... حر -

تر و  حزون... مکردی . قلبم درد مزدی کوبش قلبم تندتر م د،یچشمانم چک یاز ال  یقطره اشک  هوای ب
 وار ناال کردم. حسرت 

 عشق! یکشی م  بایبازم دمت گرم، چه ز ی... ول -

مرده و دل نیصورتم را گرفته بود. غمگ  یبی را پاک کردم و اما التهاب قر میهارچشمی سرانگشت ز با
 را پس زدم. امی ن یو با حرص آب ب دمیکش یآه

 ... یلعنت بهت! لعنت -

و   ری متح کرد،یموشکافانه نگاهم م کهی سرم را باال آوردم با دو چشم نافذ و جد کهن یمحض ا به
 رو به رو شدم.  زدهکهی
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 دهانم را به زحمت فرو دادم. بزاق

 ؟ یخوای م یزیچ -

را   یهندزفر حوصلهی ُبردم... ب میهادستم را سمت گوش   جیاشاره کرد که گ شیهاانگشت به گوش  با
 َکندم.

 خب؟  -

 به تاسف تکان داد. یسر ریبا اخم سر به ز یجد بهاوند

 ...خواستمی م  تیکبر -

بزرگ آشپزخانه را برداشتم با دو چند گام   یباال انداختم و بعد از کنار اجاق گاز، فندک لوله تفنگ یابرو
 ش دادم. فندک را نشان رم،یسرم را باال بگ کهن یو بدون ا ستادمیمقابلش ا بلند،مه ین

 بفرما...  -

 . ستادمیسنکوب ا خچالیکنار  ش،یکه فندک را گرفت از کنارش رو شدم که با صدا نیهم

 ! ؟یرو به راه -

با   یناسازگار یو بنا کردی م یقراری نشده بود که فقط دلم ب یزیزدم، چ  یزده پوزخندو حسرت  نیغمگ
 . انداختی قلبم راه م

  ینیو سنگ یرزان و حس کرختمنقلب شده و خراب ل   یبه حرفش ندادم و از آشپزخانه با حال  محل
 خارج شدم تا به اتاق پدرم بروم...  

. زحل و کتاب قرآن مقابلش باز بود و  افتمیدر اتاق را گشودم، بابامحمد را در تالوت قرآن  کهن یهم
 گذاشته بود. اشیسوچشمان کم یاش هم رومطالعه  نکیع

زانو نشستم و در آرامش  یرو یقال  یهم گذاشتم و مودب کنار چارچوب در رو یرو  یپلک محزون
 بخش بابا زل زدم.به چهره آرام  یب یقر

 صفحه گذاشت و کتاب قرآن را آرام بست.  یرا ال یشدنم، نخ مخمل محض متوجه  به
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 بگو.  -

 را فرو دادم. امی زحمت بغض لعنت  به

 شد که... نیا  یست ین دمی... دمیکنیناهارو آماده م  میدار -

 . آمیبرداشت: باشه برو منم م ینی ب یرا از رو  نکشیتکان داد و ع یشده سرخلوص و چهره مانوس با

 کنج لب نشاندم.  یسکوت لبخندکمرنگ در

 چشم. -

 سید  یمخلفات که حاو ینی برخاستم و از درگاه گذشتم تا داخل آشپزخانه شوم... س یقال  یرو از
 ... اطیبود راه افتادم سمت ح  یتگر  خی یو دوغ نعناخوردن  یسبز ،یگوجه فرنگ

که با چهره  یبود و بهاوند... آخ از بهاوند شیهاگل  یدادن چندگلدان خاکمشغول آب حانهیر مامان
را پس  اشی شانیپ یها بود و با پشت دست عرق رومشغول باد زدن زغال  اشی جذابش و جد

 . زدیم

آفتاب قرار داشت، راه  ری که ز یپله گذاشتم و سمت تخت چوب یرا همان جلو  ینی س نیو مت خانمانه
 افتادم.

اش،  : دختر بلند نکن دیبه گوشم رس حانهیرحرکت خواستم تخت را بلند کنم که تشر بلند مامان کی با
 ... دست نزن... اوف... رهیگی کمرت درد م

بابا،   ستین یزی از درد، به دروغ گفتم: چ کردم با چهره مچاله یبه درد کمرم خنده کوتاه  تیاهمی ب
 روش سفره پهن کرد... هواهم داغه و... شهی و نم  شهیتخت داغ م 

حرکت بلندش کرد و رو بهم آمرانه گفت:    کی را گرفت با   یتخت چوب گریدفعه بهاوند طرف د کی
 ...گهیبجنب د

ردم و به مدد بهاوند،  لبه چوب وارد ک یرو یفشار دش،یو برخورد جد یکاراز همه طلب  متعجب
 . میکشاند هیقسمت سا واریگوشه تخت را گرفتم و باهم سمت د
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  الیخی و ب  تفاوتی اما بهاوند ب  زدمی و زور، قرمز شده بودم و مدام نفس نفس م یاز فرط خستگ  من
 ...آوردی تخت را بلند م 

کمرم گذاشتم   یبا انزجار و اکراه دستم را رو اط؛ی ح کیکف موزا یرو  ن،یمحض گذاشتن تخت سنگ به
 و ناخودآگاه زمزمه کردم.

 اوف، کمرم شکست!  -

اش را  شکستن مفصل  یباال بردم که صدا یگردنم را طور بازمه یجمله بهاوند، با دهان ن دنیشن  با
 . دمیشن

 واسه همونه! یکوه کند -

رفت بعد با بادبزن   شد، سمت منقل  چشمانم رد یاز جلو یتوجه به صورت مبهوتم با پوزخند بدون
 ها را تکاند. و انبر زغال ی کیپالست

 !؟یکرد یجوروا، دختر چرا چشاتو اون -

 

لوچ شده سمت سفره راه افتادم.  یهابا چشم مالحظهی آورده بود، ب  ریهم وقت گ حانهیرمامان
 اش شدم. سنگک را با کارد مخصوص  سردرگم و منگ، مشغول برش زدن نان 

 سمت مامان چرخاندم: ساعت چنده؟ یسر حوصلهی . ب ختیرا برانگ میخوش جوجه، اشتها یبو

 سه باشه. یها ِدم دم  دیخاطر دقت، متفکر زمزمه کرد: شابه  یف یظررا متفکر جلو داد با اخم شیهالب

 تکرار کردم. دیبا تاک  شوکه

 ! ؟یسه؟! مطمئن -

 تخت جابه جا کرد.  یو پارچ دوغ را رو یسبز تفاوتی ب

 . دیگفتم شا -

 بعدظهره! قهیسه و چهل دق ی: حاج خانم، ساعت رود یرسا و محکم بهاوند به گوشم رس یصدا
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پاچه رو به مامان تخت برخاستم و دست  یاز رو یتکان دادم با دلواپس یسر  یج یکرده و با گ  هنگ
 ...آمی گفتم: من االن م

 قیدق میتا کردم؟ی زمان را فراموش م  دیبه طرف آشپزخانه پا تند کردم... چرا باشده فرز و هول  سپس
  یجالباس  یرا از رو فمی . کرفتمیو ضعف م   یبود و هرلحظه که به سمت ناتوان  یمثل ساعت شن میبرا

راه افتادم،   ییشوآوردم. تند و با عجله سمت ظرف  رونیب  فیک یها را از الکپسول  یچنگ زدم و قوط
پر کردم و با فرو دادن کپسول و پشت بندش الجرعه آب ُکلردار را   رآبیبرداشتم از ش  یوانیبچکان ل از آ

 . دمیسر کش

را  امی ن یام رفع شد اما باز دلهره  یکپسول را سخت قورت دادم، کم  ینفس نفس افتاده بودم، وقت به
 . دمیباال کش حوصلهی ب

کرم با دو    دی... بادمیمال میهاتمام پوست صورت و پشت دست  یکرم ضدآفتابم را رو اط،ی احت یبرا
 .شدی درجا کبود م امی وگرنه پوست لعنت   رمیدرجه باالتر بگ 

 

بهانه داشتن آشپزخانه آمدنم تا  یبا برداشتن چندبشقاب و چنگال با کارد، برا  دمیکش یق یعم  نفس
 شک نکند.  ی زیبه چ حانهیمامان ر

راه افتادم که با    اطیدوباره سمت ح  ،یدستانم گرفتم با زدن لبخند محو یها را روبشقاب نیبنابرا
 یزی چ اقیدرحال حرف زدن بودند و مامان با اشت ایهردو فارغ از دن حانه،یربابامحمد کنار مامان دنید

  زانیو غم به آن عز رتو با حس  ستادمیها لبخند به لب اپله  ی. همان باالکردی م  فیبابا تعر یرا برا
 چشم دوختم. امی زندگ

 کهنی. بابا هم با ادیپاشیمهربانم م یبابا یکردن، مدام لبخند به رو فیهر تعر یبرا حانهیر مامان
حبه قند داخل  ساندنیوبا خ دادی در جواب مادرم، سرش را آرام تکان م یبود، گاه   نییسرش پا

 . دینوشیرا متفکر م اشی از چا یکان و بعدش هورت است

ابرو باال   طنتیفرو رفتم و بلند با ش   طانمی اش، در جلد ششدنبرگردان گردن مامان به طرفم و متوجه  با
 انداختم.

 و مجنون؟  یلیل  نیگفتی م یچ -
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 تو؟!  یشی : زشته دختر، ِا آدم نمدیبود اما مامان با شرم لب گز نیهنوز سر سنگ بابا

 . دمیغش غش خند تی با رضا سرخوشانه

 ام، آدم کجا بود.نه، من فرشته  -

 برو... برو سفره رو بنداز...  ،یدیسفتکان داد: حقا که چشم میبرا یافسوس و تاسف سر با

 تخت پهن کردم همزمان ُرک جواب دادم. چهیقال  یرا متوسط رو  یکی پالست سفره

 آ مامان خانوم...  یاریخوب از جواب در م -

 . دمیبابا را با حسرت کاو یرچشمیها، زخوردن و فلفل  یگذاشتن سبز نیح

  گرفتی و تنها بابا بود که طرفم را م  زدیم میصدا  د«یمامان» چشم سف یرا داشت وقت میهوا شهیهم
 اما حاال... 

  یل ید را با فاصله خسفره گذاشتم که حضور گرم بهاون یها را با فاصله رو و بشقاب  دمیکش ینیغمگ آه
با   شه یخانم، بقگذاشت: بفرما حاج  حانهیراحساس کردم که قابلمه کوچک را کنار دست مامان  یادیز

 شما. 

 منقل گذاشت.  یها را روسمت منقل راه افتاد و گوجه سپس

 بعد...  ریلقمه بگ هی  ایب یاخسته  ایپسرم، ب   ایزد: ب  شیو با احترام صدا  نیمت بابامحمد

...  امیها رو مغزپخت کنم، مرو به باال فرستاد: گوجه یسر یخسته اما جد یعرق کرده با صدا بهاوند
 جان.نوش   ن،یشما بخور

را   شیدارهااز استخوان  یکیخودم را سمت قابلمه دراز کردم با اشتها و ولع درش را گشودم  توجهی ب
و   خوردنیسبز یسنگک مقدار یکه ال مامان بود  یاش شدم. اما حواسم پبرداشتم و مشغول خوردن

تخت زانو به دست  یبه همراه جوجه ُترد شده بدون استخوان گذاشت و از رو یافلفل دلمه 
 . برخاست
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باال رفته   ی لنگ ابرو کیچادر دور سرش، با همانلقمه به طرف بهاوند رفت. متعجب با  چاندنی پ با
به آن  یگاز ری زده سر به زرا گرفت و شرم  زشیآمکه با اصرار مامان، لقمه محبت  کردمی شان منگاه

 کرد. یالقمه زد و تشکر محجوبانه 

 

انجام داده بود.  هیسم ینکرده بود. اما برا ییکارها نیمن همچ یدلم گرفت. مامان تاحاال برا هوای ب
 . زدی م ری مرا با ت هیکه سا نایس یهمه بود حت زکردهیو عز ینورچشم  هیباالخره سم

به   یصورتم کش آمد. لبخند تلخ و گس یبابا رو نیکه نگاه سنگ دمیکش نهیاز فراغ س یآه ناخودآگاه
 سرگرم کردم...  لب ُسراندم و سرم را با ُترب 

  جانیا  ایجور نشستم و بابا محترمانه کنار دستش اشاره کرد: ب  و آمدن بهاوند، کنار مامان جمع  با
 پسرجان.  نیبش

شد و با حوله هم مشغول   ریگیبا  گفتن»چشم« کنار دست بابامحمد جاو آرام تنها   محجوب
 .دادی کردن دست و صورتش خود را سرگرم نشان مخشک 

 نبود.  یکارش خبرلباس  شدنی و رنگ یاز خاک  گهیرا عوض کرده بود و د  شیهالباس 

 کنار سفره چهار زانو نشسته بود شه،ی و آراسته مثل هم  زیتم

رو گچ   وارایچندساعت د نیهم  یعن یشده، کنجکاوانه رو به بابا کردم:  وارگچید دنیباره با د کی
 ن؟یدیکش

جوجه وگوجه جزغاله شده را مامان به دست بابامحمد داد که بابا هم با رسم  یحاو بشقاب
تا بهاوندجان شب به  میزود شروع کرد  دست بهاوند قرار داد:صبح یبشقاب را جلو ،یدارمهمان 

 کارش برسه.

سفره   یگرفتم و رو یباال انداختم و بشقاب به طرفم دراز شده را دو دست ییابرو نی با تحس متعجب
از استخوان تردش را برداشتم و ولع زده و اشتهاآور چنان   یک یگذاشتم با دست  خوردنیکنار سبد سبز

و   تعجبرفت بابا با اخم و   ادمیشدم که  دنینم مشغول جوئدها یگوشت را گاز گرفتم و سپس تو
 . کندینگاهم م ظی مامان با غ
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و خفه  یرلب ی» آخ« گفتنم مصادف شد با تشر ز ارادی گرفته شد و ب می که از پهلو یشگون ین با
 دم گوشم. حانهیرمامان

!؟ زشته ساغر  یدیجوجه رو به دندون کش زدهای قحط هون یع ی خبرته مگه از جنگ برگشتکوفت! چه -
 کن...  ای ح کمی

سمت صورت   یچراغان یهاتا بناگوش بازشد و با چشم  شمیناراحت شوم، ن کهن یا یبه جا ناخواسته
 شدم.  لیمامان ما

خدا خاطراتم رو   یکن، زشته دختر گفتنت تنگ شده بود؟! وا ایح کمی ن؛یچقد دلم واسه ا یدونی م -
 . مامان یزنده کرد

 

... غذات رو  ینجوا کرد:از دست رفت رلبی تکان داد و ز یبا تعجب سر ختهیو آم یبا گنگ  حانهیرمامان
 بخور... 

 .آدم بخور..  نیافزود: ع   یدیو تاک یجد سپس

و کباب گذاشتم. تا خواستم لقمه را گاز   ینان، سبز یال تی دادم با رضا لشیتحو یادهیکش چشم
 ماتم ُبرد.  حانهیربا جمله مامان   رمیبگ

 ... میخوردی دورهم غذامون رو م جا،نیا اومدی خانمتم م یدادیبهاوندجان، کاش خبر م -

گرفتم، سخت و   یگاز ظیام با حرص و غشد و به لقمه  زانیخانمت« آو دن»یام با شنو لوچه لب
 . دمشیدهانم را جوئ  اتی محتو نیخشمگ

 .گفتیمن م شی را پ  رشی داشتم که مدام ذکر و خ یکه به خارچشمانم آلرژ کردی چرا درک نم  مادرم

خانم،  حاج تشیرا آهسته صاف کرد: واقع شیگلو ش،یهم با متانت بعد از قورت دادن غذا بهاوند
 کار داشت...  یل یامروز خ مینس

 !؟یچه کار ره،ی: خ دیپرس  یاصالً امان نداد و درجا با کنجکاو مادرم
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و محجوب بهاوند افتاد و  نیباال گرفتم که نگاهم به لبخند سنگ یب یو حس قر یرا با کنجکاو سرم
 را به کل کور کرد.   میکه اشتها یحرف 

 . میشیخونهمون م یشاءاهلل، کم کم راهخدا بخواد ان گهید کنهی رو درست م   نایداره جهاز لحاف ا -

 

به لقمه سالمم که  بمی و حس قر ین ی انداختم. با غمگ نییپا  نهی اندوه، افسوس و حسرت سرم را تا س با
محزون زل زدم. تمام گوشت   صدای را خورده بودم، گرفته با بغض چنبره زده و ب  اشی باال  یفقط کم

با   میسخت و سفت از گلو یلیتلخ و ُکشنده که خ  یبه زهر  لیتنم درجا آب شد و غذا در دهانم تبد
 ه گشت.و زهرآلود یسم یمبدل به غذا رفت؛ی م نییپا ی زدگهزار بغض و ماتم 

 

شدم که باز حرف بابا، مته   زی خمهینداشتم، ن  امیداشتنتو نشستن کنار جمع دوست   یلیتما یحت گرید
 روح و روانم شد. یاعصاب و جمله پشت بند مادرم، سوهان رو یرو

 هی یجورکردن تونستخوبه بعد اون همه وام و ضامن  یلی ت آماده شد!؟ آره پسرجان.... خپس خونه -
احسنت پسرم، ان شاءاهلل که حضرت حق خودش ضامن  ،یخونه واست خودت دست وپا کن

 باشه...  تونی خوشبخت

 میپسرم، نس  یخوشحالمون کرد  یلیگفت و با شوق ادامه داد: خ نیاز ته دل آم زدهجانیهم ه مادرم
شاءاهلل که صاحب اوالد خوب و ان سازهیم تمیچ. مطمئنم که با همه ..یو زن زندگ هیخانم   یلیدختر خ 

 . نیمثل خودتون بش 

  یتمنا یو التماس حت یتابی دلم با ب  یگفتند اما من تو نی نفرشان پشت سرهم دعا کردند و ام هرسه
 خدا را ضجه زدم.  یدل بیقر

بهاوند و زنش،   یشب عروس  شمی مخودت قسم، تموم به  رمیمی ... مری جونم رو بگ رم،ی بزار بم ایخدا »
 مرگم رو زودتر برسون« ،یکه قبولش دار یبه هرک رمیمیم

*** 

 ) فلش بک به گذشته)
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 ..رفتمی م  نییها با غم و حرص پاو گرفته از طرز برخورد دانشجوها، سرافکنده از پله  مغموم

 . زدندی فروش« صدا معلنا مرا » آدم  میهایواحدهم  گرید یحت

 چه؟! یبرا چرا؟

 غر زدم. رلبی خارج کردم و ز نهیاز س یآه ارادهی ب

 ...رفتمی نم ییکذا یو اون مهمون  شکستی کاش قلم پام م -

که  یدار بود، طوروزن  یلیخ میو معنادار چند نفر رو  نی محوطه، نگاه سنگ یمحض پا گذاشتن تو به
 گره خورد.  ی لعنت  یآشنا بیاک یاال کشاندم و نگاه مبهوتم روسرم را ناخودآگاه ب

  ینگاه انداختند. داغ شدم از خشم و حرص ول میبه سرتاپا یزیبا پوزخند تمسخرآم  ارشیو ک ساسان
 لبخند زدند. امده یپر یو فارغ از همه، به رنگ و رو الی خی ب نی و آرم ایپور

 تند و متاسف از محوطه خارج شدم.  یهاکنج لبانم خشک ماند و با قدم  یرو  یناخواسته پوزخند 

نکرده   یکه من آدم فروش  کردیباور نم  کسچیها را نداشتم، چرا هبچه   خیتحمل موعظه و توب گرید
 من داشت؟!  یبرا یبودم؟ اصالً چه منفعت

ام پشت سرم، با اکراه تن  قاً یدق یبوق بلند  یچالندم که با صدا میهاانگشت یرا سفت تو  فمیک دسته
بدون شک چند مشت حواله   خوردی به پستم م  یبودم که اگر مزاحم نی. آنقد خشمگدمیکش  یرا کنار
 !کردمی اش م

 

 یهاتمام تنم منقبض شد با دست ن،یترمز کرد که ناخودآگاه پشت به ماش  میکنار پا  یدیسف  یای پرش
 ... کردمیتمام خشمم را بر سرش آوار م  یبدون معلل آمدی ام آماده حمله... اگر سمتم ممشت شده 

 ساغر...  -
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دو قدم عقب   ارادهی پگاه جاخوردم. ب  یچهره جد دنیکه با د دمیپاشنه کفش تند چرخ یرو ناباورانه
 رفتم و همزمان سرم را تکان دادم. 

 فروشم، آره!؟آدم  یمن، شمارو لو دادم و بعدشم بگ  یبهم بگ یتوام اومد -

و    دیتاب ششیآالی صورت ب  یرو میمستق دیرص سرش را سمت آسمان گرفت که نور خورش با ح  پگاه
 هم بست.  یرو  عیرا سر شیهاچشم

 رو بهت بگم... یزا یچ هی دیسوار شو با -

 تکان دادم.  نیبه طرف یلرزان، سر یبا چانه ا مغموم

 که...  یبزن شی ن یخوای نه، توام م -

 . دیکوب  اشن یبدنه ماش یمحکم با مشت رو یحرص

 واسه تو دام پهن کرده...  ای نه... نه... فقط اومدم بهت بگم که ارش -

سرم    یخشکم زد. جمله اش مثل پتک رو شن یجا کنار ماشچنان جاخوردم. که همان زدهرت یح
 شد. چه گفت؟!  دهیکوب

 یصدا ی و حت زدی م شهیقلبم مشت شد و کوبش قلبم تندتر از هم یرو هوکیچرا دستم  دانمی نم
 ... کردمی ام احساس منبض تند سرم را در پس ِ کله

... نتونستم ساکت بمونم که یبدون دینرم و آهسته افزود: با ستاد،یبا تاسف سمتم آمد و مقابلم ا پگاه
 ازت سواستفاده کنه... 

کلمه قاطع، وا  کیبه  دیلرزیعلنا م  میهام داغ داغ. دستسرد و منجمد شد، اما درون ارادهی ب تنم
 رفتم.

را گرفت و دم گوشم*"   میباز کرد، سپس بازو میو در سمت کنار راننده را برا دیکش یاپوف کالفه  یعاص 
 گفت: 

 .. ننی بب جان یمنو ا ایارش یدوستا خوامی سوارشو، نم -
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  یام را روکوله  یج ی و گ ینشستم، با ناباور نیماش یدر سکوت جلو رمقی ب یمخالفت با پاها  بدون
 چسباندم.  نهیگذاشتم و چانه ام را مظلومانه و ملتمس به س میپاها

 . دمیپرس و گرفته دهیلرز یبه جلو استارت که زد، با صدا یرگ یبا خ  تفاوتی که ب او

 .که اونا.  یدونی تو... تو از کجا م  -

از زبون ساسان   ،یدورهم یتو شیرا فشرد: چند وقت پ نی ماش  یکرد و دست تی فرمان را هدا ظیغ با
  ماتومیمون التهمون موقع به همه ایشون در رفته بود... ارش از دهن یهویالبته انگار  دمیو شبنم شن
سر تو... خودش پشتت، اونجا بود که از دهن شبنم   یرو  میرو َعلم کن  یپارت یگودبا هیقض دیداد که نبا

 ...نا یهوات رو داره وا نقدی توئه که ا یشون روخاطر شرطت که به در رف 

 

به انفجارم نمانده بود که با حرف   یزی ام محبوس شد، چپسدسوز و جگرخارشده  نهیدر س نفس
 سنگکوب کردم. اشیبعد

و رام   ریپا نداده رو تسخ  یتاحاال حت یپسر چیکه به ه یُمخ دختر مغرور ا،یکه ارش  نهیشون اشرط  -
 خودش کنه... 

 . دیحدقه زده از دهانم پرو چشمان  رتی با ح ناخواسته

 که رام بشم؟! اموون یمگه ح -

نگاهم کرد:   طنتی لب نشاند و از گوشه چشم با ش یرو ی ضیهمه اضطراب و خشم، لبخند عر انیم در
هم دشمن  ی ل یو بدبختانه خ آدی م ازت خوششون ن های لیخ گمی رو م  نیواال ساغر، فقط ا دونمی نم
 ...گفتمیم یچ می... بگذریدار

 . غرمیم یابا حرص خفه   دمیلرزی که م یدرحال  یعصبان 

 کرده تا رام خودش بکنه... یبندروم شرط ای ارش کهنیا -
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اون   دونمیتکان داد: آره، حاال نم  د یسرش را به تاک  ش،یکرد با کنکاوش به عقب خودرو  میرا تنظ نهیآ
راستش   دم،یترسی از عاقبت کارشون باهات م یرو انجام بده ول کارن یا خوادیم  یجورچه یموذ ایارش

 ...یافتاد یاتو بد مخمصه نیواسه هم دم یاز تو ند ترلهیشی ب  ،یفی ساغر تو ح

خط هفت  یایآن ارش  یبرا دیدم، چرا با و تن زیبا آن زبان ت  یدختر قو ه،یگر ر ی مانده بودم بزنم ز کم
 ها فروخته بودم!به آن  یتر زمی قمار کند؟! مگر چه ه  شیجذاب باشد که رو

 .پرسمی م دهیتکه تکه همراه بدن مرتعش بر ده،یکوببهم  یهاو لب  یلرزش  یصدا با

که واسش سر و دست   یاون همه دختر خوشگل دورش.... ها... دخترا  نیچرا من؟! چرا ب  -
 زوم کرده رو من؟!  یواسه چ ... شکننیم

 ندارم؟! یمن که کار به کار کس چرا؟

و اون ،یکرد شی اونو جر یستین  زونشی آو هیکه مثل بق نیخارج شد: هم شیهالب  نیاز ب یآه  پکر
که   نهیو بقول خودش عاشق ا آدیکش و چموش خوشش مسر  یاصوالً از دخترا ایبد سوزونده.... ارش 

 شا رو رام کنه...چمو تک تک 

 وحشت زده بزاق دهانم را به زحمت قورت دادم. 

 بهم نخ بده! خوادی م  یعنی ؟یچ یعنی -

که دنبالش سگ دو  کنهی با آدم م یکاره ی یول ده،یزد:  اون نخ نم  یزیآمپوزخند طعنه نانیاطم با
 هستن... ادمیگالره... اوف ز ای... زونشهی لش لش آو ؟یدینسترن رو ند نی... همیبزن 

داده تا... ناگهان سرم را به طرف پگاه  میمدت باز نیدر ا کهن یاز ا دیلرزی م دیتمام تنم بدتر از ب  ناباور
 چرخاندم و مبهوت زمزمه کردم.

 شرط کردن!؟  یسر چ -

و پاتم به خونش    یدخترش بشدوست  کهن یام کرد: احواله  یق یباالرفته نگاه عم یبا ابروها متعجب
 باز بشه و...

 . دمیُبر  یباال بردم و کالمش را با نفس تنگ  یرا با ناباور دستم
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 د..؟! ح نیدر ا -

 و متعجب دنده را جا داد.  کنجکاو

 حد؟   نیدر ا یچ -

 دار اکو شد. خش  میزده صداو ماتم   وارن ی. حزدیچنگ و زبانه کش میبه گلو بغض 

رذل و  قدنیاش؟! ابکشونه خونه  یبازکه منو با حقه نهیدور و برش بب  یمنو مثل دخترا کهنیا -
 ! فه؟یکث

 یتو دم یکه من شن یطوراون نی! بب وونهیپراند: نه د یدست گرفت و نوچ بلند کیرا با  فرمان
 درسته؟! یاز پسرا رو گرفت ی لیدانشکده حال خ 

 . دیتوپ رلبیکرد و ز نییباال و پا  یبرده پلک زدم که سرو ماتم  نیغمگ ،یسکوت تلخ و محزون  با

بتونه حال تورو بد   ین که هرکخودشون شرط بست نیاونا ب یدونی خب پس م   یلی پس درسته... خ -
..! فقط دنی بهش م یابا تو انجام بده، پول گنده کارن یکه بتونه ا یهر کدوم از اونا به کس ره،یبگ

 کردن روت و قدرت تسلط خودشون رو دخترا! واسه کم

 

 شدم.  رهی با چشمان حدقه زده به رو به رو خ صدا ی دهانم گرفتم و ب ی دستم را جلو ناباورانه

 دختر را به فنا بدهد و ... کی ی خاطر پول، آبروهمه رذل بود که به نیا ایارش یعنینداشت،  امکان

چه   رتیبود نه در آخرت؟! پس مرام و غ ایفقط در دن  شی که بها یمشت پول کاغذ کیخاطر به فقط
 !شد؟یم

 .دمی بلند غر چشمانم را گرفته بود که یجلو خون

 ..بزن کنار.  -

 :چت شد؟!د یچسب یمتعجب فرمان را دو دست پگاه

 .کشمی را م رهیدستگ یبه تند د،یکشیگونه ام زبانه م یوار از روکه اشک ُشره  یدرحال 
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 ...گمی بزن کنار... بزن کنار م خوام،ی نم -

 

 سمتم را زد. یدستم را خواند و قفل مرکز عیرا فشردم. سر  رهیکنار جدول توقف کرد تا دستگ ناگهان

 کردم:بازش کن...   یپشت به او دندان قروچه ا ن،یو خشمگ یعاص 

:ازت خواستم به حرفام  دیو صلح طلبش به گوشم رس وارمیام نشست و لحن تسل شانه یرو دستش
 و...  یحرفام رو بشنو هیکه هنوز نصفشم نگفتم... هنوز مونده تا بق من  ،یکن  یگوش

و   ندی اشکم را؛ ضعفم را بب یکس آمدی را محکم پس زدم، بدم م  میبا پشت دست، اشک ها نیگخشم
 ... اوردیب  میبعدها به رو

و حقش رو    یاون عوض شیپ  رمیاالن م نیاالن... هم نی هم ه؟یچ  یدونی... اصالً مخوامی گفتم نم -
 ... زارمی کف دستش م

 

 انگشت در هوا تاب دادم.  دواریو حرص جوش با خط و نشان تاک یبا خود خود سپس

... سر  آرمیکه از همه کاراش خبر دارم، حالش رو جا م  گمی و بهش م رمیکنم... م کارن یهم دیآره با -
اون دهن گشادش خرد   یوقت دندوناش رو توخودم بگه آره، اون  ی. جرات داره جلو..کنهی من قمار م 

 ...ی. اون لعنتطرف.. ... پست ی... عوضکنمیم

! ؟یچ گهی: د د یبا حرص توپ  یبرزخ یهارا محکم سمت خودش کشاند و با خشم  میهادفعه شانه کی
  ایتو ساغر؟ بابا ارش  یاریزود جوش م نقدیکنه!؟ چرا ا سره هیجا کارت رو زده به سرت تو... که همون

  کاری چ تبعدش باها  ستیکه معلوم ن یرو لو بد زیو همه چ یتو بر شتره،یازت ب ورزشکاره و زورشم
نزده،   اشنه یتاحاال دست رد به س کسچ یکه ه یآدم ای ارش گم،ی م یمن چ نی گوش کن بب  ..کنهیم

بهش که تورو با    یاش برسه، حاال توام که بدتر زخم بزنتا به خواسته دوزهیو زمان بهم م نیاون زم
  یکنیفکر م ای ؟یتاداف ریگ یتو چه دردسر یدینه؟! هنوز نفهم ای یفهم ی... مکنهی م کسانیخاک 

 !ه؟ یو باز یهمش شوخ 
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 .دندیدی اشک، صورتش تار تار م میاز پشت پرده ضخ میهاچشم  دند،یلرز میهالب

 ...ی. نفسم... آخدا. ی. من... واپگاه من.. -

آورد و مقابلم درش را باز کرد   رونی دلستر را ب  شهیو از کنار داشبردش، ش دیکش یو سردرگم پوف کالفه
... منو باش اومدم آگاهت کنم که دور یرو بخور تا سکته نکرد نیآلود به دستم داد: فعالً ااخمبا چهره 
 ... یکن نیاز ا ترخرابکار رو  یخوای و م یکنی ها داغ موقت تو مثل بچهاون گذرهی م  یو برت چ

و    یحالی بعدش با ب دمیسرکش  میگلو خی ب میدلستر را با چنگ زدن و بغض بدخ  ات یاز محتو یُقلپ
 . دمیکش میهاچانه و لب یرو  یدست یناتوان

 . تا به هدفش برسه؟!دست رو دست بزارم تا.. نمی ! بشکارکنم؟یاون... کثافت...پس چ -

 

 !؟ یایاش برباز پس  یتونی: مدیپرس  رکانهیفرمان با دستش ضرب گرفت و همزمان ز یرو متفکر

رو    ایمثل خودش، توام ارش یعنیزد:  یاطرفه  کیتکان دادم که پوزخند  دنیاز نفهم یو پکر سر جیگ
 ! ؟یبد یباز

  یبار هم باز کیکه  یدهم؟ من؟! من یخط را بازهفت  یایشوکه شدم، او توقع داشت ارش سخت
خانه خودمان   یتو یکه حت ی! منخوردم ی شکست م زیخداهم در همه چ شهیساده انجام ندادم و هم

 ! گرفت؟ی م یشیپ شهی از من هم هیهم، سم

 نداشت.... امکان

اشاره کرد:   یابه طرفم خم شد، با وسوسه بامزه  دوارانهی کرد و ام یپگاه از سکوتم چه برداشت دانمی نم
قصد داره تو رو   یطورکه چه یفهم یرو هم کم کم م زیکرده، همه چ یکه سرت شرط بند یدونی تو م

 خواست انجام بده... یو هرکار ای رام کنه... باهاش راه ب 

 . دمیناباور غر زدهرون ی ب یهابا چشم  تابی ب یبا قلب  مبهوت

 بکشونه و...  یخونه خال ی!؟ که بعدش منو توامیکنم؟! باهاش راه ب کاری چ -
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  شیبده، توام باز تی باز خوادی : اون مد یفرمش کشبه چانه خوش  یتکان داد و دست یبه نف  یسر
 اش حک بشه، عاشقش کن... حافظه  یتا ابد کارت تو کهنیواسه ا یخوایاگه نظر منو م یبده، ول

 

 محال بود. گرید نیگردنم ناجور صدا دادند. ا یش چرخاندم که مهرها گردنم را به سمت  چنان

 . دمیپرس  جیمنگ و گ دهیدرهم تن یهانبض زده و اخم قهیشق  با

 ! کارکنم؟یچ -

 ...باال پراند:عاشقش کن  یتفاوت ی با ب  یاشانه دانهیالق

آباد را کجا که تا نا  یخنده عصب  کیخنده،   ریزدم ز اردهی نگذاشتم ادامه دهد، محکم و ب  یحت
 ..و طعم دهانم را تلخ و گس کرد.  سوزاندیم

از شرش خالص   یبتون کهنیا یتو برا گمی م یکالفه و مبهوت ساعد دستم را چنگ زد: ِانخند! جد پگاه
  یکس زارهینم گهیچون اگه عاشقت بشه د ،ی عاشق خودت کن دی. باارهی سرت ن یتا بال و مال یبش

اگه  نها گفتچون بچه گم،ی به جون خودم باورکن واسه خودت م گمی برسونه... راست م  بیبهت آس
 کار تو رو ...  گهید  یکیموفق نشه،  ایارش

 ایبودن  یحق انتخاب نداشتم...  جد   یعنیکنج لبانم نقش بست. مگر من چه کرده بودم!؟  یزهرخند
که از   یسر من یرحمی با قساوت و ب  طورن ید و ابگذارن میپر بودنم باعث شده بود که لقب مغرور رو تک

 همه فاصله گرفته بودم،*"

نظر دهد چه رسد  تمیبه من و شخصراجع  یکه احد دادمی اجازه م  یبه راحت د یبودم، نبا کردهاشتباه 
 و... یبندشرط 

  یجان گرفت و زنده شد. لبخندنادر ی بی صورتم با نفرت عج  یجلو شب یبا آن صورت دلفر  ایارش  چهره
مشت شدند و سخت با   می. ناخودآگاه جفت دستانم کنار پاکردی را به وجودم القا م  یکه حس بد

 . دمیشده ام پرس چفت  یهادندان یاز ال تیقاطع

 تا اون شارالن بهم دل ببنده؟!  کارکنمی چ دیبا -
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 .« رمی اشتباه عمرم را بگ نیتر»بزرگ 

  یتخت چوب  یکننده و فاجعه بعدش؛ روباران بود. خسته و مغموم از روز خستهبه آسمان ستاره  نگاهم
 در سکوت نشسته بودم. اطی کنج ح

تمام روز را در هپروت و   دم،ی تخت ستون کردم و سرم را تا گردن عقب کش یرا پشت رو دستانم
 که چرا؟! کردمی برهوت افکارم دست و پنجه نرم م

 ییآن قمار و شرط مسخره و کذا امی فروخته بودم که جزا یلعنت یای به ارش ی تر مزیمن، چه ه مگر
 بود.

امشب سر سفره شام با   ی. حتامدی لبخند به لبانم ن یحت  گریبودم، د دهیقمار را شن هیقض یوقت از
و   زیحوصله جر و بحث را هم نداشتم چه رسد به نگاه ه یحت  ه،یو سم انیشا  هیوجود طعنه و کنا

 .انی شا یلعنت

 م«منیای ب یخواستگار دن»ی با سکوت مزخرف امشب من در موقع پرس  انیچه شد که شا یراست
 جوابش را دادم... نیتمام چنگ و دندان نشان دادم، با سکوت سهمگ  رغمیعل

کرد و گذاشت تا به وقتش  ییآقا شهیثل هممرگم بود اما م کیبود که امشب  دهیهم فهم  بابامحمد
 ...میبه او بگو یرا در خلوت پدر ودختر  زیخودم همه چ

و  دردی بعده مرفه کیکه در دانشکده توسط  میخارج شد، اگر به بابامحمد بگو میهالب  نی از ب یآه
 !کرد؟ی بودم، چه م ها شدهگذران نقل دهان خوش 

! دختر عاقل بابا  کرد؟ی م  ریینوع نگاهش نسبت به من تغ ای دادی حق را به من م شهیهم مثل هم  باز
 !کردی که همه جا دردسر درست م یدختر احمق  ایبودم 

 را بگو؟!  حانهیر مامان

 به... گرفتمی مقام م عی ترف ا«یح  یو ب یدی از رتبه» چشم سف البد

مامان هم  دم ی. ترسدیباره لرز یا ترس آنب کیها شود.بدنم آن تخلص  ن یگزیکه جا یتصور حرف بد از
و   نیسنگ شهیدانشکده هم یتو  دانست،ی و نم دهیرا د میهاطنت ی مرا قضاوت کند. آخر او فقط ش

 که... اوردیدر ب  میبرا یحرف نامربوط یتا مبادا کس  کردمی محتاط رفتار م
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را به خود جلب کرده که  هااش یتوجه همه ع  امی نیسرسنگ یآسه آسه رفتن و آمدنم حت  نیهم یلعنت
 کرده بودند.   صی کار و حرها را طمع آن

  ینامقعول ی شنهادهایراهم سبز شده بودند و پ یاز پسرها جلو یلیها، خکالس   ایدانشکده  یتو  بارها
 بود.  یاشان با محق گوش  خیب  یام روجانانه  یلیکه جوابش هم س دادندی م لمیتحو

 !لهیشی به ساغر ساده و صاف ب   یازیمتنوع دور وبرشان چه ن یهمه دخترهاها با آن آن  آخر

التماس دختر   ،یل یفام یعروس یدار هم کنج کمدم نداشتم و هربار برا لباس مارک  کی  یکه حت یمن
 طرح مادرش را به امانت به من بدهد... یهااز لباس  یکیتا   کردمی را م هیهمسا

 بهتره، نه؟!  کمی  روزیانگار هوا از د -

 

 باال انداختم. یاشانه یبیبا غم قر حوصلهی مردانه بهاوند، ب یصدا دنیشن  با

 ... دیشا -

شد و بدون حرف با   کینزد یِلخت ِلخت کنان به طرف تخت چوب اش،یالانگشت یبا آن دمپا بهاوند
 جاخوش کرد.  فاصله گوشه تخت

هست، درست   زتیچ هیکرد: امروز   لیبه سمتم ما یکنجکاوو اما محجوبانه سر ،یاز مکث  بعد
 ! دم؟یفهم

 . دمینگاهش کنم بدون مقدمه با اندوه پرس  کهن یزدم و بدون ا یاطرفه  کی  پوزخند

 هستن؟ حساس  یل یخ  یپسرا رو چ -

 است.جاخورد  یکه حساب  دمی فهم اشن یو سکوت سنگ نی و بانمک شوکه شد. از جو سنگ  بیعج

 چشم دوختم. اشیداشتندوست  شیرجذاب با آن ته رخمیزدم و سپس به ن یزهرخند

 هیکه عاشق شده، دل باخته به  فهمه ی م یجورمرد، چه  هی ایپسر  هی!؟ هیجوراصالً عاشق شدن چه  -
 دختر و... 
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 دخترخاله دارم که اسمش آرگله... هیدار گفت: من... من خش  ،یب یصاف کردن گلو با لحن قر با

 من بود... یبرا  یبعد شوک

که من ناشناس، همان آرگل  کردی و گمان م آوردیمدام اسمش را م میهاجیکه در مس  یهمان  آرگل،
 که آن ناشناس، ساغر دختر محمدآقا هست.  دانست ی نم یهستم ول

 مداخله کردم.  یناخودآگاه با کنجکاو ری و متح متعجب

 که... خوامی به عشق مردا داره، من م یخب چه ربط  -

که خودش رو شناخت عاشق   یاز بم شروع کرد: آرگل، از وقت یاو دو رگه ده یبا لحن بر م،یهاحرف  نیب
 کنه...  یباف الیخ  ادشیبه کهنیچه برسه به ا کردی شد که اصالً بهش فکرم نم یکی

صاف نشستم. در همان حال شروع به شکستن   زدهرت ی و ح دمیکش رونیرا از حالت ستون ب دستانم
 سرگرم شوم...  یطور کیکردم تا  میهامفصل انگشت 

  ادی اش زمزمه کرد: زبا لحن مردانه  بانهیشده بود و درهمان حال هم قر  رهیها خبه دور دست  بهاوند
که دوست داشتم رو همه رو بلد بود از  یزای ه جا داشت، چهوام رو هم شهیهم کرد،ی توجه م
 که دوست دارم و...  یتا غذا هامت ی حساس

انداخت با گوشه  نییسخت تکان خورد، سرش را با اندوه پا اشنهیسکه قفسه دیکش یسرد آه
  یول  شتری: بهش گفتم من به چشم خواهر قبولت دارم نه ب کردی م  زیکن اش را تم شصتش، پرز گرم 

آرگل   یدلش پ مق یرف  یواسم سخت بود نه که بخوام آ، نه ول یل ی... خشدیم چمی پاپ کرد،ی قبول نم
اون بود.   فتهی بدجور ش یو اهل زن و زندگ  یپسر کار قمی... رفخواستی ... بدجورم خاطرش رو مودب
آرگل   یتا شرمنده نشم ول  کردمیم  یاز جفتشون دور شهیشتباه اما هم ا ایکارم درست بود  دونمی نم

از   یکس خواستمی روستا بود و  نم  ینبود. پسر کدخدا یهم کم کس قمیشد، رف  شتریب شی وابستگ
تا به آرگل سرکوفت   خواستمی من مهم نبود اما نم ی نکرده... خب برا یماجرا باخبر بشه  تا خدا

م، آرگل جوابش  دخترخاله  یروستا رفتن خواستگار یو بزرگا  ل یبا تموم فام م قیرف کهن یبزنن... با ا
با دخترش حرف   گفتم روز خاله هی... کردی گوش نم کسمچ یدنده به حرف ه  هیبود... لجباز و   یمنف

... گندش در  یخواستگار هیکنن رو قض یاگه پافشار دونستمی م ن،یی پا ادیب   طونیبزنم تا از خر ش 
کنکور ...از   یتو یش کرد... چند هفته قبلش بعد قبولکه نشه تا آخر جمع  شهیم یزیبرورو آ آدیم
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  می... وقترونیشم و بزنم ب  خالص  یجوره یدانشگاه تهران زدم تا از اونجا  یم رو توعمد انتخاب رشته
که اصالً   ارمیکه بعدش اشکش رو در ب  ستمیمرد گفتن به آرگل ن دمی... ددمیرو شن من یغمگ حرف خاله

بگم.... شبونه فقط با خونوادم  ایبزنم  یبه کس  یدلم باهاش نبود که نبود... پس بدون حرف
 و اومدم تهرون... یعاری کردم و زدم به طبل ب  یخداحافظ 

 

اما ناخواسته با حرص سمتش   کردمی را هضم نم شیهاچندبار پلک زدم، حرف   بازمه یبا دهان ن ناباور
 . دمیچرخ

 ؟ یکرد ینظر خودت کار خوب به -

عاشق آرگله و مطمئنم   یکار رو انجام دادم، چون مرتض نیترزد: درست  یو مطمئن لبخند محزون  گرفته
 ...کنهی خوشبختش م 

 در هوا پراندم.  یگذاشتم با طعنه هم دست کیرا کف سنگ موزا میپاها یحرص

 !شیکرد شبخت اهی و س شی که نگرفت رهیگی تو رو م قهی ایدنه، اوناما اگه بدبخت بش -

 . دمیاش را به وضوح شن گردن  یکه شکستن مهرها دیچنان به سمتم چرخ ریمتح

 خوشبختش کنم؟  تونستمیمن م یکنی چرا!؟ فکر م -

 که... کردمی م را بد گرفته بود؟! من گمان مسوالش جاخوردم، ُمچ با

 و گنگ پلک زدم.   جیمهلکه گ نی فرار از ا یبرا  مستاصل

 !خواد؟ی م یچ شی دختر از زندگ هیمگه   ؟یدختر رو خوشبخت کن  هی یتونی نم  یعنی -

  زارهیپا م د،یدختر با هزار آرزو و ام هیکرد:  دایپ هیدرجه زاو نیاش با حالت فکش چندگرفته چهره 
کم   یزیشاهزاده رفتار کنه... براش چ از اول شوهرش باهاش مثل خوادی خونه خودش، دلش م یتو

نون  نگران کهنینه ا خوادیدرخواستشه... لباس و خوراک خوب م یهاحداقل نینزاره، خونه و ماش 
که مامان و  دهیرو د یزینداشته و چ تی خونه باباش مسئول  یشب و سقف رو خونش باشه، دختر تو
دم   ادیکار بطلب خوادی زن هرگز نم هی. خوب..  یزندگ هیباباش با جون کندن صاحبش شده... 
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باشه  هاشبچه  ندهیخونش و خون دل خوردن داشته باشه... غم ِ فرداش رو داشته باشه... نگران آ
 و...

 

 کرده دخالت کردم.داغ یو سر ظیبا غ حوصلهی ب

ته باشه؟  داش یو بلند یپست دی با ی که... زندگ  یست نه زندگگونهرباط   یزندگ نای! بابا ا؟یگی شر م  -
اراده کنه اون شوهر بدبختش   ی... هرچ هیجورهی یل یتموم باشه که خ زیهمه چ شیاصالً اگه زندگ 

  دیبا د،یخوب با  یزندگ هی... ینه زندگ یبردگ گنی... به اون مری! نخ رهیانجام بده تا خانوم دلش نگ
از صفر بسازن نه   رو  زیچهم زن و هم مردش باهم تالش کنن، از اول باهم درست کنن مشترک همه

 پر ِ قو بزرگ شده؟ یکه خانمش تو ادیشوهر بدبخت جونش باال ب  کهنیا

ها را باز دهانم  ناخودآگاه واژه یاز رو  ارادهی تسلط نداشتم و ب میهاحرف  یکه اصالً رو یدرحال  سپس
 پرت کردم. 

م مهمه، و اخالقش واسه تی در درجه اول انسان کنمی و پولش نگاه نم بیمن اگه عاشق بشم، به ج -
سوادش ازم   ستینه... تازه واسم مهم ن  ایداره  نینه، خونه و ماش ای... پول داره ستیمهم ن شیبق

 فقط درکم کنه و انسان باشه! شتریب  ایکمتره 

 . دمیغر برل ی ز ظیشد که با غ یصورتم تداع  یجلو  ایبار ارشچهره شرور با آن چشمان شرارت  ناخودآگاه

نکنه،   ریهاش نرسه، تحق نباشه... به زور به خواسته یکارو کثافت  یشرف داشته باشه، اهل گندکار -
 باز نباشه...قمارباز و دخترباز نباشه...آزار نده، هوس 

 مچاله شدند. میپاهم گذاشتم، دستانم کنار ران  یرا با درد و افسوس رو میهاچشم دفعهکی

 !؟یکرد رانمی شد و و  داتیپ یاز کدام گور یتو لعنت  ا،یارش

 !دونمی اون رو نم ،یکه دلتم ُپره... از چ دونمی هست، م  زتیچ هیتو امشب  -

 

 لب زدم.   یبا حس خفگ رلبیتلخ ز تلخ
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 غرورم خرد شده... کنمی حس م  -

فوقش  ،یخوای خب اگه داداشش رو نم   انه؟یشا ی: منظورت حرفادیپرس یابا ُتن آهسته متعجب
 یدی جواب رد م

 نداره، داره؟!  یهمه ناراحت نیا کهنی...ا

 

 باال پراندم.  ظیجفت ابروانم را با غ ام،یو با حرص درون   یعصب

کرد    یمنو اول واسه دوست معتادش خواستگار عشوریب کنم،ی رو که پوستش رو م   انیاون شا -
 اش!حاالهم واسه داداش زن ِ مرده

مثل   یک ی  به،یعج  یای اش گرفت: دنبغل  ری را ز شیهاتکان داد بعد دست  یتاسف و افسوس سر با
باهم به واسطه   یهم از هم فاصله دارن ول یایهم مثل محمدآقا که اخالق و کردارشون دن یک ی انیشا
 ... بهیدو خانواده وصلت دارن... عج  وندیپ

که دخترش را به او هرگز  شناختی را م  انیشا یدلم زدم، بابامحمد اگر ذات واقع یتو یپوزخند
 !دادی نم

به طرفم چرخاند: صبح کالس    یرها کرد، سرش را با لبخند کمرنگ اشنهیکه از س یق ینفس عم با
 ؟یدار

 . دمیُلپم را از داخل گز یعصب

 برم...  خواد ی دلم نم یآره ول  -

چسباند: چرا؟! اونجا با   خکوبی را به کف سنگ م شی ها کرد و پاهار یبود اما خنده آرام  بیعج
 ... شهیکه حالت بهتر م یدوستات باش 

 . دمیکش  یدم ِ و بازدم کشدار ینی از ب توجه،ی ب

 ؟یکالس دار یولش کن، تو ک  -
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سه روز کالس دارم   یبه رو به رو زل زد و خود را آرام تکان داد: واحد کم برداشتم فعالً، هفته ا متفکر
 مناسب ِکارمه...   مشیکه خداروشکر تا

 به او کردم.  یلبانم نفوذ کرد و دوستانه اشاره ا یو تالشش رو یکوشاز سخت  یلبخندمحو

سخته البد؛   یلیخ  نه،یردن دل و روده ماش هم درس؟ تازه کارتم بازک یکنی ! هم کار مست؟یسختت ن  -
 آره؟!

سقف رو سرمه... و  نکهیارا محزون گرفت: هم شیو جا  دیش پر کشصورت جذاب  یاز رو لبخند
 ...هی ل یخودش خ  ارم،یرو در ب  میکار کنم تا خرج دانشگاه و زندگ تونمیم

تر کرد، انگار که  ش را مچاله فرو ُبرد و خود شیهاربغل یز   شتریزد و دستانش را ب یلبخند گذارا سپس
 سردش بود. 

  یول فتمی کنم و به خبط کردن ب داینتونم کار پ  نجایتهرون، ا امیب  یراستش همش نگران بودم وقت -
بهم خونه دادن...  دونن،یکه منو مثل پسرشون م یبود، خانواده خوب  ایاز قبل مه زی شکرخدا همه چ
 کار دادن و...

  نهیاز فرط س یشدم که به آه  رهیاش خکرد که کنجکاو به صورت سرخ شده  یدارباره سکوت کش  کی
 رها کرد. 

 از اون باال هوام رو داره... شهی شاکر خدام، که هم  -

 

 پچ زدم.  رلبیو مغموم ز  یفرو رفتگ با

 منم داشته باشه؟ یهوا ،یاز خدات بخوا  شهیم -

 تو...  یخدا یعنی:خدام؟! د یپرس عیبا شوک سر ختهیلحن آم  متعجب

 کنج لبانم ول دادم.  یاطرفه  کی  پوزخند

 تو...  یخدا -
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 بهاوند، تو نفستم حقه« »

نظر گرفته  ر ی از گوشه در او را ز یبار پنهان  کیو  دیکشیبودم که نمازش ساعت ها طول م دهید چندبار
 ییها... بعد هم چشمدیلرزیم  شیو شانه ها شدیم  یاش طوالنه بودم سجده بودم، متوجه شد
 . مبود دهیبشر ند نیاز ا یزیو متانت، چ  یدارش را تماشا کردم... جز خوبآغشته به زالل نم

 شدم.  مانیام پشاز کرده ،یاما با امتحان لعنت دانستمیرا جانمازآب پهن کردن م شی کارهاتمام  لیاوا

 دل پاکش با درد چشم بستم. یادآوری با  ناخودآگاه

 براش ندارم...  ینپرس چون جواب  ست،یحالم خوش ن کمیمن  -

ها راه افتادم که و منگ از پله  حالی زدم، ب یتخت جست یاز رو یکیپالست یهای با دمپا حوصلهی ب
درد و دل کن،  هاششد: هروقت دلت گرفته بود با  میهابخشش، نوازش گوش صوت رسا و آرامش 

 شک نکن. شنوهیم

 

عالوه نفس حقش، فکرش هم حق بود. منطق   یکرد. انگار که حت یب یلرزش از گرما و نبض قر وجودم
 .کشاندی و افکارم را ناخودآگاه به سمت خودش م

 یام شدم با چشم بسته هواداخل اتاق ساده کهن یعبور کردم، هم کیو مغموم از هال تار مانیپش
 کردم.  میهاهیمطبوع اتاق را وارد ر

خاص بهاوند تا   حهیبود که را بی اما عج  شدیخنک اتاقم را دوست داشتم. باعث آرامشم م یهوا 
ها نبود. آن هیبهاوند اصالً مثل بق یاتاق هم آمده بود. انگار که خودش هم حضور داشت اما نه... بو

بکر و   اشن ت یبو  بیاما بهاوند عج زدنی بو کننده به خودشان مخوش  یهاحهیعطر و ادکلن را یکل
 خاص بود. 

و  راهنی اتاقش موقع تا کردن پ یتو کردم،ی جمع م  اطیطناب ح  یرا از رو ش راهن یکه پ  یچندبار
با   کهنی. با امشدی که ناخودآگاه مست و مسخ م گرفتمیم امی ن یب  ریرا ز شراهنیپ ارادهی شلوارش؛ ب

  یباق  شش هنوز با قوت خودناب حهی اما را شدندیُشسته شده م  نیماش یتو  ییشون یپودرماش یکل
 . ماندیم



 دل رهیچ

322 
 

 

و   رانی . حآوردی و پرده را به رقص در م دیوزی پرده م یاتاقم که باد با سخاوت از ال  بازمه یپنجره ن ریز
 . دمیباز دراز کشپنجره طاق ری خلسه وار ز یاتاق پرت کردم با حالت یقال  یرو یسردرگم ُمتکا

شده بودم که آن صحنه منقلب   رهی فرش آسمان خ یزن رو چشمک یهاباز بود به ستاره  میهاچشم
 شد.  یم با قدرت تداع ذهن  یشده دوباره تو

  ییبابامحمد با رسوا یلوکه قصد کرده بودم تا پته ِ بهاوند جانمازآب را ج ی! همانیامتحان لعنت همان
 سرم شدم.  یباال یخدا  یاما خودم رسوا زمیبر

 

 نشده بود.  یزیکه انگار چ  کردیرفتار م یزدم، هنوز از بهاوند شرم داشتم اما طور  یاز رو شرمندگ یپلک

 می. تصمدادی را با قسم و البه م هاج یخطابم کرد و جواب مس ها»آرگل«امک یپ یکه توآن بعد
شده بود.   نی رفتارش هم با من سرسنگ ،ییکذا یفکرم جرقه زد. بهاوند بعد ِ آن مهمان  یتو  یخطرناک

 !اشی محلهمه کم نیاز ا کردی م می و حرص یکه کفرم را در آورده بود که جر یطور

و  داشت؛   لی و پتانس یاض یاز دانشکده آمده بودم و بهاوند هم اتفاقًا همان روز واحد ر کهن یاز ا بعد
 .آمدی به خانه م شهیاز هم  رترید کهنیا

  

  یالبته دل یپاچگمامان بهانه کردم. با عجله و دست  یو خواب را برا  یها، خستگاز ُشستن ظرف  بعد
 که ناسازگار شده بود به سمت اتاق راه افتادم. 

 یتو  نی. بنابراآمدی م  رتریدعوت بود و شب د انیخانه شا  همانیهم م هیم آن شب سمشانس  از
 *" آمدی م یلی خ امی تن کردم که به پوست گندم یتو یک یبنفش ش  کیم، توناتاق 

. کردی را در نگاه اول  زنده م یاصورتم انجام دادم چشم هر ُمرده یهم رو یتیال کاپی م ظیغ از
 ت ی . در نهاشدیم شهیاز هم  راتریچشمانم هم گ یدرشت م؛یهاهزدن مژ  ملیخصوصًا که با ر

 .دادیتر نشان مرا برجسته میهاکه لب   یکالباسژلب ر
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خود را   یکم یاما وقت دیدی نبودم که مرا با آن سر وشکل م  شیبودم که ابدًا اهل آرا خوشحال
  ایشهوت  یجور بهاوند را اغوا کنم نه براشدم. عزم کرده بودم همه  دوارمیام می بایبه ز آراستم،یم
... زندی پسر را نم نیسنگ ا قدنیکه ا حانهیربابامحمد و مامان   یاش جلوهوس بلکه رسواکردن یحت

 . گرفتندی نشات م یبازو حق  ای از ر شی کارهوجانماز و تمام   کیامثال بهاوند فقط 

 یکه از بو  دمیپاش یودلبازدست  تی با نها میهاگردن و پشت گوش  ریرا ز هی کش ِ رفته از سم عطر
 .شدمی م اشحهی و مست را جیاش، من هم گکنندهمجذوب 

 ...میایو عشوه هم ب یتا طناز کردیم قمیکوبان و جسورانه تشودرونم مدام هلهله طانیش

و ساپورت    دیرسیم میکه به زور تا ران پا دمیکوتاهم کش کیتون یرو یدست ،یقد نهیآ یجلو
زدم: کارت   یدست به کمر پوزخند گری با خباثت و موذ داد؛ی را نشان م میپاها  یدگیهم کش امی مشک

 !یقالب  یتمومه حاج 

دار و . موج دمیکش شیرو یاشانه   لکسیام را باز کردم و ربافت  یاز عمد موها یاز مکث  بعد
 رد بُ ی دل خودم را م اشی شان یپر

  دیکشیدرونم زوزه م طانیاما ش  زدی و غر م کردی وجدانم درد م قهیفکر خراب کردن بهاوند، چند دق از
 ن« یدر جلد ِ انسان مومن و مت ستیو شارالن  یکارکه» حقش هست، او پسر دغل 

پاچه و هول دست  اط؛ی باز شدن درب ح یکردم که با صدا یخود را به زحمت راض ها،ف یتوص نیا با
 آشوب مدام دم و بازدم رها کردم. با استرس و دل دمیبه طرف آشپزخانه چپ عیسر

بدون   د؛ی همه جا را کاو شدیآشپزخانه نداشت، اما از پنجره کوچک آشپزخانه م یتو یدیهال د از
 متوجه شود. یحت  یآنکه کس

تازه دم گذاشته  یرا روشن کردم و پلو  شعله قابلمه کوچک  ری ز دند،یلرزی م دیب نی که دستانم ع یدرحال 
 دلم نبود*". یگذاشتم...  دل تو نکیسنگ س یخود را هم  رو

پشتم  رهیت  یکه عرق رو ین یتر درحپاچهمحبوس شد و دست  امنه یباز شدن درب هال، نفس در س  با
نکند که ناخواسته به  یو خودنسردانه رفتار کنم تا شک  لکس یکردم تا ر ینشسته بود. با تمام قوا سع

 کاهدون بزنم! 
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 . دیاش به گوشم رسخسته یو باالخره صدا  شمردمیدلم م یرا هم تو اشنیسنگ یهااسترس، قدم  از

 خانم؟ حاج   -

 بود آشپزخانه و از پشت در سوال کرده بود. امدهیدهانم را تند قورت دادم، هنوز ن  بزاق

 .... جان یا ایب -

  یاستکان دسته دارش، با قلب  یتو  یلرزان از سماور گاز یدم. با دستخود را مشغول نشان دا سپس
  دنش،یبه عقب برگشتم با د کهن ی. با بلع مکدر بزاق دهانم، همختمیر یرنگ خوش  یچا قراری ب
 حبس شد.  امنهینفس در س زدهرت یح

 شده کنار چارچوب در خشکش زده بود.  خکوبیهم بدتر از من، شوکه و م او

 *"  شدیم دهید یچند کبود یصورتش جا یرو

آکنده از  یباال رفت که با دل  یاد یام به حد زدلم فشرده شد، استرس و دلشوره  هوک یچرا  دمینفهم
 شدم.   کینزد یآشوب و دلهره مقابل صورت مبهوتش با نگران

 بال رو سرت آورده؟ نیا  ی! که؟یافیچه ق نیا -

خورد و دو گام بلند   یچنان تکان محکم  م؛ی لرزش یصدا دنیبا شن  ام،ی نگران  تی بهاوند بدون اهم  اما
 زدم.  شیصدا رانی به عقب شتافت که حرص و ح

 !ه؟یکار ک دمیپرس ،یری صبرکن جا م -

  ظیگذاشتم با غ واریکنار د زیم یرا رو  اشی از آشپزخانه خارج شود، استکان چا خواستیم کهن یهم
 .دمیمچ دستش را محکم کش

 بهاوند تو ...  -

 

 ست به من نزن!د -
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بود تکه تکه  یفرار شیهاکه چشم یلرزان *"، دستش را از دستم به ضرب در آورد. درحال  یتن  با
نگه داشته  اشنه یاز س  ترن ییو چنان سرش را پا دیدزدیکه نگاهش را مدام از صورت و تنم م  یدرحال 

 را زدم و نگران زمزمه کردم. امیی کذانقشه دیبود که ق

 بهاوند؟!  -

  قیدلم ترز یرا تو  یاش هم وحشت و ترس آنگردن زدهرون یو رگ ب  شدیاش فشرده مو چانه  فک
 تکان داد: من... من... میرو یجلو یکرد. انگشت اشاره اش را مقابلم گرفت به تند 

 بهاوند .. ؟یوضع اومد نیکه با ا شدهی چ  ؟یتو چ -

دستانش ُبردم که باشدت خود را عقب کشاند. متعجب، هاج و واج فقط   کیدستم را نزد دوباره
 نگاهش کردم. 

 دل من را هم لرزاند و نفسم را بند آورد.  د،یاش کشآشفته  یموها ن یماب یکه چنگ نیهم

 بهاوند...  -

 یهام با گا ی به سمت در خروج یحرف  چیش را محکم فوت کرد و پشت به من بدون هباره نفس  کی
 . ختیگر نی بلند و سنگ

 را کرد؟!   کارنیمات و مبهوت کنار چارچوب در خشکم زد، او چرا ا 

 ! نداختی ن یبایهمه ز نیهم خرج ا ینگاهم ین یحت

 . فتمی کردم تا از پس ن واریآشوب شده دستم را بند د یدل با

 ! تو...بهاوند

 !؟یبود  یچه آدم گرید تو

با حس وحال خراب، سرم را به سمت اجاق گاز چرخاندم و با آه نهان    عیسر یسوختگ زیتی بد یبو با
 . دمیسرم کوب یمحکم رو انیاز ع

 ! جزغاله شد... یوا -
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را خاموش کردم. در قابلمه را با خشم کنار زدم که آه از نهادم خارج شد.  رشیپاتند کردم و ز یعصب
 قابل خوردن نبود. گرینصف خورشت ته گرفته بود و د

 

 یکف آشپزخانه و تو یفشردم با تاسف همان جا سر خوردم رو میهادندان ری ز ظیرا با غ   نمیریز لب
 فکر صحنه قبل فرو رفتم. اصرار من و فرار بهاوند...

از   یبا برخاستن و برداشتن چادر مجلس تی سرم را تکان دادم تا به افکارم مسلط شوم، در نها محکم
خاطر بهاوند، در خانه خودمان هم به  کردمی . هرگز گمان نم دمیکش رونیو نگران با آشوب ب زی کمد، ت

 چادرپوش شوم. 

و   هیو با گر  رونیبزند ب  امی لعنت نهیمانده بود از سداشت و کم یناسازگار یبا کوبش تند   یبنا قلبم
 ضجه به دنبال بهاوند برود!

با  مهیخورشت ق   الهیو پ  یشقاب پر از پلوشمالبرداشتم و ب  یارمن ینیزار، س یبا حال  متعجب
تازه کنارش البته پارچ دوغ آماده  یمو یو ل  یرازیقرار دادم، ساالد ش ینیس یرو کردهسرخ یهابادمجان 

 گره خورد.  کمی تون یرفتن شدم که ناخواسته نگاهم رو

سرم انداختم با   یبرداشتم و رو  یکردم و چادرم را از لبه صندل  ینوچ نوچ می از دست کارها یعصب
 .اورمیو گند به بار ن چدی نپ میدست و پا ری و مشقت چادر را جمع کردم تا ز یبه سخت ،ینی برداشتن س

رساندم. سه بار پشت    نیرزمیو ُسست خود را پشت در ز  نیسنگ  یرا آهسته باز کردم با پاها درب
خودش را به در   قدن یدادم که آرام شود و ا یدلدار قرارمی و به قلب ب دمیکش ق یعم یهاسرهم نفس 

 !یهم کرده بود لعنت  نکوبد. زابراه امنه یس واریود

از داخل   ی. صدادمیدرب اتاقش کوب یبا استرس با پشت دستم رو دمیدهانم را مضطرب بلع بزاق
 و برق اتاق هم خاموش بود.  آمدی نم

 آهسته باز شد.  یژیق یبا صدلبا پا در را هول دادم که  دمیلبم را محکم گز  دهیترس

 بهاوند؟!  -
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 گر،یدستم جا به جا کردم با دست د یرا رو  ینیس صالیاز او به گوشم نخورد، با است ییهم صدا باز
 همه اتاق را روشن کرد. یرا فشردم که نور المپ مهتاب   وارید یرو دیکل

 !نبود

 نبود! بهاوند

 قرار دادم. شیرا رو شیغذا ین یشدم و س   زیخمه ین یقال  یپا به داخل اتاقش گذاشتم و رو متعجب

آوردم. بعد از روشن   رونیب  کیکوچک تون بیج یرا از ال امی کمر راست و صاف کردم، گوش کهن یهم
 گرفتم.  عیبا شماره خودم شماره اش را سر هان یمخاطب  ستیل یکردن صفحه و رفتن تو 

 دوم... بوق سوم...اول... بوق  بوق

اش به گوشم  دو رگه یباره صدا کی شده بودم که  دیناام داد،ی اما جواب نم  خوردی مدام زنگ م  یلعنت
 ه؟ی: چ دیرس

 تند و مضطرب لب زدم. دمیکش  رونیدندان ب یاسترس ناخنم را ال با

 تو؟!  یکجا رفت -

 هرم نفسم را تند رها کردم.  یگوش  یکه متعجب تو د یبه درازا کش اشوقفه 

 ؟ی قطع کرد ای یهست -

 شدم.  شوکه  زش،یآملحن تحکم  از

 !؟یچرا زنگ زد -

 را خاراندم. امی ن یب غهیبا دو انگشت، ت  مستاصل

 نگرانت شدم و... ،یستی ن دمیاومدم اتاقت د -

 نباش، بفرما اتاقت...! -

 . دمیگوشه لبم را جوئ  یعصب
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 داشتم تا... یکه انگار من قصد یکنی م یکار هیچه مرگته بهاوند!؟ چرا  -

 از خودم.  زاری سوالش، سنگکوب شدم. شرمنده و ب با

 ! ؟یرو نداشت تشیباورکنم که  ن یعنی -

 نفسم را تند فوت کردم.  شانیمن و پر من  با

 ...میباهم حرف بزن  ایب -

 نه. -

 .دمیو متعجب پرس زدهرت یح

 وقت؟ نه! چرا اون -

 زده تا بناگوش سرخ شدم. حرفش، ُگرگرفته و شرم  با

 خوف دارم ازت...  -

 نشست.  میهالب یو نادم تبسم رو  رانیح

 . دمیخوف نکن، چادر پوش  -

 به درک، به جهنم...  ای :ندم یغر یگوش یبه وجود آمد که بدون مالحظه تو  یکشدار مکث

ز اتاقش خارج شدم که همزمان هم حرص تلفن را زود قطع کردم و پاکوبان با چهره برافروخته ا با
 باز شد. هوک یو درب  دیچرخ یقفل در درب آهن

ها مکث کنم و دست به  پله یمرا مجاب کرد تا جلو  ان،ی بازشده شا  شیو ن  هیبشابش سم  صورت
 شوم.  رهیبه آن دو سرخوش خ  نهیس

 . بافتی و چرت و پرت پشت سر هم م گرفتی را گاز م  هیمدام گونه سم شرمی ب  انیشا

 !گه؟یمون دخونه  یموندی... بابا م یملوسک من... آخه چقد تو خوردن -

 ...دهی آقاجونم اجازه نم  با خنده عشوه آمد: اه بس کن..  هیسم
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 !مونمی نه گذاشت نه برداشت، گستاخانه نظر داد: پس من امشب تو اتاقت م  انیشا

 

 ند؟ ی روشن! بابامحمد کجاست تا شازده دامادش را بب چشمم

ها تماشا کردند، هردو جاخوردند و  کنار اتاق بهاوند مقابل پله دنمیبا د دندیرس  اطیکه وسط ح  نیهم
 .دندیبا ُبهت پرس

 !؟یداریتو ب -

 !؟ی کنی م کاری چ  جانیا -

 اشاره کردم.  یکاربا طلب  یجد امی توجه، به ساعت گوش بدون

 ه شبه... ِهر و ِکرتون همه محل رو پر کرده...نصف -

 فضول خانم؟  یزدیم موناهیبه صورتش داد:زاغ س  ین یبا انزجار چ هیسم

واو چادرش رو   ،یکردی م  یطونی ش یداشت  طون،ی: آره شد یرا کاو میسر تاپا زی آم طنتی هم ش انیشا
 تو با اون اندامت...  دادی ساغر چادر اصالً بهت نم  یدونینگاه... م

داد که با چهره منزجرکننده   لمیتحو یزی چشمک ر ه،یدرجا الل شد اما دور از چشم سم ه،یتشر سم با
 حاال هم بفرما خونت... ، یرو رسوند  هیتمام صورتم را مچاله شد: سم

 نامزدمه ها؟! انی شا یتوچه... ناسالمتبا حرص مداخله کرد: به  هیهم سم باز

 باال انداختم. یاشانه   یکمر، عصب دست به تی جد با

  د،یمراعات کن کمی شبا رو به احترام بابامحمد  گهی... ددیش ور دل همنامزدته که باشه، روزا همه -
 واسه ما، اون وقت تو... کنهی بنده خدا از صبح تا شب جون م

 

 م فرو خوردم. حرفم را با اخ هی به من رفت که بق  یاچنان چشم غره اشی جی خل  شیبا آن آرا هیسم
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 ...یاومد ایالل دن گنی نم  ،یدهنتو نبند -

که من و تو ور دل   شهیم شی: جوش نزن خوشگلم، اون حسوددیپاش   ییپروای خنده ب یموذ انیشا
 و خودش تک و تنهاست...   میهم

  نهیمنه، چاره دردت ا شی دوات پ زم،ینثارم کرد: خب عز یاخنده مشمئزکننده  یی رو چشمی با ب سپس
 با داداش من... 

تا  گمی بهش م  یزیچ هیبهش بگو وگرنه  یزیچ هی  هی: سمدمیغر یاشدهکنترل  یبا صدا کوبنده
 ناکجاآبادش بسوزها! 

 بده... ،یجوابش رو بد یتونی باال انداخت: به من چه، خودت اگه م یاشانه تی بدون اهم هیسم

 

 خواهر بزرگ!  رتتیبه غ حاشا

 تکان دادم.  یوه و متاسف سراند با

 واقعانکه! -

چادر به شدت   بارهک یبه جلو  یو با قدم  دمیباال کش یچادرم را عصب یعقب گرد کردم و جلو کهن یهم
که قصد سو کرده بودم. با   ینفس حق یآشنا اخدا«یبا »  هیسم  ن«یشد و »ه  دهیاز پشت سرم کش
را پشت سرم احساس    ینگاه ین ی سنگ بارهکیشد.  ختهیدرهم آم شانیو صدا زیبرانگ جو بد و شوک 
 گرفت.  بیکردم و دلم عج

  ادیخراشم را با فرگوش  غی. چندبار دهان باز کردم تا ج دمیلرزی م تی ها، از خشم و عصبان به آن  پشت
چشم و رو رها کنم اما لعنت به من که مراعات حال بابامحمد و قلب   یب  انیشا  یرو یبلند

 *" کنمی را م حانهیرمامان

 یآبروی و ب یامشب چه رسوا هیچپ و راست هم از قض  هیتا هفت خانه همسا  کردمی داد و غال م اگر
 .شدندی باخبر م  هاه یخانه همسا نیاز ا
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 یجا به ام،ی تمام افکار لعنت  رغمیچرا عل دانمی و غضبناک بودم اما نم نی خشمگ کهنیوجود ا با
 یبه خودم مسلط شوم و مشتم رو  یجور  کیتا  دمیکشی مدام نفس م ی نیب یهااز پره  دن؛یکشغ یج

 نشود! دهیکوب انیصورت نحس شا

 ..ساغر مثل خواهرتونه. ان،یآقا شا دهیاز شما بع -

برگردم   توانستمی نم  ی. حتدمیرا به وضوح شن یزی پس خش خش چآشنا و س نی سنگ یهاقدم یصدا
  اشی و گستاخ شرمانه ی حرکت ب  نی خورده ام را نشان امشت گره یحت  ایعربده   عشوریب  انیشا  یتا رو
 دهم.

 یهاشوم. با چشم لیش مابه سمت  کهن یدفعه حضور گرم بهاوند را کنارم حس کردم، بدون ا کی
 زل زدم.  یری افکنده بود، با دلگ ن ییگرفته به او که سرش را پامحزون و زالل نشسته و بغض 

دارم نرم  موج  یموها یرو یباره چادر مجلس کیسرم آورد و  کی بهاوند دستش را با فاصله نزد اما
 . دندیخواب

فوت کردم که  میهالب  نیهرم نفسم را از ب ارادهی عقب رفتند و من ب یلرزان بهاوند هم با مکث  دستان
 را شکار کرد.  امی ایناخودآگاه آهسته سرش را باال گرفت و نگاه محزون و در

بود که  یزیچ شیهاچشم یکرد، تو  یام سرسختانه تالقآورده آب یابا قهوه اشی مشک یها لهیت
نگاه  هیکرد. چندثان شمانمیزده و پشرم  شمیپ  ساعتمی ن ت ینگاهش، از ن  یرگی کشف نکرده بودم. خ

 دایدار هوو خش  نیرا حز امیشمان ی... احساس نادم و پگفتی سخن م یبا من کل ای معنادارش؛ گو
 کردم: بهاوند...!

سرمان   یزن باالچشمک  کیمسکوت نگاهش را گرفت و با حرص، سرش را رو به آسمان تار بهاوند
  دمیشا ایو سرزنش  یدلخور نیب ب یس قرفرستاد. چند ح رونیب  اشنهیکشاند. و تند نفسش را از س

 .زد ینگاهش موج م یتو رتیغ

فقط نگاهم کن و از  کنمی التماست م  تو را... نگاهم کن.. خواستمیبهاوند جان، ببخش که امشب م »
من سخت مغلوب   ت،یدارشتنی و خو ی ام... با وجود مردانگبخوان که شرمنده  میهاخط آواره چشم

 !«؟یبا دل من چه کرده تی اکدامنام... تو با پشده
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  خیشده ب  شی با بغض ر میهارا که سخت فرو بست، لب شیهاچنان باال بود اما پلک هم صورتش
 ..امیلعنتام از تو و نفس . بهاوند جان ببخش مرا، شرمندهدندیلرز میگلو

 ...یساغر، آبج  -

 یهابا قدم   دمیتند با شتاب، دو طرف چادرم را محکم به جلو کش هیزده سمبه لحن شرم مالحظهی ب
به  یآکنده از خون و دلخور یهق هق کنان با دل  ش،ی و هول از اتفاق تلخ چند لحظه پ  نیخشمگ

 طرف هال پا تند کردم. 

 

 متکا به پهلو چرخاندم.  یباران گرفتم و مغموم سرم را روچشم از آسمان ستاره  یو خستگ یرگیخ  با

 زانوهانم قفل کردم.  یدستانم را ال  یب یگوشه چشمم را زودودم، با حس قر اشک

 پست دهن به دهن بشم... انیو نذاشت من با شا دیشب آبرو خربهاوند اون  -

 

تنم را احاطه کرد. خسته و کالفه گردنم را باال   یهم گذاشتم که از سوز سرما لرز یرو یپلک  نیغمگ
گره   رهیخ  رهی بود، خ زانیآو یجالباس  یکه پشت در اتاق رو یجلسهمان چادر م  یگرفتم که نگاهم رو

 خورد. 

و ناخودآگاه با چشمان   دمیکش رهی گ یُشل و کرخت، چادر را از ال یهابرخاستم با قدم  میاز جا ارادهی ب
سرم و   یشدن چادر رو دهیبهاوند را... کش یهاعطر دست  کردمی گرفتم. حس م امی ن یب  ریبسته ز

 ... ایدن یلعنت یهافاصله  یبا تمام ستادهیهمان پله ا یحضور گرمابخشش را که درست کنارم رو

و وسعت   یتنها  هیبه وسعت  انوس،یدارم به وسعت اق  ی زدم *"دل یلبخند محو جان،ی کرده از ه داغ
 آغوش. هی

 

شد   نیعد، دوباره سرسنگ. از آن شب به بختیگری نداشتم، بهاوند بود که مدام از من م ییکه ابا من
 اهلل!مثل جن و بسم داد،یم لمی تحو یخشک وخال  کی . تنها سالم و عل دادی جوابم را نم  یحت گریو د
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باارزش دور خودم   یام را کف اتاق پهن کردم و چادر را هم مثل شچهبار تشک  نیا ،یبی خلوص قر با
 .دمی دراز کش یقراری بهمان تشک با  یو رو دمیتن

 اش شدم. که بعدها متوجه ینعمت بود. نعمت کیمان، بخش بهاوند در خانه آرامش  حضور

 کنم.   تیحجابم را رعا  توانمی تا م یموذ انیشا یاز آن ماجرا پشت دستم را داغ گذاشتم که جلو بعد

  جلو میابروها یو شالم را تا جلو دمیپوشی ها را ملباس  نیمان بود، گشادترخانه  همانیاو م های وقت
و در تمام مدت حضور منفورش، خود را در اتاقم   آمدمینم  رونی تا مواقع لزوم هم از اتاقم ب دمیکشیم

 . کردمی حبس م

شده بود   نیهم سرسنگ  هیسم نی. در بآورد ی به زبان نم  یزیچ  ایاما حرف  کردیتعجب م  حانهیرمامان
. سخت  آوردی به زبان نم یآن شب هم کالم هیراجع به قض  یحت کردی با من بحث و جدال نم گریو د
 گرفته بودم.  یمانو من هم الل  کردیم ی شده بود. دور  بیعج

که از عمد  یو زمان  کردیرفت و آمد م نیاز جانم که محجوب و مت زتریبهاوند... از بهاوند عز اما
مرا تنها   اشی کوت لعنتبا س  اشیتنها  لهیدرد و دل کنم اما او، باز در پ یتا با او کم نشستمی م ششیپ
 . گذاشتیم

فرصت بودم تا   یکه در پ  یاز من یفرار یاهلل. فراررا خوانده بود، انگار که من جن بودم او بسم دستم
 کنم. یاز او معذرت خواه

شدم اما چهره   رهی خ واریبه گوشه د یک ی و در آن تار دمیدمر خواب  ش،یچند شب پ از هجوم تلخ  کالفه
که دلخور زمزمه  گرفتی ناخودآگاه جان م شد،ی م یمدام پررنگ تداع  میرو یبهاوند جلو نیدلنش
 کردم. 

 !؟یبود شمیاالن پ شدیم ی چ -

  المیخ  یایدن انی م یکی شدند و تار  ترن یو سنگ نیام کم کم سنگخسته یهاشد که چشمچه   دمینفهم
 فرا گرفت...
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 یهاپسرها، با اعتماد به نفس باقدم  پی اک رهی م انداختم و بدون توجه به نگاه خاشانه  یرا رو امکوله
تابلو اعالنات برپا بود و طبق معمول بحث   یجلو یسالن دانشکده باال رفتم. همهمه یهاشمرده از پله 

 سر امتحانات و دروس بود.

 به سمت کالس راه افتادم. هیفارغ از بق تیاهمی ب  باز

پشت کالس در بسته   کرد،ی م شتری و اعتماد به نفسم را ب   شدی کف شمرده نواخته م یرو کفشمپاشنه 
و داخل کالس شدم که با چندنفر دختر از نوع   دمیرا کش رهیدستگ یق ینفس عم دنیو با کش  ستادمیا

 مواجه شدم. نیو سنگ یچادر

 سالم. -

آمدند و    نییپا یکاغذ یسر همه آن چندنفر رو ام،یبه کنجکاو توجهی د و بجوابم را دادن  لبخندزنان
 . کردندی باهم پچ پچ م  رلبیز

انداختم. کالسور و   یلبه صندل  یام روو دسته کوله رشدمیگی اول جا فیرد ی باال انداختم رو یابرو
 ...کردمی م  یخط خط یاتکه برگه  یرو حوصلهی را برداشتم و ب  کمی با خودکار ب  سیخودنو

با تمسخر و طعنه  ینسترن و سحر همگ  ا،ی ارش پیداخل کالس شده بودند اما اک یها همگکم بچه کم
آنها کشنده و فراتر   یهازبان کردم اما زخم  خیم دینگاهم را به تخته سف تفاوتی از کنارم رد شدند که ب
 از صبور کردنم بود. 

 مون که اومده...اوه اوه، جاسوس  -

 .دی اش به گوشم رسزناز دخترا با لحن حال بهم یکی  یتودماغ یصدا

و ُمخ طرف رو با هزار   ارنیآ رو در م تنگ ی... واال ادامیکرد ینکبت، انگار که ما جاسوس رهیگی م افهیق -
 وقت طلب هم دارن...اون زننی و ادا م یینمامظلوم 

 تا...  رنیگی عشوه... هه، مخ ما رو گاز م ن؟یکردی م کاری چ ن،ی ابزار رو نداشت  نیهمشما دخترا که  -

همه حاکم شد. متعجب گمان کردم استاد داخل کالس شد که همه الل شده  ن یب یدفعه جو بد کی
 اش، من هم مبهوت ماندم. خاص   پیبا آن ت  ای ارش دنیبودند اما با د
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 ها باهم گفتند:واوو... همه دختر  بارهکی

 مکث کرده بود، مشتاقانه با سر وصدا رساند.  واریخود را به او که کنار د  عیسر نسترن

 ...یشد گری... بابا برفکت، ج یمثبتا شد بچه  هیجون، چقد شب  یارش یوا -

 گفت:  یزیآمبا خنده طعنه  ارشیعق زدن را درآوردند که ک  یادا پسرها

 ... ایب ی آره... کم قوپ میدونیپوشش داده، بابا م  رییفته تغآ ر یواسه بعض -

 .دیکش شیامدل خامه یموها یرو یبدون توجه دست  ایارش

 ببند! -

کالسورم دادم.  یچشمانم را رو یج ی با گ عیام افتاد سرصورت وارفته  ینگاهش را رو  کهن یهم
  دیپوشیدار مکاله  یتامبو شرتیو ت  شرتی خدا ت شهیکه هم یایکارها چه بود؟ ارش نیمنظورش از ا

 آمده بود؟ یمذهب یهابچه  پیت  نیدار . چرا امروز با ابا شلوار مارک زاپ 

 را تا آرنج تاکرده و شلوارش هم پاره و پوره نبود! پارچه  شیهان یاش که آستجذب تن دیسف  راهنیپ
 .آمدی تنومندش م کل یبه ه  یلیکه اتفاقًا خ یمشک

 شد.  کیاول نزد فیاش را دم دستش گرفت با دو گام بلند به سمت ردچرم مردانه  فیک 

خطاب به  تی باجد  نشست،یمن م  یهمان جلو کنار صندل  شهیکه هم  یخوانهو مقابل پسر درس کی
 ؟ یدیاو گفت: سع

 که خنده همه درجا بلند شد. ستادیچنان با دلهره صاف ا اش،ی نی ب یگرد رو نکی با آن ع یدیسع

 ... نمیبش زتیپشت م جان یا خوامی صورت ماتش زد:م یجلو  یبشکن توجهی ب  ایرشا

 تونمی و نم فهیهام ضعچشم نم،یشی جلو م شهیبا طعنه نگاهش کرد:  اما من هم هیچند ثان یدیسع
 ... نمیرو واضح بب زیهمه چ های از عقب صندل

جمع کن و    التمیباال پراند: مشکل خودته. وسا یابدون مالحظه شانه   ایسوخت اما ارش شیبرا دلم
 ...یهر
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 ؟ یکنی م کاری با حرص دهانش را باز کرد: نرم، چ  یدیسع

اش، ترسناک جلو  مقابل چهره برافروخته  ظیشد و صورتش را با غ   ایدستان ارش ر یاس اشقهیدفعه  کی
 بشه کہ..   تیزد تا حال دیحرف رو چندبار با هیبشکه؟   یکنیکشاند: با من بحث م 

بلند شدم و بدون نگاه کردن   یصندل  یاز رو ظیبا غ ایارش یکارو طلب  هیاز سکوت بق  ظیبا غ  یحرص
 کردم.  یدیو مودب رو به سع یجد  ا،ی ارش یبه چهره برزخ

 عقب...   رمیمن م  ن،یمن بش  یشما جا -

 ساغر؟  -

ام برداشتم با گرفتن دفتر و کالسورم از کنارشان رد شدم با  اش، سردرگم کوله توجه به ساغرگفتن بدون
 آخر کالس نشستم.  فیاتاق، خونسرد رد نی به جوسنگ یتفاوتی ب

 ها افتادم. چانه مشت کردم با خودکار به جان کاغذ ریدستم را ز م،یهال یاز گذاشتن وسا بعد

 نه؟  ،یکن عیآدمو ضا یداردوست  شهیهم -

کاغذها   یخط انداخته بودم و خود را مشغول خط  نییچنان پا به حضورش، سرم را هم  تیاهم بدون
 شد. دهیکالسور و کاغذ دم دستم به شدت و ناغافل از دستم کش دفعهکیکه  دادمینشان م

 نم؟ی... ببیکنی م کاری چ -

 یکالس و ورود استاد؛ آه از نهادم برخاست. نگاه تند یهاکه برخاستم با بلندشدن همه بچه همزمان
 کنار دستم را تصاحب کرده بود.  یانداختم که صندل یموذ  یایهم حواله ارش

 دراز کردم. شیدستم را جلو یکارکالسورم شد. با طلب  یال یهامشغول مطالعه ورق  یلبخندمحو با

 بدش زود.  -

 ؟ یاسب دوست دار دونستمی باال انداخت: جالب شد. نم یاشانه دیه لب القب  لبخند

 کاغذ نوشته بودم.  یهاگوشه  ،یکاری که از سرب خواندی را م میهاق یپررو داشت عال پررو

 .االیبده بهم  گمی م -
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 . الاقل خواهش کن...زمیبه اطراف *":زشته عز  یرچشمیز

 چشم دوختم.  ایکرد که با نگاه ملتمس دوباره ارش یاجو تک سرفه دنیبا د یفرامرز استاد

 لطفًا بدش!  -

بهت   ،یقهوه بخور هیباهام  یزد: اگه قبول کن  یاانهیش گرفت و لبخند موذ صورت  یرا جلو دفترم
 ال؟ یو دمشیم

 .دمییهم سا یبا حرص دندان رو یکفر

 باشه، حاال بدش...  -

تکان دادم تا کالسورم را   شیدستم را جلو یزد و کالسورم را به طرفم گرفت. وقت یشخندین گستاخانه
 را باال داد. ش ی ابرو ثانهیخب  رم،یبگ

 گه؟یمرد و قولش د -

 دادم. لشیتحو یدارپوزخند طعنه 

 مرد!  -

گر استاد، انگار  سرزنش  یباره با صدا کیپشت چشم نازک کردم که  شیگرفتن سر کالسورم، برا نیح 
 بودند.  دهیسرم کوب  یتک روپ

 ... حرمت داره!ست ی ن  کارانیا یجا جانی... ایکنی مهرجو، فکر نم -

گردنم را به طرف ملتمسانه استاد  ا،یسمت ارش  گرمخ ی دهانم را سخت فرو دادم و با نگاه توب بزاق
 گرداندم.

 کردم؟!  کاریشرمنده استاد، مگه چ -

  نییو با صورت داغ کرده از خشم سرم را پا نینگاهم کرد که شرمگ تی با اخم و جد هیچند ثان استاد
 نشستم.  یصندل یانداختم و مسکوت رو 
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.»کرم از خود  زدندی م  ادیکه فر کردمی خودمان احساس م  یرا رو های لی خ یزیو تمسخرآم نیسنگ نگاه
 درخته!«

خورد. *"تا  میپهلو یتو یاهو سلقمه کی گرفتم که یانگشتم به باز یخودکار را ال  دهیو ُبر محزون
 ام هوا نرود. ناله

و   وارانهطانیباال رفته، ش  یباز و ابروها شی کردم که با ن ایارش  طنتی حواله ش  یبار چشم غره بد نیا
 .کردی نگاهم م دیپل

 !؟یمرض دار عشور،ی: بدم یخفه غر  رلبی با اخم ز  یعصب

 !یدی بهم محل نم آدی را صاف کرد: بدم م شیگلو یرا فرو خورد و جد ششین

با تاسف و افسوس تکان دادم. کالفه دوباره صورتم را سمت تخته چرخاندم که استاد مشغول  یسر
 درس بود.  یس یبازنو

را چنگ زد: َاه  میبار با خشونت بازو نیکه ا کردمیم یرا نت بردار شیهاتمام نوشته ،یق یفکر عم با
 ... یسیها رو بنوجزوه   یتونیبعدًا هم م منو نگاه کن، قهیدق هی

 پس زدم.  یزده به تندچنبره و کالفه دستش را با بغض  رانیح

 ... یستین  یاز جونم؟ اصالً تو نگاه کردن یخوای م یولم کن اه... چ -

  یبا لحن خاص بارهک ی شود و دست از سرم بردارد، کفردرآر و سوهان روح   یعصبان کهن یا یجابه
 !م؟ی نکنه خوردن م؟یزمزمه کرد: پس چ 

 شرم بود.  یو ب  ایحی چشمانم را درجا درشت و گرد شدند. چقد ب جفت

 لب زدم. ظیرا تند و با عجله به طرفش چرخاندم و غضبناک و پر غ  سرم

  ؟یکشی ! خجالت نم حی وق -

داد استاد، من را از جا پراند و از تعجب سرم   یباره صدا  کیدهانش را باز کند،  واستخی م تا
 باال رفت.  وارک یاتومات
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 ... زود... رونیب  دیبر  یشما دوتا... مهرجو و تهران نیرو اشتباه گرفت   جانیا -

گاه ن گرخ یو توب   دیاشان با تهدرا محکم بستم و بعد از باز کردن میهاحرص و جوش چشم از
مرتعش به طرف   یبا صدا یزدگتکان دادم و سپس سرم را با شرم  ای به لبخندمحو ارش یزیانگتاسف

 شدم.  لیاستاد ما

 استاد منـ... -

مهرجو؟   ی: تو چ د یتوپ یگرو با لحن سرزنش  دیحرفم را بر یهم نداد با توپ ُپر حیمهلت توض  یحت
و   ینشست یمن از اول کالس حواسم بهتون بود، اصالً حواست به درس و تخته نبود. ور دل تهران 

 آره؟  ن،یزنی تاک م وک ی درس ت الیخی ب

  دنی. تمام تنم از شناندختهی سرم ر یجوش رو. انگار سطل آب زدی پرقدرت نبض م امقه یشق  محابای ب
. تند و با  زندیفرو نر  میهاتا اشک پشت سد مژه کردمیمکه مقاومت  یاش منقبض شدند. درحال جمله

کالس   تتند از به سرع  یهاام چپاندم بعد با قدم کوله  یرا با خشم تو میهال یحرص تمام وسا
 پاکوبانخارج شدم. 

آکنده از   یشده و دل   یرا بنگرم. عاص هیبق نیبه پشت سر هم نگاه نکردم تا نگاه معنادار و سنگ یحت
  داشتم...غضب و بغض قدم بر 

  ایخشم تمام وجودم را احاطه کرده بود. تا به ُعمرم از کالس رانده نشده بودم که به لطف ارش شعله
 دیاشتباه و قضاوت ناعادالنه از د کیخاطر پول شدم، آن هم به کیآن همه دانشجو، سکه  یجلو

 استاد.

 کند.  نیخود را بشکافد و همه جا را رنگ  مانه یازس خواستی م امتابانه ی ب قلب

 صبرکن...  -

انداخته بودم،  نییکه سرم را تا انتها پا  یرا تندتر برداشتم و درحال  میهاقدم  ا،ی ارش  یبه صدا توجهی ب
شد که  دهیقدرتمند کش یاتوسط پنجه میباره بازو  کیبا شتاب وارد محوطه دانشکده شدم که 

 .ستادمیشده از خشم الرزان و کله داغ یتن ناخودآگاه کنار درخت سرو با 

 زمزمه کرد:چته! صبرکن...  یدگ ینفس بر با
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خودم را منقبض کرده با   ارادهی. ب سوزاندی مانتو م یاز رو یرا حت میانگشتان داغش، پوست بازو سر
 . دمیغر ظیغ

 ازت دارم...! یخواهش هی -

 .دیگوی با لحن ملتمس و مطمئن م ش،یهالب یبه رخ با آنحنا رخ

 جان تو جون بخواه... -

 . دمیپاش  شی به رو یخندزهرآلودو تلخ دمیکش رونی اش برا تند از پنجه   میبازو

 !رونیب  یو پاتو از تو کفشم بکش یگورت رو گم کن  شهیم -

 را متفکر باال فرستاد.  شیلنگ ابرو کی یلحن حرص درآر با

 اندازه کفش تو هستش؟! من یمگه پا یول  ه،یفکر خوب -

و کوبنده   یشرورش، جد یهابا پشت کردن به او و چشم دمیکش یااز سماجتش، پوف کالفه  ریمتح
 .دهمیادامه م

 . یگوشت کن تهران زهی رو آو نیگفتم و ا ی. جدکنمی آروم برخورد نم قدنیا ،یدفعه بعد مزاحمم بش  -

 !اشی تفاوت ی همه ب  نیسر دادم، از ا یبه جلو برداشتم که با حرفش، خنده حرص  یقدم 

 تر... تر، لذت خشن  ی.. هرچام... بابا من عشق خشنختی نگو کرک و پرم ر -

که به سرعت مچ  برمی گوشش باال م خیب  یلیزدن س یبا غضب دستم را برا چرخمی به طرفش م چنان
اعصاب  یتو   یگه بزن یفسش را صدادار فوت کرد: عادته اول صبحن یو جد قاپدیدستم را در هوا م

 آدم، آره؟!

دستم را آزاد کرده و مچ  یباال انداختم. با تکان محکم ییشده ابروچفت  یهابا لب  زناننفس 
باعجله قدم تند    یحرف چیبدون ه اشگرفتن دهیام مرتب کردم. با نادشانه  ی ام روخونسردانه کوله 
 خالص شوم.  اشی شرارت لعنت کردم تا از شر و

 راه افتاد.  یو سرتق  یها بود، غرغرکنان پشت سرم با لج بازحرف   نیتر از اسمج اما
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 !؟یگی نم یزی باتوام چرا چ ،یه - 

 او.  یبه او بود. پس باز هم سکوت من و لحن حرص  یمحلی ب هیتنب   نیبدتر

 گاو سرت رو ننداز د ِ برو...  نی ع زنمیباهات حرف م  یوقت -

کار امروزش را با مته   یتا تالف زدمی آتش به جانش م لی با کمال م  بردم،ی اش لذت محرص خوردن از
 . آوردمیاعصابش در م یرفتن رو

 !ی... هکنمی م  یساغر... دختر با توام و... دارم قاط یمنو نگاه کن، ه -

 امی اش، هندزفرو بدون اعتنا به صورت کبود شده  دمیشک  رونی را از کوله ب امیو مصرانه گوش  صامت
 کردم.  زانیآو میهاگوش  یو تو دمیکش رونیام ب کوله بیج یرا از ال

  یپل ی تفاوتی را که تازه دانلود کرده بودم را با ب ییکا ی آمر کیرفته و موز میهاک یموز ستیل یتو
 کردم... 

 

تندش تکان   تمیسرم را همراه با ر زدهجان ی و ه زدیتندش، قلب من هم تند نبض م  تمیپخش ر با
. خنده ام کنمی ... حضورش را که کنارم احساس نمندینشی لبانم م  یرو ی. لبخند کمرنگ دادمیم
 داده بودم. اشی فرار امی اعتنای از ب رد،یگیم

 بهتر که رفت... واال آش نخورده و دهن سوخته! -

 یکالس داشتم. با حال و هوا یبا استاد فاتح  گرید ساعتم یکه ن اندازمیم امی ه ساعت مچب ینگاه
را   ایزده ارش رتی که ح چرخانمیبا تاسف گردنم را م نمینشیها مکنار چمن  یچوب مکتین یرو  رمیمتغ

 . نمیبی کاج م یهااز خودم کنار درخت  یبارز یاو غضبناک با فاصله  یکاربا طلب 

را   فشیماند. ک خکوبیم یاو سرتقانه همان جا با غد گذاشتم،یگوشم م یتو یکه هندزفر یوقت انگار
را هم تا عرض شانه باز کرده بود. جفت دستانش را   شی گذاشته بود و پاها نی زم  یرو  شیکنار پاها

 . کردیو خشم براندازم م ظیبا غ  نهیس یقالب کرده رو
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اش رژه  مخ  یو سکوتم بد مدل رو  یمحلی انگار با ب د،یباری شرارت و خط نشان م شیهاچشم از
 !رفتمیم

  رنظریدوختم اما نامحسوس او را ز همراهمی گوش یدوباره چشمانم را رو  ید یقی معمول با ب طبق
.  شدیم  نیی باال و پا یخاص  تمیبا ر اشنه یفوت کرد. قفسه س نیگرفته بودم. نفسش را تند و سنگ

 یهارا برداشت و با گام اشفیدفعه ک  کی شخندمعروفشیبه اطراف انداخت و بعد با ن ینگاهمین
 شد.   کینزد زی انگبلند به سمتم رعب 

  ستادیکنارم ا کهن ی شدم. هم  ریمتح اشانه یباال رفت که از واکنش موذ یتند تمیقلبم چنان با ر ضربان
 . دیرا با سرعت و تند کش امی هندزفر یتوس میبا شتاب س

 مادمازل! رهی نم  رونی م باز تو حافظه وقتچ یرفتارات ه نیباشه...ا  ادتی -

 .کردی م دایآور هواش رعب که در جمله ی رپوستیز  یدیلحن تهد ا ی ماتومی جور الت کی اش،لحن 

کنم، االن  کار ی نره!؟ چ ادمیچشم دوختم:  اشی نافذ و جد یهابه چشم  ییپروای ام با بدلهره  الیخی ب
 ؟ یعروس  ای رمی عزا بگ

 اش مرموزانه جلو کشاند. به حرفم زد و سرش را با کج کردن گردن یامشمئزکننده  پوزخند

 ... فراموش نکن.آرمیم ادت یامروز رو  ،یسگ التماسم کرد نی! اون موقع که عدید میخواه -

 

را پرت کرد و بعد از   یندزفره یام با لبخندمطمئن و معنادارحدقه زدهبدون توجه به چشمان سپس
 و رفت.  دیش را کشبا سرعت از کنارم راه  یزدن پوزخند بد

شد.   ری دلم سراز یاش توکه بعد از رفتن اشماتوم ی از لحن مرموز و الت  یبی با خوف عج  زدهرت یح
و   زاریاز خودم ب اش،رمعقول یاش وحشت وجودم را ُپر کرد. ناباور از رفتار زننده و غآلود از لحن وهم

 .گشتی باز نم گرید یبه جو  ختهیآب ر ده،یمتاسف شدم اما چه فا 

 ام،ی ام را برداشتم با گرفتن گوشکوله حوصلهی و خارج شدن استاد، ب  یبعد از اتمام واحد درس  ساعت
که ناخواسته  شدمی از کنار دانشجوها رد م ری سر به ز ه،یو کنجکاوانه بق نیسنگ یهابدون اعتنا به نگاه

 نسترن، حواسم را پرت کرد. یصدا
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 تلفنش خاموشه؟ ،یچرا ارش  -

 گرمه... یکی:البد سرش با د یخند یتفاوت ی لوده با ب  نیآرم

 کن، بانمک!  ی: توام ته دل نسترن رو خال د یتوپ ظیبا غ سحر

 .ستادمیاز حرکت ا  ریمبهوت و متح  ارش،ی به نسترن گرفته، متعجب زل زدم اما با حرف ک  یرچشمیز

 گه زده تو اعصابش!  یکی حتمًا  -

زوم شد. همه اشان چنان به من هاج  ین یشده، معنادار با وزن سنگمن سنکوپ   یبار نگاه همه رو نیا
 بودن از سر و کوله یو مدع یکارکرده بودم. طلب  تیشده بودند که انگار من جنا رهی و واج خ

 .رفت ی اشان باال مهمه

 دستانم چالندم. یام محکم تودهانم قورت دادم و دسته کوله بزاق

 به من؟! نی! چرا زل زدهیچ  -

 شد.  کمینزد دکنان یتهد ظینفر به سمتم با غ  نیاول نسترن

که درسش   یکالس نی... اونم اومدهین  ایکه ارش یکرد کاری راستش رو بگو ساغر، باهاش چ -
 !؟هیتخصص

 . دیپوستم با قدرت دم ری پمپاژ شد، هجوم خون ز میهادر رگ  خون

 من...؟! -

 که پسره گذاشته رفته؟! یبهش گفت  یگفت: نه پسر اقدس، آره تو؟ باز چ  یزیآمبا پوزخندطعنه  ارشیک

  فیتک و تنها و بالتکل اشان،ی مدع پی اک انی خودم سوخت. م یکرده بودم، دلم برا دایپ یبد  احساس
 بودم. ستادهیا

 رو خورده! یالبد تا تونسته مخ ارش -

 آنها چرخاندم.  نیرا ب  من یو رو شده نگاه حز  ریز  یدل با
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 ن؟ یپرسی داره، دوست شماهاست از من م یربطبه من چه -

و  یاز آن نترس ها گنیم ،یآ یواسه ما ادا م ؟یستی تو ن کهن یزد: نه ا شی ن نیتلخ و زهرآگ  سحر
 !یدیرو دزد  یقاب ارش یطورچه  یمردگبا موش  نی ها... راسته... ببداره یهو

خود را با    ،ی اما مصمم با خنده عصب لرزد،ی م بانهیام قراشان چانهاز برخورد زننده و زشت  زدهرت یح
 .کنمی م  مهاریداردل

 همتون متاسفم. یهه! واقعانکه برا -

 . ردیگیچشمانم را م یخون جلو  ارش،یک  زیآمهیکه با جمله کنا کنمی و مغموم عقب گرد م نیخشمگ

 !یزونشیآو شهیهم  یول یستی ن ا یواسه خودت متاسف باش که در حد ارش -

سفت و    یری و سد بغض وقلبم با مهارناپذ کندی م ریسراز میهاُبرنده کالمش، اشک را به چشم  زیت
  نکهیاز ا میگلو خی. با بغض نشسته بشودی و خفقان بند م یهوای سخت منقبض شد. نفسم از ب

 .نمیچی لب برم ی.، سرافکنده با آزردگکردندیبار دوم لگدمان م یغرورم برا

و شکافتن   دنیترک  یکه بنا یقلب یتکان دادم بعد با شتاب و عجله حت یبه آنها با تاسف سر پشت
 .ختمی از کالس گر  یپاچگداشت با دست 

را به    «آنهایکه »هو زدمی ها مبه آن یاهم تنه یو گاه شدمی رد م  هیاز کنار بق یتوجهی با ب تندتند
 تار و آب آورده شده بود...  وره ی ت دمید ی. جلودمیخری جان لرزانم م

دار پشت ِهم که با بوق بلند و کش  داشتمی و محزون قدم برم  یرو شاک ادهیاز کنار پ  کناننیفن یف
 . شومی قفل م دیدرجا با شک و ترد

 ایشده تا به قول خودش به من آموزش مخ زدن  دای ر و کله پگاه پباز س گفتی م یب یحس قر کی
 .آموزدی را ب  ای همان به دام انداختن ارش

بر سر عواطف و  ایبا قمارکردن ارش  یفرق چیمن اهلش نبودم. کار من ه خواستم،ی نم گرید اما
 نداشت.  یریگو حال یکنکم رو  یبرا یزیآواحساسات که دست 
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تا » قلب«   کردمی ش را بزند اما من با احساس و منطق قمار م با همه سر ساغر قمار کرده بود تا مخ  او
خوارشده  ،یلعنت یبندشدن آن شرط  یچشم همه، علن یو بعد هم جلو آوردم ی او را به دست م

کار   نیتا ا کردی جرات نم  کسچ یو هم ه رفتیم  ایارش  یطور هم آبرو  نی. اکردمی م شیرها
 را دوباره تکرار کند.  شرمانهی ب

 .آمدی نبودم. از من بر نم های قِسم از نامرد نینه، من اهل ا اما

مرد  کینشدم که مالک آن  لیمتوجه باز شدن درب اتومب یخودم غرق بودم که حت االتیبحر خ  آنقد
 است نه پگاه!

غرق اشک و ماتم بود که با برخورد دست  میهابودم و چشم خکوب ی رو هپروت م  ادهیکنار پ همان
به عقب    یقدم زهیغر یچنان از جا پراندم که ناخودآگاه از رو ام،دهیو گرفتن ِ انگشتان کش یداغ

 برداشتم.

 قفل بود.  یامردانه  دست راستم با قساوت محاصره دست چپ اما

 تو؟! -

ام را کشان کشان به دنبال خودش تا  دهشآلودم، تن ِ قفل اعتنا به دهان باز و گرد چشمان اشک  بدون
 .نمیو سر اشاره کرد تا بش  تی ُبرد و در سکوت درب جلو را باز کرد با جد شل ی اتومب یجلو

 .اش یلعنت ماتومیمحض بود بعد آن الت تی او، خر نی سوارشدن در ماش اما

 دادم.شده را محکم تکان  ده یدرهم تن یهاو همزمان دست دمیزده خودم را عقب کش  وحشت

 ... دستم رو ول کن... آم یجا نم  چیمن با تو ه -

و کف دستش را پشت   دیکش شیموها انیم یابا دست چپش پنجه  م،یو دار و گرفتن بازو ری گ نیح
 گردنش نگه داشت. 

 باهات حرف بزنم... خوامی لج نکن، فقط م-

... تو تعادل  امیتکان دادم: امکان نداره با تو ب نیبه طرف یسر جیوگنگ و گ دمیباال کش امی ن یب شوکه
 و... یندار
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 ارم؟ ی سرت ب ییبال  نمیماش یتو تونمی نظرت مکنج لب نشاند: به   یلبخند تلخ ، ین یلحن آرام و سنگ با

واقعًا گند زده بودم   ای. گودیباریاز وجناتش م یشان یو پر  ی. آشفتگکنمی با شک نگاهش م دکنانیترد 
 به حال و روزش! 

 زمزمه کرد: خرابم ساغر... لج نکن.   رایبم و گ  رلبیسوق داد و ز میدارش را به بازوتب نگاه

 چنگ زدم: دستمو ول کن...  شیبه بازو یمعطلی ب  دهیترس

دستم را لمس کرده   کهنیداشتم از ا ی. حس بدچاندیدستش پ یبا لجاجت دوباره دستم را ال عجبا
  اش،ی با گستاخ ای نوک انگشتم را نگرفته بود و حاال ارش ی حت ،یپسر چیکه تا حاال ه یبود. آن هم من

 دستان بزرگش محصور کرده بود. انیدستم را م

 چشم دوخت.  مانیهادر سکوت باز به دست  یرگیخ  با

 . امیمنم م ،یکنم هرجا برول  -

 ؟ یتکانش داد: متوجه دیرتم گرفت و سه بار با تاکصو  یمان را جلوقفل شده دست  سپس

 . *" دمیها لرزدل زدندل  انیاز تنم عبور کرد. م یاگره خورد و رعشه امنه یدر س نفس

 .ستادیای م یاش هم با غلدورخواسته ی و آمرانه رو کردیمرا مجاب م یدست یدست

 فرو دادم.  نهیاز س  یو محزون آه نیغمگ

 ار شم.دستم رو ول کن تا سو -

 میبا شتاب درب جلو را برا کرد،یتکان داد. همزمان که دستم را رها م یسر عانهیو صاف مط  صامت
 .ستادیو سکوت ا تی باز کرد و کنارم با جد

باشد. با گرفتن لبه در با نشستن    یموذ یای را به خدا سپردم تا خودش محافظ من در برابر ارش خودم
 را دور زد و به سرعت پشت فرمان نشست.   نیزده ماشمن، عجله و شتاب 

به طرفش    تیاما با جد رمیاشان را بگلرزش  یگذاشتم تا جلو میپاها  یلرزانم رو دستان
   ؟یچوندی:کالس رو چرا پدمیچرخ
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 . دمیکش یان پوفگوشه چشم براندازم کرد و صامت دنده را جا داد که سرگرد از

 ...عشوری ب  ارشیرو... اون ک اتی بازبچه نیا ننیبیدوستات از چشم من م -

  یبا من... ول ارشی ! جواب کار کشدهی کالس چ یتو دونمی : م دیسرد و خشک وسط حرفم پر ناگهان
 تو...

 اش زل زدم.پرجذبه  رخمی به ن یج ی با گ متعجب

 ! ؟یمن چ -

 به سمتم چرخاند:  انهیومدع یکاراش را با طلب که دنده را فشرد، گردن ین یح

 کارکنم؟ یخودت بگو باهات چ  -

 که... یچ یعنی ه؟ی : منظورت چدم یتند پرس رتیبا ح  زدهجان یه

باروتم، مثل  مهی: االن دوساعته ندیکش یدارو کش   ن یپوف سنگ ،یراهنما زدن به پشت سر  نیح
تا   یکن  کاره ی دیهنوز آروم نشده... با می مغز لعنت نیا  یول دمی م راژیارم ود  ابونای خ یتو هاوونهید

 آروم بشم وگرنه... 

  قراری بست. کوبش ب خی ام کرد که تنم از تصورش حواله یش نگاه معنادار و نافذگوشه چشم چپ از
 وار نبض زدند. اکو  شیهابه خود گرفت و طپش  یتند تمیقلبم ر

 کنم؟! من... من...  کاریچـ... چ -

با خشونت    میپاها یدستم را از رو یکارنگذاشت واژه از دهانم خارج شود. دوباره با طلب  یحت
 یپا یرا فرو برد و رو شیهاانگشتانم خودش به جبر انگشت  یال انیآمرانه و محکم م د؛یکش یخاص 

 خودش سرتقانه گذاشت. 

 یهم سر ناسازگار امی . قلب لعنتختی تش فرو ربا دلهره بند شد. تنم در کوره آ  الفوری ف منفس 
 . دیبرداشت و تندتر از معقول تپ
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احساس و عواطف  ریخاص او و درگ حاالت   چهیاو؛ در اکشنی و ر جانیو با استرس از ه آشوبدل
 یها. با چشم دیکاو یشد و معنادر با لبخندنادر لی متما رخشم ین  بارهکیخود بودم که   بیعج
 اشاره کردم.  دهیبر زدهرونیب

 تو... تو...  -

که داشتم رو   یدرصد از اون حس  هی دیانداخت: با یاشانه  دانهیاز آتش گرفتن من الق خونسردانه
 . میبش ری به  ری... حاال مونده تا یتجربه کن

 را به زحمت قورت دادم. ادمیازدهان ترشح بزاق  نگران

 و...  یری که دست منو بگ یرات کردها!؟ تو اصالً چطور ج ده،یم  یکارات چه معن نیا -

 باش...  لکسی! رشیاش را مقابل*" گرفت: هآرامش انگشت اشاره در

 .دمیغر هوای شده ببا نفس حبس  ارادهی ب

 رو نگه دار...  نی... ماشاالی!... بزن کنار... سیکوفت... درد... مرض و ه -

 مچاله شد.  یام به آن از درد، چهره فشرد که  شتریب میهارا درون استخوان انگشت  شیهاانگشت  فشار

 ...ری ساغر. نزار از دست تو سرم بکوبم به فرمون.. آروم بگ ،یکنیحواسم رو پرت م یدار -

 غراندم:  یشده بودم اما با حرص مشهودجمع   یصندل یرو نیخشمگ

 رو نــگه دار... نیبـــزن کـنـار... مــاشـ -

رها کردم و    ینیشده نفسم را تند از ب   یو عاص دیاش ادامه داد. ناامکرد و به راندن  یو سرتق نوچ  غد
 .دمی نال  یبا درماندگ   رلبیز

 نجات بده... وونهید نی منو از دست ا ایخدا -

 .. َا َا کمتر وول بخور دختر..میرسی م ،یساکت باش  قهیدو دق -

 گرفته بود.  یریاس ایم کرده بود که گودوباره دستم را تند تکان دادم اما چنان قفل  اعتنای ب
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 !؟ی.. چته وحشیاه ولم کن، دستم خردشد. ا -

 نثارم کرد.  یزی تمسخرآم  شخندیفرمان، ن تیهدا نی ح  یرچشمیز

 خردش کنم؟ یخوای م -

 ؟ یرو خردش کن  یچندبار پلک زدم تا هضم کنم: چ یبا گنگ  متعجب

 باتحکم لب زد: دستتو... دانهیو پل رحمانهی ب

 : دم یبا ُبهت پرس دهیدهانم را سخت فرو دادم و ترس  بزاق

 خشونت؟  -

 نوازش کرد. وارف یشصتش پشت دستم را لط یآمد و با نرم دیصورتش پد  یرو یلبخندمحو

 مجبورم خشونت بکار ببرم.  ،ینیباورکن اگه سرجات نش -

 !؟ی از دهانم خارج شد: خشن ارادهی ب وواجهاج

 چالند. شتری ب مانیهاسر داد و گره دست  یآرامخنده  تک

 آ؟! شمی! خشن هم میداردوست  -

 قوس دادم. میابروها نیب ی فیدستم، گره ظر یدرد آن از

 ...االی بزن کنار،  -

:  دیتوپ  یفرو رفت، آمرانه و عصب  اشی باره لبخندش به سرعت محو شد و باز در جلد وحش  کی
 نه؟ ایسرجات  ین یشیم

 : دمیکش  غیج اعصابی و ب  ظیباغ اش،ی از زورگو متنفر

 بزن کنار...  -

را باز   رهیکنار جدول توقف کرد. اما تا خواستم دستگ نی و به سرعت راهنما زد و خشمگ گرانهپرخاش 
 ... آرهیُدم در م  خندمی : تا به روت مدیزمان با داد غررا زد و هم  یکنم، شتابان و چابک قفل مرکز
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 و برنده جواب دادم. پروای ام، باشاره تکان دادن انگشت نی کار بردم و حرا به   زمی تند و ت زبان

تازه   یکن نش یو به زور سوار ماش  یریدست دختر مردم رو بگ دینبا یفهمی که نم یُدم رو تو در آورد -
 ... یبگبهشم زور 

 جون؟یدیل  یکرد بلغوری چ -

ام از درد و آه  اش آورد که چهره مفصل یرو یهوا محکم گرفت و فشار یام را تواشاره انگشت  ناغافل
 نهان مچاله شد. 

 آ... کشمی م غی ج  یول نکن یول کن... ه ؟یوحش یکنی م  کاریِا ِا چ -

 باال پراند.  یابرو دنمیکاو نیپرشرارتش ح  یهاکج کرد با چشم  یسر حی با تفر تفاوتی ب

نه االن که  ،یکردی جا داد وهوارت رو مکه موقع سوارشدن همون  یبود کشغ ی! تو ج؟یبکش غی ج -
 !یجلو و واسم زوه بکش  یدیِلش کپ 

 .  دزیم  رونیدود ب میهابا وجود شرم قرمز شده بودم و از گوش  اشی فشار حرص و حرف منطق از

 اگه... یتهران  نیبب  -

گفته  کنم،ی بد باهات تا م ی: گوش کن مهرجو، رو اعصابم بردیبا توپ پر وسط حرفم پر ادبانهی ب
 اخطار نداد! ایارش  یباشم، بد نگ 

اش با غضب تشر  تنم از فشار دست  تابچ یتقالء و پ  نی از خشم و غضب، ح  دم ییهم سا یرو دندان
 زدم.

 !یستی نکن... مالش ن دمیهه... تهد -

 را َتر کرد و جسورانه چشم دوخت.  اشن یری لب ز یزبان رو با

 از من حساب ببرن... د یبا هیبق  یول ترسمی نم چکسی آره، من از ه -

! یکنی م نیی رو تو تع  دیبا نیوقت ا!؟ اوندیام را باال بردم: باها جفت ابروان پهن دخترانهکشمش  در
 هه... برو بابا. 
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 یرو یکه باز صورتم از درد آن دی را جلو آورد و ُلپم را محکم کش  گرشیلبخند به لب دست د  بیعج
 . دمیمالش ُلپم غر نیو ح  دمیگردنم را عقب کش حوصلهی م درهم شد. بُلپ 

 ُلپ و... دیندادن نبا ادتیبعدشم به تو  ؟ی کشی المصب رو م نی ا یم که هعمگه بچه -

 امان اشاره کردم. کرده قفل به دست یو عصب  کارانهطلب

 اسکل!  ،یریدست دختر مردم رو بدون اجازه بگ -

 ...رمی که ازت اجازه بگ مونهی م ادمیسرش را تکان داد:دفعه بعد  یاو متفکر با حالت بامزه   خمور

 ادغام کرد.  یاشده معنادار هم با لحن بم یزیاش، با چشمک رجمله  یادا با

 هاشم رو بچشم و...اجازه داد طعم ِ لب دیشا  -

قطورش    یاز بازو یمحکم شگونین  یفرو کردم و حرص شیگوشت بازو یرا تو میهاحرص ناخن  از
 گرفتم.

 ... عشوری! پسره سانسور شده بادبی ب -

! یساغ  یباحال  یلیسرخوشانه رو به سقف رفت: خ  م،شگون ین یمالش جا  نیاش حخنده   کیشل
 ازت...  آدی خوشم م

 انزجار لب و دهانم را کج کردم.  با

 .ادی که ازت خوشم نمَاه! من -

 اش را جلو کشاند. شده موشکافانه تن  کی بار یهاچشم با

 وقت؟! اون آدیخوشش م  یاز ک یدیل -

 دادم. حی قلبم، پرطعنه و راسخ توض امانی به طپش ب توجهی ب

همش   ی باهاشون یو بشه روشون حساب کرد نه که وقت آرزهی شون ب که سرشون به تن یاز آدما -
 ... یباش بعدش رو داشته یزایوحشت چ 
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دوباره استارت زد و از پارک دوبل خارج شد، در سکوت مشغول راندن شد که  تفاوتی «ب ی»هوم با
 .دم یکالفه وسردرگم پرس

 ؟یری کجا م یگی نم -

 از گوشه چشم زل زد:خونه من...  یجد

 منقبض و جمع شدند. ارادهی قفل شد. عضالت تنم ب  یصندل   یرو زدهکهی . بدنم دیاز تنم پر روح

رخش زل  می حدقه زده به نصورتم مشت کردم و با چشمان یکرده ام را به سرعت جلودست عرق  کف
 زدم.

 رفت.  سهیر دغدغهی . بلند و برخندهیزد ز یام، محکم پف زدهصورت وحشت  دنید با

! حاال اگه  ؟یکنی بهت گفت خونه، تو چرا زرد م ینچ دخترمنحرف... تا کس... نچافشویمن! ق یوا -
 .... زمیعز می حرفا رو ندار نیو باهم ا میخود گهیکه دمن  ،یزیچ هیباشه  بهیغر

 نگرفته بود.   یمزخرف نکند اما انگار جد یهای که با من شوخ اخطار داده بودم ا یارش به

گفتن   «ی بار... » هو کی دم،یکوب  اشی بازو یو خشم رو یام را با دلخورخوردهمشت گره  غضبناک
با تمام   هوای ... دفعه سوم هم مشت محکمم باال بردم که ب اشدن یکش ادیفر وونه«یبار»د نیاو... دوم
با برخورد   ن یشاش مثل پر کبوتر پرت شدم،. ما تن  یرو ار یاختی و ب  رمنتظرهی. غدیترمز کوب یقدرت رو

 باره متوقف شد.  کی یبد یبا صدا نی زم یرو هاک یاصطحکاک الست

را   یمنیکه کمربند ا  یادم برخاست، وقتواکنش آه از نه نیآغوشش واژگون شدم. از ا یتو ارادهی ب
 نبسته بودم... 

دفعه قفل دستانمان را باز   کیاش آوار کنم که شانه  یمشتم را رو زیانگرقت  تی در آن وضع خواستم
 کج شد... نییکه ناخودآگاه گردنم رو پا  چاندیدستم را چنان پمان، مچکمفاصله انیکرد و در م 

 ... عشوریب  یمامان! دستم رو شکوند یآ -

زبون خوش   ؟یپاره کرد ریچته! زنج  ،ی: دختره وحشدیداد کش اشدشده یکل یهادندان یالبه ال از
 نه؟!  ستین  تی حال
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  کیمتوجه شد و از پشت سر، جفت دستانم را در  عیدستم را آزاد کنم که سر گرم،یبا دست د خواستم
 دار فوت کرد.گوش نفسش را کش دست محکم گرفت و از کنار الله

 بعد...  رمیکه اول گازت بگ هیتو دام ِگرگ... هوم! نظرت چ  یحاال مثل آهو افتاد -

 کردم تا دستانم را آزاد کند. ینفس زنان تقال آلودغضب

ولم کن  یرامت بشم... آ یطورن یکه ا ستمیگمشو اسکل... من مثل اون دوست دخترات ن -
 ... وونیح

  رشدهی. قلب با ترس مثل گنجشک اسدمیشنی و واضح از پشت سرم م  یتند قلبش را به خوب کوبش
 .زدی گلو و دهانم م انیم

 کردم.  یکشگردن یزدگگردنم نشست که با وحشت و حدقه   یاش روباره پنجه  کی

 ؟ یکنی م کاریچته! چ -

 ...!هیک  ایارش دمی نشونت م  -

 پرتابش کرد.  یصندل  یشد و به ضرب با انزجار رو دهیسرم کش یمقنعه به شدت از رو ناگهان

 ... اسکل... بابا د... عشوریب  ،یعوض -

  یرو امشانی پر یهااز رج  یرا باشتاب باز کرد که موج میموها  رهیگ ام،ی رلبیز یهااعتنا به فحش  بدون
از   یقیفرو کرد و دم ِ عم  میموها یسرش را ال تیوار رها شدند... او بدون اهمشانه و کمرم افشون 

 ...ی: آخ ساغدیکش میموها یالبه ال

  ؟یکنی م  کاریاه.. چ -

*" با منظور  ینگاه نافذش را روام، به صورت برافروخته  توجهی به ضرب صاف برگرداند و ب هوکی
 سرش را به طرف جلو کشاند.
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که با تقال باز   دیبا تصور بعدش هشداروار سوت کش امیوحش  یخو زد،ی تندتر از حد معقولش م قلبم
 آغوشش دست و پنجه زدم.  یتو

 ... رمیگی با دندونام گازت م   ،یولم نکن -

 دارش *" نگاه تب رهیخ  رهینثارم کرد و خ  یزیآمطعنه پوزخند

 .... *"تری وحش  ینداره، هرچ یبی ع -

سرش را   تیدست راستم را ماهرانه مهار کرد. باز با جد گرش،ی*" و با دست دیگریخشونت چنگ د با
 جلو آورد.

گوشم  ری ز شی کوبش قلبم تندتر شد و قلب او هم » گرومب گرومب« آوا تمیو ر یخال  میپا ریز
 . شدیاکو م قرارانهی ب

 حرکت با انزجار و حرص صورتم را سمت مخالفش گرداندم*" کیدر  *" که

 مانده بود. حرکتیهم ساکت و ب  ای*" ارش

 نفسم را با شتاب فوت کردم.  ظی با غ جاخورده

  نیخوایم  ن،یشی زبون نم  فیحر  ن؟یکه شما پسرا دار هیچه اخالق نیباتوام؟!  ا یکن، اه... هعجمع  -
 ! نینشون بد یکی زیف

 زده تند تکانش دادم. متعجب با خشم درحال تقال و حال سکته  دم،ی از او نشن یجواب  یوقت

 ؟ یتهران -

 .زندی شده خشکم مسنکوپ  ارادهیبزنم که*" ب شیخواستم صدا  باز

اضطراب، ترس و تنگنا   جان،یبه طرفم هجوم آورد. حس ه ،یلعنت یاهویآن ه  انیم بیحس قر چند
 .*"ایارش  یکی و واهمه از نزد

 صورتم افتاد. یرو  ینی ام وارد کردم و چبه شانه یو کالفه مشت محکم  سردرگم

 !گهیکن د ... بس ستمیبس کن، من اهلش ن یا -
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 هم جوابم سکوت بود. باز

بودم.   دهیکه تاحاال نچش  یمنقلب شد. حس یب یخواستن و نخواستن با حس عج  انیدر م ُگرگرفته
 ملتمس گفتم.  یبی با خوف و ترس قر یبا ترس مشهود ارادهی ب

 ...ای ارش ،یکنیم تمیاذ یدار -

 اش را از گردنم برداشت *"را آزاد کرد و پنجه  چاندهی *" جفت دستانم پ

 ...!ای ارش -

اش  شانه یدستم را رو دیبا ترد  نیاش بود. بنابراباور و هضم  رقابلیغ میبا سکوتش برا ن یسنگ جو
 دم.تکانش دا یگذاشتم و با دودل

 !یزنی چرا حرف نم  ای ارش -

  دمیشنی م یش را هم به خوب آرام گرفته قلب تمیر  ی. حتکردمی را احساس م  اشی درپی پ ق ی عم ِنفس
 کنم. عاجزشده باز تکانش دادم. ری معنا و تفس  توانستمیسکوتش را نم  ری اما تعب

 . یترسونی منو م یدار -

 

 .  گرفتی اش ممرا در آغوش  یبود و حت دهیباز د یمرا با موها ای بار بود که ارش نیدوم نیا

 چشمانم زنده شد. یبود جلو دهیکه مرا دزد  یباز، خاطره آن شب یهارو به سقف با چشم سرگردان

 شب هم قصد *" را داشت اما منصرف شد و حاال..  آن

 !شدی من المیخی ب داد،ی ام نمهمه عدم تعادلش واهمه داشتم. اگر سکته نیا از

 به صورت غرق آرامشش چشم دوختم.  ی*" با ناباور

 حالت خوبه؟! -
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کرد:   ریگغافل یانهی را به ضرب گشود و نگاه منگم را با لبخند نادر و طمان شیهاچشم  یباره ال کی
 االن آرومم...

 سرت! ! باز نزنه به؟ی: مطمئندم یو اکراه پرس ی با حس بد مشکوکانه

 رفت.  نییته پاآدمش آهس بکی و نرم س آرام

 االن آروم ِ آرومم...    -

 و موشکافانه و ناب با حظ نگاهم کرد.  دیکش اشختهیربرهم  یموها یال یچنگ  بارهکی

 که کنارت آرومم.. یدار یدختر... چ یدار یتو چ -

 لب زدم.  دهیبر دهیو بر  دمیام کشتب کرده یشانیپ یرو یدست

 ! ؟یچ یعنی -

و با تو  فقط دوست دارم وقتم می کنی م کاریکه چ  ستیکرد: برام مهم ن دیتاک یو باجذبه خاص  شمرده
 بگذرونم. 

 

نجوا زد: هرچقدر   رلبی ز یرایو گ بم  یدار باصداگرفت و خش  ریاش اسانگشتان انی را دوباره م دستم
 دلتو. خرمشی باشه، م متشیق

 ... تفهممی و نافذش زل زدم. نم یبه صورت جد  ناباورانه

 را پشت گوشم فرستاد.  میاز موها یاطره گرش،یسر داد و با دست د یامردانه  خنده

 ؟ یریتون مخونه  -

 . دمیو سرگردان گردنم را عقب کش جیگ

 ها؟! -

 گه؟یتون دخونه  یریم گمیام را باال آورد: مو با شصت چانه   دیمبهوتم پاش ی به رو ی نینمک  لبخند
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 با اخم نطق کردم.  حواسی ب

 ؟یخوای م یواسه چ -

 ...گهیبرسونمت خونت د  خوامی ، خب مگردن کج کرد و لبخندش ُعمق گرفت: خنگول  یرو یسر

 لب از لب باز کردم.  زدهرت یح

 !؟یگی م یجد -

  یبغلم ولو باش  ینگاهم کرد: واال من از خدامه تو، تو  یبا شرارت خاص  دیدر کالمش دم طنت ی ش  باز
 ...کنهی حواسم رو پرت م  هو ی... یک ینزد نیا یول

 مان چرخاندم. اش، ناخودآگاه نگاهم را به فاصلهجمله  دنیشن  با

 !  دیبلعی م جاکی و مرا  کردی دهان باز م  نتی کاش زم ا،یخدا

خود را    یصندل  یو با ضرب رو دمیکش رونی آغوشش خودم را ب یشتاب زده از تو ری و متح وامانده
 پرت کردم. جیگ

 .. من...من. -

 اش را مرتب و صاف تکاند. و چروک  دیکش اشراهن یپ ی رو  یدست خونسردانه

 ... ولش کن، اون َلچک رو بنداز رو سرت... یکنی فرار م  یطورنیو ا  ستمین بهی خوبه غر -

 انداختم. یبه دور و برم نگاه  یمنظورش نشدم. گنگ باکنجکاو متوجه

 رو بندازم رو سرت... یچ -

 افزود. دیکرد و با تاک  یبه لب نچ کوتاه   لبخند

 ت رو بنداز رو سرت... !... مقنعهمقنعه -

  ای که ارش قتیو آه از نهادم بلند شد. باز وا داده بودم. حق دمیکش میموها  یرو یکرده دست هنگ
 دروغ نبود!  کرد،ی ُمهرمار داشت و همه دخترها را مجذوب خودش م یتهران 
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 م،یدیامان رسدر خود فرو رفته بودم که سرکوچه بمیزده از حس و حال قررم راه در سکوت و ش انیم در
 را شکستم.  مانن یسکوت حاکم شده ب عیسر

 نگه دار... جان یهم -

 سرش را به داخل کوچه جنباند.  یرو به صورتم با تعجب و سوال  یرگیخ  با

 ... ستین جانیتون که اچرا؟! در خونه  -

 . دیکمرم کوب یبردارم که از عمد رو  یرا از پشت صندل  امخم شدم تا کوله اعتنای ب

 !؟یریمثل دزدا م یواسه چ  ینگفت -

 کردم. یادندان قروچه ظیبا غ کالفه

... بعدشم ارهیدر ب  خودی واسم حرف ب یکس آدی و خوشم نم شناسن یمحل، ما رو همه م یچون تو -
 نقدش کنه واسه بابام...

 گرداند. اش را به سمت داخل کوچه گردن  متفکر

 نفهمه؟  یزیمون چاز رابطه ی مهمه که کس قدنیا -

 نشستم.  یصندل یپاچه روهول و دست  یزده با گنگ  رتیح

 که... میدار یا! من و تو مگه چه رابطه ؟یگی م یدار یچ -

 اشاره کرد. اشن یه فاصله کوچه تا ماشبه حرفم زد و پر تمسخر ب  یپوزخند

 کنم... ادتیپ در خونه  یتا جلو   نیصاف بش ،یری م یدزدک  یدار یپس واسه چ میاگه ندار -

 . دمیاز ته دل عاجزانه نال ملتمس

 !گهیمحله، بسه د  یتو یایب  تع یضا ن یماش نیتو، با ا خوامی نده بابا، اه... من نم رینه، گ یوا -

بابا محمدت    یخاطر آبروواقعًا به ای وسطه؟  یکس ی:  پا دیاز اخم نافذ و موشکافانه کاو یگره کور 
 ؟ یگیم
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 تا انتها باز شد، مات و مبهوت سرم را باال آوردم.  دهانم

 !؟یشناس ی تو! بابا محمد منو از کجا م -

  ،یباش   یخوب   شد: اگه دختر رهی به صورت مبهوتم خ اش ی مشک یهالهیو باجذبه با آن ت  رینفوذناپذ
 نکنم...   تتیاذ دمیمنم قول م

 نشدم، منظورش چه بود؟ شی منظور دوپهلوا متوجه

 منظـ... -

که درجا   دیدهانم خارج شود، چنان مچ دستم را به طرف خودش کش نیکالم از ب  یآوا نگذاشت
 خشکم زد. 

امتناع از   یدونی م  نمیو ا خوامیمی من ازت چ  یدونیو م یهست  یگوش کن ساغر، تو دختر باهوش -
 واست داره، مگه نه؟  یخواسته من چه عواقب

 .کنمی نجوا م تیو صادقانه با جد بلعمیم  یبه سخت دهانمبزاق 

 ...گمی رو امشب بهش م  یبابامه که خودم همه چ شی اگه منظورت از عواقب، رفتن پ -

سر داد و در همان   یخنده بلند  تی کش آمد و در نها شیهاذره ذره لب  ینیدر سکوت سنگ  ثانهی خب
 !ی... برو که از ماده گرگ هم بدتری برو ساغ  ،یتو برنده شد یحال هم گفت: اوک 

را   رهیام، به سرعت دستگمتوجه منظورش نشدم اما وقت را تلف نکردم و با گرفتن دسته کوله باز
 شدم...  ادهیپ  یلمس کردم و با نگران 

 

چرا اما گمان   دانمیاز بهاوند هم شرم داشتم. نم ی. حتدیلرزی دلم نبود. تمام دست و دلم م یتو دل
 امروز بودند.  یهمه شاهد ماجرا کردمیم

 من...  یو سکوت لعنت ایارش  یگستاخ  شاهد
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داخل   هیبا حال بد نشات گرفته از صبح و هپروت تا حاال، بدون اعتنا به بق کنمی هال را باز م در
 ...مانمی آشپزخانه تا شب م 

 حانهیافتاد. مامان ر نکیس یتو یبد  یها دوبار بشقاب از دستم ُسرخورد و با صداُشستن ظرف  موقع
که منظورش   گران،ینه با مختل کردن آرامش د میها را بُشوبا تذکر وادارم کرد که در سکوت ظرف 

به  مکه حواس کردی م محت یو نص خ یدر هال نشسته بودند. مدام توب هیو سم یموذ انی شا قاً یدق
 باشد تا شر به پا نکنم! میکارها

هم چالنده بودم تا از استرسم کم کنم، با برداشتن بشقاب   یکه مدام تو ی لرزان یهابا دست  توجهی ب
  ری سر به ز ه؛ یو سم  انیام بدون نگاه کردن به طرف شاو و دامنمانت یرو یچادر بلند دنیو پوش وهیم

 درهم از هال رد شدم.  یهابا اخم 

 به به باالخره ساغر خانوم ُرخ نشون دادن و... -

 راه افتادم.  نیرزمیو بدون درنگ به طرف ز میرا بشنوم، مستق   اتشیچرند  هیتا بق ستادمینا

. چرا هنوز  کردمی بود. حالم را درک نم نیتنم هم ُسست و سنگ دند،یلرز ی هنوز م میهادست
 همان لحظات عذاب آور بود! چرا چرا... هی! چرا افکارم مدام در حاشدم؟یلرزیم

 ساغر خانم.  -

 شدم.  خکوبی م نیرزم یبه ز  یها منته بهاوند، درست پشت پله یرایگ یصدا  دنیراه با شن انیم

 . دمیبه طرفش چرخ  یپاشنه دمپا یآشوب رو و دل پژمرده

 سالم. -

و    انیشا  یخاطر لودگسالم کرده بودم اما چون موقع سر سفره شام نشستن، به  کهن یا با
  ریو شرم از او سرم را ز نیکنم، غمگ یاحوال پرس  ینشد که با او درست و حساب  ش،یهای پرانمزه

 انداختم.

 آوردم.   وهیواست م  یومدین -

 شدم.  اشس یساعد خ  یرو شیهان یتا زدن آست متوجه
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 ؟ یخونی نماز م -

 . دیپرس یرایو گ ن یری به سوالم، با لحن ش توجهی نشست. اما ب  شیهالب  یرو تبسم

 شما؟  یخوب  -

 آرام گرفت.  یزدم و قلبم کم  یلبخند محجوب  ارادهی ب

 رو بخور بعد برو نمازت رو بخون... توهیم ،یاگه عجله ندار ،یمرس -

 یو ستارها زیانگروح کردم که سرش را باال گرفت به سقف آسماننگاهش  یرچشمی ز ری سر به ز 
 شد.  رهیزنان باال خ چشمک

 ... خورمی رو هم م وهی. مستی ن  ینماز شبه، مشکل -

 خارج کردم.  نهیاز س یو مغموم آه  نیغمگ

 ؟ یکنی واسه منم که دعا م -

 .کنمیم سهی مقا ا یلبخند پاکش را با لبخندشرور ارش حانهی و من چه وق  زند،یم م یبه رو  ینیدلنش  لبخند

 خودم...   یبعد برا کنمی شما دعا م  یاول برا -

 .کنمی زمزمه م یبا لحن محزون  دهمی لبخندم را هم قورت م  چهمین

 م؟ین یبش -

 .بنددی و پرافسوس پلک م اندازدی به سمت پنجره هال م ینگاهمین

 داخل بهتره... ینظرم بربه -

با   رلبیز شوم،ی ش مپشت  هیکه متوجه تکان خوردن پرده و سا چرخانمی گردنم را به عقب م متعجب
 .غرمی حرص م 

 ... عشوزیب  انیشا -

 .ردیگی با متانت بشقاب را از دستانم م صبورانه
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داخل؛ منم برم اتاق تا   یجز داغون کردن خود شخص، بهتره بر کنهی رو درست نم   یزیجوش زدن، چ -
 به کارم برسم. 

 . شوری مشت م میپا یو دستم رو  گذارمیهم م یرو  یحسرت پلک با

 رو حتمًا بخور.  توه یم یباشه ول -

حال و روزم   نی... ایااست که در دلم انداخته یاچه آشفته  نیا ای. خدان ینرم و سنگ خندد،یم
 !زدیمغوطه  ایارش شی چرا دوست دارم کنار بهاوند باشم اما فکرم پ ست؟یچ

 .شهی خاله نگران م ن،یچشم بانو، شما بفرمائ -

آن   یگرفت، بهاوند به من گفت» بانو« بهاوند امشب رو تمیناباور ر یو دار قلبم با سرخوش   ریآن گ در
 کرد. قی را به جانم ترز  ینی ریعواطفم. شهد ش  بیعج  یهمه استرس و نگران 

 با دل دل کردن زمزمه کردم.   رلبی ، زآسوده الیخوب با خ  شدم از حس  ُپر

 توام... ونیحال خوش االنم رو مد نی... ایل یبهاوند، خ  یخوبه که تو هست  -

 .نشاندی به لب م یو لبخند محجوب   بنددی پلک م نیشرمگ

*** 

 اش با خشم زل زدم.فرستاده ج یکندم و به مس ظیم را با غکنار ناخن  گوشت

 نه؟« ،یدی نم »جواب

 را باز کردم.   امیبا استرس پ د،یدستم لرز  یکه دوباره تلفن تو دمیکش یدراحرص  پوف

به سرعت از مغزم عبور کرد. او باز آمده بود تا سوهان روح   یزی بدنم قفل شد. چ زدهکه ی رون«ی ب  ایب »
 و روانم شود. 

 زل زدم، ده و ربع شب بود!  یو ُبهت زده به ساعت گوش  گنگ

 مان آمده است.در خانه  یموقع جلو نیکه اشده بود حتمًا   وانهید
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 .دیو رنگ از رخم پر دیچ یدراز در گوشم پبابالنگ  یبه اطراف تکان دادم که آوا یسرم را با سرگردان جیگ

  ،یلباس زجایآو ی دم دست یپاچگزده با دست شتاب  تیکردم و در نها  جکتشیر   عیلرزان، سر یدست با
 سرم انداختم و هراسان از اتاق خارج شدم. یرا رو  دمیچادر سف یعنی

که شک داشتم  کوباندی م امنهیس یهاچنان خودش را به جداره  دهیقلبم، مثل گنجشک ترس ضربان
 نشوم.  هوشی ب  یقبل از باز کردن در، از ضعف و ناتوان 

مراسم شب  یخصوصًا برا داد،ی سر ِ هردومان را به باد م اشیپروای و ب  یه گستاخ هم نیبا ا  آخر
 .آمدندیها مبعد مدت  یاش، از سارو خانواده چهارنفره  نایس د،یع

 ! نایس  یبا آن تعصب و رگ جوش  شدمی م بدبخت

 بود، چه؟ داریسکته را رد کرده بودم. اگر بهاوند ب دهیپربرسم، رنگ   یپشت در آهن تا

 .دمیکش  کیتارمه یداخل کوچه ن یگشودم و سرک صدای با خشم درب را آهسته و ب یلیمی تمام ب  با

با   شودوی م دهینور چراغ د  ریصورتش ز ازی میبود. ن ستادهیبرق ا رچراغیت   ریکه ز یمرد دنید با
 .کنمی کرده و خصمانه نگاهش م ظ یغ  ،رفتی ور م اشیتمام با گوش  یخونسرد

به طرفم قدم    نیُشل و اما سنگ یهابرق گرفت با قدم  رچراغی را از ت اشه یرا از در کنار زدم که تک امتن
 برداشت. 

منتظرش    یکارکردم با طلب  کیبه لبه چفت درب نزد  بازمه یو در را ن   دمیطرف چادرم را جلوتر کش دو
 . ستادمیا نهیدست به س

 مون؟.در خونه یجلو یوقت شب اومد نیا یواسه چ -

 نجوا کرد.  یادو رگه یصورتش با صدا کردنن یمکث کرد با چ امی در دو قدم نیسنگ

 ؟یدی رو نم آمج یاز مس کدومچیتو چرا جواب ه -

با   گونهنی. چه به سرش آمده که اشدی م دهیخشک خشک بود، انگار از قعر چاه به زور شن شیصدا
 ! ستدیو مغشوش مقابلم با شانیحال پر
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 و بددل بادقت براندازش کردم.  مشکوک

 ؟ی خورد  ای یزد یزیچ -

: حالم خوب  د یدار و بم نالفشار داد و خش اشی شانیپ  یکف دستش را رو ،یو با ُسست حالی ب
 ... ستین

 .دمی وار پرسباال رفته، محتاط  یبا ابروها آلوداخم

 دکتر؟   یخب چرا نرفت -

 دانشگاه؟ یومدیخارج شد: امروز چرا ن شیهالب  نیاز ب یمالحظه آه سرد  بدون

 طرفه باال بردم.  کیرا  میهالب  متعجب

 ...ومدمیخب، امروز ناخوش بودم واسه اون ن -

 !؟یشد ضی ناخوش! چرا؟ مگه مر  :دیپرس یبه طرفم آمد و با لحن خاص  یگریقدم د  قراری و ب  سست

دو طرف چادرم   کیمشت شد. با  میو ناخواسته دستم کنار پا دیچ یپ امی نی ربیتند و گرم الکل ز  حهیرا
 سرم ُسر نخورد.  یرا سفت گرفتم تا از رو 

 . نیسرما خوردم هم  -

دارش، حالت  یو موها  دهی. رنگ او هم پردیصورتم را کاو یو نافذ اجزا  قیدارش، عم آن چشمان تب  با
 بود. ختهیرآشفته و بهم 

 . دمیرا کاو شیسرتاپا یبا تعجب و کنجکاو گرفتمی گارد م شی جلو شهیکه هم یمن 

اش  یاآن جاکت چرم قهوه یاش حتتن  یجذب خاکستر  شرتی دارش با ت زاپ   شلواریلیوجود پات  با
 نبود. یاو عضله   یکلی مثل بهاوند ه آمد،ینرمالش م کلیهمه به ه

 . دمیناخودآگاه پرس ادیاختی تنومندش ب کل یتوجه به ه با

 ؟یکارتوام ورزش  یتهران  -
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  بارهی... استیدرد! من اسم دارم، اسمم ارش یگفت: تهران  رلبی ز ظیو پرغ  دیکش یاپوف کالفه  یعصب
 ! درضمن پارکوکارم. یدونی خودت م ،یتهران  یبگ گهید

 دادم.  هیبه لبه درب تک یتفاوت ی ب  با

 جا؟ نیا یاومد یحاال... واسه چ -

طور خاص نگاهم کرد: فردا وقتت   کیاش امتداد داد، و تا پشت گردن  دیکش شیموهان ی ماب یچنگ
 آزاده؟

 جنباندم.  یشده، مردد سر کی بار یهاچشم با

 وبگو؟ برام، راستش یدید یتو سرته، چه خواب یباز چ  -

  یاگه کار خواستمی بخورمت، م  خوامی : نترس نم دی پاش امی سوال و نگران به یاطرفهک ی  پوزخند
 ...ییجا  میفردا بر یندار

 باال فرستادم. یسر صالی و با است زیآممصلحت 

 کار دارم.  یمن فردا کل یشرمنده ول -

و در همان حال   دمیکش ماناط یداخل ح یدر، سرک نیکرد که از ماب یدارمکث کش  واریبه لبه د دست
 اضافه کردم.  حوصلهی تند و ب 

 ... در ضمن... جان یحاالم برو از ا -

 کردم.  لیما اشیجد رخ میرا به سمت ن  سرم

 ... ادیپشت سرم حرف در ب  ینشه، دوست ندارم الک  داتیپ هاجا ن یا وقتچیه مگهید -

 دستش ور رفت.  یال دشیکلو راست تکان داد و با دسته  به چپ  یو خمور با سستس سر آهسته

 ... رمی بابامحمدت م ش ی پس دفعه بعد، پ -

 برداشتم. زی ام به سمتش خخوردهُگر گرفته با مشت گره یو تن ظیآه از نهادم برخاست. با غ  دهیلرز
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 ...یدار کار ی اسکل به بابام چ -

  یلرزش  یحرکت پشت سرم مکث کرد. چنان جاخوردم که با صدا  کیداد و در  یمشتم جاخال  ریز از
 شد االن؟! یطور... چهرفتیبه زور راه م کهن یوواج زمزمه کردم: ابا خود هاج   رلبیز

دست وپام   ست،یراه ن: خره! من حالم روبه د یترق کوب یشان یپ  یبا مفصل  پشت دو انگشتش رو آرام
 که نشکسته.

"* 

بابات رفتم...  شی راست پ هی  ،یایو ن  یبهونه درآر رون،ی ب میر باش بر! فردا حاضیخشن ِ وحش -
 ؟ یمتوجه

 

را تا وسط   ی و همزمان چادر ردیم را از پشت به طرف شکمش کوباندم تا فاصله بگکرده سر ِ آرنج  ظیغ
 . دمیُسر خورده بود را با هول و اال و با عجله باال کش م،یموها

 آ! ی آریمنو باال م یاون رو یدار -

رو صورتش را مچاله کرد اما سرسختانه از رو نرفت و با حق    ینیابروها و چ  نی از زور درد ب یاخم
دختره  ستم،ین  ایارش رم،یرو ازت نگ  اتی بازی وحش  نی: دوتا طلبت... جواب اد یآمرانه توپ یجانب
 ... یوحش

 ام را مقابلش تکان دادم.انگشت اشاره  شخندزنانین

 ...یتهران  ین یبیروم اثر نداره، پاتو فراتر نزار که بد م دات یتهد -

 ش دادم.مان را نشانخانه  بازمهی خونسردانه در ن بعد

 چطوره؟ ،یکنم تا باهاش حرف بزن دارشیخودم االن ب  ؛یبزن یبه بابام حرف  یخوای اگرم م   -

ا صاف کردن گلو، بم و اش برداشت و کمرش را باال و راست تکان داد. بشکم   یرا از رو دستش
که دودش فقط تو چشم خودت   یکنی به دو نم  یک ی و بامنم  یشی دار گفت: فردا حاضر مخش 

 ...رهیم
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 راه افتاد. کوچه یبلند به انتها یهابا گام  ام،یآلود و حرص بدون اعتنا به چهره غضب  سپس

  دیاش به گوشم رسباز شدن  ژیباز شدن درب با همان ق یکه صدا  کردمی به پشت سرش نگاه م  ظیغ با
در تالش که به خود و   ق،یبا چند نفس عم دمیام کششدهداغ  یهاگونه یرو  یدست یو با دستپاچگ 

 افکارم مسلط شوم. 

بهاوند کنار حوضچه   دنیشدم با د اطی تو افتاده وارد ح یکه درب را باز کردم و با سر نیهم
 لبانم نقش زد. یرو یرسمان، لبخند پراستکوچک

 پشت در؟  هیک -

 . رومیمضطرب و وارفته م بود،ی م اشی رلبیکه در حال زمزمه ز ییکه مقابل او لرزدی و دلم م دست

 ...؟!جانی وقت شب ا نیتو ا -

هم  شیهاچشم کشد،ی صورتش م یباره کف دستانش را رو کیو  دهدی تکان م یسر آهسته
 . زنمیکارش زل م نیو استرس به ا ی. متعجب با کنجکاوشودیبسته م ارادهی ب

 ؟یکنی م  کاریچ -

 .شودی ساعد دستش خشک م ،یدگ یُبر یکه چشمانم رو اندازدی م نییدستانش را آهسته پا پرمکث،

 ه؟یچ نیا ،یوا یا -

 . پوشاندی ش را مزخم  یکه رو کشدی م نییرا پا  اشن یو آست ندینشی لبش م یرو یکمرنگ  لبخند

 ... ستی ن یزیچ -

 .زنمی م ینگران و دلواپس تشر آرام بلعم،ی دهانم را م  بزاق

و بد   کنهی جاش چرک م یبده، اگه دوا و درمونش نکن   یلی! جاش خ ستی ن یزی چ روی چ ،یچ -
 ها؟  شه،یم

 .شودی حوض بلند م یو از رو بندیهم م یپلک رو محکم

 بود؟  یچسب زخم زدم، پشت در ک  -
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 .دهمی جواب م  دهیبرچ یهابا لب  رمیگی اش منگاهم را از ساعد پوشانده لیمی و ب صالیاست با

 االنم رفت! نیو هم  جانیاومده بود ا میکالسهم -

دروغ به خورد بهاوند دهم، هنوز قهار نشده بودم که  توانستمی راستش را گفته بودم، نم  خداروشکر
 انتقال دهم و اعتماداشان را سلب کنم.  هیو دروغ را باهم به بق راست

اش، گند به با آمدن  ا یاز عاقبت کارم که ارش دمیترس یترس وجود نداشت اما م  یبرا یل یدل نیبنابرا
 به بار کند.  ییاش کرد و رسواکه نشود جمع یبزند بدون شک... گند می زندگ

گفت:   یاش نرم فشرد با لحن آراماش را طبق عادت دو انگشت شصت و اشاره، دو طرفه چشمانش  با
 .یکردی تعارفشون م

 .میگوی و پرطعنه م  شومیاز کنارش رد م حوصلهی ب

 ...الیخی پس ب اد،یکه بابا و مامانم خوششون ب  ستین یاز اون مدال -

 .کنمیاضافه م یرساتر یبا صدا سپس

 .جونی جحا  ری شب بخ -

 منی صورت محزون و غمگ  ی رو  یو لبخند کمرنگ شنومی مردانه و آرامش را از پشت سرم م خنده
 . ندینشیم

 دخترجان.  ،یشب شماهم متعال -

 . کندیم  ینمازنده  میو با سماجت برا شودی از مقابل چشمانم با قدرت حک م اشن یدلنش  لبخند

 مگه ساغر خانم؟  ه،یخوب یهوابه به چه -

  رونی او تازه از ب کهن یموقع شب، ا نی. امکان نداشت که اآوردی پشت بندش، نفسم را بند م خنده
 رفت؟ ی م ای آمدیم

گوشم با ُتن   یتو یدر مقابل پرده تور یهال جلو ،یآور وحشتناکو رعب  یطانیباره هاله خنده ش  کی 
 . زندیکه درجا خشکم م  شدی اش اکو ممنزجرکننده 
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ها از  که خنده کردی در مغز و روانم را مسموم م یانگار کس  شود،ی مدام در گوشم اکو م یطان ی ش خنده
 . کردندی نم  ین ینشسرم عقب  یتو

نگاه  کرد،ی م خیتنم س  یرا رو میکه موها یزیچ داد،ی خبر شوم و نحس را م دیکه نو یب یقر حس
 .بودی م انیو شرارت بار شا  یطانیش

  یتفاوت یکه تا نصف شب نمانده بود، و با ب  یزیمان آن هم چامشب به خانه  انیشا کردمی نم گمان
 موقع به خانه باز گردند.  نیا هیهمراه سم

 . آورمی ِابروانم جلو م یاما چادر را محکم تا رو چرخانمی ام را عقب مخشک شده  تن

 شده.  رمی کار دارم، د دیببخش  -

 اما چرا؟ د،یکشیم نفرت و خشم زبانه  شیهااز چشم ،دادی نشان م یب ی عج زی چ هیسم صورت

  حیآورش، جفت دستانش را پشت کمرم گذاشت*"و با تفر با حفظ همان خنده رعب  انیشا اما
 . کردمی م ری را تفس هیکه نوع نگاه سم  یج ی به من هاج و واج و گ زندی زل م  یبشابش

 و با ... ستیمگه نه آخه خودت کم سرت شلوغ ن راومدنا،یبه شب د  یعادت کن دیبا گهید -

  نی ایو ب ر ی رو بگ انیدست آقا شا ه،یتو... سم ن یایب ن،ی ایدم در، ب  نیستادیها؟ چرا وابچه  نیِا اومد -
 ... نیتو، هوا سوز داره و ممکنه سرما بخور

 

و    زیت یهاشم هاست و چنگاه مامان به آن کنم،ی مادرم را بعد از آن همه تعارف کنارم حس م حضور
 !من یها روموشکافانه آن 

   ست؟ی درست ن شی سرجا یزیچ کنمی حس م  چرا

 و...  رمیکم نگو شرور را دست  یطان یآن جفت چشم ش کردی م دیبه من تاک ی مرموز ِحس

خونه   یتو  یدست دیفردا، با میکار دار یکل ،ی برو تو، فردا خواب نمون ایخشکت زده؟ ب  جان یتو چرا ا -
 با توام...  یو... ماتت برده؟ ه میبکش
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سرعت خود را به اتاق   نیبا آخر ظ؛یُگرگرفته از خشم و غ  یو نامزدش، با تن  هیسم  یرگ یاعتنا به خ بدون
خشک    یبا نفس نفس پشت در با دهان  کنمی م بیزده کبا عجله قفل در را وحشت  رسانمیامنم م

 . شومی م رهی شده و مردمک حدقه زده به پنجره خ

 ... ایخدا... خدا -

  یم روکه ناخودآگاه دست راست  پرمی چنان از جا م بم،یج  یو لرزش تلفن تو یباره با آوا کی
 . شودیاز دهانم خارج م یادهنفس آسو ارادهی ب  ند،ینشی نبض تپنده قلبم م  یدرست رو  امنه یسقفسه

 کند.  دمیپشت در اتاق تا دوباره تهد امدهی ن انیشا کهنیا

م را هم خاموش  . اصالً تلفن سابمیهم م یو دندان رو کنمی م جکتیشماره ُرند را ر ظیبا غ  عیسر
 . رسانمیراحت امشب را به صبح م  الی و با خ کنمیم

 ... نهیآره، هم -

از   جیباره مس   کیدکمه آف را لمس کنم  کهن یقبل از ا یول  رمیگ یتلفن را مقابل صورتم م  مصمم
که باز پشت بند   دهمی عقلم گوش م بی مصرانه به نه یالحظه  یابا وقفه دیشماره ُرند آشنا، با ترد

 .شودی از همان خط به فرستاده م یگرید جیباز نشده، دوباره مس امکیپ

 و ... کنمی صفحه را باز م  ،یکه کنجکاوانه با شتاب واکنش دهدیته دلم را قلقک م یزیچ

دختر بود   هی کنارش  دم،ید رو سرکوچه یکردی بحث م یشب باهاش داشت که اون هیاون پسر ،ی»راست
 ؟«یدی رو جواب نم  تی بهت شباهت داشت، بماند حاال چرا گوش کمیکه 

 .کنمی را باعجله باز م اشی اول  جیمس زد،یدهانم م یکه تو یقلب  با

 یدار یجد  یرفت... نکنه جد ادتی ،ینبود ساغ نیرمون اکردنت، قرا جکت یاوف ساغر، متنفرم از ر »
 ؟« یزنی دورم م

 

. بعد از دو بوق کوتاه، محق  رمیگی اش را مشماره  عیسر اش، ی به جانبهمه حق نیو سرگردان از ا کالفه
 اخالقت؟   نیمتنفرم از ا یفهمی نم ؟یدیرو من تز م گهی:حاال ددهدی جواب م یو مدع
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 .کنمیزمزمه م  ظیبا غ مالحظهی ب

 ؟یباهاش حرفم زد ،یدیرو که د یاون پسر -

  نمیبه ماش  یجوره یکه، فقط موندم چرا   شناسمشی :نه، اصالً نمدیگوی خونسرد م ،یدارمکث کش  با
 !ستیخوب ن  یزیاونقدم ه گهید یخفنه، ول   نمیماش دونمی زل زده بودن؟ البته م

 .پرسمی م یپاچگترس، با هول و دست  جانی اضطراب و ه با

 ! کردن؟ینگاه م یجور هیبه تو  -

 را تصور کنم.  بازشمه ین یهاصورت متعجب و لب  توانستمیاز پشت خط هم م یحت

 تهیشب  یکه دختر شهی از کنارم رد م ین یماش هی دمید شدم،ی م نمیکه داشتم سوار ماشمن!؟ خب من  -
تون توقف در خونه یجلو  یاون شب  ارویهمون  دمیبرگشتم د یوقت  بهم زل زده،  کنجکاومم کرد  یناش

 !زدیم دی شد هنوز داشت منو د  ادهیکه پ  یبگم که دختره موقع نمیکرد... آ ا

 ان؟یک گولیدختره و اون پسره ژ ؟ ی: نگفتدیگویم یازدهجان ی با لحن ه سپس

 .دهمی فرو م یچارگی و بزاق دهانم را با ب  شومی آوار م ،یقال یهاشهیر  یدر جلو یجلو

 خواهرمه و اون پسره هم نامزدشه و...  هیسم -

 .دیگویم یاوسط حرفم با ُبهت بامزه  پردی م یبا شتاب با لحن متعجب  یمعلل بدون

  ،یشب مهمونکه اون یشب داشت سر تو با اون پسرمردک نامزدشه!؟ واقعًا پس چرا اون نیا -
 !کردند؟ی پاره و پوره م قهیتو،  سر  یباهاش اومد

 .فشارمی را م امقهیو با تاسف شق کالفه

 تورو شناخته و... انیاون شا دونمی فقط م دونم،ی نم -

 .زد یخی مآه از نهادم بر  ه،ینگاه پرنفرت و انزجار سم  یادآوری با  ناگهان

درمان پرسه    یموقع شب جلو نیدارم که او ا یصنم ای من و با ارش کردند،ی خودشان فکر م  شیپ  حتماً 
 !اشعیضا  ن یبا آن ماش زدیم
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 ...یزیچ هی... یساغ یه  ،یالو کجا رفت -

 .کشمیم ی ن یاز ب یق یو نفس عم  فشارمی هم سخت م یپلک رو ظیغ با

 .آمی بار کوتاه نم نیحالته اگه دوباره اتفاق امشب تکرار بشه، باور کن، باورکن ابه  یوا ا،ی ارش -

 

 باز افسار الزم شده؟  یشده ساغ  ی! چیجاده خاک ی:باز که زدکندی را از پشت خط رها م  زشی ر خنده

 .کنمیم یادندان قروچه  ری و متح سردرگم

  هیطور رفتار کردن با  نیکه ا یبفهم یخوای م یک ها؟شهی م  شتریروت ب  گمی بهت نم یچیه ادب،ی ب -
 . ستی خانم، اصال مناسب ن

 .کندی م دادیاش ب در لحن  طنتی و ش گستاخانه

 من هستم فقط زمانش با تو و مکانشم با من...  یاوک  ؟یجونم. رفتار مناسب الزم شد -

  یطور کی تا  رمیگی و از حرص گوشت دستم را گاز م رمیگیم میهادندان  ریدستم را ز یزده ال شتاب
 .کردمی را مهار م  مغ یج

ها او مدام بحث  م،یهمانند دوتا آدم متشخص رفتار کن  توانستمی م ال،یخی ب یا ی نداشت با ارش امکان
 .کردیام استفاده ماعصاب نداشته هیهم برعل  یاز آن نقطه لعنت  کردیم  ری را به دلخواهش تعب

 . شنومیباره داد بلندش را از پشت خط واضح م  کی 

 الـــــو؟ کـــجــ...  -

 بشر... یالل ش ی:  مرض الو، ازنمی با حرص لب م یفته اگر یصدا با

 دوست دالم! دوست دالم... ،یخودم شد  یجونم، بازم وحش ی:اخندد یبدون دغدغه م  بیعج

 .کنمی را با انزجار و چندش درهم م  صورتم

 ...یته... اگذاش ری تو هم تاث یرو ،یابا اون شبنم افاده  ین ی! اه اه، انگار کمال نشن؟یا هی! چه لفظیا -
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 . آورمی در م یرا با زبان زار  شیباره ادا کی

 ست؟!دوست دالم! انگار بچه -

قطع   یبا شتاب دستم رو  کنمی که درجا کپ م چدیپی گوشم اکو وار م  یاش چنان توخنده   لکیشل
 . رمیگی م  یام با شتاگرفته تمیو قلب ر یام با ناباورچانه یو تلفن را جلو  ندینشی کردن تماس م

 .زندی که گرومپ گرو مپ م  شنومی را م امقهیو به وضوح نبض کنار شق پردی به شدت م  رنگم

 . خوانمیم رلب ی را ز  دشیجد  امیو پ میگشای اش را مدم دستم، شتابان صفحه  ی لرزش دوباره گوش با

 جون.  یفردا صبح منتظرم باش وحش  -

چرا  دانمیتا درس عبرتم شود، اما نم  جوئمیم میهاآماج دندان ری زرا  نمیریخشم و حرص، لب ز  از
 صبح از راه رسد. خواستمی که نم یمن یبرا بودندی سحر، در رقابت م  ی شب با روشنا یاهیس

گوشه هال،  نیتریو ری را ز یکه دسته جاروبرق   یدرحال ندینشیم امقه یشق  یعرق رو زیر یهادانه
 . دیکشیدرون خود م اشیمکش قو لهیرا به وس زی تا گرد و ذرات ر کشانمیم

 یموها ریز  قاً یکه سفت پشت گردنم دق یروسر یرو یدست حوصلهی ب ،یمحض اتمام جاروبرق به
 . دمیگره زده بودم را کش ام؛ی اسبدم

اش به جانم منتقل صبح دم  حانهی رمامان  یکه از خواب از غرغرها یاز سر صبح موقع یبی درد عج سر
و مامان  هیبا داد و غال سم دارشدنمیب هوکیام هم ثمره شده بود، گردن درد و نبض زدن پس کله 

 بود.

قرار دارد و در   انیکرد که با شا  یدر رفته بود و بهانه تراش  رکاریبازهم از ز هیکه سم جاست ن یا جالب
 اتاقش چپاند. 

نبود   یدیبع ز یاز من دوست داشت چ شتریرا ب هیسم کهنیا داد،ی س مهم باز به او آوان حانهیر مامان
 .کردیرا هم م  چارهیمراعات من ب یاما کاش کم

هم   یاش، دستمالتا بعد ِ خنک شدن  اندازمی موکت م یاش را گوشه هال روو دسته  یجاروبرق بدنه
 . دمیکشی م یخاک و گرد جاروبرق یرو
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و با وسواس   افتمی م مانیدیسال ونیزی و تلو نیتری و شهیبه جان ش  پاکنشهیو ش   یپارچه نخ با
 خودم و مامان را آسوده کنم... الی تا خ دمیدی را م  اشی زدگکه اثر برق سابمی چنان م

 یزی از تم ز یچدوزم. همه یچشم م یمتردوازده  ین یماش  یقالبه چهار طرف هال با سه یمندت یرضا با
ترق و   یکه صدا رومی از عرقم، با انزجار به سمت آشپزخانه م سی تاپ خ عرق و ی. با بوزدی برق م 

 . دیرسی از داخلش به وضوح م لیتروق وسا

  نتیدر کاب هاوان یکه مامان را درحال مرتب کردن بشقاب و ل اندازمی در به داخل م یاز ال یسرک
 : زنمی م ی. بعد تبسم پلک ابمییم

 کنم؟   کاریچ گهیکردم، د زی مامان، هال رو تم -

 یشده که رفته تو لی: اون ذلزندی کنان لب مغر  توجهی به سمتم روانه کند، ب  ینگاه کهنیا بدون
 و... م یو زنش اومد، مشکل جا نداشته باش نایاتاق خودت بزن که س یتو  یدست هیاتاقش، توام 

 .شودی بلند م  تی با حرص و شکا ماعتراض 

 رو بده و...  هی اتاق من؟ خب اتاق سم  یمامان...! واسه چ -

 .کندی ام محواله  یو دست به کمر تشربلند چرخدیگردشده م یهابه سمتم با چشم زدهشتاب

  ستیوقت زشت نرفته که خواهرت نامزد داره و بخوان باهم خلوت کنن، اون  ادتیخبه خبه، انگار  -
کن که ساغر خانم تو اتاقش راحت بخوابه؟  یزنش خال  و نایبهش بگم اتاقت رو واسه داداش س

  دهوقت فردا و پس فردا خانواخونه خودم اون رمیم گهیمن چند روز د یمامان من، ناسالمت گهی نم
 که... زننی شوهرم سرم سرکوفت نم

 

 .پرانمی دستم را باال م یو کفر  ظیباغ

 کنمی م یکردما، باشه اتاقم رو خال  یخدا... عجب غلطخب، مامان سرم رفت به  یل یخب، خ یل یخ -
 روش...  نمیبودم ا خوری توسر شهیاوامر شما باشه مامان، من که هم یاصالً هرچ

 ساغر.  -
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و  گذاشتمیرا داخل کمد م  امیشخص  لیاتاق شدم تا وسا یبه حرص کالمش، پاکوبان راه اعتنای ب
 کند.  ینبود که فضول د یبع  نایواال از زن س دمکر ی درش را هم قفل م

 

مقاله  ونیکمد برداشتم. با حرص هرچه کلکس  یاز باال یباز کردم و جعبه کارتن   حوصلهی اتاق را ب در
  زیم ریهمه را ز  ظیهمه را داخل کارتن چپاندم و پرغ ام،ی درس یهاومجله روز به اضافه تمام کتاب 

 ام قرار دادم.کوچک مطالعه 

 باشه... یکتابام دنبال فضول  یخدا کنه هوس نکنه تو -

. زدمی م شی رو یچسب کاغذ یعنی زنم،ی به سر کارتن زل م  یبعد با دو دل  زدمی با خود لب م  رلبیز
 .کردی نم  ب یع یکارکار از محکم 

  شی آدمک را رو نیمجسمه سنگ  تیو در نها اندازمیها مجعبه   یرو یدیپارچه سف ،یو ناراض لیمی ب
  عیسر کرد،ی جعبه را م یتو یهوس تالش یکه اگر کس زنمی پارچه عالمت م  با حرص گوشه گذارمیم

 ! شدمیمتوجه م

 

 یحتمًا االن زانو بودمی نم ی. اگر وسواسزی کامالً مرتب و تم اندازم،ی م یقینگاه دق امیمتراتاق نه  به
 . کردمی م زی را تم  شیتا عصر همه جا دیو من با بودی م ختهیرم شلوغ و بهم که اتاق گرفتمیغم م

 

با   میسپس با باز کردن کش موها دارم،ی برم زی دست لباس تم کیحوله و  دره،ک یکمد کوچک  از
 ...افتمی راه م اطی حوصله، به سمت حمام کنج ح

 

با   شودی سبک م یام قدر. تن خستهدشوی آب گرم حمام، مرطوب با طراوت م لهیبه وس مصورت 
حمام   س یخ  یذرات آب با سرعت کف کاش  چالنم،یرا با دست م  میاضافه موها آسوده، آب  الیخ
 . زدیریم
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 .کنمی و سبک شدن تنم زمزمه م یته دل از رفع خستگ  از

 . شی آخ -

و از حمام   چانمیپی را دور تنم م امی و سپس حوله بلند صورت  چانمیپیم میرا دور موها یحوله دست فرز
 .شومی خارج م 

 یشتاب زده دمپا م،یهاخوردن دندانکه با بهم  زندیم  ورشیسرد به صورت مرطوبم  یهوا هجوم
 ...کنمی م یرا تا هال ط   اطیح  ریو دوان دوان مس پوشمی را م اطی ح ی کیپالست

 

  خیتنم از فرط سرما س یو تمام موها شدی گز گز م مین، کف پاهابا نفس نفس زد چپمیم ماتاق  یتو
 شده بودند. 

که در   امیشم یو به همراه بلوز  یمشک  یو سپس شلوار ورزش پوشمی تند تند م ،یزدگخ ی *" با حس  
 بودند.  کیبه روز و ش ،یسادگ نیح

 

. زنمی دست و صورتم م یو آهسته رو دارمی . کرم طراوات دهنده برم ستمیایم یقد کی بار  نهیآ مقابل
فک گردن و   ریرا ز یادیبا افراط مقدار ز  نیبنابرا کند،ی کرم دلم را گرم م حهیمعطر و خوش را یبو

 ...کنمیاطراف صورتم پخش م 

ب بده، دستم رو جوا فونیآ تون،ی کی : زندیمامان از آشپزخانه بلند داد م فون، یصدا درآمدن آ با
 دخترا...  یبنده... آها

 .شودی از اتاقش، تلفن به دست خارج م هیکه همزمان هم سم شومیاز اتاق خارج م تفاوتی ب

را   اشی شدم گو یاما نجوا افتمی . متعجب پشت سرش راه مشودی از کنارم رد م محلی ب دنم،ید با
 . بودی م انیکه مخاطبش، شا شنومیم

 ه؟ ی: کپرسدیو خونسرد م داردی را برم  دی ساده سف فونیآ دسته
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 هیو آهسته جواب داد:  نی شد، بعد سنگ رهیبه طرفم خ ین یزبیدفعه با ت کی هیچرا سم دانمی نم
 لحظه...

 ...تهیکالس: هم زندی با طعنه پوزخند م ردیگیرا به طرفم م فونیآ دسته

و   ی. با کنجکاوشودی ره داخل اتاقش ممنتظر واکنشم باشد، پشت به من دوبا کهن یبدون ا سپس
 . ستمیایم فونیتعجب پشت آ

 بله؟  -

  یکرد یباز ری با دم ش ی... وایکن  یام، شونه خال که از خواسته یکنی رو خاموش م  تی گوش گهیحاال د -
 تو!

 چند لحظه منگ مسکوت ماندم.   شیصدا  یکاوریزده از حدقه درحال ر رونیدهان باز و چشمان ب با

 وگرنه... یآی : زود م غردی م ظیاو بدون مالحظه با غ اما

 .دهمی با لکنت جواب م بلعمی به زحمت بزاق دهانم را م زدهکهی

 ! ؟یکنی م کاری چ  جانیتـ... تو... ا -

 یومدین چ،یکه ه یاومد گهید قهیفقط ده دق ید یشن قه،ی: تا ده دقدیتوپی م  یو مدع  کارطلب
 و...  شتی پ آمی وقت من ماون

 .دهمی لرزش و گرفته من من کنان پاسخ م یبا صدا دهیترس

 نه نه، باشـ... باشه اومدم... اومدم... -

که چادر  دارمی برم   یزیپوشش را از پشت جاآو نیتریدم دست کوبم،ی م شی را سرجا یشاس  عیسر
 مامان بود.  یگلگل

 ه،یاز باخبرشدن مامان و بق  یبا هراس و نگران اندازم؛ی زم م و با س یخ یموها یچادر را رو عیسر
 . رسانمی م یشتاب زده با عجله و استرس خود را پشت درب آهن



 دل رهیچ

378 
 

مان، در خانه  یجلو قاً یآن هم دق ایارش  دنیکه از د کنمیقفل در را باز م شدهبیکی نی نفس نفس و ب با
 . ماندیوواج باز مو دهانم هاج کنمی درجا سنگکوپ م 

آورش با ژست ترسناکش که به جفت  نگاه خون به نشسته و زهرترک  اش،قه یبرجسته شق  رگ
 آور شده بود.نبود که انتظارش را داشتم. خوفناک و دلهره  یزیداده بود، چ هیدستانش را به درگاه تک 

 یاش و کبودزده گردن  رونی ب رگ  ی. حتکردی م ییاش خودنما انگشت چپ  یکه در ال یگاریس و
 .کردی صورتش هم دهشتناکش م

اش  سوخته لتریو بعد با خشم، ف  ردیگیانگشتش م یال  گاریاز س یقیپوک عم  دنم،یمالحظه با د بدون
  ی: از بازکندی خارج م  ین یاز ب عی را تند و سر اشی ... دود لعنتکندی پرت م نیزم   یرا با دوانگشت رو
 اد؟ ی دادنم خوشت م

 .پردی رنگم به وضوح م   رود،ی م نییسخت پا م یگلو کیسب آشوبدل

 ؟ یچ -

:زهرمار... درد...  غردی م  یبی با خشم عج رلبیو ز کندی م کی نزد شتریرا ب  اشزشدهیتم یهاکور اخم  گره
 خاره؟ یت متن  ایآره؟  یا!؟ بچهی رو من خاموش نکن وصاب ی اون ب گهیدختره احمق، مگه قرار نبود د

 

 . چرخانمیکاسه چشمانم م یلرزانم را با واهمه تو مردمک

 نکن... زشته ما... دادیداد و ب ایارش  کنم،ی خواهش م -

االن راه  ن یاالن، هم نی:زشت و مرض! همزدی نفس م رلبیبا حرص ز نیخشمگ دهد،ی نم مهلت
 با من...  یافتیم

 .نالمی م  یبا لکنت و حدقه زدگ زدهوحشت 

 اصالً تو... ؟یگی واسه خودت؟ چرا زور م یگیم یدار یبس کن! چ  -

و ُبهت به عقب پرت   یکه با ناباور کوبدی م امنهیبا خشونت با پشت دستش، محکم به قفسه س 
 . شومیم
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که ادعات   درست رفتار کن تا درست رفتار کنم احمق، تو یدیبامن درست صحبت کن ساغر، فهم -
م مهمه اما تو...  واسه ی عنیکردم  دی حرف دو بار تاک هی یکه من وقت  یبفهم  دیگوش عالم رو کر کرده با

 ... یلعنت

. برافروخته با انگشت خورمیم کهی  یکه با منگ اندازدی به سمتم م  یزیو ت دوار ینگاه تهد غضبناک
 مونده... بجنب...  تقه یفقط پنج دق ات،قهیدق : از ده کوبدی م اشی شفاف ساعت مچ شهیاشاره به ش 

بلند و   یها مان پارک کرده بود، با گام خانه   یرو به رو  قاً یکه دق اشل یبه سمت اتومب ظیبا غ سپس
 .افتدی راه م نیسنگ

و چهار انگشت بلند   چرخدیدارش به طرفم مپاشنه کفش مارک  یکه رو افتدی به شمارش م منفس 
 وقت دارم«  قهی حاال»چهار دق یعنی دهدیتکان م دیو با تاک  دهدینشانم م دست چپش را

حرکت   نیا دنی. با ددوزمیبه او چشم م نهیچنان دست به سهم تی با حرص و عصبان ردیگی م ملج
... قفسه کشدی م قیدم و بازدم عم ی در پ یو پ ردیگی سرش را به سمت آسمان م زم،یآماعتراض 

 . شودیسخت باز و بسته م اشی نیب یهاو پره  خوردی تند تکان م  اشنهیس

درهم  میهااخمو گره شودیم  شتریسر دردم ب  د،یکوبی با مشت و لگد م یمغز سرم انگار کس  یتو
 . تنددیم

  اش،ی . بعد از چک کردن ساعت مچدهدی تکان م میسرش را برا یدارماتوم یو نگاه الت  ظی با غ  ایارش
 .شودی م کمی بلند و با ابهت نزد یهام بار با گا نیا

و زنگ   کندیکه دستش را به از کنار صورتم رد م  زنمیشده زل م کیبار یهابا حرص با چشم دندهکی
 . فشاردی را محکم م   یشاس

 !عشوریب  یکنی م کاری چ -

را رها   اشیکه با خشونت بازو کشمی را به طرف خودم م  شیزده بازو جانی با ترس و ه ارادهی ب
 : خفه شو، بهت وقت دادم اما تو انگار...کندیم
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چادر  با همان ت ی. بدون اهمشودی پر م تمیبعدش ظرف  یآبروی و ب اشیری از خوددرگ زدهوحشت 
تا با   کشانمی م یبستو به سمت کوچه بن  کشمی اش را محکم مجاکت چرم  نی سرم، آست یرو یگلگل

 است.  اوردهیرا داخل کوچه ن هاهیاش، همساکردن دادی داد و ب

که تند  یاقه یام و شق چفت شده یهادندان  ،یمهریحجم ب  نیفشرده از ا ی زنان و قلب نفس  نفس
را با انزجار   اشن یآست یبستوسط کوچه بن م؛یلحن ممکن و ُتن خفه صدا نیتر با کوبنده زدی نبض م 
 .کنمی رها م

  یی*'. توییدر خونه ما!؟ اونم تو یاومد یطور جرات کردها؟ اصالً تو چه  ام،یباهات ب  یواسه چ -
 کل دانشگاه رو پر کرده و... تی کورسرسوا یرگ یکهب 

 یزیآمجنباندم و پوزخند طعنه  یبا تاسف و افسوس سر اشی شدگو خشک   اشی زدگکپ  دنید با
 .غرمی م  رلبیز

که ممکنه من از اون  یدیدرصد نفهم هی ی!؟ حتیهست یو کالش   اشیچه ع  دونمی نم الت ی به خ -
  هیکردن با احساسات  یباز یدی نفهم شه؟ی م یوقت بعدش چخبردار بشم اون تی لعنت یبندشرط 

االنم  ؟ی انسان ؟ی!.. د آخه تو آدمارهیبه روح و روانش ب  یاممکنه چه صدمه   تی کالسدختر اونم هم
قول خودت منو  که به  رونی ب امیپاشم باهات ب ت،یبا وجود همه گندکارا یکه فکر کرد یکودن  یلیخ

 خونت تا... یتو یبکشون 

 خـــفه شـــو...! -

شده بود که  وانهید شکی ب بندد،ی هم م یرا محکم رو میهاچشم یال یالحظه یآورش، برارعب  نعره
 .کردی مراعات نم 

تکانم   ریناپذی و محکم با خشم جدا شودی قدرتمندش م یهاپنجه ریدفعه جفت بازوانم اس کی
 !؟یخزبالت رو بهت گفته؟ ها؟ ک  نیا ی:کدهدیم

 .زنمی م شی ن هیو پرکنا رودی و متاسف باال م یلبم با دردمند گوشه

 و...  یسرت با دخترا بود یکه به اندازه موها یی! تو؟یهست  یکه تو چه آشغال فهممی نم یکردفکر   -
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از گوشه چشم  یکه قطره اشک سمج  شودی محبوس م امنه یو نفس در س شودیتر م قلبم مچاله  ناخواه
 .زدیری با اندوه فرو م  یری و دلگ یچپم با دلخور

  یعنیننگ  یعنیواسه ما  حهی واسه امثال شما جزء تفر کهن یمثل من جز ا یدختر هیکردن  آبروی ب -
 ...؟!یفهمی مرگ من، م  یعن یآخرخط... آخرخط 

با تکان دادن  شد،ی م  بنیام تند باال و پا نهیسکه قفسه یصورت مبهوت و ناباورش درحال  دنید با
 .کنمی م  یتازکی انهی و شاک یبا دلخور اعتنای . بخوردی ُسر م میموها یگردنم، چادر از رو

! اصالً ؟یبد یخواستی م یجورمنو، چه ختهی ر یجواب منو و آبرو کهن یاصالً؟  ا یفکر بعدش رو کرد -
  ؟یدختر رو بخر هی یآبرو یتونی با کدوم پول م

 . لرزدی ام با بغض مچانه  ری و تغ شکستهدل

وقت رنگ    چیه ،یدختر رو به جون بخر هی نیآه و نفر یول  یرو هم داشته باش ایدن یهاتموم پول  -
  ایدناون ،یکن  یبدون تقاص زندگ  ی بتون  ایدن نیا یتو ،یتهران  ایارش  ین یبی رو نم  یبختآرامش و خوش 

 ...اومدی من تا پل صراط پشت سرت م نی... آه و نفریشی عالم م اهی در برابر عدالت خداوند، روس

خواسته   ی: ِشر نگو ساغر، کبردی کالمم را م نیخشمگ ،یابا لحن راسخ و کوبنده  دیآی خودش م  به
زه رو بهت گفته که منو از چشم تو بندازه،  غا هیصدمن  یحرفا  نیا یتورو ببره؟ من موندم ک یآبرو
 دستم بهش نرسه...  کهنیمگه ا

 

 .زنمی م اشیکارو طلب   یحواله لحن شاک یصدادار  پوزخند

که  یکرد یاز خودت شرط بند  تری عوض  یخودت گفتن که تو، سر من؛ با اون پسرا یاتفاقًا دوستا -
 من؟!  یزندگ  یتو یش رو داره که گند بزنست... حاال تو بگو، پول ارزش پول گنده زشمیجا

 ام و سرم را باال راندم: چانه  یتنگکه با نفس  زندی چنگ م میبه گلو یم یغدبدخ

اون  یساده بودم، حت  یادانشکدههم هی کهن یم؟ جز ابهت فروخته  یتر زمیچرا؟! مگه من چه ه -
 و...  یکن  یتالف یرو صورتت نزدم که بخوا که حقت بوده رو، یلیس
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 کن...: ساغر، گوش کندی را تند و آشفته صدادار فوت م   نفسش

دل و نگاه  نی و حز یریام افتاده بود را با دلگشانه  یرد شدن از کنارش، چادرم که رو  نیمتاسف ح 
ن را با بغض  لحن ممک نیتر یجد اندازم؛ی َترم م  ی موها یو رو کشمیو متاسفم باال م وسیما
 ... نمتیبب گهید خوام،ی نم وقتچیه گهید  ،یاتهران ی: ارش میگویم

 

 : اندازدی م نیطن رایدر گوشم بم و گ ای لحن قاطع وآمرانه ارش اما

!  ینیمنو بب  قهیو هر دق  هیهرثان یبه بعد مجبور نی... از ایبرس دنمه،یبه آرزوت که ند  زارمینم گهید »
» 

*** 

 

  یبه رو کهنیاش بدون االهام با آن شکم ِ قلنبه  رم،یگی م نایمقابل زن س حوصلهی را ب  یچا ینیس
 .زندی با اکراه لب م اورد،یخودش ب 

 بردارم که.  یخم شم و چا تونمیبزارش جلوم، منکه نم  -

را کنار دستش  اشی و نعلبک یو بدون مخالفت استکان چا  کشمی م یق یبه خشمم نفس عم مسلط
 . گذارمیم

 .کنمیزمزمه م یدارخش  یبا صدا رمیگی م  نایس یرا جلو یانقره ین یس سپس

 بفرما داداش.  -

 .دهدی جواب م یگردش، جد نکیع یاز باال کشدی م شوجب ک ی شیرته  یرو یدست نایس

 !؟ یخودت یتو می اومد ی! از وقتیدمغ -

 .پاشمی م یلبخند اجمال  نیو سنگ رمقی ب
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 . الیو ستین یزیکسالت دارم، چ  یکم -

 .زندی م یام، پوزخند صدادارناخودآگاه بعد اتمام جمله  رفتی که با تلفن ور م یدرحال هیسم

که مدام قربان صدقه تک پسرش   حانهی دست بابامحمد و مامان ر یرا جلو  ینیس  تیاهم بدون
 .گذارمی م نی و حز نیغمگ رفت،یم

بود   هیسهم سم ایمن گفته نشده بود. ه ها هرگز باز قربان صدقه کدامچیوجود من اضافه بود، ه انگار
 اش!و بچه  نایاسی

در اعماق   ای . جمله  ارشدهمیم  یو نگاهم را به نقطه کور زنمی م هیتک  واریجمع به د  نیترگوشه در
 . شودیم  یذهنم با قدرت تداع 

 « ینیمنو بب  قهیو هر دق  هیهرثان یبعد مجبور نیاز ا ،یبرس دنمهیبه آرزوت که ند  زارمینم گهی»د

و   یبندشرط انی جر  دنیبعد فهم ا یکه ارش  کردمی چرا حس م ست؟یجمله دو پهلو چ نیاز ا منظورش
 جاخورده بود؟! یو نافهم حساب ریاز زبانم، متح اشی نقشه لعنت

راه انداخته است تا زهرم را آب   یگربدتر بازار مس  چ،ی ام رفع نشده هدلشوره کنمی احساس م چرا
 از چه است؟! یناگوار دینو نیدلشوره و ا نیکند... ا

. آخر همه درحال گفت و خندمان  کردمی م یبگی ها و صحبت جمع، احساس خالء و غروجود خنده  با
 شده بود.  نیسرسنگ ینامعلوم لیبدعنق که چند روز بود که با من به دال هیسم یحت  بودندیم

 : برو در رو وا کن ساغر...دیگوی زنگ در، مامان خطاب به من م یصدا با

توپرش    کلیبه ه  یتکان هیسم  یکه حت بود،ی نشستن به من حرام م  زنم،یم  یپوزخند تلخ  نیغمگ
 تا در را باز کند.  دادی نم

 

حزن و تاسف   کرد،ی م  پیرا تا یزی تلفن به دست تند چ یوقت هیباز سم  شیرد شدن متوجه ن   نیح
 .افتمی شده با حرص به سمت درب راه م  یو بدتر کفر ومشیم
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مرتب   امنهی شانه و قفسه س یرا رو  امی نفتی و شال آب  کشمی م میتا زانو یاسورمه کیبه تون یدست
 .کنمیم

 ه؟ یک -

 .شومی مواجه م یزدگکه با بهاوند خسته، با تعجب و خشک کنمیهم درب را باز م همزمان

 .دمیدی شده بود و تازه بهاوند را م کیتار هوا

 .یکرد  ری! چقد د؟ییتو -

 . دیپاش می به رو یالبخند خسته  رمقی ب

 ...گمیم یسالم، اگه اجازه بد کیعل -

از   یکه با تشکر آرامدرب را گرفته بودم، شتاب زده با هول دستم را کنار پرت کردم   یاش که الاشاره  با
 کنارم رد شد. 

 کرد.  یدم دستانش تالق یهاسهی ک  ینگاهم رو همزمان

 ه؟یچ گهید نایا -

پاشنه پا   یآب رو یرفلزیش  یجلو گذارد،ی م اطیرا کنار حوضچه کوچک وسط ح  هاسهیک همه
 .کندی آب را باز م  ری و ش ندینشیم

 واسه مهمونا... وهیم کمی -

 . کندی لبم جاخوش م یرو اشیی همه آقا نیاز ا یمحو لبخند

... چرا پوالت رو  ستیخونه ن نیا یکردن برا دیتوام خر فهی وظ  ستن،یو زنش مهمون ن نایس  یول -
 ؟ یکنی خرج م  یالک

اش صورت خسته ی. دو مشت آب پر توآوردی را در م شیهادر آرامش کفش و جوراب  نهیطمان
 دایامتداد پ شش یرته یگونه و در انتها رو یتا رو یشانی پ ی. صبورانه به قطرات آب که از روپاشدیم
 .دوزمیچشم م یانهی با لبخند طمان کند،یم
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 . گفتی انگار ذکر م  کردمی دقت م  اشیرلب یزکج شده به زمزمه   یبا سر نهیبه س دست

 !دیکشیصورتش م  یو بعد دستانش را رو گفتی م یرلبی ز یزیشب هم چ آن

 ؟ یخونی دعا م -

ساعد دستانش با ذکر   یمشتش را رو یوو همزمان آب ت دهدی را نرم باال م اشراهنی پ نیآست
 . پاشدیم

 .گمی موقع وضو گرفتن، ذکر م -

 .نمینشی م رخشمهیچه درست کنار ن لبه حوض  یرو یبا کنجکاو متعجب

 نه؟ ،یخوند ی شبم ذکر ماون -

 و نرم جوابم را داد.  دیسرش را کش یکف دست مسح ِ رو  با

 . خوندمیم یاگهید یموقع دعااون -

ها را گلوله که بعد از اتمام وضو، جوراب زنمی زل م  دشیسف  یاش و مسح ِپاهابه خم شدن  لبخندزنان
 .کندی اش را به پا مو کفش  کندیم

 امروز! یدمغ -

 . شودی لبانم خارج م نی از ب یآه محزون

 ! یدیکه پرس ینفر نی تابلوام؟ دوم قدنیا -

  یباال، ول  یراست بر واریاز د  ی: عادت دارجنباند یم  یلبخند به لب سر کند،ی را که صاف م  کمرش
 !یامشب معلومه پکر

 کندی آب، تنم لرز م  ی. از سردکنمی آب حوضچه فرو م یو دست راستم را تو  کنمی را جمع م  میهالب
 .پرسم ی م تیاهمی اما ب

 ؟ ینماز بخون یخوایاالن م -



 دل رهیچ

386 
 

 است.  شیهانیآست یمرتب کردن تا  درحال

 ... ستی واسه نماز ن شهیمسجد خوندم، وضوگرفتنم هم ینه، نمازم رو تو -

 .کندی زمزمه م یو با آرامش خاص  چرخاندیم یبه طرفم سر سپس

 !سهینوی ثوابت م یخدا پا یکن  یبا وضو باشه، هرکار شهیخوبه آدم هم  -

 .زنمی کج شده لب م یبا سر ناخودآگاه

 اگه گناه باشه؟  یحت -

 .کشدی م اششیربه ته  یمتفکرانه دست ،یدار. بعد از مکث کش ردخو ی آن جا م کی

 کنه...  یدور میرج طان یش یهاخوبه آدم از گناه و وسوسه   یول  ستیمبرا از گناه ن کسچیه -

 .کنمی لبم را با زبان َتر م  نیو حز یکنجکاو با

   ؟یفتی که به گناه ب  یباشنداشته یااگه چاره  یحت -

 . بندمی پلک م یکه هول شده و دستپاچگ دوزدی را به صورتم م اشج یگنگ و گ نگاه

 بخواد مجبورت کنه که... یکه اگه کس نهیمنظورم ا -

 

 . کندیتالوت م میرا برا یاهیآ ین یبا صوت دلنش  پرمعنا

نا ُبرهاَن َربَّه َکذاِلَک َلِنصِرف َعنُه و اَ  - َت بِه َوَهمَّ ِبها َلد اَل َان رَّ لفحَشاَء ِانَُّه ِمن ِعَباِدَنا  َو َلقد َهمَّ
 . نَ یالُمخَلِص 

 

را آهسته باز   شیهاپلک یکه ال کنمی بخشش را تماشا م صورت آرامش  باز،مهیو دهان ن  مبهوت
 . کوبانمیدستانم را بهم م یازدهکه با خنده هول کندیم
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  هیخاصت شب یصدا نیا دونستمی م  دیبا یوا ،یو حافظ قرآن یقار دونستمی بود! نم یعال  یوا -
 آ... هاستی قار

 . زندی م ینی*"، لبخند شرمگ  دنیدست کش نیح  محجوب

 ممنون. یول ،یگی که م ستیطورام ن نیا گهید -

 . پرانمی جفت ابروانم را باال م یکنجکاو با

 ه؟یچ شی حاال معن  -

 .کندی نجوا م رلبی. بعد بم و گرفته زکندی م  یمیمال تبسم

ما   کرد،ی و او هم، اگر چشمش بر برهان پروردگارش باز نشده بود؛ قصد او مو آن زن قصد او کرد  -
 نهیآ وسفیچون از بندگان خالص ما بود." سوره   میرا از او دور کن   یو زشتکار یبد میگونه خواست نیا

۲۴" 

 

 .شومی لبه حوض بلند م  یبه سرعت از رو رتی و با ح متعجب

 آره؟! وسفهیمنظورت  -

 تکان داد. یسر یقوت گرفت و به آرام لبخندش

 ... جانی) ع( اشاره کردن ا وسفیبه امتحان حضرت  -

 .دمیدندان کش ریرا متفکر ز میهالب

 زن افسوس و جذاب مقاومت کنه و... هی یبایز  یجلو تونهی م یسخته، آخه ک یل یباورش خ -

 یهایل یو خ اطیخ  یلع) ع( رجب وسفیمثل حضرت  ها،ی ل ی: خدهدیو راسخ جواب م تی جد با
 که االن حضور ذهن ندارم.  گهید

 .دمیکش یاپوف کالفه   یکفر خودم،ی از سوال ب گرمالمت 
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 ...ختمی رو ر  تیمنم چا ،یایتا تو ب یولش کن اونا رو... راست -

 او هم در فکر فرو رفته بود.  افتد،ی سکوت سمت اتاقش راه م در

و بعد از در   زنمی را کنار م  ی. پرده توررومی ها باال مو از پله دارمی را از کنار حوض برم  دها یخر سهیک
 . گذرمیبه هال م  یمنته کیبار یاز راهرو ها،ی آوردن دمپا

 آورده؟  ی رو ک نای: ازندی م یلبخند متعجب  دنمیبا د  بابا

 .دهمی با افتخار جواب م   یلبخند محو با

 کرده... دیبهاوند خر -

 .گزدی لبش را م عیسر حانهیر مانما

 خدا.بنده فتهیتو زحمت ب  ستی الزم ن  یگفتی خدا؟ خب محمدآقا، شما که بهش م ِاوا چرا اون بنده  -

 ...ااهللینبود حاج خانم...  یزحمت  -

 ستادهیو اجازه ورود بهاوند، سر همه باشوک باال آمدند، بهاوند کنار راهرو منتظر اذن ورود ا یصدا با
  یُسر خورده بود را هول باال کشاند تا رو شیهاشانه   یاش که روشال  یرو ی دست عیبود. الهام سر

 .. ردیقرار گ  شیموها

انداخت. مامان هم با سرش   یبرداشت و رو یپشت یرا از رو اشیچادر دم دست عیهم سر هیسم
 انداخت.  شیهاشانه  یپاچه روتعجب چادر دور کمرش را باز کرد و دست 

 ! حجاب

باخبر   نای س یهات یاز حساس  کردمی اما درک م دادمینم  تیاهم  یهمه شتاب و نگران نیبه ا اصالً 
 رسا و خونسرد گفتم. نا،یس یهابه چشم و ابرو آمدن  توجهی بودم اما من ب 

 تو...   ایب -

 انداخت و با اشاره به مامان افزود.  نیطن یبابامحمد به گرم یصدا

 بفرما تو پسرم... -



 دل رهیچ

389 
 

 . دمیچندقدم جلوتر آمد که با هول داخل آشپزخانه چپ  یریبا سر به ز بهاوند

وقار و لحن   از ی. بهاوند جداکردمی و از ادب و متانتش حظ م دمیشنی را م اشی احوال پرس یصدا
 .کردی از خود ساطع م یخاص حهیاش، رامحترمانه 

 . کردی م ییراهنما بود که مرا در مواقع لزوم راهنما  کیبه چشم من، بهاوند مثل  شهیهم

و    ریام را با زرا تالف کرد که جواب سوال یاهیام، آکه در جواب آن سوال احمقانه   شی پ قهیچند دق مثل
 رو شدن دلم گرفتم. 

 ی. از خشونت خبرکردی و دلنواز بود به عمق جان نفود م میمال یبودن، بس  نیدلنش  نیدر ح شیصدا
 . ای بود نه اجبار. درست برعکس ارش

همه  محابا ی رساند که ب یابه چنان درجه اشیو زورگو یرا با لحن قلدور تم یکه امروز ظرف یپسر
 . دمینشخوار پاش رهیدا یاش را رونقشه

 ! اشیاز آن *" لعنت ایارش  دنیپگاه و نفهم دیآن همه تاک ی با افشا کنمی م خراب

 .زنمی مبا افسوس پچ کوبانمیهم م  یباره دستم را رو کی

 !کنهی اگه پگاه بفهمه که منو لگد بارون م  یوا -

مورد عالقه بهاوند به  ینیهل ودارچ یچا ختنیبعد از ر تی و در نها  بندمیبا حرص پلک م   چندبار
 . رومی م سمت هال

 .دادی را م نایس یهاداده نشسته بود و در آرامش جواب، سوال نییپا  یبابامحمد با سر  کنار

 دنم،یکه با د گذارمی بهاوند م یپا  یرا جلو  ینی و س شومی و الهام، خم م هیسم  رهی به نگاه خ توجهی ب
 .کندی جمع م  شتری را ب  شیتر و پاهاجمع 

 . پاشمیم  شیای همه حجب و ح  نیبه ا یکمرنگ  لبخند

 نوش جان...  -
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را بر   های نی ری از ش یکی دارش، و با برداشتن استکان لبه خوردی َتر گره م  ینی ریبشقاب ش  یرو نگاهش
 . کندی تعارف م نایرو به بابامحمد و س داردیم

 . نیبفرمائ -

 .کندی به استکان خودش م یااشاره  بابامحمد

 ... یکار بخور پسرجان، خسته -

 .کندی رو به من با اخم اشاره م تفاوت ی هم ب نایس

 ...زیبر  یمون چابرو واسه -

 .زنمی لب م یاما به آرام خورمی حرص م درونم

 چشم. -

 .دیگوی م  ییکه الهام با پررو کندی را دوباره جمع م هااستکان

 ... اری دار بخامه   ینی ریواسه منم از اون ش یاومدن -

 شد؟یمگر م ادب،ی که، حاال درست که حامله بود اما زن هم شکمو و ب  کردی ذره مراعات نم کی

. پسر  خواستی خورده بود و باز هم م یاچهارتا رول خامه شیپ  ساعتم ین نینه انگار هم  انگار
 آمد. رونیم باتاق  یاز تو ادکشانیفر یرعل ی ام نا،ی تر سکوچک

 . شودیخارج م میهادود از گوش  ام،ی خرگوش  یهااز عروسک یکی دنیبا د کنمی را که راست م   کمرم

 کمد پنهان کرده بودم و حاال...  ریرا، ز یعروسک خرگوش  آن

 . زنمیبه دست تشر م  ینیو س  زندی نبض م امقه یشق

 وروجک؟  یگفت بهش دست بزن  یک -

 ان کرد. عروسکم را پشت کمرش پنه  یبا تخس  ،یرعل یام اما

 مال خودمه... خوامی نم -
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 به سمتش انداختم. ینگاه جد یو حرص  یکفر

 عمه رو ناراحت نکن!  -

 .دی کش غی کرد و ج زانیرا آو شیهالب  ریگبهانه 

 بابا؟! -

بچه کل کل   هیتوروخدا با  مو؟ ِا ِا نگاهبچه  یدار کارشی:چ دیالهام با توپ پر به من توپ  نا،یس یجا اما
 ...کنهیم

انگار که من مقصر   زدی حرف م  یطور ی. لعنترومیو با شتاب به سمت آشپزخانه م کنمی نم  معطل
 هستم!

بامن بود که الهام هم جرات   هیو سم حانهیهمه نشانه رفتار نامناسب مامان ر های احترامی ب نیا
. چرا به او که از شب تا صبح  کردند ی مودبانه رفتار م ه یوگرنه چرا با سم زدیم شمیو مدام ن  کردیم

 گرفت؟ ی به او خرده نم یبه دست،کس یگوش شهی کنج اتاقش بود و هم

به او   یخانه پدرش هست. کس همان ی چون نامزد شده و چندروز م گفتند،ی تر به او نمکاز گل ناز  چرا
 .کردی اخم هم نم  کی یحت

 بود و هست!  هیسم  یتا بوده؛ چشم و نورچشم  ست،ین  انصاف

  نایهم با تشر س هیبود و سم  سید یرو یپلوزعفران  دنیپهن کردن سفره، مامان که مشغول کش موقع
که انگار   کردی پشت چشم نازک نم میاول مدام برابرساند که از همان لحظه  یبرخاست تا کم  شیاز جا

 !کردی اش را از من طلب مارث نداشته

 

  زیانگتر شود؛ بدتر تندخلق و فتنهپخته کهن یا یجااش بهاخالق  ان،یچرا بعد ِ عقد با شا دمیفهمی من
 . گرفتی م اشن یو مرا هدف آماج زهرآگ شدی زبان م  شیخدا به ن شهیاش هم همشده بود. زبان 

لعنت   دیبا کرد،ی م تربه یهم غر بهیکه خواهر و برادر را از غر ینیچن یا یخون یوندهایبه پ یلعنت
 فرستاد.
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و حرص کالم و خصمانه نگاهش   یکاربرنداشته بود و تا بوده، طلب  ری من قدم خ یبرا هیسم گاهچیه
 بود.  دهیبه من رس

 ور، اه!برو اون  -

را وسط سفره   خورشت آلو و مرغ  یاشه یاز گوشه سفره بلند شدم که با حرص ظرف ش ه،یسم یصدا با
 : کم تو دست و پا باش!د یتوپ رلبیباره ز  کیگذاشت. کنارم 

واموندت   یام کرد:بپا شال و موهاحواله  رلبی ز یزیچشم گرد کردم که باز طعنه تمسخرآم متعجب
 !یتو غذا، گند بزن  زهینر

 با حرص جواب دادم. یو عصب  جیگ

 . یکمک کن م ینخواست  ن،یبرو بش -

 ...کنمی: هه! به تو کمک نم زندیم ستادهیبه من ا یرد شدن هم تنه بد  نیو ح رودیم یاغره چشم

و با   رمیگیالهام، ُگر م  انهیصورت موذ دنیدفعه با د کی و  دمیکشی م ی قینفس عم ینیب یهاپره  از
 . رومی زده سمت آشپزخانه تند منبض  قهیشق

 .رمیگینان را بردارد، مچ دستش را محکم م سبد  خواستی م هیکه سم نیهم

 کردم که خودم خبر ندارم؟ یمن کار ه؟یاداها واسه چ نیا یبگ شهیم -

مردم   ینیبب  یبهتره بر ؟یپرس ی:از من مزندی م شخندیر ی وبا لحن بد کندیرا به شدت آزاد م دستش
 ...رهی دانشگاه کجا م یجا ستی ... هه خانم  معلوم نگنی پشت سرت م ایچ

 . دمیصورتش توپ  یبا خشونت جلو   یعصب

 . یزنی م یزر الک  یکردم که دار کاریتو!؟ رک بگو من چ یگی م یچ -

 ..گهیتو جون همد  نیدخترا چتونه افتاد ،یوا یا -

چشم  هیسم  یشده و ناراض اش، کوبنده به صورت جمع شده مامان و رنگ سرخ  یبه لحن تشر اعتنای ب
 . دوزمیم
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 و...  یرو به اون رو شد نیکردم که از ا  کاری!؟ چگهیبگو د  -

 . ردیگی م یکه غرش خفه مامان را در پ کوبدی م زی م یسبدنان را رو یوعصب کالفه

 راحت کن! دهیدوتا ورپر نیخدا منو بکش و از دست ا یتونه شماها؟  ا مرگ سرم! دخترا چهبهخاک  -

 .کنمی م یاو دندان قروچه  زندی پررنگ و تندتر از قبب نبض م امقه یشق

 نه؟ ای یگی م -

 من بگم... ستیالزم ن  ،یدونی :خودت بهتر ماندازدیم امدهیدرّ  یهابه چشم ینگاه تند ظیغ با

 . زنمیم اشی جانب به حق یاطرفهک ی  پوزخند

 طال که پاکه چه منتش به خاکه...  -

 . زهای چ ندیمردم نگو ،یزک ی: تا نباشد چپراندی به من م یاکهی ت بد

 .همدیبه تاسف تکان م  یو محزون سر شکستهدل

 مدرک رو کن! ؟یمن به خودم مطمئنم، شک دار -

 یدی نم  یکه آتو دست کس یریم  یرآبیز  یجور هی: آره خب، پاشدی م میبه رو یامنزجرکننده  شخندین
و  یریباال بگ یتونی وقته که از شرم سرت رو نم برمال شد اون زیکه همه چ یبدون، وقت نویا یول
 باشه.  ادتی! یکن یم منم منم نمواسه  جورنیا

 

 . خندمی م یبا بدقلق و عصب  پرغصه

 بزرگه...   یآبج کنمی ذهنم حرفت رو ثبت م ی. توچشم -

ساز خودم را از  دست  یتوجه به دهان باز مامان و چشمان مبهوتش، پارچ دوغ نعنا  چیبدون ه سپس
النه کرده است، به سمت هال و سفره   میگلو خی که ب یب یو با بغض قر دارمی برم   خچالی یتو
 .افتمی راه م اشلیطو
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  یرا جلو ای مطمئن شدم که ارش ی. از طرف بودی م ترنرا یتر و واز زهر هم تلخ   یحت ه،یسم یهاحرف 
 . گفتیرا دوپهلو م  زیهمه چ میرو یجلو پروای ب  طورنیکه ا دهیمان دخانه 

 

بهاوند   یدر فکرفرو رفته رو به رو ارادهی ب  یبارزگوشه سفره با فاصله  یحرف   چیسکوت بدون ه در
 .  نمینشیم

 ؟ یلب تکاند: خوب صدای ب ،یبدون در آوردن آوا  رلبیش که زبهاوند و اشاره کمرنگ  دنیبا د اما

 ...کنمی سرگرم م یو خود را با نان و سبز دهمی تکان م نیبه طرف یو گرفته سر نیغمگ

 میرا با حوله ضخ مس یدستان خ  د،یاش در آبچکان سف بشقاب و قرار دادن نیآخر  دنیاز آب کش بعد
 .کنمی آشپزخانه پاک م

با   شودی که مامان داخل آشپزخانه م آورمی م رونیرا از دور گردنم ب  یسرخاب یطرح قارچ  بندش یپ
 به خواهرت؟  یدی:چرا پرپرسدی م  یکاربا اخم درهم و طلب م،یکارها دنید

 .زنمی ام را پس مکردهعرق  یشان یپ یت دست روبا پش حوصلهی ب

 ما بود که تموم شد رفت!  نی ب یزیچ هی -

  کمیخونه خودش،  رهیم گهیچند روز د هیتکرار نشه ساغر، سم گهی: دکندیم یااشاره خی با توب  یناراض
 ! هیبق شی پ اریبشور و دستمال بکش بعدش ب زیرو هم تم هاوه ی... درضمن مشهی بد نم  ی مراعات کن

 . رودی م هاهمانی و دوباره به طرف م داردی معطرش را برم  یچا یحاو  ینی س خودش

که  یو خواهر آمدی پدر ومادرش م دنیبه د بار کی  یبرادر راه دورم که سال   ،یهمانیهم چه م آن
 !شدی خانه بخت م یراه  گریچندوقت د

 !دکردنیو خر یآشپز یحت زکردنیبشور و بساب و تم کردم،ی م همه را یوسط من هم حمال  نیا

مان را با  فروشگاه تا کوچه یمسافت طوالن توانستینم  اش،ی خاطر زانودردبه  یگاه حانهیر مامان
 به دست با آن همه فاصله، رفت وآمد کند. یدهایخر
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  ر یز نکی س یادغام کردم و تو هاوه یتشت متوسط با م  یرا تو هاب یپرتقال و س لکسینا متاسف
ذهنم   یبا قدرت تو ای باره صحنه در آغوش گرفتن ارش کی رآب؛یباز کردن ش  نیگرفتم. ح  یفلز رآبیش

 ... زشیآممحبت  یهاصدقه و توجه و حرف جان گرفت. قربان 

چشمان شرور و   ی! حتندشی خوشا  یو گرما یکی نزد گوشم،خ یتندش درست ب  یهانفس  هرم
 . کردی نگاهم م یا لبخندجذابکه ب اشثانه ی خب

عقده  بودم.. دهیند یشخص چیاز ه گاهچیاش که هتوجه داد،ی م یل یو یلیق  یب یجور عج  کیرا  دلم
 .دمیدی م ایمحبت خانواده را در آغوش و توجه ارش 

که   یوقت ایاشان را داخل سطل زبانه انداخته بودم! بود که با حرص همه دهیخر میکه برا ی بستن  یحت
که   زد«یم را م اش بود که به قول خودش» مخ کارها، نقشه خود ناجنس  همه آن دم یاز زبان پگاه شن

 را برنده شود. یبندشرط 

تمام   یبی ضب عجکه از سر خشم و غ دمیشنی بار م  نیاول یکه برا یزیخودم، چ  یدر کمال ناباور امروز
 اهدافش بود. بردش ی پ یبرا اشی کار. آن هم دروغ و پنهان گرفتی جانم را در بر م

اش که فقط خود متوجه یبود. نفرت ای کردن مقابل ارش یبازنقش  نی ح بمی از آن، نفرت قر ترب یعج اما
را بخواند و به    زمیانگاش نتوانست خط نگاه نفرت و شکارکردن  ینیزب یبا آن همه ت  ایارش یبودم! حت

 ببرد تا...  رونی خودش خواست من را ب الیخ

 بابا...  یا تموم آشپزخونه رو آب برداشته... نی! دختر حواست کجاست؟ بب یوا یا -

  رلبیزو همزمان  بندی را م  رآبیش  ظی که با غ چرخانمیسرم را به سمتش م حواسی مامان، ب یصدا با
 : تو معلومه امشب چه مرگته؟توپدیم

 . بندمیپلکم را دلخور م یال ،یانفس کالفه  دنیکش با

 .کنمی االن درستش م دونم،ی نم -

ازت   کارهی خواد،ی افزود: نم  نیچرکدستانم را پس زد و پرحرص و دل  عیخواستم تشت را بردارم سر تا
 ... ولش کن برو...یآدم انجامش بد نی ع  یخواستم آ، نتونست

 نرم گفتم. انمیکنار و مسلط به احساسات غل دمیاش را کششانه   ینرم به
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 برو... باشه مامان؟ ای... بگهید کنمی چشم چشم، حواسم رو جمع م  -

آ،   یکنی : حواست رو جمع م ردیگی اش را مقابلم مانگشت اشاره  اش،ی ناراض یهاو اخم دیترد انیم
 آ؟ یکرد یباز خراب کار نمییب  امین

 .کنمی اطاعت امر م ع یظاهر با لبخند سر به

 نگران نباش برو...  گه،یچشم مامان. گفتم حواسم هست د -

فوت کردم. با تمرکز   امنه یاز آشپزخانه خارج شد. نفسم را با شتاب از س یو ناراض لیمی که ب نیاز ا بعد
 شدم... سید یرو  هاوه یم دنیمشغول شستن و دستمال کش

بلند،   یها. متعجب با قدم افتمیکنار بابامحمد  ستادهیبه دست وارد هال شدم، بهاوند را ا سید یوقت
 به طرفش راه افتادم.

 استراحت کنم و...  خوردههیم خسته رمی نه محمدآقا، م  -

 کردم.  لی ملتمس ما یند سرمالحظه رو به بهاو بدون

 آوردم! وهیتازه م ؟یری م -

 باال فرستاد. یسر نیگو شرم  ا یبا ح   دنم،یبا د بهاوند

 .ادهی ... وقت زگهیوقت د هیباشه  -

 غذا تو حلقت چپوند؟!« دیتو که به زور با ؟یدلم غر زدم» اونم ک یتو یکفر

 . دمیگوشه لبم را گز ارادهی ب اما

 . آرمی م وهیاب مبشق هیباشه پس واست  -

 بار بابامحمد ختم عائله را سر آورد.  نیامتناع کرد که ا باز

 امروز همه کارا افتاد رو دوش تو...  دونمیحرف نباشه پسر، برو م -

 جواب داد. رایمحجوبانه و گ رلبی ز بهاوند
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 ! ستفهی انجام وظ  -

و   بیخودش س یبرا تفاوتی ب نا ی ها قرار دادم. سشده با چاقو دهیچ یهارا کنار بشقاب وهیم سید
 اشان شد.برداشت و مشغول پوست گرفتن  یپرتقال

بشقاب با وسواس  یگرفتم تو زی را برداشتم و پوستش را ر یلعابزرد و خوش   بیبشقاب، س یتو
 ش کردم. قاچ 

آنکه پوستش را  را با مهارت بدونپرتقال  یقراری زده از سر بو قلب نبض  یاز آن، با عالقه وافر بعد
و  کنمی سرش را با چاقو، شش بار قاچ م  یو از اول تا انتها  رمیگی اش را با کارد مسر و ته رم،یبگ

 یاکه حالت بامزه  شکافمیفشار و زور دستانم، پرتقال را ازهم م یبا کم  گذارمی سپس چاقو را کنار م
 . رندیگی مثل باز شدن غنچه گل ازهم فاصله م

را از    نایکه لحن تند س دارمی به عقب برم  یو بشقاب به دست قدم زمی خی برم می از جا عیسر تیرضا با
 . شنومی با تعصب م

 کجا تو؟! -

 .دهمیبه بشقاب کف دستم م یاکرده اشارهو کپ  متعجب

 بهاوند رو بدم.  وه یم رمی م -

 ! شیتو ببر: الزم نکرده زندی و با تحکم لب م  اندازدی م ر یرا ز  سرش

 . جوئمیلبم را با حرص م  یناراض

 اما آخه...  -

 .کندی با متانت مداخله م  عیسر بابا

 اون بشقاب رو واسه بهاوند ببره...  هینداره باباجون، بزار سم یبی ع -

 .میگوی م رلبی با حرص ز کردهظ یو غ  یعصب

 آخه... -
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 ه؟یسرجات... سم نی: آخه ماخه نداره، بشپردیم یبا لحن سرد و جد  نایس

 قورت داد. عیدهانش را سر یپرتقال ال هیسم

 جونم داداش؟  -

 .کندی اشاره م  هیاما خطاب به سم کندیام محواله  یچپنگاه  نایس

 پسره! نیو ببر واسه ا ری اون بشقاب رو از دست ساغر بگ -

بارش، بشقاب را از دستم به نفرت  یهابرخاست با چشم  شیبدون چون وچرا از جا عانه،یمط هیسم
 پرتاب شد. شی از رو بیگرفت که دوتا قاچ س یتند

 حواست کجاست؟  -

زدن تنه  نیو ح ردیگی را باال م ش یبشقاب، جفت ابروها دنیبا د یول زندیم یزی پوزخندتمسخرآم
 . زندیپچ م  نیاش، زهرآگدوباره 

 نکنه، چندتا چندتا...؟  ریتو گلوت گ  -

.  کنمیبه سمت اتاق بابا و مامان پاتند م   یبا ناراحت  عیو سر کنمی داغ م رم،یگی آتش م  آلودن یحز
اتاق خودم هم مزاحمم شود اما  یتو  یموذ یرعل یبود که مزاحم نداشتم. ممکن بود ام  ییچون تنها جا

 امی لعنتبغض  دنیام را با ترکدهشو پشت در، نفس حبس  زنمی به محض وارد شدن قفل درب را م
 ...کنمی رها م

ام بود. بدون حرف از پشت در، قفل در  باز طبق معمول تنها بابامحمد به فکر دل شکسته  یزدن تق  با
باز شد و پشت بندش لحن   یآرام  یکشاندم که در با صدا واریرا کنارتر به سمت درا چرخاندم و تنم 

 انداخت.  ن یاتاق طن مسکوت یگرم و دلنواز بابا در فضا

 ؟ یپدرصلوات یکجا -

 کردم. زمزمه یدارخش  یکنان با صدا نیفن یو ناراحت ف  ریدلگ

 ... ییبابا  جامنیا -
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 اشهدی سرم با آن صورت مهربان و چروک ی. باالبنددی و درب را هم آرام م شودی داخل اتاق م کامل
 . زندی م یق یلبخند عم

 بابا؟  یقهر کرد -

 .برداردیم نیچ امارادهی ام بو چهره  دهمی همزمان فرو م امی ن یدوباره آب ب  دنیدهانم را با کش بزاق

 مونن یمامان همش ب یاصالً واسه چ کنه؟ی خرد م هیبق یهمش منو جلو یبه چه حق ناینباشم؟! س -
 یکه خانم تو شهی هم از جاش بلند نم هی... سمگهی بهم زور م   نایس ،یینگاه کن بابا زاره،ی فرق م

نه اولشه که  هحاال خوبه شکم دومش  ؟یکه چ رهیگیم افهیام قواسه  نایطرفم زن سدوران عقده! از اون
 کسچیکه هخدا خسته شدم بس م... بهخسته  یبشه! بابا  یمبادا بچش طور خورهی از جاش تکون نم

 و... کنهی درکم نم

 .کشدی م شش یرته  یرو یدست  نیو غمگ  یناراض

 ...کنهیدرک نم  یکس  یکنی چرا فکر م گهیبابا؟ منکه هستم د  میپس من چ -

 

 مغموم زمزمه کردم.   رلبی ز یو شاک هیپرگال

  ستشین  شمونیوقته پ  یلیگفت؟ انگار نه انگار خ  یجلو روتون بهم چ نایکه س یدیبابا، د دهیچه فا -
 و... دهی جلو م  رتی بازم واسم رگ غ

 .دهدی. دلنواز و آهسته چانه باال مردیگی تم مصور یاش را جلواشاره  انگشت

حق بده به برادرت... از راه   یول دونمی همشو م دونمیم شه،ی نکرده بشنون بد م یبابا، خدا واشی -
  یخونه هم زندگ  نیا نیرزمیپسر از اقوامون که ازقضا مجرد هم هست، ز  ه ی نهیبی دور اومده و م

 هی نایس که یخودتم خبر دار شه؟یم  یمجرد، چه حال  گشمید یک یبخت و دختر دم  هیبا وجود  کنهیم
 ... بدترگهیهم هست و د نی مقدار بدب

 .شهی نم  لیدل  نیا ییبابا  یول -

 .کندی دعوت به صبر م یتبسم  و بردبار با
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بهت گفت فقط بگو چشم و  یترت هرچنداره برادر بزرگ   بیع  ا،یمدت رو کوتاه ب هی نیآروم باشه؟ ا -
واسه  یشدی بلد م  استیس کمی... دارهی نگه م یهمه رو راض یجورچه ن؟ی رو بب  هیخالص... سم

 خودت خوب بود بابا... 

 .دمیکش یانفس تند و کالفه  ده،یدرهم تاب یهااخم  با

سخته درکش  نقدیمتنفرم... ا زامیچ  نیفتن اتازشم از زورگ آد،ی بدم م یو چابلوس  یبازمن از زبون -
 ه؟ یو بق  نایواسه س

 

 .خنددی م میپشت دستم، نرم و مال یازدن ضربه  با

 نه؟ ره،ی از اون گوش در م رهی گوش م نیمامانت از ا ایمن بگم  یواسه خودت، هرچ  یریحقا که ش -

 . رمیگی اش بود را ملتمسانه مدر انگشت حلقه  یدرشت یاروزه یش را که انگشتر فچپ  دست

بزار بگه، مهم  خوادی م یهرچ ی هرک کنم،ی من فقط حرف شمارو قبول م یدونی خودت م ،ینه بابا -
 فقط شما.  ییشما

 

 .کشدیم میموها یرو  یلبخند زدن، دست ن ی ح تی بار با رضا نیا

که باباشم خوب نگاه نکن، من  هیسم نیبابا... به ا دونهیی ک یدختر  یبابا، حاال شد   کالیبار -
 ! باشه؟ اشی نادون یبزارش به پا  یول  زنهیزبون مبهت زخم   یلیخ دونمی م شناسمشیم

 فرستادم.   رونی ب میهالب  نیاز ب  یو محزون آه مغموم

 باباجون. یشما بگ  یچشم، هرچ -

 

 

 )لیفرانسی) دانشکده، کالس د
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 .دیگویم  رلبیز  یحوصلگی با ب  نیکه نازن کاومی چشم ساسان را م ریز یبا شوک به کبود متعجب

 .  استی کار ارش -

 گردنم، مبهوت مردمک در کاسه چشمانم گرداندم.  یاصد و هشتاددرجه   دنیچرخ با

 ! باهم جر و بحث کردن؟! یواسه چ -

 .دهدیتکان م  یسر لیمی را با سرخودکارش خاراند و ب  شیگوشه ابرو کالفه

 زدتتش! ایفقط خود ساسان گفته که ارش دونهی نم  یزی چ یکس -

 لب باز کرد. تی با جد مان،دنیدفعه استاد با د  کیخواستم دوباره سوال و جوابش کنم،  تا

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

 باال فرستاد. یو مودبانه سر  عیسر نی نازن

 . میکردیو فرمولش بحث م کسی درمورد مبحث تانژانت ا میاستاد، داشت ری خ -

 با انگشت به طرف تخته اشاره کرد.  ،یبا نگاه چپ یفرامرز استاد

 حواستون به تخته باشه! -

 نیاستاد دادم اما ا یهاه یو خودکار به دست، حواسم را شش دانگ تخته و توص  دمیرا گز  نمیریز لب
 یهانگاه  ین ی که سنگ اوردمیخود ن یبه رو یرا به وضوح حس کردم ول  یاشدهنگاه زوم نیبار تاب سنگ

 متوجه شدم.  ایارش

 

 

از اتمام کالس و همهمه دانشجوها، با حوصله و بدون شتاب مشغول جمع کردن لوازمم بودم که  بعد
 .با ُبهت سرم را باال ُبردم یاستاد فرامرز یبا صدا
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 !نمیبب جان یا ایمهرجو ب  -

به  یحس قو  کی ،یدرست کنار استاد فرامرز ایامت ارش ق دنیجنباندم که با د ارادهی و گردنم را ب سر
 . ختیزهرش را ر  ا یکه باالخره ارش کردی من گوشزد م

و   دیشمرده با ترد یهارا شتاب زده جمع و جور کردم، بعد با قدم  لمیهمه وسا یپاچگبا دست  هول
 : دمیاستاد رس زی کنار م یدودل

 بله استاد؟ -

 نگاهم کرد:  یگردش جد نکی ع یباال از

 د؟ یبه کجا رس  یت با تهرانپروژه  -

نثارش فرستادم و سپس با چهره   یف یاخم ظر که در سکوت به من زل زده بود. ایبه ارش  ناخودآگاه
 کنان افزودم.تپهو پته رانیگرفته رو به استاد ح 

 ... خب هنوز... زه ی. چ..راستش هنوز  -

زده با شوک به استاد چشم ام گذاشتم و حدقهقلب تپنده  یرو اریاختی دستم را ب اش،ی تشر جد با
 دوختم.

 !نیترم هردوتون، رد نیا ست،ین یاخب مسئله   یلیترم بندازم، آره؟ خ نیهردوتون رو ا یقصد دار -

 

استاد و چهره   دنی. با کنار کشماندی وواج باز مو دهانم هاج  شومیپتک کلماتش قفل م  با
 . رودیش م به دنبال   حیبه دنبال استاد، تند تند با دادن توض  ایکه ارش داردی بارش گام برم متاسف

 ! کرد؟یآب خوردن ردم م  ی. به راحتدوزمیچشم م یبه کالس خال  زدهکهیکنار تخته،  زیکنار م  همان

بود؟! انداختن  نیا رمانیگمنطق استاد سخت  ؟ی پروژه درس کیندادن خاطر انجام به  ففط
 ها!آن  نیبه خصومت ب  توجهی ب  شیدانشجوها
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شد و بعد با چهره   دهیبه شدت کش میباره بازو کی و معوج خودم بودم که  جیگ یحال و هوا در
 مواجه شدم. ای آلود ارشاخم

 ...  گمی م کیبود که بهت تبر نیآره؟ اگه هدفت ا ،یخواستی م ونیا -

من چه! چرا : به کشمی اش مپنجه یرا از ال میبا حرص بازو اشیهوکیاز تهاجم  نی و خشمگ  یعصب
 ! ؟یِخر منو گرفت

 . دیغر ظی هو با غ کی برافروخته

 آخه؟ یادندههیتو  قدن ی! اوف... موندم چرا ایگند زد یفهمی احمق! م یتز زد -

 !خوردی که دستش به مانتوام م آمدیم ماکراه  یحت دم،ی کش رونیاش بپنجه  انی را از م میبازو اعتنای ب

ام شانه   یرا از رو مف یسر کبار از پشت  نیقصد داشتم از کالس خارج شوم که ا یحرف چیه بدون
 . شوندیبا سر وصدا مقابل من مبهوت کف کالس پخش و پال م میهال یو تمام وسا کشدی محکم م

 . دوزمیچشم م میها و خودکارهاو ُبهت به کتاب یباناباور

 . عشوریب  وونهی! دیکرد کاری چ -

 .ستادیراهم، غد و مصرانه ا  یجلو تیاهمی ب

  یواحد لعنت نیتا ا جان یا میایب گهیترم د هی دیکه با یفهمی بابا نم   ؟یکنیجواب منو بده، چرا لج م -
 م،یواحد رو دوباره ترم بعد بردار نیا ستیزم نکه ال  ید آخه احمق! تو اگه لج نکن م؟یرو پاس کن 

 ...هیکاف

 

 کنم یم یادندان قروچه  ظیو با خشم و غ  شودیپر م تمیاو ظرف یبازلج از

رفته؟   ادمی ی... فکر کردعشوریب نمی نحست رو بب ختی ر خوامی گمشو! اصالً نم یدیگمشو، فهم -
حراست و ازت به جرم مزاحمت    رمی به جان خودم، م  ی... االنم اگه گورت رو گم نکنرجنابی نخ
 .کنمی م تی شکا
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جفت کف دستانش را   نیو کالفه البته خشمگ ظیو با غ دیدارش کشحالت   یموها نیماب یاپنجه 
 گرفت.  خیپشت گردنش م

 شه؟ی م یآخر چ  میبزنم به س  یدونی ساغر، م یکنی بد تا م  یدار -

خم شدم که  نیزم یرو یازه یانگی بدون مالحظه غرش او با ب دم،یپاش  شی به رو یکج  ندختلخ 
 درجا کپ کردم. اشماتوم ی اما با الت ندازمیام بکوله یرا تو میهال یوسا

  ییتو شمونهیسگ، پ  نیکه ع یوقت اون ... اونیو التماسم کن  یفتی که به پام ب کنمی م  یکارهی »ساغر،
 باشه«   ادت یحتمًا  نوینه من! ا

 . کندیو محکم، به سرعت عبور م نیسنگ یهابا قدم  می رو یاز جلو یدر کمال تعجب و ناباور سپس

 . زندیم خونیرا که به تنم شب یکه رعشه بد یاام کف کالس؛ جمله پخش شده  لیو وسا مانمیم من

سراسر وجودم را   اشیدیتهد لحن  نیاز ا یبد بود، ناخودآگاه دلشوره یعلن  دشیو تهد هشدار
 . ردیگیم

  یو هراس باور داشتم، حماقت و کله خرابش! حت میبا ب ای بودن ارشو خطرناک  یشقکه به کله  انگار
 کرده بودم؟  یباز ریبود. پس چرا با ُدم ش  دهیکه مرا دزد  یاز آن شب اشی عزم راسخ لعنت

 !امیبه من و غرور لعنت لعنت

*** 

 بعد...  روز

 .  افتمی یدو شش  ستی دو ری تا  ضیبه دور و بر انداختم که بابامحمد را درحال تعو ینگاه

 .ستمیایشمرده پشت سرش م یهاو با قدم  کنمی جابه جا م  میرا کنار پهلو امشدهبیُار ف یک درنگی ب

 . یکار نباش خداقوت... خسته  ،ییسالم بابا -

شد و همزمان با چهره    ریتا یهاچ یمشغول بستن پ ری آن ز ،ینگاهم کند، با آچرقفل  کهنیا بدون
 ورا؟  نیسالم باباجان، از ا کیو آهسته جواب داد: عل میشده از تمرکز کارش؛ مالجمع 
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 .کنمیزمزمه م ین یری و با طعنه ش شودی صورتم حک م یرو یو مت لبخندپت

 .میبابا یمنم حالمم خوبه و دعاگو یمرس -

 .راندی رو لب م  یتک خنده آرام  یخستگ با

 ؟ یامان از دست تو، خوب  -

 . اندازمی باال م  ییو لب فرو داده ابرو متفکر

 شونی کیشق! تازشم و کله ریگسخت  یاستاد نیاگه منظورت درس و دانشگاه که بله خوبم با ا -
 !ندازهی ترم م  نیبهم گفت که منو ا روزید نیهم

 .کندی اش را خشک مسوختهآفتاب یشان یپ یبا پشت دست؛ عرق رو ها،چ یبعد بستن تمام پ متعجب

 ؟ یکرد کاری! مگه چکنه؟ی م یکار نی موقع چرا همچ! اونندازهی ترم م  نیا  -

 .مدهیم هی و شش تک ستیکمرم را به سپر دو زانیآو یهاچهره مغموم و لب  با

 بشم!  یمیتهم عشوریپسره ب هینخواستم با  کهنیواسه ا -

 جعبه ابزارش جابه جا کرد.   یآچر را تو ،یامکث صبورانه  همراه

 ها بابا؟   کرد،ی قبول م دیشا یگفت یم تول یدال ،یزدیخب باهاش حرف م  -

 فرستادم.  رونیب  نهیاز س یآه سرد  پکر

 !زنمیدانشگاه م دیق گهی د فتمی ترم ب نیکه... ا  کردی قبول نم راس،یگاستادم از اون سخت  -

. دمیگردنش را واضح شن یهامهره  یو گنگ چنان گردنش را به طرفم چرخاند که صدا خسته
 . ختیر نییپا  یناخواسته دلم هر

 !یری دانشگاهت رو نم گهی! د؟یگفت  یچ -

 تکان داد. میبرا  یش کردم که متاسف و افسوس سرفقط نگاه دهیبرچبا لب  گرفته
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 دیکه با ی... بعدش رو خبرداریرو ول کن  ندتیکه وسط راه درس و آ یدیهمه زحمت کش نیتو ا -
 تو خونه؟   ینیبش  هیمثل بق

 و تحکم گفت:  تیدستش را مقابلم تکان داد و جد م،یرا بگو ملیخواستم دهانم را باز کنم و دال تا

هم نداره تا دلش خوش   یحقوق بازنشستگ هیکارگر ساده که  هی ؟یمثل من بش یک ی یخوایم »
کارگر   هی... یخوای م ونیاونا بشه؟ آره؟ تو ا یباشه، فردا بچه و نوهاش اومد خونش، شرمنده رو

نمونه و اگر   یو دِخلش خال  ادی ب  یمشتر دیکه شا اشپول روزانه  یبندره یج  دشیساده که تموم ام
 اش بشه؟«خانواده  یشرمنده رو اد،ین یمشتر

 .دمی کش  یقیبا ارتعاش نفس عم  نیو غمگ گرفته

 اما بابا...  -

 سپر و کارش شد و محکم با تحکم افزود. ضی تعو الیخی ب

چرا لگد به  ،یدارخودش نخواست که درسش رو ادامه بده و شوهر کرد اما تو که دوست  هیسم -
اما  تونستمی که م یروز رو بخور نیتو خونه و بعدها حسرت ا ینیبش یدوست دار ؟ی زنی م ندتیآ

 نخواستم، آره؟

 

کف آسفالت   با نوک کفش به رانی. سردرگم و ح اندازمیم  نیی و مغموم سرم را پا  یسکوت با ناراحت در
 . شنومی شمرده و آرامش را م ریکه لحن متغ زدمی ضربه م

رو   یک ی خواستگارات،  نیب ی خونه که بعدش مجبور بش ین یبش یخوایم ، یاگه درست رو نخون -
 داره باباجان.  قی توف  ،یکه االن دچارش  یزیبا چ  نمیبی که از تو م یزی. چ یانتخاب کن

 . چرخانمی مردمک در حدقه م ریو متح کالفه

 دو دلم. کمی ... خب راستش... اموونهینه، مگه د -

 .کندی م مکث ممقابل   یمنظور لحن شفاف با
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و اگرم   شهی خواستگارا باز م یکم کم پا   ،یو خونه باش  یاگه درس نخون  یدونی دو دل!؟ خودت م -
داره که خواستگاراش رو رد   یبی م عنکرده دختر یکه خدا کننی اونا فکر م  ،یرو قبول نکن  شونی کی
 !کنهیم

 

  رلبیز مت یکه با مال کشمیم یها، پوف بلند و صدادار ثی و حرف حد یتکرار یزندگ  نیاز ا خسته
 .کندی نجوا م

آرامش و   یهاش توکه بچه  ارهیلقمه نون حالل در ب  هی تا  کنهی پدرت، از صبح تا شب جون م نیا -
نخواست اما واسه خاطر تو هم که شده، دوبرابر کار کردم تا خرج  هیقناعت بزرگ بشن، سم 

...  یمن و مامانت باش دیافتخار و چشم ام ،یبش یواسه خودت کس یکه بتون ارم ی دانشگاهت رو در ب
  هیپس با  ،ی هست  شرفتتیچقد عاشق درس و پ دونمیساغر، م  شناسمی رو من؛ بهتر از مادرت م وت

 لگد نزن، باشه دختربابا؟  تی زندگ و ندتیاشتباه؛ به آ میتصم

 

 .کنمی نجوا م رلبیز یاگرفته یتکان دادم با صدا یسر داربغض 

 . ییبابا یشما بگ  یچشم، هرچ -

با   امی شانیپ  ،یبخش فقط سرش را جلو آورد و در سکوت آرام  نیبود. بنابرا اهیکار و سروغن   کارشلباس 
 .دی اش نرم بوس مهرپدرانه

و با دستمال دم دستش،  کشدیکه سرش را با افتخار عقب م  بنددی م نقش ملبان یرو یمحو لبخند
 .کندی را پاک م اشی ریو ق یانگشتان روغن یال

  یبه مادرت رفتن اما تو، به خودم رفت  هیو سم نایس ،یکردی فرق م هیبا بق  شهیباباجان. تو هم   نیآفر -
 باباجان... 

 ی هاهیماو با ته رخندهی ز زنمیم ارادهی که ب کندی کلمات، با غرور و افتخار به خودش اشاره م یادا نیح
 .دهمی تکان م  دیبه تاک یخنده، سر

 ...قدن یا ه،یمثل سم  ای نا؟یس هون ی باشه ع ی تعصب  قدرنیا آدی واقعًا؟! آخه به مامان نم -



 دل رهیچ

408 
 

دماغم  یضربه محکم رو  ایبشکن  هیشب  یالت اش، حآلود با دو انگشت اشاره و سبابهدفعه اخم کی
 .زنمی با ُبهت زل م ی نی و دست بر نوک ب  بردیکه ناخودآگاه ماتم م زندیم

 بابا؟! -

 .اندازدی صورتش م یرو  ین یچ یش یلحن نما با

حاشا به   ،یگی بد زنم رو م  یخودم دار  یبچه؟ جلو ی کنی تو چرا سواستفاده م  خندمی به روت م -
 پدرت 

 .کنمی کج م یحدقه زده سر یهابا چشم ام،ی نی مالش دادن نوک ب نی ح ری و متح مات

 !؟یبابا! زد -

 .پاشدی م میبه رو یلبخند بانمک  چهمین

 !نهیهم گه،ی زنش رو م  بتیباباش، غ یرو یکه جلو  یدختر یسزا -

 . دمیلب برچ یفی با اخم ظر دلخور

 آخه! یزن ی با انگشتات م یطوردرد داشتا، چه یول -

با   ن،یپشت سپر ماش یو با نگران   پرمی از جا م عیامتحان کند، سر امی ن یب یدوباره رو خواستی م تا
: فقط خواستم نشون بدم، دهدیتکان م  یسر امی رارادیبه ترس غ  یکه با لبخند پهن  ستمیای م اطیاحت

 و بعد محکم ضربه رو بزن!  جلو  اریب  یجورن یجفت انگشتات رو ا

حس   یکه درد کنمی دست چپم امتحان م یمتعجب رو دوزم،یچشم م شیهاحالت انگشت  به
 .کنمی . با اعتراض اشاره مکنمی نم

 پس چرا واسه من درد نداشت؟  -

 به لب با تاسف به آسمان اشاره کرد.  لبخند

 همه دم دستگاه رو راه بندازم! نی ا دیکار دارم و دست تنها با  یکل ر،ی برو بچه، کم منو به حرف بگ  ایب -
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 .گردانمی با سرعت سرم را به اطراف م ناگهان

 ِا پس بهاوند کجا مونده؟ -

همزمان   رودی م یآرد یو به سمت خودرو داردی سبزش برم جعبه  یرا از ال ی و انبرقفل  یگوشت چیپ
 .زندی مخسته لب 

از جاش بلند شه، گفتم امروز رو   تونستی اصالً رو به راه نبود. امروزم نم  روزمیسرماخورده، د -
 .ادی استراحت کنه و ن

 . پرسمیم  یقلبم، شتاب زده با نگران امانی کوبش ب  با

 شده...!  دکتر رفته؟   ضیمر یوا -

 .کندی دازم ماش به طرفم، پرتبسم و دقت برانبا برگشتن کندی مکث م بارهکی

 طور؟خوب نشده؛ چه یرفت درمانگاه، ول  سرهی روز یواال د -

 .فشارمی هم م یرو  یلبم را با نگران قراری ب

 هست؟  شتیبابا، پول پ  یراست ،یچ یه -

 ؟یو متعجب پلک زد: آره، الزم دار دیکش یشانیپ یرو یدست

 . دمیدندان کش ریز ی لیمی را با شرم و ب لبم

 دارم و... اجیاحت کمیشرمنده،  شدهی خال  بمی جته -

 . زندیبه اتاق کوچک اشان م یااشاره متیو مال یو با نرم دهدی نم مهلت

 بردار.  یمقدار هست، هرچقدر الزم دار هی  یاول یکشو یبرو تو -

 تکان دادم.  یکردن سردلو دل  یشرمندگ  با

 باباجون.   یمرس -

 پدرانه و پرمهر.  ش،یآالی و ب  ایری ب  خنددیم
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 ...زی برو بچه، برو کم زبون بر -

زهوار در رفته رد  یدو صندل   انیاز م ،یبعد از باز کردن در آهن  روم،ی ش معجله به سمت اتاق  با
و   یاولش را با سخت یکشو ،یداغان فکستن  زیو از پشت م کشمی ام را کنار مبا زحمت تن  شومیم

و   هنهک یهااسکانس  دنیکه با د شودی باز م یبه سخت ری گ ی. کشو با صداکند ی باز م گرفتنیکشت
تراول کهنه،   کیو بعد از برداشتن  کنمی و رو م   ریاشان را زرفته، پرافسوس و متاسف همه   یرنگ رو

 . شدندیها صاف متا حداقل اسکانس  گذارمیدفترچه م  یرا مرتب ال اشانه یبق

 

با   کنمیو به طرف بابا پا تند م  کنمی زده در را باز م شتاب شوم،ی داغان که رد م یو صندل  زیکنار م  از
 .زنم ی نفس نفس لب م

 ها گذاشتم... دفترچه شماره  یرو ال  شهیرو برداشتم، بق   نیفقط هم ،ییبابا -

 تکان دادن تروال دم دستم، نگاهش را به اسکانس دستم داد. با

 برو بردار نگران نباش.. برو  ،یابا چرا کم ورداشتب یکمه، الزم دار یل یخ کهنیا -

 . دمیرا باال کش امی نی آب ب  یتاب ی و ب یآفتاب سوزان با خستگ ریز

 قدر بسه، فدات بشم بابا، من رفتم. نیهم -

 تکان دادم که متقابالً دستش را باال برد و با محبت تکانش داد.  شیبرا یدست

 در پناه خدا دخترم... -

به سمت   ادهیپ  یآمدم با شتاب و عجله، با پا رونی ب  یکی ت و به سرعت از گاراژ مکانعمق گرف لبخندم
 بار راه افتادم.تره  دانیم

اما هر   کرد ی م بمیتعق  یکس ایکردم، گو  دایپ یراه احساس بد  انیم شدهشی ر یباره با دل  کیاما  
 نشد. دمیدم دستم عا یزیچ چیه دمیگر کاوطرف و آن طرف را با نگاه کاوش  نیقدر اچه
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ام، فارغ از  مشمئزکننده ضیضد و نق یها. بدون اعتنا به حس دمیبار رس تره  یجلو کهن یمحض ا به
  کیدرخواست  تفاوتش،ی سرش و چشمان ب یرو یفرفر یبا آن موها جوانمه یاز فروشنده ن  ا؛یدن
 ...کنمی م موترشی شغلم و ل  یوپ حتآش و س یسبز لویک

داخل  ی و نگران هاتی و با ه کنمی دم دستم جابه جا م  یهاسه یک چرخانم،یقفل درب م  یرا ال دیکل
 . شومی م اطیح

 .کنمی با خود زمزمه م رلبیز  ریو دلگ نگران

 آخه؟ یشد ضیکه مر  دمینفهم شبیچرا د -

  وارشیهمان مشت به در و د ی. با تقال خود را تو کردیمشتش مچاله م  یقلبم را تو ی! انگار کسقلبم
 تا بلکه آزادش کنند. زدیم

و زنش را    نایس تی حساس کهنیها گذاشتم و خود آهسته بدون اپله  یرا باال هاسهیو نگران ک  مغموم
پله آخر   یرو مای با جوراب نخ  م،یهاراه افتادم، بعد از در آوردن کفش   نیرزمیکنم به طرف ز ک یتحر
 .ستادمیا

  یجسم مچاله شده رو دنی. با دزنمی حال در اتاقش را آرام کنار مو آشفته  یدلم نبود با نگران یتو دل
 ام،ی ن ییپا لب  دنیبا گز یبه سخت چاندهی پ شی جاکه دور همه وارچک ی که لحاف پ نفرهک یخواب تخت 

 .کنمی بزاق دهانم، کنار تختش مکث م یدرپی پ دنیآرام آرام به طرفش با بلع

بهاوند و   یشیپرقابل ی راه ناخودآگاه با تصور واکنش غ انیاما م کنمی دستم را دراز م یو دو دل دیترد با
 .زنمی م شی آهسته صدا شیجابه  شومی منصرف م لیمی ب ش،یهات ی حساس

 بهاوند؟!  -

که با باال   کشمی و نرم به طرف خود م  رمیگی گوشه لحاف را م دیپرترد دهد،ینشان نم  یواکنش چیه
کنار   د،یکشی دهان نفس م یاز ال یبه سخت یبهاوند با صورت عرق کرده درحال  ن،یآمدن لحاف سنگ

 .کندی م خکوبمی تختش م

از   ش،یو گلو نه یبا خس خس س یو به سخت  دیلرزیو آرام م کردی سر و صورتش ُشره م  یاز رو عرق
 . دیکشیراه دهان بازش نفس م
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 .کندی قفل م ارادهی که بدنم ب اندختهیر امیرو   خیسلطل آب  انگار

 بهاوندجان...  ،یاله رمی بم -

 

با شوک و   سوزدیکف دستم م اش،ی که از داغ گذارمی م اشی شانیپ یکف دستم را رو ناخودآگاه
 . دوزمیاش چشم مدار و سرخ تب یهابه چشم  یحدقه زدگ

وخس خس با تب    دهیو به زحمت بر زندی دستم کنار م ری سرش را از ز یو ناتوان یبا ُسست  زدهشتاب
 .دیگویم

 ... جانی... انـیا -

به ضرب   اش،ت ی اش را ادامه دهد، بدون اعتنا به حساسجمله   یکه باق گذاردی نم اشخشک سرفه
 رم یگیباال م میدستانم را به تسل

 حالت خوبه که... نمیب آروم باش بهاوند... من اومدم ب  خب،ی ل یخ -

با ضعف سرش را  مالحظهی . اما بکند ی م یو صورت مچاله شده پشت سرهم سرفه خشک و بد بادرد
 .دهدی تکان م

 خوبم، ممنون ... برو... -

 . آورمیاش باال م نگران و دلخور لحاف را تا باال گردن 

 ؟یچقد تب دار نمی خبنگرانتم، بزار بب -

م با ضعف سد بگذارم که هول و دستپاچه دستش را مقابل  اشی شان یپ یوخواستم دستم را ر  دوباره
 گرفت. 

 ...شمیخوب م خواد،ی نه... نم -

که  نمینشی چه تخت متشک یرو  یو درماندگ یحوصلگی کنارش با ب  کشمیم  یو تند قیعم  نفس
 !کندی م شتریاش را با علم فاصله، محجوبانه درجا ب فاصله 
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 بهاوند باورکن، من جزام ندارم!  -

 .کنمی نگاهش م یکه حرص چاندی پیدور خود م  شتریلحاف را ب  یحال ی و با ب ناتوان

 اونقد بزنمت که نگوو...  خوادتی دلم م ،یکن ی کارا رو که م نیا -

و   زندیدارش، آب موج مچشمان خمور و تب  یو ال شوندی م  نییباال و پا یبه سخت اشنه یسقفسه
 .بودی حادش م یهم گواه سرماخوردگ اشی نی ب دنیباال کش یحت

 ؟ یدکتر رفت -

به  یاکنان اشارهنچکرد که متعجب نچ  یدفعه عطسه بلند کیدهانش گرفت و  یرا جلو دستش
 پراندم.   یوضع اوضاعش دست

 حاال دارو مارو بهت داده؟ ،یناجور خراب  -

و به قفسه کتابخانه کوچکش  رمیگی که رد انگشتش را م کندی اشاره م ییانگشت اشاره به جا با
 .رسمیم

  یول  کنم؛یم  یخال اطی فرش رنگ و رو رفته با احت یداروها را رو سهیک  روم،یشتاب به طرف قفسه م با
ام را با انزجار و ترس جمع  چهره  ن، ی لیسیلی و پ یاکوچک قهوه یهاشه یآن همه آمپول با ش دنیبا د
 .کنمیم

 ...کهنیکپسول و شربت بدن نه ا دیکه با دنی همه سوزن و سرنگ نم نیا یواسه سرماخوردگ  -

 . چدیپی ُغرُغرش را م یآلود صداو تب  کالفه

 خدا... ی... اآدی خودم... ) سرفه خشک( گفتم که... فقط اونا رو بدن، از شربت خوشم... نم -

گرفت   اشی نیب  یزده جلورا شتاب یسر داد که پشت بندش دستمال کاغذ یباز عطسه بلند  ناگهان
 فرو بست.  یچارگ ی وچشمانش را با ب

 سهیک یرا ال ه یها و بق تاسف تمام سرنگام گرفته بود. با  شده بودم و هم خنده  یهم کفر اشدنید با
 فرو دادم، قامتم را صاف کردم.
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 باال، توام بخواب... رمی من م -

  ،ینگرانم بش خوادی زمزمه کرد:نم   یام، با لحن خشکبه جمله  اعتنای بود که ب م یو بدخ حالی ب آنقد
 بفرما شما!

 

باال انداختم و  یامشهودش، شانه  یحوصلگ ی و ب اشیبا علم ِ بدحال  اش،بیلحن قر  نیاز ا متعجب
 مصرانه گفتم.

 ... آمیدر م  یوقت منم از نگران اون یفعالً که نگرانتم، هروقت خوب شد -

 

بار دست و    نیاول  یو نافذش به صورتم، برا قیکه با نگاه عم  رمیگی م زشی تم یاز فرش کهنه ول  چشم
 .شومی و دستپاچه با هول از اتاقش خارج م  کنمی را گم م میپا

 نیدرونم، دلنش بیو قر لیاسترس عج  نیکه در ح کندیسراسر وجودم را احاطه م یندیخوشا طپش
دارش  بهاوند باشم و او با آن نگاه تب شیمدام پ  خواستی که دلم م یب ی. حس عج دادی و مزه شهد م 

 !بردمی عالم را م  فیفقط نگاهم کند تا من ک

 

مسلط   انمیکه به افکار و احساسات غلت یق یو با چند نفس عم دارمی ها برم پله یرا از باال هاهسیک
ها را درست کنار  جفت کفش  یزل زده با لبخند محو امده یبرعکس پوش  شوم، خونسردانه به کفش

 ... شومیو با سکوت داخل هال م گذارمی مرتب م  یپادر

طبخ کرده بودم را در کنار   زشدهی ر جیجو که با مرغ و هو  ظیبشقاب سوپ غل اط؛ی وسواس و احت با
 تازه هم قرار دادم.  یمو یبشقاب، دو ُبرش ل

مامان  دهم،ی کنار بشقاب سوپ جو قرار م ینیس یرا هم تو  یموعمان یو ل  شنیدم کرده آو یوقت
 .کندیچپ چپ نگاهم م حانهیر

 کرده! و شر درست ن  ومدهین نایفس فس نکن تا س -
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به  امی افراط بابت توجه کردیم هیو مدام هم گال زدیطعنه م  زی ر کیبودم از ظهر تاحاال، مامان  ُپر
 نبود. شیب یابه ی پسرغر نا، یس دیبهاوند که در د

که چرا واسش   یدی م ریبه من گ ی خودتونه و دار لیفام  ی... ناسالمتگناه داره ضه،یمامان! بهاوند مر -
 سوپ درست کردم؟ 

نقش   امی شانی پ  یرو یف یظرام کرد که متعجب اخمحواله  یو نگاه تند ددیرا درهم تن شیهااخم چنان
 بست. 

  یبگم کمتر جلو  یآ... بعدشم به چه زبون یدی رو م  ملی سر ِ من، منت فام یخبه خبه، بار آخرته دار -
 پسره بچرخ! نیدور و بر ا ادیکه ز آدی ؟ خوشش نمکه ین یبی بهاوند داشته باش، م یداداشت هوا

 

اش  و لبه  آورمی جلوتر م کشم،یم م یموها یشال رو یرو ی دست توجهی و ب زنمیم یاطرفهک ی  پوزخند
 .کنمیام مرتب مشانه  یرا رو

 مامان نمونه... یشیم گهیکه د یمعروفت رو بار بزار یآشآش گرفتم، اگه شب رشته  یسبز -

 .دهدی به تاسف و اکراه تکان م یکه کالفه سر کنمی نثارش م یزیبند حرفم، چشمک ر پشت

 ش، نبات بزار که تلخ نخوره، پسره طفلک.کرده دم یالاقل تو -

 .اندازمی باال م  ییو سردرگم ابرو جیگ

 نبود واال! ادمیآ،  یگفت یخب شد -

  ییو دو شاخه نبات طال دمیکش رونیها را ب شاخه نبات  هشیو داخل قفسه، ش  نتیکاب یاز ال سپس
 قرار دادم.  یاستکان خال یبرداشتم و تو

 .زنمی رو به مامان مضطرب، خونسردانه لب م شدم،ی که از آشپزخانه خارج م ین یح بعد

 و زنش کجا رفتن؟  نای حاال س -

 داد. اشی نیب یرو   ینی چ یو جد سرد
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نکن، زود   ری شهر بزنن... توعم د یتو یگشت هیبرن  دیورم شااز اون  رفته واسه زنش، جگر تازه بخره، -
 . ایب

اما در کمال   رومیم یاچشم غره  کرد،ی م یباز امی که در هال با عروسک خرگوش یرعل ی حرص به ام با
و به طرفم  زندی م شیهاو دستانش را پشت گوش  آوردی م رونیزبانش را تا انتها ب  ،یناباور
 .کندی م یدراززبان 

 .با خط و نشان گفتم شیرا برا  میهادرهم، خصمانه چشم یهاو اخم  بازمهی با دهان ن واجهاج

 !. ستمیت نعمه رم،ی اگه حالت رو نگ -

 : برو بابا! دهدیادامه م اشی بازبه زبان  گستاخانه

  ینیس ی سوپ رو اتیکه محتو یطور اطیو غضبناک از هال رد شدم و با احت کناننازکچشمپشت 
 .دمیدر را کش رهی و مضطرب دستگ  قیرفتم و پشت در اتاق، با چند نفس عم نیی ها پااز پله زد،ینر

 من اومدم.  -

ش خم شده بدون مکث در اتاق را باز کردم که بهاوند، به شکم رو لبه تخت  نی بنابرا دم،ینشن ییصدا
 . ختیو من هم جان به جان دل و فکرم فرو ر کردی م یدیشدخشک و خلط  یهادرحال سرفه 

به طرفش با   یفرش رنگ رفته، قرار دادم و به تند یرا همان کنار ستون رو   ین یو شوکه س دهیترس
 . دمیوحشت دو

 خدا... یبهاوند... وا یا ی؟! اچت شده ،یوا -

دستم را پشت کمرش گذاشتم و آرام آرام   دهیاز عرق شده بود، ترس سیصورتش سرخ و خ  تمام
 آه از نهادم برخاست. یاسترس اش،ی مشک راهنی پ یس یمشت پشت کمرش کوباندم که از خ

 . دمیآنفوالنزا افتادم. مضطرب و با دلشوره پرس روسیو ادیباره  کیبد بود!  یل یخ  حالش

 ؟ یبهاوند، نکنه آنفوالنزا گرفت -

 زل زدم.  یدر هوا معلق ماند و متعجب با گنگ ارادهیبلند شد که دستم ب یبه سخت شی از جا محابای ب
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نگاهم کند، با لحن سرد   کهنینشست. دست به دهان بدون ا یتختش با سرفه سخت  یزحمت رو به
 ؟ یزمزمه کرد: چرا نگرانم  یو خشک 

 پلک زدن، ناباورانه لب زدم.  یوضوح جاخوردم، با شوک ب  به

 ! ؟یچ یعنی -

 و چهره درهم کشاند. دیرا با شدت باال کش اشی نیب

 ندارم، من جمله تو!  یبه ترحم کس   ازیمن ن کهن یا یعنی -

 ش وا رفتم. تخت   یبه رو ری و متح مات

 محضه... یوونگ یواقعًا د کنم،یتو ترحم ممن بهبهاوند؟ من!  یگیم ونیوا! هذ -

 ه؟یچ یتوجهات برا نیا ه؟ی: پس چپرسدی تند م متعاقب

 : البد ترحم؟!دهمی صورتش تکان م یجلو  یدست یعصب

 : هه ترحم!میگویبه قلب و احساسم م  زی و گزنده تمسخرآم تلخ

و از گوشه چشم دلخور و   ستادمیتخت شتابان ا یاز رو یو معنادارش، گرفته و کفر نیسکوت سنگ از
 نفسش را فوت کرد.   یرانی و ح یکردم که با کالفگ رنگاهشیدلگ

 ه؟یکارات چ نیا یپس معن  -

مرتب   اشنهی س یو رو کشمی لحافش م یرو  یدست یکه حرص رفتی اعصابم رژه م یرو اشی خلقکج
 .کنمیم

 کارا؟! کدوم  یمعن -

 و با تبسم نفس گرفت.  چاندیاش پ اش را باال کشاند و گردنزده به تن  ُبهت

 ؟ یکنی م کاری چ -

 مقابل صورت مبهوتش، با انگشت به خودم اشاره کردم.  یریاعتنا، دلخور و با دلگ بدون
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که  یکنجکاو ی لیاگه خ ینگرانتم به خودم مربوطه نه تو ول کهنیا گم،ی کارام رو بهت م  لیدارم دل -
 ...گمی م  یاوک ،یبدون

 

 .کنمیم میهاهیوارد ر جانی را با تقال و ه مق ینفس عم سرگردان

  یتو ،یضیاز درد و مر یدار یباشم وقت تفاوتی و بهت ب نمیوضع بب نیا یتو رو، تو تونمی چون نم -
  ستین  لشیدل یهم نسبت به تو دارم ول یاعالقه هیوسط  نیا نمکی ! درسته حاشا نمیچی پی خودت م

 ...ایکه بهت ترحم دارم 

 !هی: همش از سر ترحم و دلسوزتوپدی م  یو فشار عصب ظیسرعت با غ  به

 

 .کنمیو رو شده آه سردم را با شتاب رها م ری ز یقلب  با

 ترحم! واقعًا چرا؟  یگی خواست بهت توجه کنه بهش م یهرک ی عنیتو،  ینی چقد بدب -

اش  شانه یدستم را رو یو ملتمس بی زل زده بود که با حال قر یچهره سرخ و ملتبهش با دو دو زدگ  با
 نجوا کردم. یاخفه  یتر با صداگذاشتم و محزون 

 نکرده! خیواست سوپ درست کردم، بخور تا  -

 .دیپرس  یدارگرفته و خش فوق  یقب گرد کردم که با صداع ریدستم را برداشتم و دلگ زدهشتاب

 ناراحتت کردم؟  -

... وا  ماندمی م  شتریاگر ب   دیترکی. بغضم مافتمی راه م یبه طرف خروج  توجهی و ب زنمی م  یپوزخندتلخ
در دل و قلبم جوانه زده و حاال شکوفه  یکه به تازگ ی. احساسگفتمیو احساسم را به م دادمیم
 .دادیم

بود. جواب آن همه عالقه و  دهینبودم، بهاوند ناخواسته دلکم را رنج یموقع  چیُپرتر از حاال ه 
 کرد، ترحم!  یجمله تالف نی بودم را با بدتر ختهیر  شیکه به پا یاحساس
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آهسته   یل یبلوزم خ  نیآست بارهکیکه  کنمی را که باز م یدرب آهن  شوم،ی کلمه تا ابد متنفر م نیا از
 .دهدیم  ین یرا از ب میهای آرامش جانم؛ و دلخور اش،ن ی و پشت بندش لحن دلنش شودیگرفته م

 که بره...  مشیبفرست  تشکری رو ب کنهی که بهمون محبت م یناراحت کردن کس ستیتو مرام ما ن -

 . کندیزمزمه م یاشدهبا لحن محجوب و بم  ری که سر به ز کشمیرا باال م امی نیب  دلخور

 خاطر من.نرو... ساغر... به  -

  یخوش تی بار از طرز صدا کردن اسمم، نها نی اول یعاشق اسمم شدم. برا کنمیبار حس م   نیاول یبرا
که به  دیآی خوشم م  یل یخ یآور دلنواز مرداز اسم و لحن رعب  بارن یاول ی. براشودی م ری در جانم سرز

 .شومی م اعتنای ذهن و عقلم ب یتو ترس و  میب

 ...!ساغر

  یپلک رو یناشناخته سراسر از خلسه و خوش  یای و با دن  آورمی بال در م شوم،ی بهاوند، ساغر م یبرا
 معشوق. یدر جام و نوش برا یم کنمیو اطاعت م بندمیهم م

 

  کندویاش لبخندم را شکار م زدهکه با نگاه شرم  چرخمی پاشنه پا م یبه طرفش رو  یلبخندمحو با
 . ابندییم کش  یکم  شیهامتعاقب لب

 .خوامی معذرت م  -

همزمان با   رومی م  ینیام، به طرف س خواسته  لیو برخالف م گذارمیهم م یرو  یسکوت پلک آرام در
 .کنمی لرزان و مرتعش زمزمه م یصدا

 روتختت...   نیبش -

 یهاو با چشم دارمی برم  یرا دو دست ین یکه س ندینشیتختش م یو رو دهدیتکان م یسر عانهیمط
 .دارمی م به او، به طرف تختش قدم برم خاطر اعتراف به  یفرار

 سوال؟ هی -
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 :بفرما بپرس. ندینشی دار چهار قد م و ملتهب با چشمان تب  نیتختش، سنگ یرو

 . دمیبه شک لبم را متفکر گز دو

 ترحمه؟ یمن همش از رو یکارا یزده که فکر کرد  یبهت حرف یکس -

  دهیوبا تعلل بر شدندیآلود مدرجا اخم اشیهوکیابروانش را خواست باال بپراند که با سرفه  جفت
 نگفته! یزیچ یدار امتناع کرد: کسوزنگ 

 تخت قرار دادم. یرو  شیرا مقابل پاها ین یس شخندزنانین

 بهت گفته؟  یزیشب چاون هینم... اه سمتو! خب بزار حدس بز ؟ی آره اونم ک -

با قاشق   اشهانهیاندر سف بشقاب را برداشت و در سکوت عاقل یرو یاشهی درپوش ش مالحظهی ب
 سوپش را هم زد*" اتیمحتو

 زده، ها؟   یباد کرده و بهت حرف شی خرک  رتیباز رگ غ  نایس ای -

و متفکر نگاهش   دیاش را با جمع کردن صورتش چشش کرد و مزهُپرشده از سوپ را وارد دهان قاش
 خشک ماند.   مویل دو ُبرش  یرو

را داخل    موی ل توجهی را با غضب برداشتم ب موی مقابلش نشستم و دست دراز کردم، دو ُبرش ل یحرص
 !دیپاش وارق یرق  ،یحرص دست و صورت بهاوند و من ِ یرو مویبشقابش چنان چالندم که آب ل

 : مهمه واست؟ کندی صورتش را پاک م  یرو موی ل دهیذرات پاش یکف دستش را رو  یبهاوند با آرام اما

 دمی غر رلبیز  یبی با حرص عج نهیبه س دست

 ! آرمی حالش رو جا م بوده،ی بفهمم کار ک -

 . زدیآرام انگار که لبخند م یلی و خ صدای ب  خندد،یم

نگاه  کهنیکه بعد از ا مانمی م اشره ی زدن با سکوت فقط خ  لبخندی و جذابش ب  نیصورت دلنش محو
 .شودی اش به همان سرعت محو م خنده  افتد،یام مچهره  یبراقش رو

 !یجالب  یل یخ -
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 که در وجد او هستم به سوپش اشاره زدم. اورمی خودم ب یبه رو کهنیکج کردم بدون ا گردن

 زدا...  خی -

را برداشتم و از دم کرده    ینیچ  یاستکان برداشتم و قور یها را از النبات از شاخه یکی خود  سپس
 : ختمیاستکانش ر یتو  یموعمانی و ل شنیآو

دو  هی ده، یو تب لرز مف نهیواسه خلط س یل یخشکه، خ  یموعمانی و ل شنیمعجون دم کرده آو نیا -
 ...یتون ی و م شهی ت بهتر مسرفه ،یو بعدشم استراحت کن  یبخور وانیل

 که حد ندارد. خورمی باره با سوال وسط کالمم، چنان جا م کی

 ... یکارا کن  نیتاحاال، از ا دمیند یکسچیواسه ه -

حرکاتم را برانداز   رهی . متعاقب با نگاه نافذ و خرودیکلماتش، باال م یادا نیح  وارک یکه اتومات  سرم
 . کندیم

 عالقه؟  ای یبزارم؟ نگران یرو چ کارات   نیاسم ا -

 .کنمی و مبهوت لب از لب باز م سرگردان

 مهمه واست؟  -

 انگار که... زدی م یطور ک یکردنم را داشت، امروز  رانی . قصد واشیهم لبخند محو لعنت  باز

 تبت چنده؟  -

 .کندی م کی پرپشتش، متفکر چشم بار یهامژه یدر پ  یبا پلک زدن پ  ام،رمنتظرهیاز سوال غ متعجب

 چطور؟  -

 .کشمی ام مصورت ُگر گرفته یرو یدست

 ... یواسشون ندارم ول یکه خودم جواب یپرسیازم م یسواال هی -

 بود که آهسته پچ زدم. امرهی خ مصرانه
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 شد واسش!  دایپ یدرمان  دیبه منم بگو، شا  یدیهروقت حال امروزم رو فهم -

 یااشاره  تعارفی . بشودیم دهیبه دنبالم کش شیهاکه سر و چشم شومی د متختش بلن یاز رو سپس
 .کنمیبه استکان سبز رنگش م

 واسش، حرومش نکن. دمیحتما بخور، زحمت کش -

 . شنومی آرامش را با با خش و دو رگه از پشت سر م یصدا

 چشم بانو.  یبه رو -

عشق و دوست   یفقط از رو طنت،یش یاو بدون ذره  ایری ب رد،یگی به وسعت جهان عمق م لبخندم
 .شدی کالم خالصه م کیکه در  یداشتن به پسر

 عشق« »

 مانده است. امی اطلس راهنیپ یاما عطرت رو  نخواستم

 

 .رومی و متعجب کنارش م نم یبی م نکیورودم به آشپزخانه، مامان را هول و دستپاچه کنار س با

 مامان؟ شدهی چ -

بهم خبر داد، الهام دردش گرفته و مجبور شده ببرش   نایاالن س نی: هم بلعدیسخت مدهانش را  بزاق
 . مارستانیب

 .خارانمی را م میو با تعجب گوشه ابرو متفکر

 مگه وقتش بود؟  -

بشه، جواب اون مامانش   شیاگه طور یوا دونمی : نمکوباندی و آشفته دست پشت دست م مضطرب
 ...یوا یوا م؟یبد  یرو چ

 .دهمیگرم کننده جواب م برداشتن استکان از آبچکان، دل  نیحتاسف   با
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که صبر نکرده تا   تحملهی و اونقد ب کنهی جگر م اریشکمش و نیغلط کرده، به ما چه که دخترش با ا -
 ...اره یو ب  رهی شدش رو بگبره واسش کباب  نایس

 

 یرو قاً یو اد ِ رو لباسم دق  دیجه رون ی را باز کردم که آب با فشار ب  رینگه داشتم و ش رآبی ش ری را ز وانیل
 کرد.  سی شکمم را خ

 !یَاه، لعنت -

 ... اری: تلفن کجاست؟ تلفن بدیچرخ  یو سرگردان یدور خودش با کالفگ  توجهی ب مامان

 گردنم را عقب کشاندم.  یبا منگ زدهرت یح

 ش؟ ی گذاشتکجا  ،یحرف زد  نایبا س کهنیبعد ا آدی نم ادتی -

از فرط درد، جمع شد اما  میهابرخورد کرد و اخم  نگیباره چنان مرا پس زد که کمرم به لبه س کی
  ستیخدا... ن یکجا گذاشتم؟ ا ست،یکرد: ن  یدور و برش را بررس یو آشفتگ یشان یبا پر حانهیمامان ر

 ست؟ یکه ن

  یمان را روساده میسی صورت مچاله شده، نگاهم را با حرص به دور آشپزخانه چرخانم که تلفن ب  با
 !افتمی ی اجاق گاز در کمال ُبهت زدگ یدرب قابلمه رو

 مامان...! -

 ؟یگی م  یتو چ ه؟ی:ها!؟ چد یو سردرگران با حرص به طرفم چرخ  یعصب

 شاره کردم. با حرص به تلفن ا  دمیکش یپوف حوصله ی و ب  آلودتاسف

 ست!در قابلمه  ی هاش، اونجا رواون -

 . دیاش کوبگونه یرو یدست یپاچگو هول با دست  نینماد

 خدا مرگم بده، تلفن سوخت... سوخت...  ،یوا یا -
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و لمس    ،یدگیدمحل ضرب  یبرداشت، ناتوان با رساندن کف دستم رو   زیدوان به طرفش خ دوان
 محل درد، *"

زخم نکرده باشد قطعًا کبود کرده   زش،ی با لبه ت  یفلز نکیقرمز شده باشد! س شی دادم که جا احتمال
 بود.

 خدا... یا...شهیالو محمد، محمد... الو... صدا قطع و وصل م -

 ینامفهوم یزهایچ رلبیو ز دادی دستش را تند تکان م یکرده به مامان که با آشفتگ سنگکوب
 . وزمدیو گنگ چشم م جیگ گفت،یم

 !؟یزن ی به بابا چرا زنگ م -

زنگ بزنم؟    یکنم؟ به ک  کاری: پس چ غردی م نیچرکرو کف آشپزخانه بلند بلند با حرص و دل  قدم
تو  گم،یرو م  نایچرا دارم واسه تو ا فهممی وقت اون... اصالً نماون مارستانیعروسش رفته ب یناسالمت
 !ستی ن تی حال تی چیکه ه

 .میگوی تند و نگران م ام،قهیبا نبض زدن شق   یعصب

  اد؟ی بابام ب هیکار داره، توروخدا نگرانش نکن... چه کار ی لیبابام امروز خ  اد،یخب زنگ بزن آژانس ب -
بابامو زابراه  کهن یخودش همت کنه بزاد نه ا  دیاون الهام شکمو با آد،ی از دستش برنم یکارچ یه یوقت
 ... یکن

 

  دن»یبابا، به محض شن تیبه موقع توجهی من رفت که در جا الل شدم، مامان ب چشم غره به  چنان
رفته  نایس ؟یی: محمد! کجازندی کنان و اشک و البه پشت خط زار م  نی ف نی الو« گفتن بابا، ف

 ... مارستانیب

 

 با بهت ناباور زمزمه کردم.   رلبیز

 بابامو سکته داد که! اخدا،ی -
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:  کوبدیم اشنهیسقفسه  یرو یب ی اش با حالت عججمله یادا نیه حمقابل مامان ک یبا نگران عیسر
  ننیبیخانوادش از چشم ما م اد،ی سرش ب ییمحمد دختره اگه بال مارستانه؟ی من چه بدونم کدوم ب 

 ...افتمیخودت رو برسون... باشه باشه منم االن راه م یآ... زود

گفت: برو   رلبیز  طیبا غ دی کوب امنه یس  یباره با حرص تلفن را تو کی رم،ی خواستم تلفن را بگ تا
 ور، اه...اون

:  دمیبلند داد کش یام از آشپزخانه تند با هول و واال خارج شد که کفرکپ کرده چهره مالحظهی ب  سپس
 گفت؟  یِا مامان، بابام چ

 نیا یتو یآورد  ریقت گ: اوف ساغر االن ودیبه گوشم رس یابا غضب مادرانه  زش یاعتراض آم  یصدا
 ؟ یری و و یریه

 

  ،یمشک فیسرش انداخت و با گرفتن ک  یرا رو اشی چادر مشک شانیفرز و پر ،یکمال ناباور در
  م،یبود خبرت کن  یزیچ یآ... اگر کار ینر  ییخونه، جا  نیراه افتاد: بش یزده به طرف خروجشتاب

پسره، خونت رو حالل   نیا شی باز پ  یخدا بشنوم رفتلباس ِمباس نوزاد الزم شد... ساغر به دیشا
 آ... کنمیم

 

 مامان من...  -

ام از در هال عبور کرد و در را محکم پشت سرش  زدهچشمان وق یاعتنا در کمال ُبهت، از جلو بدون
 کوباند. 

هروقت   الی بودم. مامان ل ستادهیچند حس مختلف ا  یچارچوب در، با اندوه و نگران  انی و تنها م تک
مثل تماس   کردی را م شیازده و عجله افراد، کار شتاب  هی بق  تی اوضاع و وضع ال یخی ب شد،ی آشفته م

 . ختی را ر میزهر بابا شکی اش که ب انهیگوآن لعاب تملقبا  اشیهوکی
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در حال  یاز دلشوره و نگران  کهن یبا ا شد،یم دهی تلفن کش یبه دست مدام چشمانم رو کتاب
رو به راهه،   زیخوبه، همه چ زیهمه چ کردم»ی م نیم، به تلقآرامش ذهن  یاما برا بودمیدادن مجان 

 آروم باش، آروم باش ساغر« 

 نروم و بهاوند طفلک را زابراه کنم. نی رزمی تا به ز گرفتمی خودم را م یچقد جلو دانستی م خدا

مان زده بود. سردرد چشم یبود. انگار کس  یخانه و خانواده، روز نحس نیا یبودم چرا امروز برا مانده
حالم را گرفته و  شتریآورش به بابامحمد، بدلهره یهم بعد آن طور رفتن مامان و خبررسان  یبد

 .کردی تر م مغموم

شب همه را فرا گرفته بود؛   یاهی تا حال که س یخبر چی چرا از دم ظهر که مامان رفته بود، ه دانمی نم
بد و مضطرب،   یاسترس و فکرها ی بود و در خانه تک و تنها با کل امدهیهم ن  هی. سمدهیبه خانه نرس

بودم و  تهگرف چهیپدل  ی. از زور استرس و نگرانکردمی کتاب به دست طول و عرض هال را متر م
  کیبود و با  دهیاز آن طرف هم حالت تهوع امانم را بر بودی در هال م میپا کیتوالت و  میپاکی

شکم هم   ری و درد ز  بودم. کمردرد کیمتوجه شده بودم که زودتر از موعد به *" نزد یحساب سرانگشت
 دامن زده بود. امی و ضعف لعنت یحال ی دال بر ب

. کندی م یتالق  یگچ  وارید یبه رو یاز خوردن مسکن، ناخودآگاه چشمان ملتهبم به ساعت مربع  بعد
به زحمت   کردهعرق ی شانیها... با حال بد و پخبر از آن  ک ی غیده و ربع شب بود و تااکنون در کینزد

آرام و محتاط   م،لب دنیبا گز زتلفنیکنار م یچوب یتک صندل  یو رو رسانمی نار تلفن مک زی خود را به م
 . نمینشیم

. بوق اول... بوق سوم... رمیگی را تند م نایشماره همراه س دیو با ترد دارمیتلفن را برم  صالیاست با
 بوق هفتم... 

 خدا!  ای -

  شودی ام زردتر از قبل مو رنگ  شتری ام بدلهره  نا،یمکرر اما عدم جواب دادن س یهابعد از بوق  متعجب
 و...  رمیگی بار شماره بابامحمد را م نیو ا

 باشد« ی »مشترک مورد نظر خاموش م 
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  یب یخودش را با سر و تقالءعج  مینوای . قلب ب شوندیجمله منفور، کف هال قفل م نیا دنیبا شن بدنم
افتادن به پس یزی. چکردی سرم گرومب گرومب م یمثل رعد و برق تو یزیو چ  دیکوبی م وارشیبه د
را   هیسم  ارهدلم، شم یبد تو یهاو حس  بیبار با ترس و دلهره قر نینمانده است اما ا شدنمحال ی و ب
بدتر از   امقه یو شق دادمیتند تند تکان م ارادهی را ب م یبا استرس دست و پاها رم،یگی م درنگی ب

 .زدی نبض م  شهیهم

 

منحوس   یصدا ه،یسم یصدا  دنیشن یو به جا شودی از پنج بوق مکرر، باالخره تماس برقرار م  بعد
 ه؟ ی:چشنوم یاز پشت خط م  انیشا

 و احمق اسکل...« ادبیب کشم»ی م غیدلم ج یداغ تو  یبا سر کردهدم

 .پرسمی و خشک م یجد  یلیدرونم، خ یبرخالف تمنا اما

 دن؟ی رو جواب نم شونیگوش  نایچرا بابام و س -

و ناخواسته قلبم   شنومی را م حانهی زدن مامان رضجه یکه از پشت خط صدا  کندیم یدارکش  مکث
و مردمک چشمانم   پردی که رنگم به شدت م کندی م یفشانجان یاه یو نفس به قرارداد ثان زدیری فرو م

 .زنندی م  رونی گرد و بازتر ب

 طرف ...چه خبره، چرا مامانم داره..... الوو... اون. الـ -

 امی به لکنت و ترس آن اعتنایام را کامل ادا کنم که ب که جمله گذاردی نم یهوای و ب   منقطعنفس 
 .کندی بلغور م  رحمانهی ب

 .نیبابات...! بدبخت شد  -

 

 !قلبم
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 یهوکیکلوخ   میدهان و حلقومم با توده بدخ  انیم ینمک طپش زدن، جا و نم دنیطپ یبه جا قلبم
  یتلفن از رو ارادهی که ب رودی م یاهیچشمانم س ی. تمام تنم ِسر و جلو زندی اش پاره پاره نبض م

 ...شودی آوار م  یقال  یو ناتوان و پرضعف جسمم رو شودی گوشم ُشل م

 ! می. بابازنمی زل م یبه نقطه کور ی چشمان ناباور و ته  با

 ... میبابا

  انیو قامت بهاوند با آن صورت ملتهب و عرق کرده در م شودی دفعه درب هال با شتاب باز م کی
 . زندی م میزده با گام بلند بلند صداکه وحشت  ردیگی هال در نظرم جان م کیبار یراهرو

 ساغر...! -

. با چشمان  کندی با حال و روز خرابش، که از گوشه چشمانم اشک ُشرا م کندیبه طرفم پا تند م  چنان
:ساغر... منو  زندیم میو آشوب آهسته صدا یو با نگران ندینشی زانو م  یرو میپا  یاشجلودار و سرخ تب

 ! ؟یبگو... خوب یزیچ هی...یشنوی نگاه کن... صدامو م

  رونیجز هوا ب  یآوا چیاما ه کنمی بسته و باز م یدهانم را مثل ماه ش،یهای جواب تمام نگران  در
و    باردینم مچشمانم نم  ینی و باران خدا در ن دهمی م یسرم را تکان آرام  یحالی تر با ب . ناتوانآمدی نم

 .اندازدیرعد و صاعقه در جانم م

 .دهدی دستش را مقابلم تکان م یشانیو پر یشده با نگران   روحقبض 

 زهرا...  ای... ایکوش... خدا تی ... گوش یروز افتاد نیکه به ا شدهیبگو... چ یزیچ هیان زهرا، ج -

گنگ و   چکد،ی که باران شدت بار از چشمان ملتهبم م یام، مرتعش درحالاز ته خنجره  رلبیکرده ز قفل
 . زنمیهق م نیحز یبا صدا جیگ

 بـ… بابام...   -

و بدون مقدمه  زندی زانو م میپا ی و وحشت زده با چشمان گرد شده، شتاب زده جلو دهدی نم امان
 . پرسدیم

 افتاده؟! ی!؟ واسه محمد آقا چه اتفاقیعمو چ جیالحواباب  ای  -
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  حهیاما را ینفس، دم و بازدم پرارتعاش یاذره یبرا رمیگی موجود در هال را به مدد م ژنیاکس  تمام
 .شودی م ترشان یو دلم پر کندی ام را ُپر م شامه  ری بهاوند ز یمردانه آشنا

 بابام... بدبختـ...  -

ام و چانه  بازمه ین یهالب یوار تا رو غلتان  لغزند،یام مگونه  یو درشت اشک از رو زیر یهاقطره 
 ده یبر دهیو بر زنمی اما جان به لب به پاچه شلوارش چنگ م  زندی دلم را م اشی... شورابندییامتداد م
 ... بابا... مارستانی: ب زنمیهق م

شماره   نی و ح  بردی هجوم م یقال  یشده رووحشت زده به طرف تلفن واژگون هیاز ثان یکسر در
 .دودیبه طرف آشپزخانه م یگرفتن، با عجله و دستپاچگ

 .مکشی م ههیدلم ش یمانده  توو خشک  مضطرب

 باشه« حانهی اگه اون، مامان ر یحت کنمی رو حالل نم  شی باعث و بان فته،یب می واسه بابا  ی»اگه اتفاق 

 

. درمانده و دلواپس مقابلم  کندی به طرفم پاتند م  یو درماندگ یبه دست از آشپزخانه با کالفگ وانیل
 : ساغر؟ زندی م میصدا  یدل و با نگرانو آشوب  ندینشیم  شی زانوها یدوباره رو

. آمدی سر بابامحمدم م ییاگر بال خواستمی نم  زیچ چی. هبندمی پلک چشمم را با ضعف و درد م یال
 .خواستمی کس را نم  چیه

که  یباش  ی طورن یازش بخور، تو ا کمی: دیگوی م رلبیدارش ملتمسانه ز دار و خش زنگ یآن صدا با
 ال محمدآقا...برم دنب تونمی نم

ام را باال  تن  یدستانم کم یو با فشار رو  کنمیستون م یقال یکف دستم را رو یبه سخت اعتنای ب
 .نالمیدار داغان مدورگه و خش  یصدا کشم،یم

 ... بابام... خوامی بابام... بابامو م  -

  شیپ م یبر میآب قنده بخور تا بتون  نیاز ا کمی: کشدی م یصورتش با کالفگ  یرو یدست عاجزشده
 محمدآقا... 
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 .دهمیتکان م نی به طرف یسر ی بازامتناع با لج  بدون

 بابام... بابام...  میحالم خوبه... بر  مینه، بر -

 .کندی ش را صدادار فوت م نفس  رانی و ح کالفه

 بخور... جان بهاوند، باشه؟  کمهیکم فقط  هی کنمی خواهش م -

 

 از آن آب قند دم دستش را بنوشم!؟ یخودش را قسم داده بود تا فقط کم بهاوند! جان جان

و برعکس به مددم  گرفتی بار جهبه نم نیاول ی که برا نیمهم بود حالم، ا نقدیا شیبرا یعنی
و  یقراری خدا؟ دلکم... دلکم با ب یکنم ا  ریرا به چه تعب  متیهمه تواضع و مال نی. اشتافتیم
و    تصام ،یاو توده  ی و با چشمان اشک آوردی فرو م  میمقابل خواسته او سرتعظ ینیچنیا یهادهیند
آب و  ی خنکا یاو سه نفس، به جرعه  رمیگی دم دستش را با دستان لرزان و سرد م وانیل  عانهیمط

 ...نوشمی را تا آخر م اتیمحتو مخالفتی او ب یبا جان و تن برا اشن یریشهد ش 

 

و  جی . گکندی ها قدم تند مو به طرف اتاق  زدی خیده از کنارم برم شتاب ز وان، یمحض گرفتن ل به
به کمک بند    یقال یتا بدون تعلل از رو یدوزترمه  یو با ضعف به پشت کشمیسردرگم خود را عقب م 

 . زنمی م هیتک  واریبه زحمت تنم را به د شومی از جا بلند م واریکردن دستانم به د

 .دیکشی پرقدرت با درد زبانه م میگلو نی ماب یغمباد لعنت  کرد،ی درد م شهیاز هم  شتریب  سرم

ام را به  . هرآن احتمال سقوط دوبارهکردندی وزنم را تحمل م ،یو کرخت به سخت  حسی ب  میپاها جفت
 .دمیدیچشم م

  یهوشی با ب ی. مرز. آرام و قرار ندارم ندینشی م  یبا کرخت  قرارم،ی نبض ب تمیر یام رو گره خورده مشت
 .ستمیای م میپاها یندارم به زحمت رو یج یگ و

 آرام شوم.  میحاد و وخ  طیکه نتوانم در شرا دمیدی تا به چشم نم  ی. لعنتشومی آرام نم  شود،ی نم  آرام
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و گرفته بهاوند   یزنگ یو پشت بندش صدا شودیگرفته م میرو یجلو میاباره مانتو بلند قهوه کی
 .اندازدی م  نیمهرنواز طن

 ... ادیب  یمنم زنگ بزنم تاکس ،یتا بپوش  -

 . رمیگیکه با مکث و جان به لب شده مانتو را از دستش م دهدی م یانرژ یقند کم آب

آورده بود.  میرا برا هیسم ینبود و ناخواسته مانتو شی که حواس بهاوند سرجا ینیسکوت سهمگ  در
را کنار   هیسم یبا اضطراب سمت اتاقش رفتم و مانتو حوصلهی اعتراض و تعلل نداشت. ب  یجا

 گذاشتم. اشی جالباس

مانتو را   یدستاز کنار اتاق خودم، دم  نیمن بود. بنابرا یرا فقط برا  شیمانتوها  یرو  هیسم تی حساس
 ...دمیپوش یبی و غرق اشک با بغض عج یجا با چشمان سوزش و همان دمیکش رونی از کمد ب

 

 یهمراهان بخش اتاق عمل، مته رو یهاهقضجه و هق یصدا م،یشدی م ترک یبه راهرو نزد هرچه
مهربانم، دلم را آتش   ینبودن بابا بی. خوف قرلرزاندی م  بیرا عج میو دست و پا شدی اعصابم م

 . زدیم

  کند،یرسوخ م امی ن یب  ریبا قدرت ز ندهیموادشو یحت نی الکل و بتاد یکه بو دارمی به جلوتر برم یقدم
 . دارمی و صورت مچاله با هزار هراس و واهمه تندتر قدم برم  یکه با درماندگ زندیام دامان مبه دلهره 

 ! یکنیم یخودت رو نابود یآروم باش ساغر، دار -

  ههیش لی. دل در دلم ناقوس مرگ و عزرا کنمی تند مو شش قدم ستیاعتنا فقط به طرف اتاق ب بدون
 .گذردی از جانم م ی، رعشه خفناکبا تصورش  یوقت افتدی . مغزم از کار مدندیکشیم

 . میو شش برو ستیاز بابامحمدم دهد، تنها گفته بود در اتاق ب  یخبر کهنی بخش بدون ا  پرستار

  یراز زور استرس، سکند  مارستانیپا نشوم. دم ب مراقبم بود تا دوباره کله اطیپشت سرم با احت بهاوند
 کف آسفالت آوار شدم... یخود با صورت رو  یمحوطه درکمال ناباور یخوردم و همان جلو یبد
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مهم نبود. مهم نبود که  سوخت،یم دیهم شد میهاشد، سر آرنج  دهیام خراشهمان اول چانه  در
 .کردی ُذق ُذق م دیشد  شیام حک بسته و جاچانه  یو زخم رو یاز کبود یاهاله

 

که از پشت   دارمی . دو قدم آخر را تندتر برمرودی م نیی سخت پا  میگلو بکیشماره اتاق، س  دنید با
 : تورو به خدا آروم باش. شودیم یاپنجه ری س میسر، بازو

 کندی که زودتر از من به طرف اتاق پاتند م کنمی را آرام رها م میبه طپش تندشده قلبم، بازو مالحظهی ب
در را   رهیوار در سکوت دستگو نگران و دلشوره نوازدی در م یو ضربه روو با مفصل پشت انگشتانش، د

 .کندی باز م 

 یها. با قدمکندی م  زیت  یام را در ثانشده بیک یهاگوش  ،ین یب  دنیو باال کش  کردنن یف نیف یصدا
داشتن و ممدد گرفتن از بهاوند،  که از جان کنده شده؛ خود را با زور سرپا نگه یُشل و سست با هزار دل 

 اما... میشوی چارچوب در رد م  یاز کنار چارچوب از ال

  یشان یگونه و پ ی. روبودی وصل م یفلز لهیبه م زانیآو  یکی طناب پالست لهیشده که به وسگچ یپاها
روز؛ جانم را به   ییشده به وضوح روشنا دهییاسطح س  ی که رو یخراش  یهم کبود و جا اشده یچروک

 . بردی م غمای

 . لرزندیام همزمان م لبان و چانه ارادهی ب شدهسنکوپ 

 بابا...! -

شده به من اشاره زد:  با چهره مچاله  یمخصوص بسته بودند. به سخت یبندطب اش هم گردنگردن  دور
 ... جان یا ایب

 !کشمی به شدت باال م امی ن یبا قلب تپنده تند ب  یُبهت و ناباور انیم

 ! ؟ییبابا  یخودت -

خدارو   ؟یکنی م یجورنی:چرا ادیگوی م کنانن یفنی ف حانهی تنها مامان ر ی و سکوت لعنت  خفقان
  یکه از وقت ششیپ ای ب یریآبغوره بگ کهن یا یو سالمه، جا حی صدهزار مرتبه شکر که بابات االن صح

 !زنهی ورو صدا مهوش اومده، همش تبه
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اما... اما با آه   شوندی . چانه و لبانم منقبض و مرتعش م شوندی م ی. چشمانم ُپر و خال لرزندی م میپاها
هق   یران یح  یبا افسوس و تاسف حت ده؛یدراز کش شیکه بابا رو یشدن به تخت  کینزد نیح  ینیغمگ
 . زنمیم

 ... من... من... ییبابا -

دق  شکی بابا، من ب افتادی م تی برا  یکه اگر اتفاق زندی م  ادیاما ذهنم فر کنم،ی را گم م  کلمات
و   وفای عالم ب نیدر ا یرحمت من یای و در تی و حما دیام ،یست ی. تو تنها بابا مهربانم نکردمیم

 .میبرا  یو خودت کوه عشق ا یها... دلت دردلسنگ

  یخود را رو میزده درون قلب و گلوا بغض چنبرهب یب یقربا حزن و غم رلبیو ز رم یگی را تند گاز م  زبانم
 .نالمی م  دهیترس امس یو صورت غرق خ  یشانیو پ  اندازمی بابا م نهیس

ـ یخ -  من... من...  ،ییخوشحالم... شما حالتون خوبه بابا  یلی... خل

  یرو  وارلیس میهاو اشک  ترکدی بغضم م یو با دردمند دهدی اشک امان نم یو غمباد حت بغض
 . کندی م سیبابا را هم خ راهنیکه پ یطور غلتند،یام مگونه

 .دهدیجوابم را م یشگیو با آرامش هم گذاردیام مشانه یرا نرم رو دستش

ندارم   یاز مرگ و فرشته مرگ ترس کهن یگذشت. خداروشکر با ا ریکه به خ یدینکن دختربابا، د  هیگر -
اون وضع تصادف وحشتناک... فقط تو   یمن، تو یاز همه؛ نگران تو بودم ساغر، تنها نگران شتریاما ب
 دختربابا...  یبود

 .شودی مامان با خش بلند م زیآماعتراض  یصدا

 که... مینداشت  یاصال نگران نای س هیمن و سم یعن ی ؟یدستت دردنکنه محمدآقا، پس ما چ  -

به زحمت   رمقی نشسته بود، رنجور و ب  یصندل  یان روچشمانش را به طرف چپش که مام  بابامحمد
 قدنی خونه، ا یتو یخاطر کمبوداقبول کن ساغر به  حانهیر م،یدختر کم گذاشت نیا یگفت: ما برا

 بال سرش اومده...  نیخبر، ا هی دنیوابسته منه که با شن 

با   یراستش را دو دست  بود که بدون اعتنا دست ِ گرم امده یبه چانه کوفته و خراش اشم یمستق اشاره
 شده گرفتم. شهیبغض ر
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ندارم... من فقط عاشق   ی... کمبودنیحرف رو نزن نی... ایدوستون دارم بابا یل یمن... من.. خ -
 .بابامم... باشه.. 

جلوم... همش التماس   اومدیکه بودم فقط صورت مظلوم تو م هوشی : بکندیزمزمه م ری و دلگ مغموم
 !ه؟یچه سر دونمی... آه نمیزدی و صدام م یکردیم

 .شودی م  دهیکوب یبد یدفعه درب اتاق با صدا کی

 و...  ستیجاش ن نجا یچند دفعه گفتم ا -

با    یو بعد از مکث شودی من و بهاوند در اتاق، بهت زده قطع م دنیبا د نایآلود سو خشم   یحرص یصدا
 شده؟ی :چپرسدی م یمحمد با نگران که بابا زندی به بهاوند زل م ین یو بدب  نیچرکدل

ما به  دنیها با د. آن شوندیآلود وارد اتاق مبا چهره گرفته و اخم هیو سم انیشا  نا،یپشت سر س از
 !شده؟ی : چونه و صورتت چ کندی با اخم و شک اشاره م هیو سم  خورندی وضوح جا م

و بابامحمد، بدون مقدمه رو به   هیبدون اعتنا به حضور بق  نایس بارهکیجواب بدهم،  خواهمی م تا
 .دیگوی م یو بد ندی بهاوند با لحن ناخوشا

 ؟ یکنی م کاری چ جان یتو ا -

 .زندی لب م یری زده با سر به زو شرم  اندازدی به ما م یو گنگ نگاه جیگ بهاوند

 واسه محمدآقا افتاده و...  یاتفاق دمیشن -

 مداخله کرد. یلحن بد مشکوک و خصمانه با نایس

 ؟ یدیشن  یاز ک -

 با ضعف و حال خراب جواب دادم. حوصلهی اتاق، ب نیسکوت بهاوند و جو سنگ با

 شده؟ یمن گفتم که مگه طور -

 که... یو کار کسیمگه ب  ،یکرد جای ب  یل یمرا هدف گرفت: تو؟! تو خ نایس یبار نگاه برزخ  نیا

 .آورمی را نم یادبی و ب نی . تاب توهگذردیاز بدنم م یارعشه اشنیوضوح از خشم و توه به
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 ...داداش، حدت رو بدون لطفاً  -

 پسره...  نی که با ا یو مادر پدری! مگه تو بدیسفچش  -

مامان   گرخ یرسا و لحن توب  یناگهان صدا برد،ی به خون به نشسته دستش را که باال م یهاچشم با
 ی... ناسالمتنی! خجالت بکشگهید هی: کافشودی پخش م  یزا، پرتحکم و حرصدر فضا تنش  نهحایر

 ن؟ی کنی وقت شما دوتا باهم دعوا ماون خونه،ض ی تخت مر یباباتون تصادف کرده و افتاده رو

که رگ سبز گردنش  نای. به سلغزندی که دوباره چشمه اشکم عوطه م یو جسورانه درحال پروای ب
از پشت سر، شانه   یموذ انیکه شا زنمی زل م یو دلخور یریبا دلگ  دیکشیبرجسته و تندتند نفس م

 ...نای: ولش کن سکشدی را به عقب م نایس

به سمت من و   یو پرانزجار دکنندهیبا نگاه تهد راندیعقب م  انیاش را از دست شاتن  ظیبا غ نایس
 .شودی شت شده از اتاق خارج مبهاوند، شتاب زده با دست م

متاسف جلو رفتم که درب با خوردن چند ضربه   یجو حاکم شده در فضا، وسط اتاق با ناراحت در
 ...شودی داخل اتاق م یانبوه و فرم نظام   شیو مرد با ر شودیمحکم، بدون تعلل باز م

 

چشم  مارستانیب  ی. متاسف و گتگ به کف راهرورمیگیدستانم م یو سرگردان سرم را تو ناباور
 . دوزمیم

 .بودی وجو کردن از بابا و علت باز گذاشتن درب گاراژ مهنوز داخل اتاق درحال پرس  ی افسرآگاه

 یهان یو ناخواسته درب را باز گذاشته بود و حاال تمام ماش حواسی که ب کردی م  دیتاک بابامحمد
 به سرقت رفته بودند. یمرموز یطور غفلت به کیداخل گاراژ در   یریتعم

 ؟یدار یاحظار کرده، االن چه حال یبابات رو واسه بازپرس یکالنتر یافسره فردا تو  دمیشن -
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راهرو زل زدم که  یبه ساعت باال توجهی . باورمیخودم ب یبه رو کهن یبدون ا ان، یمنفور شا یصدا با
بعد آن   قاً ی شب! دق میبود. دوزاده و ن ستادهیت اثاب یادارندهنگه لهیسقف به وس یوسط راهرو باال

 محبوس گشت.  امنه یس یخبرناگوارتر درجا تو دنیام با شننفس آسوده  ،یهمه استرس و تنش لعنت

  بیدهنده عج. دو خبر تکانکنمیمان ثبت مخانواده  ی زندگ خی روز در تار  نیتررا به عنوان نحس  امروز
 . نای مهربانم و البته پدر شدن دوباره س یبابا یبرا

 

... آدینه خوشم م دمی من نه اجازه م یداداشت بمونه ول زن  شی پ خوادیامشب م هیسم  یآ راست -
و اون کنه... خودشم قبول حال   نینداره مشکل خودتونه، زن نگرفتم که مراقبت از ا یاصالً به من ربط 

 نداره.  یدرست

 

بلند   ی صندل یاز رو یاوجود نداشت. با حس انزجار و منزجرکننده ایر دند انی زن تر از شابهم حال
 جواب دادم. یشدم و به سرد

 ...مونهی عروسش م شی زنت رو ببر، مامانم پ -

  ،یاز بابات مواظبت کن  یخوای: البد توام م شودی پشت سرم بلند م ،یبا زدن پوزخند دهدی نم امان
 بابات رو ...  یتونی که نم  یفیضع نیآره؟ آخه تو به ا

 .دمی و تند به طرفش چرخ  زیزده تنبض  قهیشق  با

 برو رد کارت.  ،یدی تهش که نظر م  ای یازینه، سر پبه توچه، ها؟ به توچه؟ تورو سنه  -

 .زندی و با طعنه لب م کندی را درهم قفل م شیهااخم

 با ما ِچخه؟  یکنی ! با از ما بهترون حال مهیچ -

که بزاق دهانم  رودی بدنم باال م ی . دماچدیپی در کمرم م یبه آن  شتریو دردم ب  کشدی م  ریشکمم ت  ریز
 .دهمی سخت قورت م 

 ه؟ یمنظورت چ -
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 . دندیتابی کورتر م میهااخم که گره زندی م یبد شخندی به بهاوند ن   منظوردار

 َاه. گهیگمشو برو د ،یزنی حالم رو بهم م یمرگ! دار -

 . کندی را زهرجانم فرو م کالمششیکه ن کنمی با حال خراز عقب گرد م ُگرگرفته

 ... ایکوتاه ب  ،یکنی که تو فکر م  یطونی نه من اون ش یاسهینه تو قد -

 . رمیگی دندان م ریو دست به کمر لبم را ز  کنمی با حرص نفسم را با شدت رها م  یعصب

 ! رک بگو. ؟یخوایم  یبشه؟ چ  یچ یک -

 . کندیبلغور م  رلبیز دوارانهی و ام رساندی خود را کنارم مب با شتا مشتاقانه

 رو بدون چون وچرا قبول کنه...  یبزار یو حاضره هرشرط  خوادتی م  یلیداداشم خ -

 اش کردم: نگاه ی ونیخشمم فروکش کرد. پوکر و اپلس   تمام

خواستم ازدواج   یزمان هی یروز هیاما  ستمی دوم من شوهرکن ن ک،ی نیو طالق داده اداداشت، زنش  -
 نه با داداش مطلقه تو.  کنمی رو م کارن یکه دوسش دارم، ا یکنم، حتمًا با کس 

 

 باال پراند.  یت یرا با نارضا شیهااخم  کردهظیغ

 ره؟ ی واست بگ یرو که اراده کن یزی هرچ تونهیداداشم پولداره و م  ست،ی واست مهم ن یعنی -

پشت در اتاق با تفکر و اکراه مکث   گر،یبود د وانهیزدم . د شیاشه یبه حرف کل یاطرفهک ی  پوزخند
کرد و با   حواله من ِکنجکاو و مبهوت  ینگاهم ین  بلندش،ش ی کردم که در آهسته باز شد و افسر با آن ر

 از کنارم رد شد. یسرد

  دهیرنگ پر دنیصورتم افتاد اما با عجله داخل اتاق ساده شدم که با د یرو  ین یو بدعنق چ  عبوس
ش  به طرف   یو رنگ زردشده بابامحمد، ناخواه دلشوره به دلم چنگ زد و  با نگران حانهیمامان ر

 .دمیدو

 گفت؟ ی م یچ سهیپل  نیبابا؟! ا شدهی چ -
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 . دیکوب هیاش واگوگونه یرو یبا چنگ  حانهیرمامان

کنن   تی از بابات شکا توننیبخوان، م نایماش یاگه صاحبا گفتی ماموره م دن،یرو دزد نایتموم ماش -
 !هیبتیچه مص نیخدا ا یو بندازنش زندان... ا

 و مضطرب آه از نهادم برخاست، شوکه با خوف و چشمان گردشده لب زدم.  دلهره

 شه؟یم یحـ... حاال چ  -

رو که صاحباشون رو   شی ش ستیدو هیو  ای و دوتا زانت دیپرا هیگفت:  مقدمهی پرتبسم ب بابامحمد
راه  دونمی م  دمیبع شناسم،ی راو رو نم وتایهستن اما صاحب تو یمنصف و مومن یآدما شناسم،یم
 . ادیب

 را رو به سقف تند و کالفه رها کردم.  امنفس 

 ... اخدای -

 . دیبا زمزمه پرس دهیو بر یلرزش یبا صدا حانهیر مامان

 محمد؟ شهینکرده ببرنت زندون که، م یخدا ی الک یالککه  شهی نم -

 تکان داد.  ی با افسوس و تاسف اندوهناک سر بابامحمد

  آیوقت من با غفلتم گذاشتم اون امانتآوردن گاراژ، اون   ریتعم  یرو برا  ناشونیاون بندگان خدا، ماش  -
 رو بدزدن! 

 لب زدم.  دواریشدم و ام لیاش ماتخت  یرو یدیکورس ام با

 شه؟ی بازم نم ؛یچ م،یکن ی به دزد یدگ یو رس تی اگه درخواست شکا -

 انداخت.  نییسرش را پا وسیو ما دیناام

 .دهی باباجان، االن فکرم قد نم دونمی نم -
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آشوب و  . دلدمیتکان دادم و در دل خدا را با تمام وجود به مدد طلب  نیبه طرف  یسر شانیو پر نگران
 کردی شکمم، حالم را بدتر م  ری کمر و ز دنیرکش ی. تدمیکرده و پرالتهابم کشت دم صور  یرو یدلهره دست

 بود. دهیباشم که اد امشب ِخرم را چسب   یلعنت انهیفکر ماهبه توانستمی اما نم

 ؟ یمونی مامان امشب م -

افتادم با اخم   انیو رک شا  حیجمله صر ادیناخودآگاه  ه،یسم یاو جمله بدون مقدمه انی ورود شا با
 رو به مامان، سرد و معنادار گردن چرخاندم:  یدرهم

 بابا هستم. شیبمون، من پ نا یزن س شی مامان، شما امشب پ -

. صورت بهاوند  ندیآی و بهاوند با چهره گرفته و تودار داخل م  ظیبا غ  نایس شود،ی در اتاق دوباره باز م  
 !زدی دو دو م کیبه کف مواز نیمگو شر ینگاهش فرار ،یشگیهم ی ایبا وجود حجب و ح

 ... یبمون جانیا خوادی تو نم  خودی ب -

 رو به بابامحمد لب زدم.   یدندگکیو  یبا غد  نا،یس یدیبه لحن تاک  تیاهم بدون

 ...مونمی بابام م ش یمن امشب پ  یول -

 .دیکش نهیاز س یو صدادار  ینفس حرص نایس

 ! ؟یُدم در آورد ،یشد دهیآ، درّ  یکنی به دو م  یک ی یل یخ -

 .کندیبه جانب باز مداخله منگران و حق حانهیر مامان

و شماها اصالً   جاستنیبه هم؟ خبه باباتون ا نیسگ و گربه افتاد نیچتونه ع گه،یها بسه دبچه  -
 !نیکنی مراعات نم 

 .بنددی پلک م یمشهود یو دلخور ی با ناراحت بابامحمد

 ...االیخونه...  نی ون برتهمراهم بمونه، همه یکس  خوامی نم -

 .مونمیم شتونیامشب پ نیگفت: محمدآقا، اگه اجازه بد یبم و خش ِ آرام  یبا صدا بارن یا بهاوند

 به طرفش وا رفتم.  یو ناراض نگران



 دل رهیچ

440 
 

 و...  یض یتو خودت مر  یول -

 . دیکالمم را بر ظی برداشت و با غ  زیبه طرفم خ نیخشمگ  نایس

 دندونات رو توش خرد کردم آ؟  ،ی ساغر دهنت رو نبند -

 زدم. یتخت جست یاز رو یریدلخور با دلگ نا،یگرفت و دست به کمر به طرف س  بیعج  دلکم

 که... کشهی واسه من شاخه و شونه م دهیبزن، هنوز از راه نرس ایدلت ازم ُپره، ب  یل یبزن! اگه خ  ایب -

ـرَق  ـَ  . شـ

  گذارم،یام مشدهگونه داغ ی! مات و مبهوت دستم روچرخدی راستم م  در ُبهت همه به طرف صورتم
و   رحمانهی ب اش؛ن ی درد داشتن و ضرب شصت سنگ نیکه در ح  یل ی. سکردیُذق ُذق م اشی لیس یجا

 یشد. غرورم ترک برداشت و دلکم با غد  دهیصورتم کوب یهمه رو یبدون در نظرگرفتن غرورم جلو
 در جانم رخنه کرد. یواراندوه تابچی و درد با پ  دیکش  غیج

و   ردیگینگاهش نشانه م ری هنوز هم مرا با ت یلیکه بعد از آن س هیبار سماز آن نگاه نفرت  دردمندتر
پرورش   اشی ای و حجب و ح یدل  با مهرنواز نهیاش را در سعشقکه جوانه یزده مردنگاه شرم 

 .دادمیم

 دخترم بزنه! یحق نداره تو رو یکسچ یام، هزنده ی پسر... تا من وقت  یبود، کرد یچه غلط نیا -

اشک   زیر یهادانه وارزشغوطه ی. رغلتاندی بابامحمد، هجوم اشک را به کاسه چشمانم م گرخ ی توب ُتن
نشده حکم   ی. قاضکردی که حکم نداده قصاص م نایاز ظلم س ردیگی ام، دردم مو چانهقوس گونه  یرو

 .کردی صادر م 

زده به سرعت از  و جگر آتش  نیتو داده، با دل خون  یچشمانم و سر دنیاعتنا شتاب زده با دزد بدون
 : ساغر...؟ شودیمامان بلند م ری و دلگ رانیح  یکه پشت بندش، صدا شومی اتاق خارج م

.  شومیشکسته خارج مآلود و دلبغض  مارستانی ب یراهرو  از عیشکسته سر یتعلل با هول و دل بدون
 ... دمیدویفقط م  تیاهمی اما ب شدندی م  یصورتم جار  یآسا رو لیها ساشک
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 ساغر...! -

  دهیراه افتادم که از پشت به شدت کش  ابانی طرف خو به طرف آن  دمیرا باال کش امی ن یب اعتنای ب  بازهم
 یکه راننده نثار ما کرد اما در کمال ناباور یکی ممتد بوق و پشت بندش فحش رک غیج  یشدم که صدا

 نفس زده مواجه شدم.آلود و نفس با بهاوند غضب 

 منو که! ی!... اوف از پا در آوردعیچقد سر -

 زمزمه کردم.  یبا حال بد یمغموم با ناراحت اش،یاز صورت برزخ  خوفناک

 تنهام بزار...  -

 .نوازدی م  ریدلت را گرم و گکه ته یبخشآرام  یهاخنده  از همان ،خنددی م  محابای ب

 تو مرام منه؟ نیا ،یفت یب  خبری مشت از خدا ب هی ری وقت شب، گ نیتنهات بزارم که ا -

بار در   نی اول یکه امشب، برا کردی م یادآوری یابا درد آکنده  یلی س یوجا زندی تند نبض م امقه یشق
 ترم به ناحق خوردم. طول عمرم از برادر بزرگ 

 !؟یکنی بانو، نگام نم  -

 ؟یشد وانهیهست... د زتیچ کی ... بهاوند امشب یاو ملتمسانه  بی.. چه بم... چه لحن قر.رایگ چه
 شدم؟! وانهید

با غرور   نی است که شرمگ بی .حالم قر زنمی م یقلب و احساسم لبخندتلخ  یدر جواب ندا اما
 .شوندی م یچنان مصرانه نگاهم از او فراربرداشته همترک 

 حوصله ندارم...  کنم،ی خواهش م -

 .دهدیجواب م یشده که صبورانه به راحت  وانهید قطعاً 

 بستم. یدهنم رو تا اطالع ثانو بیبشو، منم ز ی سوار اون تاکس ایچشم بانو... شما فقط ب -

 ا؟یخدا ستین یشگیاو امشب بهاوند هم شک ندارم... کند،یم اموانهید

 .گزمی لبم را با شرم و رنجوردل م اما
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 نبود!  نیمنظورم ا -

 .کندیزمزمه م ینی ریبا ولوم ش  رای بم و گ ،یب یمکث قر با

 آد؟ی !؟ از من بدت میدزدی چرا نگاهت رو م  -

... ساقه دردش  کندی تاب م یرا با شرمندگ اشدهی. ساقه ترد احساسم کمر خمشودی خون م دلکم
به شکوفا    خواهدی اش را م. ساقه جوانهکندی محجوب معشوق، شرم م رتیاحساسش از س د،یآیم

قصد  یُبرنده  ری شمش یزیبه ت  ی. انگار خنجرکنویساقه را لگدمال م یینامر یهابرساند اما دست 
 گریامشب تمام شود، د  ای... خدازندی اش؛ وجودم را آتش م م را دارد که با هر کالم دل  شکافتن

 همه درد و حقارت ندارم.  نیا ش یگنجا

 نه فقط... من... من... -

دوستت    تی نهای صادقانه درد و دل کنم که از آن شب مهرت به دلم افتاده... ناخواسته ب خواهمیم
 نی... اما نگاه سنگخواهمتی م یات خوشم آمده... لعنت شدم... که از حجب مردانه اتوانهیدارم، که د

 کشم.یم یازدهبا حسرت آه غم  رلبیو ز آورمی خود تاب نم یو نافذش را از پشت سر، رو

 برم خونه...  خوامی م -

 .ستدیای و بعد با فاصله کنار م کندی م یدواریو سکوت ترد تبسم

 خونه...  برتتی م میزرده شو، مستق  یسوار اون تاکس -

... ایخدا میشد وانهی. دچرخمی و متعجب به طرفش م جی ناگهان گ امانمی خلسه احساس و قلب ب از
 .کنمی زده اشاره م اعتراف نکرده با چشمان وق

 !؟ییآی مگه تو نم -

محل   ی. ناخودآگاه دستم را روشودی م خکوبیو م نیام سنگجواب، نگاه تودارش به گونه یبه جا اما
 . پرسمیبا حزن م نیو شرمگ گذارمی درد و گزگزشده م

 بد شده؟  -
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 نهیاز س  یام است که نفسش را با کالفگگونه یمنظورم به رد دستان بزرگ رو فهمدد،ی م بانهیقر
 .فرستدی م  رونی اش بفراخ

 ! ینه مردونگ هیرگی دختر آخر ب  هی دست بلند کردن رو  -

 .شودی خارج م  میهااز لب نیآه غمگ ادهاری ب

 تو...  ست،یمهم ن -

 در حدقه چرخاندم و با نوک زبان، لبم را َتر کردم.  چشم

 واقعًا؟!  جان یا یبمون یخوای م ؟یآی نم -

 .دیجنباند و نگاه دزد یتاسف سر با

 گاراژ... رمیامشب م  مونه،ی م  ناینه، س -

 . بندمی پلک م باز مه ین یهاو مبهوت با لب  زدیریم یهور دلم

 جا؟ اون  یازت خواسته که بر نایس -

 . زندی با نوک کفش، به کف آسفالت ضربه م اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 ترم. راحت  یطور نینگفت. خودم ا  یزیچ -

 .کوبمی م میام را به پاشدهدست مشت  یو نفس تندشده حرص گرگرفته

 اصالً... هی، حرف حسابش چنداره که  ی به اون ربط -

 . زندیلب م یدارخش  یمن، پکر با صدا یهاتمام حرص و جوش خوردن  یجا به

 حق دارن...  -

 .دیگویعجله بدون مقدمه م  با

 سالمت...آدرس خونه رو به راننده دادم، برو به  -
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 .زنمی م شیام صداناخودآگاه با تمام احساس دخترانه  کندی عقب گرد م کهن یهم

 اوند...!به  -

از اعتراف قلبم منصرف شدم و با   گردد،ی برنم کهن یبزند، هم  یحرف کهنیو بدون ا ستادیا مکثی ب
 اندوه و غم زمزمه کردم.  آکندهیدل

 مواظب خودت باش... -

 .کنمیدر دلم اضافه م دهیو ناد فیاز جنس ظر یابانه ی با درد قر زدهغم

 باش«  جانممهی مراقب ن ،یجان من مهی بهاوندجان، تو ن »

*** 

 

 کنم، سرگردان و گنگ لب زدم.  هیو بق نایبه س  یتوجه کهنیرو به بابامحمد بدون ا زدهماتم

 ؟یچ  یعنیحرف  نیاالن ا -

 ش را رها کرد. و بابامحمد متاسف با حزن نفس  دیسر بابا را باالتر کش ری بالشت ز مامان

شدن  دا یو پ یدگی رس ی... برادنیهم فهم نایماش یو مامور وسط اومده، صابا   سیپل یپا یوقت -
  یزی! چاشمه یو ب  نی ماش یهم افتاده دنبال کارا شونیک ی  لیورم وک از اون  ،یرفتن کالنتر ناشونیماش

 یدزد نی کرده و منو مقصر ا تی ازم شکا وتای... صاحب اون توآدی داره سرم م دمیترسی که ازش م
همشون  دهیجز پرا نایماش مه یکرده که ب یریگیهم پ نهیصاحب ماش   اروی همون  لی! وکدونهیم

 پرداخت نشده و...  ا یشون تموم شده دوره

 .پرسمی وخوفناک م  دهیاز قبل هراس ترجیگ

 کرد؟   یکار شهی خب... خب نم -

برسه که  یگفت:ممکنه کار به جا یدواریجلو آمد، مقابل بابامحمد با مکث ترد  ظیبا غ نایبار س  نیا
 بخوان، شمارو ببرن...
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 مان، حال روز عزاست. . حالشودیمامان درجا قطع م  فی خف حرفش با ناله هیبق

 : کندیم  نیناله و نفر رلبیو ز  دیکشیم هیمو مامان

 برش داره به حق فاطمه زهرا...  نینگذره... خدا از زم ش ی خدا از باعث و بان -

صورت زردکرده بابامحمد گره خورد. مردمک چشمانش    ینبض زده، نگاهم رو یاه قیافسوس و شق با
 ماند. رهیخ یابه گوشه اس ی زد و با   یاش چرخشدهگچ  یپا یبه رو  یب یو ترس قر دیبا ترد

 

در سکوت وحشتناک اتاق    نیبنابرا بود؛ی اعصابم م یمته رو حانه،یمامان ر یهاو ضجه هاناله
 راهرو آخرشدم.   یراه شهیاز هم ترج یمشوش و گ یاز اتاق خارج شدم و همزمان با فکر مارستان،یب

دو  دنیکه با د میایب  مارستانیدادم صبح زود ب حیهم حوصله درس و دانشگاه را نداشتم و ترج  امروز
 وا رفتم.  دانهیو لحن سردشان ناام  تیافسر با جد

آنها   شی جابرود و به  فهی افسروظ  یبازپرس یبرا ینتربه کال توانست ی اش نمگرفتهگچ یبا آن پا  بابا
داخل اتاق بابامحمد شدند   ؛یبه علل ترفند دزد یدگی و رس  تی شکا میها و تنظ تمام اتفاق دنیشن  یبرا
 و..

 

  یصورتش؛ رو یگده یو تک شیهارچشمیزیکرده و با همان گودورم  یهاکه با چشم حانهیر مامان
 بود. ستاده یا نهیاز اخم دست به س یکورهم با گره  نا یآوار شد و س  یصندل

 

 شدی دور م مانی مخمصه از زندگ نیتا ا بردمی بردارم و زمان را به عقب م یموتیر توانستمی م کاش
 . ختیری وار مشکالت م کلوخ مانی برا واریاما چه کنم که از در و د

 ؟ ینشست  جانیا -

 زل زدم.  یبه بهاوند سرتاپا مشک   یو دو زدگپراندم با د رلبیترس ز یاز رو یاخفه  نیه
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 ُمرده؟   یخدا، کس  ای -

 با غم تکان داد. یبود که ناراحت سر اشی دست مشک  کیبه لباس  اماشاره 

غرق شده و تموم کرده. ازم   ایمتاسفانه دم اذان از شهرستان باهام تماس گرفتن که عموم شب تو در -
 خواستن خودم رو برسونم شهرستان..

 گوم گوم نفسم را تند فوت کردم.  یاز نهادم برخاست و با مغز آه

 خدا؟  م،یکرد ریکه توش گ هیچه وضع  نیشده آخه؟ ا ی! چشهی م شتریداره ب مونی بدبخت ونیکلکس  -

 افتاده؟! ی: نکنه بازم اتفاقزدی که استرس و دلهره موج م  یبا صدا نگران

 . دمیرا محکم باال کش  امی نیب   شیو پرتشو مردهدل

افتاده، اگه نتونه ثابت کنه که باز گذاشتن در ِ گاراژ  ری گ یبد ماجرا یصبح افسر اومده، بابام تو -
  یاز افسرا وقت یک یرو  نیا شه؛ی بوده، مجرم شناخته م  یپرتحواس   ینبوده و همش از رو یعمد

 م؟یری تو سرمون بگ یلچه گِ  میمون موندمامانم ازش سوال کرد، جواب داد... االن همه

بود، به  گذاشتهخ ی که جفت دستانش را پشت گردنش م یرو به سقف درحال   یقیبا فکر عم  مقابلم
 شد.   رهیوار خمغشوش  مارستانی و ساده ب  دیسقف سف

 . دمیپرس  قراری آشفته و دل ب یبا فکر مغموم

از زبونش در رفت که ممکنه بابام رو بازداشت کنن، چون  هوی نایاما س آرمی سر در نم زایچ نیمن از ا -
 در امانت کرده و.. انتیخ

 .دی دم رونی را کالفه و باصدا ب اشن یسنگ  نفس

 بهتره... میبر یزی چ لیوک  هی شیپ ، یبه نظرم قبل هرکار -

 لب زدم.   دیو با ترد وسیجابه جا شدم، ما  یصندل یرو

که  خوانی تازه پول هم م م،یکن  داینفر رو پ هی میتونی م  که؟ از کجا میشناسی رو نم  یما کس یول -
 ...مارستانیب یهانه یو هز ییبابا  یبحران  طیشرا نیدرا
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و تند   کشدی م  رونی شلوارش ب بی اش را از ج که تلفن  رمیگی دندان م ری و افسوس ز یرا با شرمندگ  لبم
 .ردیگیم یاتند شماره 

 بزار ازش بپرسم... خونهیمون، حقوق م دانشکده یاز دوستام تو یکی -

 .پرسدی م  ییروو با خوش  شودی قطع م الفوری ف  ،یحرفش با » الو« گفتن پسر هیبق

 داداش؟  یجان، خوب دیسالم سع -

 .شودی از مقابلم دور م  ی بخشنانیو بهاوند با زدن لبخند اطم شودی پسر آهسته م یصدا

و    یاز افکارمنف دهیجوش یشانی راهرو نشسته بودم و پ یل یاست یصندل یتنها و سرگردان رو رانیح
 ها؛ کف هر دوستم را بندش کردم. کنمچهچه

 خدا...  یا -

. با تمام حرص و جوش  رمیگیم میهادندان ری را زو ناخنم دادمی را تند تند تکان م میپاها ناخواسته
ام خود ناخن خشک و شکنده  یگوشت کنار ناخن و حت   دنیاز جوئ کهن ی. با ادمیجوئی را م میهاناخن 

بابامحمدم   یاکه بر یجز دردسر شدی نم  میحال زیچ چی ه  تیاما در آن موقع  بودمی م زاریبه شدت ب
 درست شده بود.

  نای. از سبودی شدن خودروها م و گم یآن دزد ری گیحداقل تصادف نکرده بود و خود بابا محمد پ  کاش
 با تولد فرزند دخترش.   شدی گرم نم  یآب چیه

با   نمحانهیرمامان ش،یجاآورد اما به ایحامله، فرزندش را دن  یهادخترش را مثل تمام زن  الهام
رفت که درب  ادشی یحت امچارهی استرس و هول واال پدرم را از پشت خط چنان ترساند که پدر ب 

 ! آورشهره رساند البته با آن تصادف دل  مارستانیه بنبسته بود که خودش را با هول ب ایگاراژ بسته 

انبارشده   یهای اوراق یبهاوند هم قاط  کلتی ساده بهاوند شده بود و حاال موتورس کلتی موتورس سوار
 بود. دهی شهر خواب نگی در پارک

 برم...  دیبا -
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  ری و متح  جیگ زد،ی زل م شیبه نوک پا  یفیظرو رو به بهاوند که با اخم  رودیباال م  وارک یاتومات  سرم
 .کنمی گردن کج م

 ؟ یبر دیکجا؟! کجا با -

 دیبا گهی م دی:سعخاراند ی را م اشقه یو گوشه شق کشدیم شیموها یال یاو سرگردان پنجه  کالفه
بار اوله   یزی چ  نیشده، چون همچ  دهیچ یپ  کمیکنه انگار  یبشنوه تا درست راهنما زویهمه چ یحضور
 که...

 . دمیاز جا جه  یدیبا کورس ام  دیبدون ترد شتابان

 .آمی منم م -

 .شوندی از هم با تعجب باز م شیهااخم  کورگره

 ؟یآی کجا؟!تو کجا م -

 م نبود و مصرانه افزودم. دل تو دل  ینگران از

 بگه... خوادی م  یدوستت چ نی باشم که بشنوم ا دیمنم با نهیهرجا... مهم ا -

 

 : ساغر، لطفًا، من دارم واسه محمدآقا و حل مشکل فشاردی هم م یپلک رو یو سردرگم  یسرگردان  با
 باشه؟ گم،ی هم بشه که بهت م یزی... هرچ رمیم

 . اندازمی باال م  ییبدون مکث ابرو لجوجانه

 بپرسم... دیتازه چندتا سوال دارم که با آمی امکان نداره، منم باهات م -

 

 .شومی م کی به طرفش نزد یو متقاعدوار قدم دیامکه با  کندی م یتبسم مکث  با
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هم دوسش   یل یمنه که از قضا خ یبابا مارستان،ی که افتاده گوشه تخت ب یگوش کن بهاوند، اون  -
که بعدًا شرمنده خودم بشم و   فتهی واسش ب   ینکرده اتفاق یخدا ستمین یعنوان هم راض چیدارم، به ه

.... 

 .دمیکش یآه محزون  تابانهی ب

 ...کنمی م یدرک کن، من واسه خاطر بابام، هرکار کنمی ش مخواه -

 

و تم ِ  یهنر یهاتابلو  ونیمحو آن همه کلکس کهنی اش، بدون ابا آن تم ِ خاص   یچوب ز یم یرو
  یصندل  یرو  زیبهاوند پشت م   یدر سکوت کنار صندل  ،یکالمی ب  تیال کیبخش با نواختن موزآرام 
 با غم نشسته بودم. شک یش

  یبور و عسل  شیرمردانه و ته س یف یکه نگاهم رو کندیم یاماجرا، تک سرفه  دنیبعد از شن  دیسع
با آن همه  زدی ذوق م یکه تو گرفتمی را فاکتور م  پلماتشید قهیالبته اگر  شودیم دهیکش شیهاچشم
 !تی جذاب

 شده...   دهیچی پ کمیاوصاف، مشکل  نیبا ا -

درب گاراژ رو باز   یعمد چیپدرت ناخواسته و بدون ه ،یگی : شما م پرسدی م تی به من با جد خطاب
مادرتون؛ پدرتون رو پشت   ؛یتماس از طرف مادرتون، که شما شاهد هیخاطر گذاشته، اونم فقط به

  عداداشتون داشتن وضزن کهنیا  یبرسونه؛ فقط برا مارستانیبه ب  عیخط ترسونده تا خودش رو سر
 درسته؟  کردن،ی ل محم

 

 .دهمی م  حیش کامالً توضسوال و در جواب  کنمی را با شتاب با بستن پلک رها م  نفسم

در  نمیداشته، بدون شک ا یطیهرشرا یهمونو تو یهم هوا شهیخانواده دوسته و هم  یلیبابام خ -
  ادی سر دختره ب ییمامانم گفته اگه بال یکرده وقت دایپ یچه حال  طیاون شرا یکه بابام تو  نیرینظر بگ 

 م؟ یکن  یما چه غلط
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رفتم، نا   ششیدم ظهر پ یبوده وقترو مقصر جلوه بدم اما پدرم از صبح خسته   یکس خوامی نم منم
 ...کردی م  ریتعم  دیرو با نیمجبور بود چون چندتا ماش  ینداشت ول

چرخاند:   اشمقدمهی د، با سوال بفنجان کنار دستش بو رهیاش را به طرف بهاوند که خ گردن دیسع
   ؟یکه شهادت بد یجا نبوداون  نمتوی بب

  یمتعجب با اخم درهم دیسرش را به چپ و راست جنباند که سع ،یحرف  چیدر سکوت بدون ه بهاوند
 نبوده؟ یبده که کار ِ محمدآقا عمد  یگواه تونهی نم یکس چ یه یعنی: د یپرس

 شدم.  زیخمه ین  زیرو به م یج ی و گنگ با گ سرگردان

 هوم؟ شه،یبد م  یلیاگه نباشه خ  ه؟یحاال شهات و شاهد واسه چ -

وقت ُجرمش  به طرفم انداخت: متاسفانه بله و اگر نتونن با ادله اثبات کنن، اون  ینگاه نافد آلوداخم
و اگه بتونه با ادله اثابت کنه نه   گناهی ثابت کنه ب کهنیمگر ا  نهیضمان  تشیدر امانت و مسئول انتیخ

 .کنهی فرق م  زی وقت همه چدعوا، اون

 

 تکان دادم. یسر محابا ی و ُبهت ب شی و با تشو ترجیگ

 که منم متوجه بشم! نیحرف بزن یجور هیتوروخدا  ن؟یگی م یشما چ  فهممی چرا نم  -

 مداخله کرد. یدارخش   یبا صدا بارن یا بهاوند

نکرده، در رو وا گذاشته تا دزدا  ینبود که خدا  یثابت کنه که کارش عمد دیبا محمدآقا نهیمنظورش ا -
 رو سرقت ببرن. نایو اون ماش انیب

 .رودی ناخودآگاه با ُبهت و خشم باال م میو صدا زمی خیبرم یصندل   یاز رو درجا

ها... بهاوند اون بابامه،  بابامه ؟ی زنی حرفا رو م نیا یپشت ک  یدار یفهم یم چی! ه؟یگی م یچ -
 بابام...

خودش را   امنهی تا از س دیکوبی با سر و وحشت خودش را به همه جا م گذاردیم یناسازگار یبنا قلبم
 نجات دهد.
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 !زم؟ی پدر عز یبود برا  یچه بخت و اقبال نی... آه... امحمدم  ی... بابامی...باباایخدا  دمیشنیم چه

 

باشه  یکس   دیمان کرد: حاال آروم باش خانم، بعدشم شابا شک نگاه  ختهیبا تعجب لحن آم دیسع
 بده که... یبتونه گواه

 به خودم اشاره کردم.  یزده با هول و دستاچگشتاب کیریهست

 و... گناهی که بابام ب  دونمیمآره من  دم،ی من، من خودم شهادت م -

 داغونه؟! نه؟ به بهاوند زل زد:اوضاعش  یجی با گ دیسع

... در نمیبنش امی صندل  یرا آرام گرفت تا رو  میبرخاست و بازو یصندل  یاز رو یبا تاسف و نگران  بهاوند
 گرفت و صامت با اندوه نگاهم کرد. میآب را جلو وانیل  ینیسکوت سنگ

 . میدنبال راه چاره باش دی... باستیمعلوم ن یزیساغر، خودت رو نباز؛ هنوز چ -

 .کنمی زمزمه م یبیبا بغض قر  کندی شمانم ُشره مچ یتو اشکنم

 وقت...وقت... اون اون ؟ یکنن، چ تی اگه... اگه بخوان از بابام شکا -

 مداخله کرد. هال یباز مثل سوهان روح با لحن سرد و خشک وک دیسع

 اگه بتونه اثبات کنه با ادله اثبات دعوا نه... -

 اگه نتونه که مسئوله... اما

 

منجمد و جانم  میهااش، خون در رگ شروع کرد به نطق کردن و با هر کلمه   یو کتاب  تیباره با جد کی
 . شومی و استوپ م پردی و در آخر رنگم به شدت م   رساندیدادن مرا به مرز سکته 
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با  تبصره   ی قانون مجازات اسالم ی فریک یدادرس ون ییو آ یفری به ک میرجوع کن  دیو مجازاتش هم با -
 )۷۷۴ ... طبق ماده شصد و هفتاد وچهار) ماده یفریک یهاو ماده

آن به عنوان امانت   ری سفته چک و قبض و نظا لیاز قب یهانوشته   ای رمنقول،یغ ایاموال منقول  هرگاه
  نیسپرده شود، بنابرا ایداده و  ی به کس اجرت ی ب  ایبا اجرت  یکاراهر یوکالت   یابرایاجاره و رهن  ای

نزد او بوده،   اءی که آن اش یبرسد و شخص  ینی به مصرف مع ایمذکور مسترد شود  اءیبوده است که اش
به حبس از   دیمفقود نما ایتلف  ایتصاحب  ایآنها استعمال  نیمتصرف ایو   نیآنها را به ضرر مالک

 شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد! 

 

و    رتیاز ح یایو منگ با دن  جی . گکنمیزده استوپ م. وحشت شودی از تنم رد م یارعشه   محابای ب
 .دادی راجع به پروند م یشتریب حاتیو توض  خوردی که تکان م زنمی زل م دیفقط به دهان سع یناباور

خبر زدن   د یکه با نو یجالد خواند،ی موئظه م میُحکم جالد باال سرم بود که برا ش،یهابا حرف  نیقی به
 !کردی م  یام؛ خواستار قصاص قبل از ُحکم بود و زجرخوانگردن

  ریتقصی و ب  گناهی ب  زم؛یعز یدر امانت بود حاال هرچقدر هم بابا  انتیکه در انظار عموم؛ خ یُحکم 
 ...بودیم

 جانم!« یبها متیق به یحت رم،ی بگ  تیرضا دی»با

به  ی. حتداشتمی قدم برم  ابانیبه طرف خ  جیسردرگم و گ یمنقبض شده و فکر یبا فک  تندتند
 .دادمی نم یتیبهاوند هم اهم یهاصدازدن

 خوبم...  یمهربانم... بابا یبابا

اش رو به  و با بند کردن دستان به کمر و خم شدن  ستدیای بهاوند، نفس نفس زنان مقابلم م هوکی
 .کندی شکم؛ راهم را سد م

 خبرته... اوف... ... صبرکن... چه صـ  -

 .کردیعاجزانه نگاهم م اشی شانیشده و رگ سبز پ کردن کلمات، با چهره جمع  یهج  دهیبر دهیبر نیح
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 تکرار کردم. رلبیز یرارادی استفهام و ترس غ با

 منو... من... من... یان بابام رو... بابااگـ... اگه بخو -

 و باافسوس نفسش را فوت کرد.  کالفه

  شک نکن...  ِگناهی خدا بزرگه، بابات ب -

 را باال بردم.   میبا ناله صدا میگلوخ یو بغض چنبره زده ب  دمیلرز دیب  نیع

 با دست رو دست گذاشتن؟  ؟یجوربهاوند؟ چه  ،یجورآخه چه -

 ضربه زد:دعاکن، خدا مهربونه...   شیپا یوبا نوک کفش به جل   باز

 .چکد یاشک از گوشه چشمانم م زی و قطرات ر شکافدیو چشمه باران از پشت سد م  کشدی م ری ت قلبم

مون ازهم ... خانواده کنهی... بابام دق مکنمی من دق م یبابام، اگه اونا بخوان بندازنش زندان... وا -
 ! ه؟ینحس نیبابام کجا ا مون؟ی زندگ  یبود افتاد تو  یچ نینفر نیخدا... ا ی... اپاشهیم

 

... نمون تو مارستانیب میبر ا یآورش، متاسف و درمانده پلک بست: ببا چند سرفه خشک و خلط  بهاوند
 . ستیهوا هم خوب ن نی... بب ابونیخ

 را محکم چنگ زدم.  ش یبازو یدیچه شد که با عجز و نام  دمینفهم

 بابام...  کهم یثابت کن مینکرده... نتون یندان، اگه... اگه خدابابام رو بخوان بندازن ز -

بود،   شی که دور بازو یش گرفتم به گره دستو مردمک لرزان  نیغمگ یهاترس نگاهم را از چشم با
 ُسر دادم.  جیمنگ و گ

حرف بد پشت   ی داشت تا کسسرخ نگه یل یکرد، صورتش رو با س یهمه سال با آبرو زندگ نیبابام، ا -
 ....یوا یخدا... ا ای که بابام...  چهی و محل بپ رگاهیتعم یسرش نزنه، حاال اگه... اگه تو

. حاال تصورش هم،  کنمی دستانم پنهان م انیم یو عصب   یو سرم را عاص نمینشی م نیزم  یبهت رو با
 شهیخدا و خلقش هم یرضا یرا جدا و براعمر حالل و حرام  کی یبابا یوقت کردی م خی مو را به تن س
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به او اتهام   ردهنکرده بود، حاال به ُجرم ناک اشی هم پول حرام وارد زندگ بارک یو  کردی کار م  حالل
 !بشود  یمرد متعقد و مومن باز یبا آبرو نیدر امانت بدهند و چن انتیخ

 

راه افتادم.   مارستانی ب یبه طرف ورود دیهمزمان با چهره گرفته و ناام م،یشد  ادهیپ ی از تاکس یوقت
چکه از  . خون چکه کردی م شی همراهم بود، دلم را ر اشن یکه با سکوت سهمگ   یبهاوند تمام مدت

به کل از   اسیو  دی... روزنه امشدی م کینزد یرو، که به تباه شی پ ندهیبا تصور آ شدی م ری درونم سراز
 . یندو سرافک  ی... شرمساردی باری خانواده ما م یرو

 

افکار مواجه   یری در آن درگ نایکه پشت بندش با لحن ناباور س خوردیام مبه شانه   یمحکمتنه بارهکی
 . شومیم

 ساغر...! -

با چشمان  ی. وقتشودی و بزاق دهانم خشک خشک م پردی رنگم به شدت م یضعف و ترس آن  از
که پشت  یمن و بهاوند  انینگاهش م یکه با شک و ناباور زنمی زل م نایگرفته  سو خون  نیخشمگ
 گشت.  یدر نوسان م مانن ی با هزار حرف و خط ناخوانا در نگاهش ب ستاده،یسرم ا

 پسره...   نیتو، با ا -

ناهماهنگ و   یهاکنارش زدم و با قدم  یدیبا ناام نیکنم. بنابرا هیام را توجمحال بود کار نکرده گرید
 بحث و جدال نداشتم.  شیُسست خود را به زحمت تا آسانسور رساندم... گنجا

 یهاباران و دور چشم ستاره  د،یچرخی دور سرم م   ایکف را فشردم. دنبا ضعف دکمه هم تعللی ب
 نداشتم. یاشدهن یروز نفر نیچن عنوانچ یتر از امروز، به ه. خستهرفتی م یاهیس

 ا تکانم دادو تنم با از عربده بلندش درخود مچاله شد.ر  نایعربده س  یصدا

 که... یمگه خودت ناموس ندار یعوض -
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 زدم.  یو بهاوند پوزخندتلخ نایس  ن یبا چشمان وق زده گردنم را چرخانم. با تجمع چندنفر ب وواجهاج

 !کنهی خرج م رتی غ یفکر بابا باشه، الکبه کهن یا یجابه -

  یلیبه شدت ناراحت و دلخور بودم. آن از س  نایداخل آسانسور شدم. از دست س فروغی و ب  زهیانگی ب
دهم رفتار بابامحمد به ارث نبرده  کی یبشر حت  نیامروزش. ا کردن  دادیهم داد و ب نیاش، اناحق 

 رفتار کند.  متیبود تا با منطق و مال

با بابامحمد حرف حرف   دیم. باقدم برداشت دیترد یایبا دن تکلفی ب  دم،یبه طبقه مورد نظر رس یوقت
 تا بابا را نجات دهد. شدیم دایپ  یکس ،یشاهد رگاهیدر تعم  دی. شازدمیم

 یمرد  یصدا دنینبض زده پشت در اتاق مکث کردم که با شن  یاقه یو شق  دنیدرحال ترک یسر با
 زدم.  هیبه در تک  زیناتوان گوش ت 

 کهن یمگر ا ستیساخته ن  یموکلم رو انجام بدم، از دست من کار یام، بنده مسئولم که کاراشرمنده  -
 مهرجو... ی آقا ِحال  یتا بهبود رم یبراتون سه روز مهلت بگ   یتهران یاز آقا

به   دهیپر ی و رنگ دهیبر یهاهل دادم. با نفس  عیدر اتاق را سر زده با هول و نفس حبس شده  شتاب
با   رفتی با پرونده دم دستش ور م ستادهیکه وسط اتاق مقابل بابامحمد ا ی و شلوار پوش  مرد کت
 به جلو برداشتم. یقدم  یحدقه زدگ

 چه خبره؟ جان ی... اجـنیا -

 درسته؟ ن،یدخترشون باش  د،ی کرد:شما با میتنظ ی نیب   یرا رو اشی قاب مشک نکیمرد ناشناس، ع 

زرد کرده و لبان ترک   یبابامحمد تک و تنها در اتاق با رنگ و رو  در اتاق حضور نداشت. حانهیر مامان
 که لرزان و مرتعش با زبان، لبم را َتر کردم.  کردی خورده نگاهم م

 آره، دخترشونم، شما؟  -

 ...یتهران یآقا لیشناس هستم؛ وک:بنده حق د یپاش میبه رو یکمرنگ  لبخند

.  زندیم رونیزده ب و مردمک چشمانم بازتر و از کاسه چشمانم حدقه  شوندیوضوح بدنم قفل م  به
 .کنمی تکرار م   رلبیناباور ز
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 ! ؟یتهران -

  انیاز جر یتهران  ی: متاسفانه آقادیگوی رو به بابامحمد م  یو بعد به آرام دهدیتکان م  یسر یمکث  با
رو به  نیباشم تا سارق  ریگیه پدادند ک دیام دستور اکشدن و به بنده  یعصبان یلی سرقت خودروشون، خ 

 . دیمسئول و جوابگو باش دیمهرجو با یکنم. بهرحال تا اون موقع شما، آقا دایپ

از کنارم سرد   کرد،ی را دم دستش جابه جا م  اشچرم فی که ک یدرحال  اشی بعد از اتمام سخنران سپس
با   ریبابا، ناباور و درگ  فیخف یهاکردند که با تلنگر تکان ِشانه دایپ کش  هاه یرد شد. ثان  روح ی و ب
 . دمیدو لیزنان عقب گرد کردم به دنبال وک حس نفس  نیچند

آسانسور چپاندم و   کی دستم را بند در ِ اتومات یکه داخل آسانسور شد، شتاب زده با دستپاچگ نیهم
 کردم  هیواگو درنگی با حلق خشک و نفس نمانده ب 

 باهاتون حرف بزنم... دی.. با.دیبا -

 ؟ی کنی م کاری خانوم چ -

با گردن کج شده با هول و ملتمس   لیشناس، رو به وک به پرستار مرد جوان پشت سر حق  توجهی ب
 دوباره لب زدم. 

 .کنمی خواهش م -

: در  پرسد یباال داده، آهسته م یو با سر زندی و در آرامش، دکمه را مجدد م رودی کنار م  یکم خونسرد
 خدمتم، اما در چه مورد؟

 . دمیرا با استرس بلع امده یدادم و بزاق دهان خشک هیتک   نیبه بدنه کاب یپاچگدست  با

 و ...  هیچ شونک یاسم کوچ ؛یتهران  یبپرسم، آقا تونمی م -

مردمک   دیبا ترد  دهیترس کرد،یم ی ن یمن بدجور سنگ یشناس روپرستار و متعجب حق   یعیرطبیغ نگاه
 چرخانم.  یچشم در حدقه م

 ؟ستنیترم آخر ن یدانشجو  اناً یاح ؟یدانشجو چ -

 را باال فرستاد.  شی لنگ ابرو کی متعجب
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 ن؟ یشما از کجا خبردار یدار... ولارشد و سهام  یدانشجو ،یتهران  ایارش  یآقا -

  حسی واج و گنگ بدون پلک زدن، بدون بلع بزاق دهان، ب. هاج شودیمتوقف م میلحظه برا کی ایدن
  بتیبال و مص نیکجا ا کرد؟یم  کاری چ  جانی... او ایتهران  ای...!؟ ارشای شدم. ارش رهی خ نهیو مات به آ
 قرار دارد؟ 

 واو غش کرد! -

اما   رودیهم مدر میهااخم ارادهیاش؛ ب که »واو« گفتن  دادی گوش م  مانیهابه حرف   یبا شگفت  پرستار
با سنگکوب شدن و چشمان  شوندی انتها بازتر م  «تایتهران ایارش  دن»یکه با شن بازمه یبا دهان ن

 . شدیم دهیکش  ایام به سمت ارش. اما فکر آشفتهدوزمی شناس چشم مبه صورت حق زدهرونیب

 که...  یبود همان  ای ارش اندازد؛ی قصد داشت که بابامحمدم را به زندان ب  یکس  یعنی... یعنی

  یتهران ای: االن کجاست؟! االن ارشدم یبدون مقدمه پرس ختهیرو بهم  شانی پر یکرده با ذهن  قفل
 .نمش یبب   دیکجاست؟ با

باال   شی ابر یبه تند یبراندازم کرد که با حرص سر یق ینگاه دق مارگونه،ی با حالت ب توجهی ب  پرستار
به   ینگاه یبا شک و کنجکاو ختهیشناس با تعجب آم ام کرد اما حق حواله یفرستادم که پوزخند بد 

 انداخت.  میسرتاپا

 ن؟ یپرسی م  یچ یبرا -

 لب باز کردم.  عی تپنده سر یبه سوالش، با هول و قلب توجهیکرده و با انزجار ب  عرق

 ره اون خواسته؟!زندان، آ  یازت خواسته که بابام رو بنداز ای ارش -

 یآقا ن؟ی! اما شما جواب منو ندادباً ی: تقرزندی لب م ت ی با جد تابدی م شیابروها انیم یف یظر گره
   ن؟یشناسی رو از کجا م یتهران 

 .کشمی صورت ملتهبم م انیم یو سرگردان دست زدهرت یح

 دانشگاه... ی! تومیادانشکدههم -

 ...!دونستمی :نمخورد ی وضوح جا م به
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 !بهی : عجکندی با خود نجوا م  رلبیز  دوباره

 .پرسمی آکنده از خون مجددًا م  یو با دل زنمی م  یپوزخندتلخ

 ن؟ یریم  ششیپ نیاالن دار -

 ...میکافه قرار گذاشت یهم فشرد: بله، تو یلب رو دی مرد و با ترد ،یمکث  با

 .کنمی مقدمه کالمش را قطع م بدون

 من اول باهاش حرف بزنم... نیو بزار نیآدرس کافه رو بهم بد شهیم -

 . کندینگاهم م دیمتفکر و با ترد ش،یهاحفظ اخم  با

 ... نیخوایگرفتن، م تی رضا یبرا -

 .بندمی و عجز  پلک م  یدرماندگ با

 باهاش حرف بزنم.  دیآره با -

 . جوئدی و متفکر گوشه لبش را م متعجب

که سرشون   کننی هستند، احساس م  ختهیربهم  یل یخ یتهران  ینباشه، االن آقا ی فکر خوب نیگمونم ا -
 محبوبشون رو سپردن دست پدرتون و...  نیکاله رفته که ماش

 

 به جانب گفتم.و حق  دمیرا محکم گز  نمیریزبا جرقه در ذهنم، لب درنگی ب

  یگاراژ بابا  یتو ارهیرو ب  یبه اون گرون  نیماش دیبا یواسه چ ای بدونم ارش دیمن با کنم،ی خواهش م -
 من که...

 .کشدی م اشغهیتبه چانه شش  یکالمم، دست وسط

  نهیبیکه م ی رگاهیتعم  نیخراب شده و اول  نیهم ثبت شده که لنت ماش یاداره کالنتر یظاهرن تو -
 پدرتون بوده و... رگاهیهم، خب تعم
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بداند با   شتری تا بلکه ب  شدیتن آن ماجرا باز و بسته مهوا و دانس یاذره  یکه برا ی مثل ماه میهالب
شناس به طرفم که حق کنمی استوپ م  نایشدن س ک یباز شدن در آسانسور و خارج شدن؛ با نزد

 ن؟یآی :نم چرخد یم

 . گردانمی به اطراف م ینگاه  یبا نگران ارادهی ب خورد،ی سخت تکان م یبا ترس آن  میگلو بکیس

 ...!نبود

 بهاوند کجاست؟  پس

 خانم محترم، با شمام؟ -

ام نشده بود... هنوز متوجه  نای نفوذ کرد. س امی شانیپ  یرو یشناس، عرق سردسوال مجدد حق  با
 های پشت ستون کنار صندل یابا حرکت شتاب زده  ندازدیب  ریمرا گ نایاجازه دهم س آنکهی ب  نیبنابرا

 خود را پنهان کردم. 

بلند به طرف   یهابا تاسف و گام  یدرهمشناس بود که با اخم اسم به حق گرم حوچشمان کنکاوش  با
 راه افتاد.  یخروج

 . کردیم امچاره یکه ب د یفهمی را خراب کند. اگر م  زی همه چ نا؛یاجازه دهم، تعصب س دینبا

اجازه   دیپا تند کردم. نبا  یمحبوس شده به طرف خروج نهیدر س یبه سرعت و نفس  نا،یرفتن س  با
 بکشاند.  غمایو به  یپدرم باز یو آبرو یبا زندگ ؛یرعمدی اشتباه غ کی دادم،یم

 حاال هرچقدر گران!  نیماش کیخاطر کرده بود، آن هم فقط به تی از بابامحمد شکا ایارش

 ... کردمیم  اشی راض دیمهربانم را... با یو بابا کردیوگرنه کار خودش را م زدم،ی حرف م ای با ارش دیبا

 یقرار گرفتم. برا  یابه یبار دوم بود که در کافه ناآشنا مقابل مرد غر یامروز برا ،یبی سکوت قر در
 . یحلنجات بابا و راه ی. برادنیفهم

دختر   کی و با احساسات بکر  کردیرا حد ازخودش درازتر م   شیپا یگاه بودن،بهیغر نیکه در ح یمرد
 .کردی م یناجوانمردانه باز
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او احساس ضعف و   ی رگیخودش. از خ   نیشدم درست ع ره ی اش خآلودبا چهره عبوس و اخم  تی جد با
از در   دیکرد؛ با یتند دیمرد نبا نیشوم. با ا اما در سبب تالش برآمدم تا مسلط  آمدی انزجار سراغم م

مرد   نیکالف به دست ا  نیبابا برسد. گره ا یچارگ ی ب و  تی که ناخواسته کار به شکا آمدمی مدارا راه م
 به بد! یو چه بد، وا شدی اما آشنا باز م بهیغر

 ؟ی حرف بزن  یخوای نم -

  میمن و آبرو یکه رو  یهمان ا؛ی دهان باز کنم، ارش فکری ب توانستمی . نمدمیدهانم را سخت بلع بزاق
 بشود.  الیخی بدهد و ب   تی ام تا رضاتو داده و ملتمس نشسته یش با سرقماره کرده بود، حاال مقابل 

  ای. در کنار ارششودیم دیاسترسم تشد ،رد یگی ضرب م  یچوب  زی م یش روبا سرانگشتان حوصلهی ب
و برعکس چندساعت قبل که با بهاوند؛ در کافه  آمدی به سراغم م یو حال بد  یمنف یانرژ شهیهم
  هتوان شکستن روز ینگران  یو حاال... از ترس و وحشت حت  دادیتنها دلشوره عذابم م بودمیگرید

 . دیکوبی و م زدیسکوت را نداشتم. قلبم آرام گرفته انگار که نگرفته، مدام م

 برم.  دیباوقت منو تلف نکن ساغر، زودتر حرفت رو بزن که کار دارم  -

 .کنمی و بدون مقدمه با مردمک لرزانم زمزمه م زنمیرا چنگ م  زیو لبه م رمیگیگردنم را باال م  یتند به

 . یاومدم ازت بخوام بهمون وقت بد -

 .خوردی م نیچ اشزشده ی ابروان تم  نیماب یاخم

 وقت بدم؛ اونم تو؟! یچ یبپرسم، برا تونمی وقت م اون -

 دهان باز کردم.  یابا لحن ملتمسانه توجهی ب  زد؛یدر کالمش موج م ری تحق

 گوش کن ببـ... ای ارش -

 !ست؟ین  بیعج کمینظرت ...!؟ بهای بودم و حاال شدم ارش  ی... جالب شد، قبالً تهرانایهه! ارش -

نثارم   یجپوزخند ک  ی. با سکوت معنادارکردیام مرسمًا مسخره   یلعنت دم،یلبم را با حرص گز گرگرفته
 کرد.
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من از  ؛ی ام به دادگسترشدهو دادخواست ارائه تی وقت بدم، طبق شکا ینداره به کس یلیدل چیه -
فرداست   نی کردم و هم تی شکا ر؛ی در اموال غ انتیخاطر خ تو باشه؛ به یشخص محمدمهرجو که بابا

 !یبرننش هلفدون  دیکه با

به دور از آب مانده درحال جان دادن سخت   یدهانم خشک مانده مثل ماه پرد،ی به شدت م  رنگم
 ! یتونی : نمکنمی نگاهش م ی زدگ کهی . ناباور با کردی تقال م

 !تونم؟ی : نمزندیم یبه جانب پوزخند بد حق

 و مشروط نشوم. میایب  رونیامتحان دشوار، سربلند ب  نیاز ا دوارمیام ایخدا

 کنم.  اشه یتوج واهمخی با کلمات م یق ینفس عم با

خوب   طشیکه االن شرا یاون یول  یرسی م نتیزود به ماش ای ریتو که د کنه؟ی م یواسه تو چه فرق -
 گناهی آدم ب هی یگچه؛ انصافت کجا رفته وقت  یپاشم تو  هیمنه... تازهم تصادف کرده و  یبابا  ست؛ین

 پول؟ ای شهی م نی زندان؛ واست ماش یبنداز   جهتی رو ب 

 خم شد.  زیبا غضب براندازم به طرف م  دندیکورتر از قبل درهم تاب شیهااخم گره

 ی... و بابازنهی م ش یمنو آت ِنیمنو خر فرض کنه، ا یکی کهن یاز ا ینداره ول تیاهم یاپول واسم ذره  -
مشارکت نداشته   نمیسرقت ماش یثابت کنه؛ تو  یسند و مدرک جیتو فکر کرده با هالو طرفه که بدون ه

 خزبالت رو باور کنم.  نی تصادفه... مگه اونقد هالو باشم ا هیهمش  و

. احساس ضعف و  شودی م یخال  یخال  میرپایکه ز دهندیهولم م نییبا شدت رو به پا   یاز پرتگاه انگار
نطق   میمن؛ از زندان رفتن بابا  ی رو یجلو کردی طور جرات م . اصالً چه ایدر برابر ارش  کردمی م  یناتوان
 کند؟

و فقط   یواسه زدن ندار  یحرف ید ی: دبردی را باال م شی ابرو ییتا کی نهیو دست به س زیانگنان یاطم
 چقده؟! نمی ماش  متیق  یدونیم گه،ید زیچ هی... یکه وقت منو تلف کن یاومد

 .رومی از کوره در م زیم یرو  دنیبا کوب  نیخشمگ

که مارو مثل  ناینه ماش ن،ی ماش هیتا بشه  میدیکه به آهن ارزش م  میها هستما انسان  نیا -
 بکنن...   احساسی خودشون؛ خشک و ب
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 در هوا پراندم.  یو نفرت دست   ظیبا غ  ایدر مقابل چهره کبودشده ارش  ،یچند مشتر نینگاه سنگ با

 ...یبه فنا نرفت نیاز ا شتریتا ب ری و بگر نایهمون ماش  یرفته، برو... برو پ  ادتی تی حاال اگه انسان  -

اش مثل  . جمله دمیدوی م نییکافه پا یهابا شتاب از پله   دمیپاشنه کفش چرخ  یمالحظه رو بدون
 مرا تا حد جنون رساند.  یوقت شدیم  دهیسرم کوب  یپتک رو

را   اشیگناهی تا ب گرفتمی بابامحمد م  یشهر را برا لیوک  نیبهتر فتدی جهنم؛ پاش ببه  کند؟ی نم قبول
 ثابت کند. 

 دهیباره به شدت از پشت کش کیکه  برداشتمی رو قدم م ادهی شده به سمت پ  شیر  یبغض و دل با
صورتم   یوار روکه شالق  ییهاهرم تند نفس  یاش حتشدم و پشت بندش؛ عطرتلخ و سوزونده 

 . شدندی م دهیکوب

 !  یدیل ری جوابتم بگ سا یوا  یول یو زدزرت  -

 .دی غر یاش با تنفر انزجارشدهچفت  یهادندان  یبه ال یمبهوتم، از ال مماس صورت  دفعهکی

شم،   یدرصد احتمال داشت که راض  هی یعنیعمرًا قبول کنم...  گهید ،یخودت رو هم بکش گهید -
سگ از چشم  نی! برو... برو که ع یدرصدم پروند ه یزبون درازت؛ همون  ن یبا ا  شیپ قهیچنددق
 !یافتاد

با پشت    ی. وقتزندی به اطراف چنگ م  ،یگرفتن شئ نامرئ یمحکم هولم داد که دستانم برا سپس
ُشره کردن   ی دهان باز مانده و چشمان گردشده ام حت  ی. دست رو کنمی آسفالت برخورد م یمحکم رو

و آن  امدهیکه اصالً از اول ن ی... جورکه رفته بود.  ییا یو ارش  افتندیراه  امارادهی که ب  یلجوج اشک
 نکرده بود.  ی هج یب یبا تنفر عج  می جمله دهشتناک را برا

و  صالیوواج و با است. هاجدوزم ی شده، به دور و برم چشم مبا دهان و حلقوم خشک  زناننفس 
 .اشی اتفاق و حوادث لعنت  نیبا ا  کردمی م کاری چ  دی! حاال باکردم؟یم  کاری ! حاال چیدیناام

سکوت   ی. حتدمیشنی از پشت پنجره اتاق نم یزیچ رک یجرک یج یبود. جزء صدا کی تار  کیتار
 .شدی ام شکسته نمتکه اتاق مامان و بابا هم با هرم تنفس تکه  زی برانگوهم
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  یتا باال  ام لحاف را چنگ زدم وزدهوق کرده بود. از وحشت با چشمان سیبلوز و تمام تنم را خ عرق،
 . دمیگردنم کش

 دم؟ یبود که د یچه کابوس  نیا ایخدا -

  یشانیپ ی رو یکابوس شبانه، دست نیاز ا شانیخسته و پر خورد،ی تندتند تکان م  امنهیسقفسه  هنوز
 . دمیام کشکردهعرق  

 رفتن از اتاق را نداشتم.  رونی و حلقم خشک بود و به شدت عطش داشتم اما جرات ب دهان

 یبود. دلم برا دهیخواب  شی در آرامش رو یرعل یچه کوچک کنار دستم شدم، که اممتوجه تشک  بارهکی
از سرش باز   هیسپرده بودند اما سم هیو الهام، او را به دست سم  نای . سسوختیهم م تخس  یرعل یام

 . دیرسیم اشی به نامزدباز کرد و

  ه ی از سم شی از ب شیب  رفت؛ی خودش م یبه دنبال کارها  یالیخی آشفته بابا، با ب   تیوضع  نیدر ا یوقت
 .شدمی م دیناام

  بهیط شی هم در نبودمان، پ  یرعل یو ام کردی الهام و بابا رفت و آمد م نیب مارستانی که مدام ب نایس
 بود.  هیخانم همسا

. کنمیم دا یمتکا پ ری سر، ز یهمراهم را باال ی. گوشکشمیدستم را به اطرافم م  دهیپر  یبا رنگ هاتیه
 .کنمی اش را روشن مصفحه  یآکنده از ترس و دلواپس  یزده با دل شتاب

 گره زده بودند. ریرا در غل و زنج  میداشتم اما دست و پا یصبح بود! احساس بد قهیو ده دق پنج

 ا؟ یخدا -

... پرده چرخانمی به طرف پنجره م ی. سرم را با کرخت شنومی خوش اذان را از مناره م  یصدا  باره کی
 . چدیپی اما صوت خوش و گرم اذان همه جا م پوشاندی از نور م  یهمه را عار یمیضخ

.  رومی کوتاه به طرف در م یهاو با قدم  زمیخی تشک در سکوت برم  یمکث با حال مشوش از رو بدون
که در  کنمی م  تیهدا یبه آرام یدر مغز اطی را با احت دیو کل  اندازمی م یرعلی به طرف ام ینگاهمین
 .شودی باز م  صدای ب
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. از  اندازمی راهرو و هال ب کهیداخل بار یکه با استرس سرک شودی و تاب باعث م چیمثانه و پ فشار
 . کردمی ها در اتاق را قفل مشب  ان،ی ماندن شا ایترس دزد 

 . شومیاز کنار هال رد م یوقت شودی حبس م  امنه ینفس در س  روم،یپا به طرف درب هال مپنجه یرو

 تر از اتاق مشترک بابا ومامان بود.روشن   یدرب نصب شده بود کم یکه باال اط یحتوسط چراغ  هال

را پا   میهای با هول و سرعت دمپا یوقت کنمی در هال را باز م  توجهی که ب شودی از بدنم رد م یلرز
. خوف  رسدی جانم از ترس به لب م  رسانم،ی م اطیح  یو دوان دوان خود را به توالت انتها کنمیم

 خانه را داشتم. نیاز نبودن بابا و تنها ماندن در ا یبی عج

 

امشب   زم،یز. بهاوند ع کندیعالم در دلم رسوخ مغم نیرزمیز دنیبا د شومیاز توالت خارج م کهن یهم
که باز هم مثل  دادی م  حیهم در خانه نبود؛ ترج  نایو س  مارستانی بابا محمد در ب یبود وقت امدهیهم ن

 شکسته نشود. یدر آن بازارشام بماند تا حرمت رگاهی شب گذشته در تعم

؛ اجازه  مانمرد در خانه کیها به بهاوندم گفته بود اما شرم و غرور بهاوند، در نبود چه نایس دانمی نم
 خودش بگذارد.  نداد که پا در خانه

. حتم داشتم مشت دمیآلود دعصر گوشه لبش را کبود و زخم  یوقت سوخت،یبهاوند م یبرا شتریب دلم
بهاوند ورزشکار   دانستمیکه م  یجاخوردم با وجود شتریلب او را به حال در آورده بود اما ب ری ز نایس

 نکرد!  یبود اما از خود دفاع 

با حزن و حسرت درب را آرام هول  صدای . ب رودیم  نیرزمی به طرف ز میهاقدم اراده،ی و ب  مسخ
 یپابرهنه با حس وافر ها؛ی و بعد از در آوردن دمپا شودی آهسته باز م یژیو  ی. در، باصدادهمیم

 .شومی وارد اتاق م 

. چدیپیام مشامه  ر یخاص و بکر بهاوند ز حهیکه را کشمی م یق یمنفس ع نیو غمگ صانهیحر
 سکوت... دهم،ی اتاقش را فشار م دیناخودآگاه کل

  گرید یجا ن یو پناهم امشب سر بر بال  دیش شده بود. تنها اماتاق بدون صاحب  نیا نفکیجزء ال  تنها
 گذاشته بود.
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 یاتکه کردمی حس م  ،یرعلیام یگوش یخانه با وجود باز  نیتنها در ا  د،یکوبیتندتر از حدمعقول م قلبم
 کننده بود.بودن؛ نگران نیری ش نیحس ِ در ح  نیبودند. ا دهیاز جانم را از من ُبر

 بهاوند...  یوقت

 آه خدا... -

  یچوب  زیم  یاش، رو. سجاده ماندی اش خشک مسجاده  یکه نگاهم رو چرخانمی را به اطراف م گردنم
 .کردی م ییقفسه کتابخانه کوچکش خودنماکنار 

 . دارمیبرم   ینیسنگ یهااز برزخ و بهشت، به طرف سجاده قدم یاراههی ب در

  یرو ی بی و با حس قر رمیگیم امزدهخ یو سجاده را با دست  دهمی را صدادار قورت م  دهانمبزاق 
 . دهمی فشار م امنهیس

زانو  یرو   یقال یمحتاطانه رو  شود،ی م قیدر سراسر وجودم ترز یاما آرامش خاص است..  بیعج
 .کنمیباز م یاش را با احترام خاص و سجاده  نمینشیم

عطر   شهیش   یامامان نوشته شده بود، حت یعرب یکه اسام یخاک  حی ُمهر گرد کوچک با تسب دنید با
 .کنمی م اشی وارس  ین یزب یو با دقت و ر دارمی برم   یاودرون زرد شفاف بود را با کنجک عی که ما یکوچک

است که   یبار اول م،ی. گرم و مالچدیپی ام مشامه ریز  یخاص حهی . رارمیگی م امین یب  یجلو جیو گ گنگ
 .کردمی استشمام م

 یهاپره  ریبار با ولع ز نیا پاشم،یکف دستم م  یرا رو یو مقدار کنمی را باز م  یاشه یدر ش یکنجکاو با
 .  رمیگی م امی نیب

 دو گل باهم؟! ی! بوشهیمگه م ده؟یم  یو محمد  اسیعطر  یبو کهنیمن، ا یوا -

. دیآی م اطی از داخل ح یکه با سر وصدا شومیم ره یخ  شهیگرد شده به ش یهابا چشم  متعجب
و با   گذارمیقفسه م  یباال توجهی و ب کنمی و شتاب زده سجاده را جمع م عیسر ی ل یدستپاچه با هول خ

 آن مان؛اطیدر ح انیشا دنی. از داندازمی م اطی به ح یبا وحشت نگاه   نیرزمی پشت در ز یدستپاچگ
 . زندی درجا خشکم م یو رکاب ژامهیهم با ب
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وقت   نیمان ادر خانه  جان یاو ا را بشنود. آخر میدستم را مقابل دهانم گرفتم تا مبادا صدا زدهوحشت 
 !کرد؟ی صبح چه م

و افترا نثارم   نی... توهگرفتیگر م اشی خرک  رتیو رگ غ کردی م یکجا بود که کالهش را قاض  نایس
 شب را صبح کرده بود؟! اشیلویمان؛ داماد ککه برخالف خواسته و رسم خانواده  یدر حال  کرد،یم

اش را  که شانه  یدرحال یدارکش  ازهیخواب با خمغرق  انیکه شا دوزمیو پراخم چشم م  یعصب
 . شودیداخل توالت م خاراندیم

 م؛یهایبا برداشتن دمپا ،یپادر  یو جلو کنمی برق را خاموش م دیو هراسان کل کنمی را تلف نم   وقت
 .کنمی اقص رد مچند سکته را ن رسم،ی و تا به اتاق بابا م  رومی ها باال مپابرهنه دوان دوان از پله

از وحشت  آکنده   یدر چرخاندم و با نفس نفس و قلب یرا ال   دیلرزان دو بار پشت سرهم، کل  یدستان با
 استوپ کردم.  ی... نگران و ترس قلبشدی م نییتند باال و پا  یانه یو س

را جمع   میپاها  یبی با غم قر  خورمی در ُسر م یشده جلوو ُسست  رفتهل یتحل رد؛یگی م میپاها عضالت
 . کنمیم

 .فشارمی م میزانوها یام، سرم را ماتم زده رو کردن معدهسر و ترش  دنیرکش یبه ت توجهی ب

 .یبود  جانیمامان کاش امشب ا ؟ییبابا کجا -

ام ُشره  قوس گونه یرو  ر،یاتفاقات اخ  نیو ترس نشات گرفته از ا یاز گوشه چشمانم با دردمند اشک
 را نداشتم. بت یمه زور و مص ه نی... تاب و تحمل اکندیم

 

مرده و زنده شدم تا   دانستیدر برخاستم. خدا م یشدن هوا، باالخره از جلوآفتاب زدن  و روشن  با
 کنارش نداشتم. تی که اصالً حس امن یان یهوا روشن شود با وجود شا

 رفتمیم  دیبابامحمد با شی بهانه زودتر پ نیبه ا امیبرآن با علم ِ اتاق دم صبح و کابوس لعنت عالوه
که جانم را   یابابامحمد باشم تا در خانه  شی شب را پ دادمی م حی اگر قرار بر خواهش باشد، ترج یحت

 . رساندی به لب م
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ام و گرفتن با سرکردن مقنعه  کنمی را با عجله تن م  امیدستبا شتاب مانتو و شلوار ساده دم  عیسر
با آن صورت مظلومش؛   یرعل یام دنیکه از د ستمیایم ی قد نهیمقابل آ ؛ی درس یهاجزوه  یام حتکوله

 .کنمی م یاخم آلود و متفکر مکث 

 کنم؟ کاری چ یرعل ی با ام -

 بعد از سر زدن به بابامحمد، دانشگاه هم داشتم!  گرفتار

 .ای! خدا شدمی ترم را اخراج م نیبشود که به کل ا  شتریب میهابت یغ اگر

 ...آدی :ولم کن... خوابم مزدی که مدام غر م کنمی م داریرا ب  یرعل یام ،یآن  میتصم در

بعد از توالت بردن و ُشستن دست و   ،یرون ی با لباس ب اشی راحتس لبا  کردنض یبا تعو تیاهمی ب 
 ...میافتیو هردو با هم راه م   رمیگی م شی با گردو برا رینان و پن  یبندصورتش؛ حاضر و آماده لقمه ته

 

  ؟یاوف، کجا موند -

ماندم. با ضربه زدن مشتم کنار پا، مدام نگاهم را به   نایمنتظر س  مارستانیدر محوطه ب  حوصلهی ب
 نفر...  کیاز  غیر اطراف چرخاندم اما د

کرده  بغ  یرعل یشده به همراه ام هی تعب یچوب مکتین یها روبود،کنار چمن  شهیتر از هم صبح خلوت  دم
 نشستم.

 ...؟ گهیتو د میبر -

 لب غرولند کردم.  ریز مالحظهی ب

 !ین یمامانت رو بب میبر دنیعمه، نگهبانا اجازه نم  -
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و صورت   حانهیرمامان دنیافتاد. از د مارستانیب  کیاتومات یاشه یو درب ش ینگاهم به طرف ورود  تا
  زیخ یاشهیمقابل در ش  یصندل ی با شتاب از رو لرزندیم میاش؛ دست و پاسرخ با چشمان گودافتاده

 . دومیو به طرف او م دارمی برم

 کجا مونده؟ نایپس س یمامان...! چرا تو اومد  -

 . جوشدی اش به سرعت مکه اشک چشمه کشدی را محکم باال م اشی ن یب آب

 ...میساغر بابا... بدبخت شد -

زدن با شوک به زحمت لبانم را  پلکی . بکندی کف آسفالت قفل م یرو میو پاها افتدی م تمیاز ر قلبم
 .دهمی تکان م

 بابام...؟! -

 امدهی رکشیقلب ت یدستم روکه ناخودآگاه  کشدیصورتش م  یو چنگ رو هیرگریز زندی م چنان
 .پرسمی و با تقال و استفهام م گذارمیم

 بـ.... بابام...   -

 . کوبدیاش م گونه یمحکم رو  یبا عجز و لحن سوزناک  هیواگو حانهیر مامان

 خاک به سرم بابات رو ... -

 : بابام؟! نالمیداغان م زدهکه ی و  رودیم ل یتحل یتنم با ناتوان حالی پس داده و ب  رنگ

نشده...  ی زیخدا... ساغر... نترس... چ ی: مامان جان... واردیگی را م  میبازو ر یزده زو وحشت  نگران
حالش بد شده... قلبش...   کمی شبینشده... د یزیبابات حالش خوبه... نگران نباش، اوف چ نی بب

 قلبش درد... 

 یزی چ گری. ددمیدوی بقه بابا م متالطم به طرف ط  ی و قلب   جانی حرف، ناگهان با ه نیا دنیشن  با
تا از   دمیدی را م  میبابا دیتند شده به طرف بخش راه افتادم. با یهاچون با شتاب و قدم دمیشنی نم

 ... شدمیمطمئن م  اشیسالمت
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 نیچند میو با استرس و ب  کنمیباز م یدر اتاق را با دستپاچگ د،یکوبی دهان و سرم م انیکه م یقلب  با
 . شومی حس متضاد داخل م 

. از  کنمیرها م یاکنار چارچوب در نفس آسوده  اش؛نهیوتکان خوردن منظم قفسه س قیعم یهانفس 
 شی مدام ن دنیاز آماج گز یخون یهاآلود و لب اشک یهابا چشم میگوی ته دل خدا را شکر م

 .شومی م کی به طرف بابامحمد نزد  نیپاورچ م،یهادندان

 شیموها  یدیصورت و سپ  یگرد روزگار رو کنم،یمکث م  یو دلتنگ یب یحالت قرسرش، با   یباال
 .کردی م یفشانجان 

اش   یشان یپ نی ها و مابو چروک دور چشم  نیشده بود، چ  یخاکستر اشقه یاطراف شق یموها شتریب
 .کردی م  ییواضح خودنما

خط   رشیکه ز یاچانه  یحت شدی م دهید یمردگخون رشانیکه ز یهاکه زمخت و ناخن  یدستان
در آوردن پول حالل بود و   یبرا می بابا  یاز خودگذشتگ یهاهمه و همه نشانه داد،ی را نشان م ی قیعم

 حاال... 

کردن بار موقع عوض   کیکه  یهمان کند،ی اش را نوازش م چانه  ری را ز  قیدستم رد ِ خط عم ناخودآگاه
بابا   چانه یاز باال رو اشی زیو ت  کندی را باز م  کارش، موتورشاگرد تازه  یانگاربا سهل  ، ینیجک ماش 

 . شکافدی اش را مو فک  شودی م دهیکوب

 یهااما ناخن  داندی آمده بود. خدا م میهم فشرده شد، چه بر سر بابا یاز تصورش محکم رو میهاپلک 
 تلخ بابا بود. تی اش گواه حکاچانه قیش؛ و زخم عمناخن  ری ز دهیخشک یهابا خون  اهیس

 که؟ یلنگ مامانت و بساط آبغوره باز کرد یتوام شد -

 

خسته و   یها. چشمکنمی و شتاب باز م  یگرفته بابامحمد، با ناباور یصدا دنیچشمانم را با شن یال
 .دادی را م اشی خوابی ب ت ی حکا شیهاچشم ریز  یکبود یاش حت سرخ

 ؟ ییبابا یخوب  -
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هق کنان در سکوت  . هقشودی*". پشت دستم داغ م  ردیگی امش ماش در آرچانه  یرا از رو دستم
 .گذارمی م اشنه یس یرو نیسرم را رنجور و غمگ یابانهیقر

 خدا... به مونهیقفسه م  نیبابا، شما رو به خدا، زودتر خوب شو... خونه بدون تو ع  -

نم ببارم که دلم مثل آنقد نم دهدیاجازه م  ،یازدهو در سکوت غم ندینشیام ممقنعه یدستش رو کف
 خودش آرام شود. 

 بابا؟  یبهتر شد -

 .کنمی سرم را بلند م کنانن یفن یگرفته ف آرام

 براتون تنگ شده بود...   یلیدلم خ -

 .بودمی م اشده یصورت تک رهی که از حزن و غم فقط خ ی درحال یبا درد اما به نرم  خندد،ی م تلخ

کن... بس  نگاه ،یترشون عاقل ... دلم خوش بود تو از همهیاز مامانت دختربابا لوس شده؟ تو که بدتر  -
 کن... من خوبم بابا... 

 . رمیگی و دمغ کف دستش را محکم با دو دست م دهیترس

 ... باشه؟یقول بده... قول بده زودتر خوب بش -

: دعاکن بابا، بعدشم دکتر گفته فردا مرخص  اندازدیم سمیبه صورت غرق خ یلبخند محو نگاه  نیح
 ...شمیم

به   اعتنای که ب شودی با چهره غرق خواب و چشمان سرخ داخالتاق م   نایو س شودی آهسته باز م  در
 شه؟ یمرخص م ی: عروس کپرسدی م  یبابامحمد با کنجکاو  بارهکی . چرخمی طرف بابا م

 یکه صدا گذارمی دست بابا م یسرم را رو  اوتتفی اما ب کنمی خودم حس م  یرا رو  نا یس نیسنگ نگاه
 . شنومی را از پشت سر م  نایدورگه از خواب س

 ...شهیظهر مرخص م یدم دما نیهم سه،ی بنو صی کنه و برگه ترخ نهیمعا ادیدکترش ب  -

 .کندی با شکر و حمد خدا دهان باز م  رلبیز  بابا
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 اهلل... الحمداهلل.شاء ان -

 ؟یساغر، تو چطور -

 جواب دادم.  یتفاوتی و با ب   یریبه او با دلگ پشت

 مامان... شیپ  اطهیح  یتو یرعل ی خوبم، ام -

پشت سر خودت راه   یرعل یام ی :واسه چرسدی و لحن متعجبش به گوشم م گذاردی به جلو م یقدم
 ؟ یانداخت

 باال انداختم. یاشانه رخ بابا، دلخور و گرفته  میبه ن  رهیخ

منم دانشگاه دارم  بره،ی م هیزن همسا شی و بچه رو همش پ ستیخونه مواظبش ن یتو هیچون سم -
 مواظبش باشم... تونمی و نم

 . رودی به طرف در م  نایکه س خوردی چند ضربه به در م دفعهکی

 د؟ یبفرمائ -

  یدستشان، قالب تهدم با پرونده دهیپوشکه با وارد شدن دو مامور فرم  کنمی نگاه م یبا کنجکاو 
 .ستمیای ناتوانم درجا م  یپاها  یکنار تخت بابا، ناباور رو یبا ترس آن کنمیم

 محمد مهرجو؟  یآقا -

: من هستم جناب پرسد یم  یو گنگ  یج یو بابا با گ  چرخدی بابامحمد م یرو   نایسو زده سسو نگاه
 افتاده؟  یسروان، اتفاق

 

و کوبنده با تحکم   دیآیجلو م تی با جد شیهاشانه یبا آن فرم سبز و دو ستاره رو یکل یه مرد
 .دیگویم

 ...نیاریب  فیهمراه ما تشر دیمتاسفانه شما با -
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: شما مطمئن درست  کندیمداخله م ظیبا غ دهدی مهلت نم نایس  یول شودی سرم آوار م یرو پتک
 ! اد؟یهمراه شما ب  تونهیاش مگه موضع  نی پدر من با ا ن؟یاومد

 نگاهش کرد.  انهیاندرسف عاقل  گرید افسر

 !میکنیاستفاده م لچریاگر نتونه از و اد،ی همراهمون ب دیبا -

 .خوردی با ترس تکان م می گلو بکیو واج س هاج

 .گهیوقت د هی نی...بزارادیکه باهاتون ب  تسیآقا، بابام حالش اصالً خوب ن کنمی خواهش م -

 .کندی اشاره م یلحن خشک  نیتریمبهوتم با جد یم، رو به باباتوجه به حرف  بدون

 نه؟   ای نی ایباهامون ب یتونی م -

که با   شودیم  لی کرده بابا مارخ کپ میو گردن من هم به ن چرخدی بابا م یرو نایمنگ و زار زده س نگاه
 . امی: چشم همراهتون مزندی تبسم پلک م 

 .کنمی مداخله م نایسرعت همزمان با س به

 ... یینه بابا -

 بابا...! -

 .شومی م کی زده به طرف افسر نزدُبهت  بارهک ی متعجب

 ؟ یها؟ به چه ُجرم ن،ی بابام رو ببر ن،ی خوای م یلیبه چه دل -

 .اندازدیخشک و نافذش را به سمتم م نگاه

 مهرجو! یدارن آقا یخصوص یکردن، شاک تی شون شکااز -

 بزاق دهانم را سخت قورت دادم. زدهوحشت 

 ه؟ یک شی شاک ه؟یک -
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 . کندی بدون اعتنا به همکارش اشاره م افسر

 . میزودتر بر  دیبا ن،یاریب  لچریبراش و تونهی اگه نم  نیبب  -

  تیکه از پدرم شکا هینه؟ اون ک ا ی هیک  یخصوص یشاک  میبدون  دی:ما بارود یاز کوره در م نایس  بارهکی
 کرده؟ 

 آقا!   نییپا   اریگفت: صدات رو ب  ی افسر سرد و خشک شد با لحن جد صورت

 جواب داد.  رلبیآلود زو باز ماندن دهانم، افسر اخم  نا یوق زده سچشمان  با

هستند...  ری گیسخت پ  شونل یخودروهاست که وک  ی از همون صاحبا یکیپدرتون،   یضمنًا شاک -
 کنار... دیو بر د یدولت دخالت نکن نی کار مامور یحاالهم تو

  طیو شرا فهی با حفظ وظ  ؛یمامورافسر کالنتر نا،یتوسط س اشربغل ی برخاستن بابامحمد و گرفتن ز با
از اتاق   یباباآوردند و در مقابل چشمان مات و مبهوت در کمال ناباور یرا برا لچر یبابامحمد، و میوخ

 .شوندی خارج م 

  شومی م اشفروغ ی آورده چشمان باما من متوجه نم آب دیدزدی محمد با حزن، مدام نگاهش را م  بابا
 .زد یخی و آه از نهادم برم

 

 بود. ختهیباالخره زهرش را ر  ایشک نداشتم که ارش شد،ی مامورها در مغزم پرقدرت مدام تکرار م حرف

 

داشت، با گرفتن   یبغض و ناسازگار یکه بنا یسرعت با عزم راسخ و قلب  تیاتالف وقت، با نها بدون
 به مقصد دانشگاه راه افتادم...  یدربست

 

 یسرد و منجمد بودند، با آن حجم استرس و دلشوره دما امی رونی که ب یداغ و پرحرارت درحال  درونم
 و منقبض شدند.تنم منبسط  
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در محوطه سبز   شپ یبا اک شهی هم ای. ارش چرخانمیسبز دانشکده چشم م یاطراف محوطه فضا  به
 .کندیاول مترم  یواردهاسربه سر تازه 

 

. از  بودیش مخاص  هیو حاش  ینی که حروف اولش اول اسم خودشبا طرح الت  یآشنا  کت چرم  دنید با
 بودند. یو مسخره باز دنیمشغول خند شپ ی شدم. پشت به من رو به اک ای فاصله دور متوجه ارش 

 

 یهااسم خدا را به زبان آوردم و به طرفش با گام  رلبی ز یلعنت  عیوقا نیا لی قوت اراده و تحم  یبرا
 مکث کردم. دیدهانم، پشت سرش بدون تردمصمم و بلع تندتند بزاق

 ؟ یتهران یآقا -

 نجاست؟ یا ی ک نیاش را تکان داد:به! ببرا باال برد و چانه  شیلنگ ابرو کی دنمیبا د ارشیک

و رو   ریدلم زرا درهم کشاند که ته شیهاچنان اخم دنمی شد که از د لیبه طرفم متما  ایو گردن ارش سر
 شد.

 ؟یخوای م یچ -

 را محکم کف دستم فشردم و همزمان به زحمت کلمات را ادا کردم.  میهاناخن 

 باهات حرف بزنم.  خوامی م -

 افزودم.  اشانن ی ش با شرم و معذب در بدوستان  یرگیخ  با

 البته تنها. لطفًا؟  -

از جمع   اش؛چ یو با گرفتن تلفن و سوئ داردی برم   ایکنار دست پور مکتین یرا از رو اشل ی و وسا فیک
 ...ای : برد یگی سرد و خشک فاصله م اشپ یاک

درست وسط محوطه ورود و خروج  بارهکیکه  برداشتمی سرش با دلهره و آشوب قدم م پشت
 خوردم. کهیاو  دنیو به طرفم عقب برگشت که از د ستادیا انیدانشجو
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  یو خوف را تو کردی م  شیر شیبد دلم را ر  اش،وندخورده یپ یهافوق سرد و خشک با آن اخم  چهره
 .  انداختیدلم م

 شنوم؟ ی م -

 .اندازمی م اشرحم ی سرد و ب یهابه چشم  ینگاه یپرعجز و با درماندگ  دکنان،یترد

 ...تیخب اومدم واسه رضا  -

 نه. -

 تو...؟  ای ... آخه ارشیبد تی نداره که رضا ی راه  یعنی: نه! دم یو هنگ با ُبهت پرس ناباور

اش را به من درمانده وعاجزشده با نفرت و انزجار پرتاب  منجمدکننده  نگاه سخت و ،یکمال ناباور در
 کرد.

 !یچشمام گمشو دهات یاز جلو -

 یاز جلو ی . قطره اشکدمیرا شن  میپا ری شدن غرورم را زشکسته  یدر وجودم شکست، صدا یزیچ
مهربانم در بند   یپدرم وسط بود... بابا یشوم، پا الی خی ب توانستمی . اما نمشودی م  زیچشمانم سر

 .شدی شخص له م نیو نفرت ا نهیک

 بده.  تیرضا ای ... توروخدا بکنمیم  یبگ یهرکار نی ... ببای ارش کنمی خواهش م -

از کنارم رد    یتفاوتی سرد با ب توجهی ب  ایکه ارش کردمیخودم حس م ینگاه چند دانشجو را رو ینیسنگ
 . رمیگی دستش را ملتمسانه ممچ رادهای که شتاب زده ب شودیم

 اگه... اگه...  ؟ی اگه التماست کنم چ  -

 : هه! التماس. خنددی م انهیموذ

  ی: جلوکنمی زمزمه م  دیو با کورس ام اندازمیها مبه بچه  ینگاهم یبدون توجه به غرورم، ن دوارانهیام
 بده...  تی... فقط تو رضاکنمی و التماست م زنمی جلوت زانو م نایتموم ا یها... جلوهمه بچه
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به شدت   ؛یو در حرکت آن  کندیم یدستم تالق مچ  یرو اشزدهخ یبدون انعطاف و  یهالهیت
.  یستیالتماس هم ن قی:الغردیم  شهیتر از همو تلخ  کشدی م رونی دست لرزانم ب انیدستش را از ممچ

 !یهر زون،یگمشو آو

منفور   ی که صدا دوزمیچشم م زشیآمزده به پوزخند طعنه ان حدقهو با چشم بردی ماتم م ریمتح
  یکنیالتماس م  یو التماس، جالبه! دار خانمسهی: قدشنوم ی م شخندیرا از پشت سرم با ر  ارشیک

 بشه؟  قیباهات رف

 .شودیم زانیآو  ایارش یآن طرف نسترن با غرور از بازو از

 ! مگه نه سحر؟یوگرنه شناگر ماهر دهینه بابا، بدبخت آب ند -

 ان!وگرنه آس آس  آرنی فقط ادا در م  نایجون، اآره نسترن  -

نحس و پراز   یصدا  گریاش، وسط آن جمع کوته فکر تک و تنها دو رفتن  ای پوزخند فاتحانه ارش با
با   یو به طرف خروج اندازمیم ن ییشکسته سرم را پا  یفقط با درد و دل دمیشنی را نم  هیانزجار بق 

 . دمیدویم میهاشدن اشک   ریسراز

*** 

زده   هیشده تک یدوزترمه  یبه پشت  ظیبا غ نایداده بودم،س هیستون هال تک زده ماتم بانی در گر سر
قرار   شیزانو  یرا ستون کرده بود و دستش هم رو گرشید یجمع و پا شی پا کیکه  یبود، طور
 داشت. 

اوضاع درهم جرات   نیهم با ا هیسم  یحت  کردند،یاش در اتاقم استراحت مو نوزاده دو روزه  الهام
 .پراندی متلک م  نایروزها مدام به س نیکه ا یانیرفتن با شا   رونی نداشت چه برسد ب زدنک یج

  و تنها با گرفتی را نم  انیشا قهیتندش؛  بود که برخالف ُخلق  نایس نیاز همه، سکوت سهمگ  ترب یعج
 . زدیم  انیدهان شا یشکن، تودادن جواب دندان

 ؟ی کنی م کاری مامان چ -

مشت  یفرش را با سرانگشتانش جمع کرده بود را تو یکه پرزها   یدرحال حانهیمامان ر  ه،یسوال سم با
 . یچ یمادر... ه یچی آه کشان گفت:ه رلبی ز یب یاش پنهان کرد و با غم قرُپرشده 
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شبه بر سرش   کیکه  یو چروک نی مامان گره خورد، به چ  اهیس یتارها یرو یدی به رد سف  نمیغمگ نگاه
عزا و ماتم همه خانه   یاش بود.بوشدنگواه شکسته  چشمانش یاهی و س یگودافتادگ یآمده بود؛ حت

 .میکردی سر م ی دیخالء و ناام کیرا فرا گرفته بود و همه در 

 . دیکش یپوف صدادار مالحظهی ب  نایس

 و.. ست یبده ن  تی رضا اروی  م؟یحاال چه کار کن -

 شد.  نیها به طرفش سنگنگاه ه،یسم  رمنتظرهیسوال غ با

داداش؟  دیکنی با خود طرف صحبت نم میچرا مستق  ن؛یحرف بزن شل یبا وک کهن یا یخب به جا -
 طرف کوتاه اومد...  دیشا

 افزود. دواریرها کردن، ام یک ی در تار ی ری مثل ت یبا لحن بعد

لنگ دو هزار دو   دیپس نبا کنه،ی هم تموم کاراش رو م  لی و وک رپاشهیز  یبه اون گرون نیماش یوقت -
  یبا خود طرف بدون وساطت کس  ن،یاش طرف بشبا واسطه کهنیا یقرون باشه، هوم داداش؟ به جا

 ؟نیگی م ینرم شد و کوتاه اومد، چ دیشا ن،ی حرفاتون رو بهش بگ

 

استوپ کرد. محال بود.  یالحظه یدر گردش بود اما دل من برا نای و س حانهی مامان ر نی ب نگاهش
 نکند. یبدهد و تالف تیرضا  ایمحال بود که ارش 

 وقت... و آن  شدیم زیمتوجه همه چ ،یرو به رو شود و به احتمال قو  ای با ارش نایس اگر

به  توجهی ... مغموم بدینبا د،یدی را م  ای ارش دینبا نایم چنگ انداختم، سبا ناخن به مچ ناخودآگاه
 کردم.  یاتک سرفه  اش،ی لیاز س امیری کدورت و دلگ

 داداش؟ -

 ه؟ی شد:چ لیما میرو ناینگاه گرفته و پکر س هیزاو

 دهانم را سخت فرو دادم.وار بزاقو دلشوره  دیپرترد
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 ... نـیمثل جور کردن پول ِ اون ماش م،یهم باش گهید یهاحل بهتره دنبال راه -

 .شودی محرک اعصابم م ،یزیبا لحن تمسخرآم  هیسم هوکی

خرج دانشگاه  یکندنبابامون با چه جون  یدونی کتابه و نم  یبا کدوم پول؟ هه! تو که همش سرت تو -
و رنگ با    یریو پنچرگ رگاهیتعم موندی تا نصف شب م  ی عال واسه جناب یدیدی نم  آورد؟ی تو رو در م

ها باال رفته و... حاال  چقد نرخ  ؛ی کوفت میو تحر  یگرون ن یبا ا یبدون دیتو که با کرد؟ی روغن عوض م
چقد؟ ده تومن...  م،یو اون جور کن نیپولش رو با وام و قرض از ا میبرحسب مثال بخوا

 تومن... ... پنجاه تومنست یب

 با حرص افزود. یگرد و جد یهاستانش را تا انتها گشود و با چشمد بارهکی

اگه شانس   یعن ی...؟ یچ یعنیتومن   ونیل یچهارصد م  یفهمی تومن... م ونیل یچهارصد م کهنینه ا -
  ؟یچ شهیبق  م،یجور کن صدیس میتونی اش مته ته میخوب بفروش   یلیخ  متی و خونه رو به ق میاریب

رو باهم   شتا سرسال هم  میور و اون ور بتون  نیا یراوفور رو صاحبش قبول کنه با کم وتایحاال پول تو
 ها؟ م؛یدی م یرو چ  نایصاحب ماش  هیجواب بق  م،یپرداخت کن

 

باز   انینبود، شک نداشتم که شا هیسم یهاها، حرف گفته ن یتند نبض زد، ا امقهی و شق  نیسنگ سرم
 کند. جیرا ُشستشو داده بود تا همه مارا گ  هیمداخله کرده بود و مغز سم

 . دیپرس  تی و جد ینیآلود با بدب اخم  نایس اما

 ونه؟یلیچهارصد م ن،یاون ماش متی ق  یدونی تو از کجا م -

 باال انداخت.  یاشانه  لکسیخونسرد و ر هیسم

هم روش اضافه   یونی لیشما چندم  یگفتم ول بعدشم چهارصد رو ُرند گه،یسرچ کردم د نترنتیا یتو -
 ...دونهی و صاحبش م   دیرو فقط تعرفه خر نایماشاون  یواقع متی حساب کن، چون ق

 

 را قطع کرد.  هیکالم سم یتیبا نارضا دیآرام و ناام  حانهیرمامان
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گرفتن وام؛ گرو بانک  یکه سند خونه رو باباتون برا یوقت  یول شهیسند خونه باشه آره م یوقت -
بازار    یتو یجنسا  نیگرون تر یکنه که ماشااهلل توام دست رو هیتو رو ته ه یگذاشته تا بتونه جهز

حرف زد و   نایاون ماش یبا صاحبا شدی م  یتم مجبوربود تا واست بخره... هطفلک  یو بابا یگذاشت
 !یهست نه پول  ی... اما االن نه سندمیدادی وقت گرفت تا خرد خرد پولشون رو م

از حس   بارن یاول یبود حاال خودش بدهکار شده بود. برا  یکه مدع یکرد، کس  ریی تغ هیو نگاه سم  رنگ
مان، دوام نداشت، چون با نبودن سند خانه  ادیخوشحال شدم اما ز یقدر حانهیرمامان  تی حما
 !میکن هیوام را ته  میتوانستی نم

 کوباند. شیزانو یرو  یمشت محکم ربان یا نایس

 گه ببارن توش!  یا ؟یبتیچه مص گهید نیا -

 لرزان پاک کرد. یَترش را با دست رچشمان ی ز اش،ی و با پرک روسر دیباز آه کش  حانهیرمامان

 چیاالن ه زدمی و به باباتون زنگ نم  شدمی من بود... خدا لعنتم کنه، اگه من هول نم ریهمش تقص  -
 خدا... ی... ااومدی نم  شیاتفاقا پ  نیکدوم ا

آورده با زانو به طرفش  آب یهاراه نفسم را بند کرد. با چشم  میگلو خیاز بغض با سنگ ب یاگلوله
اش را  هقوار هق و ناله دیاش ترک شدم و نرم در آغوشش گرفتم. به محض بغل کردنم؛ بغض  کینزد

 رها کرد. 

و   شودیم ر یسرز میهاهالل لب یتا رو  امی نیو قطره اشک از کنار ب  وردخیدر آغوشم تکان م اششانه 
 .کندی طعم ِ دهانم را شور و گس م

 خدا لعنتشون کنه..  -

  حانهیرمامان قلبم مچاله شد و دستم را دور شانه  دم،ی شن  یراند را وقت   رلبیز  نایکه س یک ی رک فحش
 .چاندمی تر پمحکم 

 نیشد و ا دارحه یها در دانشگاه جرتمام بچه  یکه جلو یآن از غرور سوخت،ی از صبح م  میهاچشم
 کوبانده بود. به طاق  یچارگی مان خورده و سر همه مارا با ببه پست  «یبه نام » ندار یهم سنگ بزرگ
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با   دمیدیکردن بابامحمد را مقناعت  شهیهم یبود. وقت امدهیبدم ن یپولی و ب یهمه از ندار نیا تاحاال
  یزندگ  کی  توانستی که کنارش م دانستی نم  یک یجزء مکان  ی... آخر بابامحمد که کارهای دارتمام ن

 ...های بدبخت  یحت یدر تمام غم و شاد گفتی شکر خدا م شهیو هم بودی م ی. راضدیچشی مرفه را م

 .بودیم دایمان هودر خانه و چهره همه  یدیو غبار ناام ماتم

رنگ   گریکه د یاسفره  یحت  خوردیبه چشم م شهی از هم  شترینبودن بابامحمد، ب  گرید یسو از
 !دادیعزادار را م یو برعکس خانواده ا دادی بودن و مزه خانواده را نمدورهم

 شیاز گلو یزیچ یجزء همان صبحانه سرهم  شد،یم  کیتار کیکه از صبح تا حاال که هوا تار نایس
 .زدی هم حرف نم یو الم تا کام با کس کردی خودش بغ م ی هم مدام تو حانهیرو مامان رفتی نم  نییپا

خاطر  نوزادش؛ به  یو زار هیالهام با گر نی. در ب دیچپی آشفته باز، مدام در اتاقش م نیهم که با ا هیسم
 .گشتی تو اتاق برم زانیمعترض لب و لوچه آو نا،یکه با تشر س کردی ُغرُغر م ینبودن گاهراحت 

هفت محله را    رش،یدلپذ یخورشت و آبگوشتش با بو ُقلُقل یکه صدا شهیبرخالف هم حانهیرمامان
 مانیهاهیزد بابا و همسا اش زبان تازه دم  شهیهم یو بخار وُقل خوردن آب سماور و چا داشتی برم

 .دیکشی و مدام آه و افسوس م کردی کز م یدیبا ناام یابود حاال در گوشه

 خانه!   یشگیبود و نه از گرم هم  یها خبرخورشت  زیانگدلعطر  نه

 بدون صاحب سر... یاسرد شدن خانه  یحت  رفت،ی م شی و سکوت پ یدور کند  یرو زیچ همه

باز هم از   ؛یدگیرس رهیدا یدخالت سرگرد جواد رغمیعل دش،یکه با وجود تصادف شد یسر صاحب
 بود.  امدهیکوتاه ن  تشیشکا

 ناموت؛ونی لیبا گذاشتن سند به ارزش پانصدم کهنیابه  یمبن  یسرگرد جواد هیبا وجود توص البته
دادگاه در بازداشتگاه  یکه بابا حداقل تا وقت را میکن  هیموقت بابامحمد ته  یآزاد یبرا یاقهیوث

 نباشد. 

 .بود ی م یهمه گرفتار نیا گران یب  نا،یو گرفته س  یمان برخاست و صورت ناراضاز نهاد همه  آه

  شیمان پخانواده خوشبخت  یشبه برا کی یهمه بداقبال  نیا دیگنجی مان نمکدام  چیدر باور ه یحت
 . دیایب
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خانه؛ مامان با    فونینشسته بودم که با صدا در آمدن آ حوصلهی دمغ و ب حانه،یسکوت کنار مامان ر  در
 گردن چرخاند.  یحالی ب

 .هیک  نیبرو بب -

  رلبیز   ،یگوش یراه افتادم، با گرفتنشاس  فونی بلندشدم و به طرف آ دیبا ترد  میجا حرف، از بدون
 . دمیپرس

 ه؟ یک -

 گرفت. تمیدور تند ر یناخودآگاه ضربان قلبم رو دمیرا که شن شیصدا

 بهاوندم...  -

 . لرزدی م میو مبهوت مردمک بازتر و صدا منگ

 تو...  ای بـ... ب -

گذاشتم. هاج و واج دنبال شال همه هال را  شیدر را رو ی گوش یکه با دستپاچگ ین یدر ح سپس
 گشتم اما با سوال مامان، درجا کپ کردم. 

 چته! ؟یشد یجن  -

 با بهت بزاق دهانم را قورت دادم. زدهجان یه

 مامان شالم کو؟  یبهاونده... وا -

 کرده لب فشرد.گذاشت و پکر و بغ  شی زانو یرو یدست

 ...گهید اتاق یتو -

در، شال  مهیبا هول به طرف اتاق مشترک بابا و مامان قدم تند کردم و بعد از باز گذاشتن ن عیسر
اما استرس داشتم و  بیام انداختم. عجشده بافت  یموها یبرداشتم و رو  یجالباس  یرا از رو امی ارغوان

 . دیلرزیتنم هم م

 تا به خود مسلط شوم.  دمیکش ی ق ینفس عم چندمرتبه
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که نگاهش   یبا بهاوند چگونه رو به رو شوم؟ بهاوند گرید  نا،یس ستهیچرا بعد از برخورد ناشا دانمی نم
 .کردمی م  تیبه من؛ نگاه بد نبود و برعکس از حضور بهاوند احساس امن 

اما توقع نداشتم که با بهاوند   دادی نشان م یریگمقابل بهاوند واکنش تند و جهبه نایچرا س دانمی نم
مان رفت و آمد در خانه  وقتی بکه وقت  گرفتیرا م  انیشا قهیکه  رفتی کند. انتظارم م یتند
 .کردی نم

متعجب    اش؛دن یشانه انداختم و با صورت ُگرگرفته به طرف هال راه افتادم اما با ند یشالم را رو لبه
 .دمیپرس حانهیرو به مامان ر

 تو؟  ومدهین -

 شی از جا انیگو «یاعلیستون کرد، » یقال یرا رو گرشیزانو گذاشت و دست د یرا رو دستش
 برخاست با ِلخت قدم برداشتن راه افتاد که کنارش مکث کردم. 

 ؟یری راه م یجورن یچرا ا -

 اش را باال پراند. شده چانه چهره جمع  با

 پام خواب رفته...  -

 را گرفتم و دستش را بند ستون کردم.  شیهاشانه  نگران

 ...ام ی باش تا ب جان یهم -

هال راه افتادم، در را آرام باز کردم و پرده را هم با  یبه در خروج ی منته ک یبار ی به طرف راهرو سپس
 . افتمی اطیتعجب کنار زدم که بهاوند را مستاصل وسط ح

 بهاوند؟  -

از سه  ری و دلگ  دمیرا پوش میهای دمپا نیکه غمگ سر و نگاهش را به طرفم دوخت م،یصدا دنیشن  با
 رفتم.  نییپا یکیپله موزا

 تو؟  یومدیچرا ن -



 دل رهیچ

483 
 

 با سر به داخل هال اشاره کردم که با تبسم زمزمه کرد.  همزمان

 اومدم ساکم رو بردارم و برم...  -

 اش چشم دوختم.زدن به صورت گرفته  پلکی ب  بازمه یو مبهوت با دهان ن مات

 ؟ یبر یخوای .. کجا م! کجا.؟یبر -

 جواب داد.  ری رفت و سربه ز نییآدمش سخت پا بکیس

 اما... شدهیچ دونمی هرچه زودتر برم شهرستان... نم دی خانواده عموم از صبح صدبار زنگ زدن که با -

 دیکش ش ی خاراندن گوشه ابرو  نیح یآه سرد نیحز

 تنهاتون بزارم...  ط،یشرا نیا یکه تو ستی ن یدلم راض -

 

 .شودیم دای آورده، تاسف و حزن در صورتم هوآلود و چشمان آبو بغض  زدهغم

 م؟یدار از یکه بهت ن ی... وقتیوقت ؟یری پس چرا م  -

و به آسمان شب   ردیگی گردنش را باال م ؛یبا مکث  دنم،ی با د شودی چشمانم م ی معطوف باران  نگاهش
 . دوزدیچشم م نیغمگ

  یبه عنوان پسر عمو دیعموم به جون هم افتادن که با یپسرا کهنیهمون خدا... مثل امجبورم به  -
 ...و  کردی م یدلتنگ  یلیورم مادرم خ... از اون رمیرو بگ  شونن یتر؛ ببزرگ 

 

 .لرزاندی ام را مو دلخور چانه شودیم دیم تشدبغض  اش،بارهک یسکوت  با

 باشه برو...  ،یبر یخوایاگه م -

 . زندیم میصدا یادار و گرفتهکه با لحن خش  کنمی شده عقب گرد م  یُپر و ته  یدل با

 .؟ساغربانو..  -
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 یدارخش   یبا صدا شودیزده چشمانم همزمان مسوختن قلبم، ُشره کردن اشک هم از کاسه باران  با
 .میگویم  رحمانهی که سرد و ب

 برو...  -

 . شنومی اش را مهال راه افتادم که لحن شرمنده اما قاطع  یبه او به طرف ورود پشت

م  اتاق یرو برات تو   دیشماره سع  یست ولسفره دو روزه  هیاما مجبورم  رمیبه خواست خودم نم  -
 ...ششیپ نی سر بر هی نی خواست ،یا دهیادیدن ل یاستادش وک  زارم،یم

 . کندیاضافه م یمکث و تبسم نرم با

  طیشرا ن یبا ا ستیخوب ن ادیحال محمدآقا ز  شش،ی پ  نیفقط زودتر بر ن،ی نباش  شمنه ینگران هز -
 ...کهنیاستراحت کنن نه ا دیبا

 ... تو به پسرعموات برس. میکنی م یفکر هی: برو، غرم یو دلخور پشت به او م  یعصب

 

 . دیکش ینیاز تبسم، دوباره آه غمگ بعد

زودتر کارا رو   کنمی م ی... حتمًا خبرم کن... سعیبود، خبرم نکن  یزیچ یکار ستمی ن  یراض  یول رم،ی م -
 ... حداحافظ...امیوجور کنم که بتونم بجمع 

 

اش به طرف هال پا تند کردم، تمام وجودم با رفتن  میدر گلو دهیمنتظر نماندم. با بغض زبانه کش گرید
 .  سوختی م رحمانهی ب

خشک و مسلم  حانه،یرمامان دهیفتم که با لحن نگران و ترسرا کنار زدم و با عجله به طرف اتاق ر پرده
 .ستادمیا

 بود؟  یک ه؟یچه وضع نیخدا، ا یوا -

 است.  یو چشمانم فرار لرزندی م میهالب
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 شهرستان...  رهی بهاوند بود... مامان داره م -

 ؟ یشهرستان! واسه چ -

 که خم شده است.   یزهر و تلخ است مثل وجودم، مثل قلبم... مثل ساقه ترد لبخندم

 بره... دیعموش ُمرده و با -

 . کندی م ریی تغ یکه رنگش به آن شومی اما متوجه م تابدی صورتش م  یهال رو یمهتاب نور

 ُمرده؟  یفاطمه زهرا... ک ای -

 تند و کالفه نفسم را فوت کردم. یف یرعشه خف  با

 ... میکرد یبستر مارستانیب  یکه بابا تصادف کرد و تو یهمون شب  -

 . کوبدیمحکم پشت دستش م یناتوان با

 ...؟نهیچه نفر  نیخدا... ا یا -

 .کنمیهال ستون م ی گچ  واریرا بند د دستم

 واسه رفتن... بندهی داره ساک م -

 .ختمی به طرف اتاق گر حانهیر  در مقابل چشمان مبهوت مامان سپس

 امشب... شکی ب  دیترکیم دلم

اش،  . با روشن شدن صفحهدارمی تاقچه اتاق برم یاز رو ظیدر اتاق، تلفنم را با غ  دنیمحض چپ  به
 . خوردیاز شماره رند پگاه به چشم م یامیپ

 .کنمی بازش م دیبا ترد  اریاختی ب

 واجبه« یل یخ  نمت،یهرچه زودتر بب دی»ساغر، با 

اش را  انگشتم شماره ارادهی که ب دمیهم گذاشتم و گوشه لبم را محکم گز یرو  یرانپلک ی وح سردرگم
 . دیچی گوشم پ یاش تودخترانه  یصدا د،یکه رس اول... به بوق ممتد پنجم  لمس کرد و بوق 
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 ... نمتیبب دیساغر با -

*** 

 

 راه افتادم.و به طرف پارک  کنمی مرتب م حوصلهی را ب  اهمیس ی نخ شال

کودکان عبور کردم با   یدرحال انفجار باالخره از کنار محوطه سبز و باز یو سر  یسوزش یهاچشم با
ش را  پارک نشسته بود و مدام تلفن یچوب  مکتین یگردن چرخاندن به اطراف؛ متوجه پگاه که رو 

 شدم.  یتفاوت یبا ب داد؛ی تکان تکان م 

  ا؛ی قمار ارش یپگاه بعد از افشا کهن یخوره جانم شده بود. ا  یزیچ ند،ی مرا بب دیکه گفته بود با شبید از
 بامن داشت؟  یچه کار گرید

درختان صنوبر و کاچ رد شدم تا کنارش   هیسا ری از ز نیسنگ یهارا پس زدم با گام   ضمیضد و نق افکار
 .ستادمیا

 شده؟ی باز چ  -

با تعجب   ستادیاش گذاشت. بهت زده مقابلم افرشده یموها یرا رو اشیدود نکیع دنمید با
 نگاهم کرد. یمشهود

 دختر خوب؟   ،یواسه خودت درست کرد هیچه وضع نیا -

قرار دادم که  مکتیلبه ن ینشستم و آرنجم را رو مکتی ن یرو توجهی زدم در سکوت ب ی تلخ  پوزخند
 . دیپرس  یبا کنجکاو صبرانهی ب

 ... اینکنه بازم ارش نمیخبره... صبر کن بب چه  ؟ینگفت -

 شد. امره ی خ رانهیگو مچ زشدهیر یهاچشم با

 ؟یوا داد  یآره؟ ساغ -

 باورش زدم. خوش به لحن  یصدادار  پوزخند
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 وا دادم!  -

 جنباندم.  یسر یدیبه رو به رو با تلخ و ناام متفکر

 ...هنوز نه  -

 ؟ یبکن   کارونیا یکه قصد دار یبگ یخوای م یعنی.. لب زد:هنوز.  محابای با شوک ب  زدهجان یه

باهم انجام داده بودند و  انیو شا نایکه سرشب س یملتهب بعد از دعوا  یبا بدن  کردی درد م سرم
 ختم وقائله دعوا شد. حانه،یو ضجه مامان ر غیج  تی نها

انداخته بود و داخل هال شده بود.  دیاز همه کل خبری شبانه ب  نا،یبه تعصب س توجهی که ب یان یشا
  کی یکه حت یانی و شا میدر خانه که راحت بود یشگیهم تیالهام؛ در وضع  یو من حت  حانهیرمامان

 هم نگفته بود و داخل هال آمد و... بمب راه انداخت.  ااهللی

 

تنها   !میانداختی م دیکه ما با انداختی سرش م یو شال رو یدر خانه خودش؛ روسر یآخر چه کس  
 .شدی بود که جزء محارم حساب م نای مرد خانه، س

که با آن  میبود  نای من و الهام خط قرمز س بود،یهم م  انیمادر شا یجا  حانهیراگر مامان  حاال
و   هیسم نینواخت. ه انیگوش شا خیب  نای که س یبه پا شده و چک یبلوا ان،یآمدن شا ییهوکی

 ازتا  میختیداخل اتاق گر ع ی سر نای من و الهام با عربده بلند س یرا در برداشت حت حانهیرمامان
تر از همه، که کوتاه  واریها به سمت دترکش  شهیاما باز هم مثل هم میدر امان بمان نایس یهاترکش 

 روانه شد.  یمن بودم با ناجوانمرد 

 .ت در آمدم از هپرو  یدگیچ یکه مقابل صورتم خورد، مغموم و با پ یبشکن با

 ! آره کلک؟!؟یش شدعاشق  یجد ی! نکنه جدیساغ  -

 صورتم حاکم شد.   یمنظورش رو دنیخاطر نفهمبه   یفیظر اخم

 تو؟!  ،یگی م یچ -

 اش را متفکر باال پراند. شدهو رنگ زی ابروان تم جفت
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  زنن،ی ها... در مورد شما دوتا حرف مرو هم؟ االن کل دانشگاه و همه بچه یختی جون پگاه، باهاش ر -
 کہ...  یمونی و االنم پش یدی...! نکنه باهاش خوابیکردیالتماسش م  یو داشت ای ارش  شی پ یرفت کهنیا

 .دمیپر انهیشاک  محابای تلخ وسط کالمش، بُپر بود که تلخ  فتمیظر آنقد

رو   زیتا همه چ نیشد جیتون بسهمه کهن یا یتعجب نداره، ول یجا یتهران ای رابطه من با ارش -
همه  نیخاطرش اکه به  ؟یموضوع لعنت نیمهمه ا قدن یا یعنیتعجب داره...  یجا  ن،یبفهم
  حی تفر نهی دختر؟ آره؟ ا هی یدارا  نیترمهم  یدست بزاره رو ز؛یچ همهی ب  اشیع  هیگذرون *"تا خوش 

 اصالً؟! نی کنی هم فکر م یاگهید  زی تون جزء پول، به چ... همهخورهی تون بهم محالم از همه لدارا؟پو

  نی. انگار انتظار اشدندی تر مپگاه هرلحظه گرد و درشت  یجنگ یهاچشم دنیاوضاع با د ری واگ ریهاگ
 با تاسف و اخم به خودم اشاره کردم.  ارادهی را از من نداشت... ب  یهمه حجم از تلخ

مون شده سه شبه نتونستم چشم رو هم بزارم... سه شبه لب به غذا نزدم چون خونه  ؟ ینیبی منو م -
...  ستیکه ن ستی... ن ستیاما ن گردمی حل مراه  هیو سرگردون دارم دنبال  رونی عزاخونه، چهار روزه ح

و   یهمه از ندار کننی آدم دلسوز... همه ناله م هی غیدر ی رو انداخته ول   شناختهی م یداداشم به هرکس
 ینا نداره... تو چکسیه ده،یاشاره کردم( رس میدار به گلو) بغض جاشوننیبه ا یتنگدست  یپولی ب
و اون  نیا  یو کالهبردار ینامرد  زه،یری م نی زم کهیت هیدوره و زمونه که برادر خون برادر رو واسه  نیا

 دنیبا د ومدهی از تو که ن نمیرفت، ا ذاشتکه همه باورم شده بود و گ یکس... اون از ستین  دیاصالً بع
ما...  م؟یرس ی م می... به کجا داری ریگی بسترشدن باهاش رو ازم مو هم  ایسراغ ارش ختم،یری اوضاع ب 

 م؟یری م میواقعًا به کجا دار

 

 تکان داد.  ی با تاسف سر  تیو مبهوت با دهان باز چندبار پلک زد و در نها مات

   ؟یستی وفق مراد ن  ادی انگار ز -

 پرسوز و گدار خارج کردم.  نهیاز س یسرد آه

 دردام بود...  کی قسمت کوچ هی نایا -

 .ندینشی م یبا کنجکاو مکتی ن یو کنارم رو کندی را تند فوت م  نفسش
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 افتاده؟! ی مگه؟ اتفاق شدهی چ -

 . زنمیدستانم چنگ م نیسرم را ماب ی با دردمند مالحظهی ب

 ...شمونیپ  ادیاگه بابام ن پاشه؛یام... خانوادمون از هم مخسته -

 

 مگه بابات کجا رفته؟ ؟یساغ یچ یعنی -

 سامان؟اوضاع نابه نیآن هم در ا انداختیپگاه داشت دستم م ا،یخدا کنمی م  یش، مکثسوال با

 کردم.  لیو کالفه گردنم را به طرفش ما جیگ

 !؟یزاری سرم مسربه  یپگاه... نکنه دار ؟یدونی تو نم یعنی -

 اش را تا انتها درشت کرد. گردشده  چشمان

 ؟ یساغ هیتو... فازت چ  یزد یچ  ؟یُخل شد -

  شی و او هم متقابالً از جا زمیخی برم  میاز جا حوصلهیکه ب  کردی هنوز نگاهم م یو با کنجکاو  ریمتح
 .کندی حرکاتم را شکار م  ی ن یزبیبا ت  شودی بلند م

 ؟یری م یکجا دار -

 .زندی نبض م  امقه یشق رمقی و ب   پکر

 ... رمیبعد م زنمی قدم م کمی -

کنارم قدم   بی پگاه سکرت و عج م،ی زنی و در سکوت کنار هم پارک را دور م شودی همراهم م تعارفی ب
 بود... معنای ب  شی برا  یانگار کار و زندگ داشت،ی برم

بهاوند... مغز و ذهنم قصد  شیدلم پ بود،ی بابامحمد م شی اما فکرم پ دهمیها منگاهم به دور دست  
 .ستمیای خسته وسط راه م  ،یبا سردرد بد یشدن دارد وقت  یمتالش

 ...تونمی نم -
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 . کندیو سردرگم مداخله م  ظیبا غ پگاه

 تز دادنات!  نیبا ا ید مغزمو پوکوند ؟یتونی رو نم  یچ -

 !کردی درد م یگرفتم، لعنت  امی شانیپ  یرو یدست تیاهمی ب

 نظرم ت...به   یساغ نیبب  -

 دنی. با ددمیکش رونی ب امیدست  فیکوچک ک بیج  یم را از التلفن همراهم، دمغ تلفن  یآوا با
 تماس را وصل کردم.   تفاوتی شماره؛ ب

 بله داداش؟  - 

 .نا یخسته و گرفته س یبه گوشم خورد و پشت بندش، صدا ین یبوق ماش یصدا

 پسره کجاست؟  نیا یدونی م -

 . ردیگیم تمیهزار ر یشمارش قلبم رو ه،یاز ثان یکسر در

 ؟ یگیرو م هیمـ... منظورت کدوم پسره؟ نامزد سم -

 .شنومی کالمش م ظیاش را همراه با غکالفه  پوف

کجا   یدونی... نمگمی پسره... پوف اسمش بهاوند بود گمونم... اونو م نینه خنگول! منظورم ا -
 ست؟ ین  رگاهیتعم یمونده... تو

 .کنمی زمزمه م زدهرت یو ح  شودی ام مشت مقلب تپنده  یرو دستم

 داشت و رفتش..   طیبل شبیرفت... د -

 . دیتوپ  یوقت  کردی م دادیش ببهت در لحن و   تعجب

 دیبده شا ینگهبان  یگاراژ لعنت نی... من بهش گفته بودم شبا اتیوضع ن یا یرفت! کجا... تو -
 پ....  کهیوقت گذاشته رفته مرد... اونمیکردی م دایپ  یزیچ ی سرنخ

 .شودیکه به بهاوند نسبت داده، تا پشت گوشم داغ م کشی فحش رک دنیشن از
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 داداش! عموش ُمرده و مجبور شده که بره وگرنه... -

 .کشدیاش سوت ماز نعره  گوشم

  انیب  قیواسه تحق  سایاونقد مردش نبود صبرکنه تا پل شرفی ... بکهی . گه خورده مرتگه خورده.. -
 خوشه...  ای ا دلش به کم  یبابا  نیبعدش گورش رو گم کنه... بب جانیا

 شهیو تندتر از هم کردی م تاککی سرم، انگار مواد منفجره به کار برده بودند، مدام ت  یو تو جگاهیگ در
 .دیچ یپی م یدهشتناک یدر سرم صدا

 مشکلت نبودن بهاونده؟ ؟ یهست یعصبان نقدیداداش! االن شما چرا ا -

 

 .بازدی واج نگاهم رنگ مو هاج  زندیجوابش، رسمًا خشکم م با

کم حالش    یدق! بابا خودش تو اون بازداشتگاه کوفت  نهی آ نیکه شد ی... شماهادینه! مشکل شماها -
بودن بهش دست بده و  گنده پی ریت  هوی یخبری از خدا ب هیتا  کنهی که فکر شماهارو م ستیخراب ن

بابا،   وندهپر یالتماس کنم تا قاض یاونقد دیبا رتیغی وقت من ب مارو َشَتک کنه... اون یبابا ادیب
مون دست یزیچچ یو ه رگاهیتعم می ایب  قاتیکنه... االنم با مامورها واسه تحق یدگی زودتر پرونده رو رس

پسره...   نیبا فرار ِ ا یبشه ول دایپ  یاصل یتا زودتر دزدا میرو کرد  تیمکا تی شکا کهن ی... با ارهینگ
 شه!کار خود ناجنس  یروز روشنه، که دزد  نیع زیهمه چ

 

. افتدی. فشارم درجا منمیبیو تار م اهی را س زیو همه چ شودی باران مچشمانم ستاره یجلو پرضعف
ها به بهاوندم ُبهتون  نیامکان ندارد کار بهاوند باشد، ا  هان ی. سرقت ماش شنومی چه م ایخدا
 . دیچسبی نم

فرو داد   بشی ج  یام را گرفت. تلفنم را توبودم که پگاه ماهرانه شانه  نی زم یو آوار رو  یفروپاش درحال
  نیاول یدوش خودش انداخت با کمکش رو یرد کرد و آرنج مرا هم رو می بازو ری و دستش را از ز

 ...مینشست  مکتین

 . دیبه تلفنم کردم که با تعجب پرس  یااشاره  یادو رگه  یشدن، با صدا ریگی محض جا به
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 پوف ولش کن... ه؟یک  -

 کف دستم را تکان دادم.  حوصلهی مرتعش ب یهالرزان و لب  ی و سست با تن مغموم

 بده لطفًا...  -

 آ... یکنی گرفت: آخر سکته م ظی را به طرفم با غ همراهمی تکان داد و گوش یسر متاسف

که بهاوند را    یانگشت اتهام یبلکه برا نا،یس یکارطلب همه حجم از نیا ینه برا  کردم،یم دلدل
 نشانه گرفته بود. 

کار بهاوند   های آن دزد توانستی تا ابد که هرگز نم خوردمی او قسم م یبود. روقسم آخر من   بهاوند
 ...باشد 

 .پاسخ داد یبا تند  دیرا گرفتم... بوق دوم نرس نایلرزان، شماره س یقطع شده که با دستان تماس

 ه؟یچ -

 لب زدم.  دهیبرده یدار برو خش  یبا گرفتگ رفتهل یتحل

 ... که... کار... بهاونده؟ یدونی از... کجا م  -

 .دی کرده با خشم غر ظیغ

 ؟یگی م یچ  نمیپته نکن، درست حرف بزن، ببتپه  قدنیا -

 دهانم را به زحمت قورت دادم. م و بزاقبود با مسلط به لکنت  یکندهرجان  به

 کار بهاونده؟  یدونی از کجا م -

 را رها کرد. اشن یشک و اتهام زهرآگ  ریت  ،یمکث  با

که باهم  بارم هیچندبار ُمچ تو و اونو باهم گرفته...  یعوض انی که بهت نظر داشته و شا یجااز اون  -
 رونیب یری م  یخونه باز شده، تو دزدک یپاش تو یکه از وقت نهیا ریا... غپولداربچه   یپارت نیرفته بود

 هیواسه  ی داشت یوقتتو  یشده ضبط  یمون، صدادر خونه یجلو آدی شبونه م چاکتمنه یو عاشق س 
خونه  یکشونده که تو  جانیبه ا شرفی پسره بتورو؛ اون  کهن یجزء ا نای! ایکردی موس مموس  بهیغر
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حاال که گندش در اومده که کار اونه... االن فرار کرده... به وقتش   ارن،یبابا، پشت سرش حرف در ب
 . وجودی ب  نبا اون پسره شارالتا رسمیرو هم م یاغیو   سرره یخ  یحساب تو

 

 میراب ان؛یشا یتوزنه یحجم از ک   نیپرت کرده بودند. آخر ا نییبه پا یاقله نی ترمرا از مرتفع  بارنیا
 ...ا یمسجل هم نبود... خدا یقابل قبول نبود حت

 .دی بلند غر ظ یبا غ  بارهکی آورم، و شوک  نیبا سکوت سهمگ وواجهاج

 خوادی نم یلعنت نیکنم... حاال که صاحب اون ماش تی حروم شکابهاز اون پسره نمک  رمی دارم م -
...  ادیب رونیشده بتا بابا زودتر از اون خراب  ندازمی پسره م نیرو گردن ا رایمنم تموم تقص نه،یو بب من
 خونه نشنوم... یبعدم اسمش تو... من یرفهمیش

 .کنمی اشغال درجا کپ م بوق یبا صدا دفعهکیدهم،  لشیتحو یاکنندهجواب قانع  خواهمیم

  نی...امکان نداشت. ادهمی و دلواپس سرم را به چپ و راست تکان م شانیشده با ذهن پر سنگکوب
 امکان نداشت.  یو بدشانس یحجم از بدبخت 

 خودم.»   یآبرو دی به تهد یحت  شکنمی بهاوند قسم آخر منه... من هرگز قسمم رو نم »

 

 ؟ یکنی م هیوا! چرا گر -

 یهااما من هنوز در شوک به حرف  کندی اشکم را لمس مغرق  زدهخ یگرم پگاه، صورت  سرانگشتان
 .کردمی فکر م  نایس

بدون فکر   ،یزده و آنشتاب  میاما با تصم دیکوبیم امنهیس واریبه در و د یخودش را با سرسخت دلکم
 .رمیگیدستش را ملتمسانه م به عاقبت رو پگاه، مچ 

 کجاست؟  ایخونه ارش  یدونی تو م -

 ؟یخوای م یبا ُبهت زل زد: زده به سرت؟! واسه چ  واجهاج
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 .کنمی حرفم م ین خواهش چاش   اعتنایو جان به لب ب  دهیلرز

 ...دی رو... با  ایآدرس خونه ارش یدونی م ،ی پرستیکه م  یتورو به هرکس -

 .کنمی هق زدم: خواهش م یتابی را چنگ زدم و با ب  شی بازو

 ؟ یکنی م یطورنی... چرا اشدهی چ -

 دهانم را سخت فرو دادم.بزاق  قراری شده و ب سخت

 ...دیاالن... با نی ... همنمشی بب دیبا -

 . دمیم چشم دوخت که نالمصمم و ملتمس  یهابه چشم شوکه

 ازت...  کنمی باهاش حرف بزنم پگاه... خواهش م دیبا -

 .میپارک راه افتاد یشدن و تبسم، باالخره دستم را گرفت و به طرف خروج  رهیخ  قهیچند دق بعداز

 ...ششیپ  برمتی م م،یبر -

 

 .دی کش یبودن پوفتوقف کرد با چشم و ابرو به آن همه تجمالت و لوکس  یمجتمع بزرگ  یجلو

 ...؟ امیمن همراهتم ن یفقط مطمئن  ،یو چهارمه ساغ  ستیطبقه ب  ایواحد ارش -

 جنباندم.   یو حال سر حسی ب

 نه... -

 ؟ ی: مطمئندیپرسی م دیترد با

 آهسته لب زدم. ش؛ل یاز اتومب شدناده یپ  نیح

 ممنون.  -
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مجتمع   یبه طرف ورود یدیاش با ناامموشکافانه  یهاکه از مقابل چشم دهدی تکان م یسر نگران
 .دارمی قدم برم 

و به  رفتمی از کنارشان رد و  باال م دیکه با ،یضیعر یهاو پله  یبه واسه ستون بزرگ یطرف ورود دو
 ...افتمی طرف آسانسور راه م

 

مرده و اما دل شدی م دهیاز داخل واحدش شن  یت یال کیواحدش را فشردم. موز  یشاس روحی ب
 کنم.  یاز آن بودم که کنجکاو ترنیغمگ

پشت در،    ینسترن آن هم با وضع بد دنیبندش از دو پشت  شودی باز م یبه آرام یسنگ یت یگران در
 ام.درست مثل قلب وامانده شودیمچاله م ظیام با غچهره 

 !؟یواسه چ یاومد جانیا -

که هنرش   یکائنات را به مدد خواستم تا بتوانم سخت و محکم رفتار کنم که نشکنم مقابل زن  تمام
 و آن بود!  نیا ازیفقط رفع ن 

 .دهمی و سرد جواب م یجد

 کار داشتم...   ایبا ارش -

 .دیاش برانداز کردن به طرفم پ نیح  زشیرآم یتحق   پوزخند

 ...  رهیرفته دوش بگ -

 .کنمی نگاهش م یانزجار و سرد با

 ! نمشیکه بب یتا وقت مونمی منتظرش م جان ی پس هم -

 . چاندیانگشتش پ یفردارش را تو یاز مو یاباال انداخت و طره  یاشانه  تفاوتی ب

 استراحت کنه... برو مزاحم نشو... دیست. حال نداره که باهات حرف بزنه...االنم باخسته -

 .زنمی با خشم و انزجار کنارش م دهمی با حرص؛ در را محکم هول م کندی قصد بستن در را م کهن یهم
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 کار دارم.  یعنیکار دارم  گمیم  یبزن کنار بابا... وقت -

 . شنومی بلندش را از پشت سر م  غیج

 ها؟ ، یمنو بزن  یآشغال، چطور جرات کرد یعوض -

  دادیب یختگیرها و بهم خانه رد لباس  یهمه جا افتمیو بدون دعوت تا وسط سالن راه م حوصلهی ب
پوست    یبا آن حجم شلوغ سالن... پارکت  یهاوارید  ینامناسب رو یهاعکس  یحت ی. لعنت کردیم

 . زدیم ادی را فر یهم شلختگ  یدن یوشسبز و خاص ن  یهاشه یش یحت  یخوراک یهاتخمه، آشغال 

 بود!  اریگذاران تمام عو خوش  اشی ع کیتمام  یبه معنا ا ی کنج لبانم حک شد، ارش یاطرفهک ی  پوزخند

 ؟ یکنی م یچه غلط  جانیا -

 اما... چرخمی پاشنه پا م یاش از پشت سر، با اکراه رومنحوس مردانه  یصدا دنیشن  با

  خکوبیم زدهکه یدور کمرش بسته بود و بس،  یدیاش که تنها حوله سفتنها پوش تن دنیبا د اما
 ماندم. 

 ! چارهی ب  ینخور -

  ایهم فشردم. گردنم را سمت مخالف ارش  یاز شرم و خشم پلک رو کردهظ یجمله نسترن، غ با
 یتالق دواریو تهد  یعصب انداخت،ی ابرو م یاانهینسترن با حالت موذ  یکه نگاهم رو  گردانمیم
 .کنمیلب باز م ایو خطاب به ارش  لینگاهم سمت نسترن ما ظی با غ توجهی ب ا یارش  یرگ ی. با خکندیم

 اومدم باهات حرف بزنم... -

 .شومی پشت سر متوجه حضور و دو قدم به طرفم را متوجه م از

 سرت رو برگردون و نگام کن؟  ،یریگی حاال چرا رو م  -

 .دهمیو با تسلط به خود، بزاق دهانم را سخت فرو م  پرانمی در دل م یلعنت

 . امی ساعت بعد م هیاگه مزاحمم،  -

 تو... یخودت اومد  ی: گفتم مزاحمکندیمداخله م یکاربا طلب  نسترن
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 .کنمیم یاقروچهدندان  نیخشمگ

 ... رمی پس من م -

و   شودی م دهیش دستم به شدت به عقب ککه مچ کنمی پاتند م یشتاب و هول به طرف خروج با
 .افتدی م ای ارش انیشانه عر  یرو  یناغافل رو گرمیدست د ارادهی ب

 ؟ یبی ب  زارمیمگه م ؟یریم یدار ومدهیحاال... ن یکجا! بود -

که  زندی بازوان قطورش؛ ناباورانه خشکم م انیشده م  ریاس یزده و با تن وق با چشمان  ُگرگرفته
 .دهدیم لمی تحو یالبخندمغرورانه

 داره؟ یچه حال یبغل یدی! دهیچ -

 .کنمیکه با خشم به عقب تقال م زندی به جانم م آتش

 کن... اه فقط اومدم باهات حرف بزنم...ولم  -

 ... ولش کن اون آکنه ُاملو...هیکار چهن ی! ای: ارشدینسترن هم به گوشم رس زدهرت ی ح یصدا

 کوفتم.  ایپهن ارش  محکم به شانه کردهظیغ

 ... ارمی دختره... رو از کاسه در ب نیا یناخنام چشا نیولم کن تا با هم  گهی راست م  -

 تر از... زد:اوه اوه چه غلطا... گنده  یپوزخند بد نسترن

را نداشتم. خسته و   اشیادبی و ب نیتوه  حتملیندادم. تاب و   انگرمهلتی. عصدمیآخر رس میس به
 . دمیفردارش را با حرص کش یداشتم و موهابر زی به طرفش خ یازشده یآنقد ُپر ُپر بودم که خشم سر

 ... کم... کمک... ای... ارشای ... ارشیولم کن وحش ی... آی... آی -

با   دمیرا د  ایارش  یخونسرد یجدال ما بود. وقت درحال تماشاکردن نهیدست به س بازش یبا ن   ایارش اما
ها را  از اتاق  یکی و در  دمینسترن را کش یباتوجه وقت کم و اتالف وقت، بازو حوصلهی تاسف و ب 

 قفل کردم.  او با سرعت در ر دهیکش  رونی را از پشت در ب دیبه داخل پرتش کردم و کل   یگشودم وعصب

 تا برم... یمونی تو م نیا -
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. با جگر  کنمی عبور م دور یخسته از کر کردم،ی را خشک م امی شانیپ یکه عرق رو یدرحال  سپس
  یبلند و رسا با صدا یبه طرف خروج م،یمانده انرژدار با تهفروکردن به قلبم، خش شده و سوزن خون

 .میگوی مرتعش و کله داغ م

تو   ی... هرچممی ... من تسلرونی ب  ادیبده تا بابام ب تیبده... رضا  تی قبوله... آره قبوله... فقط رضا -
... منو جاش  ضهی. مرتو بمونه. اون دی.. نباداره.بده... بابام گناه  تی ط رضا... فقیتو بگ  یهرچ ،یبخوا

 . اشنداشته ب یبا بابام کار یکن، اصالً بزن، له کن ول  تی آزار بده، اذ

که  کردی و عجزم را تماشا م  یحجم درماندگ  نیا یو سرگرم حی با تفر نهیچنان دست به سهم  ایارش
 .ستمیای کنج راهرو م لیمی مقابلش با اکراخ و انزجار و ب 

دوستات... اصال همه یجلو کنمی م یرو هم قبوله... نقش باز یاون *" رو که روم انجام داد یحت -
تو فقط   یشک نکنه... ول کسچیکه ه یباخته طورعاشق دل هیمثل  کنمیم یُرل باز ایهمه دن یجلو
 بده...  تی رضا

 یو ُجون کندن با انگ دزد یخورعمر حالل  هی یطورنی تو... ناحقه ااه داره، ناحقه بمونه اونگن بابام
مهم  گهی.. دکنمی م یخدا ناحقه... بابام رو آزادکن، من هستم... هرکار... بههی زدن بهش... ته نامرد

 فقط بزار بره.  ستین

 .کندی فوت م حیام با تفراما سرخ و گرگرفته یصورت جد یدار توش را کش هرم نفس یخونسرد با

 قبلش... یبده ول تی بره رضا  سپرمی رو م  لمی... وک یاوک -

 .اندازمی م امی نیب یرو   ینیچ  ینیکه با بدب  کندی م یمعنادار مکث

 ؟یچ گهید -

 . یچندتا سفته رو امضاء کن دی زد: با یاو بعد مقابلم لبخند مرموزانه   دیدور با وقاحت دور چرخ کی

 شده، مبهوت و ناباور زمزمه کردم. با چشمان گرد و درشت  جاخورده

 سفته...! -

 تکان داد و بم افزود. نییرو به باال پا یسر تیرضا با
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 ... یمالی نم رهی ازت مطمئن بشم که سرم رو ش دی... بایب یب آره  -

که همه جوره قصد  یطانیبود. ش طانی خود ش  شکیب  ای با ُبهت فقط نگاهش کردم، ارش هیثان چند
 داشت! یکردن و تباه  رانیو

با سرانگشتانش  دیکش رونی ب امی را از گوشه شال مشک  میاز موها یاسکوت من، خونسردانه طره با
 متفکرانه لمس کرد. 

 به آب بزنم؟   گداری ب  تی دمزاجدم نیبا ا یانتظار ندار -

 .دمی و قبض روح بزاق دهانم را سخت بلع کرخت

 ... ـ یردم دکه قبول کمن -

"* 

 اشاره من؛ االن آزاد بشه... هیتا باباتم با  یآب بره... بهتره قبول کن رمی که ز خوابمی نم  یجا -

ش، به سرعت عقب کشاندم که سرم را منزجر از دست  زشدهیر یهاو چشم یبا اخم جد متفکر
 اشاره کردم.  ظی با غ اعتنای اش در هوا معلق ماند اما بدست

ها روزاست که سارق  نیتو... همتو رفته اون تی خاطر شکاو فقط به  گناهی من ب یبابانه صبرکن...  -
 و تموم...  شهی م  دایپ نتمیوقت ماشبشن و اون  دایپ

 

 زد. یچشمانم مشت کرد و پوزخند صدادار یرا جلو دستش

...  رهیگیش دستم رو نم جزء آهن یزی کنن، چ دایپ نممی! بعدشم برفرض مثال اگه ماش الیخخوش  -
 کنهی ... صبر نم آرهی باهم در م  نارویدم و دستگاه ماش عیسر  یلی... خ ناستیماش  یکه کارش دزد یکس
 برسه سروقتش! سایکه پل

 

 به جلو برداشتم.  یقدم ینی با بدب موشکافانه
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 ؟ یدونی م  نارویتو از کجا ا -

 سر داد با انگشت به خودش با افتخار و خباثت اشاره کرد.  یبلند خنده  تک

 که بدونم. هیعی... پس طب میجور خالفمن، مرد ِ همه  -

 دل اعتراف کردم.  یتو دمیکش شمانم یصورت نادم و پ  یرو یدست یاستفهام و گنگ  با

 از اولش حماقت محض بود، حماقت!« »اومدنم

 یکه صدا رومی م یو به طرف خروج  کنمی آمده عقب گرد م ش ینشده با عقل سرجا ری تا د حرفی ب
 . شنومی و کوبنده م تی را از پشت سر با جد اشیبلند و جد

 ...  ینیمنم به خواب بب  تیرضا ،یدیساغر؛ پشت گوشت رو د  رونی ب یدر، بر نیاز ا -

 . گرفتیمکه هرلحظه دورتر از من فاصله   دمیاش را شنمحکم  یهاقدم یصدا

رفتن  رونی مگر جرات ب ماتومش؛یرا فشردم، با الت امقه یگوشه شق یبا درماندگ ری و متح سرگردان
 داشتم!

 او را نداشتم. یهاغ یجغ ی . بهتر، حوصله جآمدی نسترن از اتاق هم نم  دادیداد و ب یصدا

 کنند. انیطغ میهابه اطراف چرخاندم. کم مانده بود اشک  یو باعجز نگاهم را با سرگردان  مستاصل

تا سر   کردمی شروع م  ییجا کیسر را از  نیکالف ا دیآمدنم حماقت بود و ماندم اشتباه محض! اما با 
 . اورمی در ب یلعنت  یویاز سنار

 ... کسری مثل م د،یبه گوشم رس یزیچ یصدا

را پشت کانتر   ایکوچک را رد کردم که ارش  دوریربه طرف منبع صدا راه افتادم، ک دیبا ترد ارادهی ب
 . افتمی یزهایکردن چ   کسی درحال م

 توام؟   یخوریگفت: م  ینگاهم کند با خونسرد کهنیا بدون

 زدن بودند.معجون درحال هم هیشب یزیبود، چ کسر یبه داخل م نگاهم
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  خت،یرا هم داخلش ر ری ش  ر،یرا باز کرد و بعد از بازکردن درب پاکت ش  کسیلحظه در دستگاه م کی
 دکمه دستگاه را زد...  لکسیادغام کرد و دوباره ر نیبعد از آن مقدار عسل هم با مواد رنگ

و   دیکش  رونی بلند ب هیپا وانیکانتر، دو ل یاشهیبودم که از قفسه ش ستادهیلنگ پا ا  کیسکوت  در
  ریگهل داد:نمک  زی م یرا به طرفم رو یاشه یش وانیساز ُپر کرد و لجون دست داخلش را از همان مع

 بفرما... ،یشی نم

 . کندیم  یاندامش تالق یکه ناخودآگاه نگاهم رو کشدی خودش را سر م وانی ل یشخندیو با زدن ن 

 !یالغر ُمردن  نیتر بود تا ابود، بهاوند ُپرتر و مردانه  یاما عضالن الغر

رها کردم، با خود کلنجار رفتم. چه  ظی را محکم بستم. حماقت...نفسم را با غ میهاچشم یتاسف ال با
سرشت و  بهاوند پاک  کردم؟یم سهی مقا یعوض یای ارش نیداشت که بهاوند پاک و مهربان را با ا یمعن
 باز کجا! هوس  اشیع  نیکجا... ا نیمت

 !اشی تب لعنت نیهوسباز است را از پشت بسته با ا  یکه دست هرچ  یهم پسر آن

عذرشان را   زد؛ی که دلش را م ی او بودند و بعد از مدت حی تفر یاو فقط برا یبودم دخترها برا  دهیشن
 گرید  یک ی ماه با  کیاشان سر و همه  دهیبه سه ماه هم نکش شیهاُعمر رابطه   یحت  خواستیم

 !شدندی م ضیتعو

به صورت    ظیبا غ رمیگی م کلشیبا اخم نگاهم را از ه نمیبی خودم م  یرا رو شن یسنگ نگاه
 جفت ابروانش را باال فرستاد.   طنتی که باش دهمی م گوششیباز

 ؟ یدیپسند -

 جواب دادم. ینثار حرفش زدم و با پررو  یاطرفهک ی  پوزخند

 !رهیو چشمم س  دمیبهتر از تو رو د -

 .د یبا طعنه پرس حالنیبا ا  دیتن شیهااخم  نیماب یجمله را نداشت، چون گره   نیتوقع ا انگار

 حاال طرف؟  هی! توام آره! کسهیقد گنی م یپس الک -

 به خودم اشاره کردم.  دانهیالق
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 منو سننه؟  -

زدم و با   هیموشکافانه به کانتر تک  ره ی خ رهی و خ داشتمیکه با اخم به طرف کانتر قدم برم یدرحال  سپس
 را با وسواس چرخاندم...  وانیمعجون را دم دست گرفتم و ل وانیل  یخونسرد

 .ختمی نترس توش قرص نر -

. دیارزی نم  اشسک یکردم اما به ر زی ام را تشامه م؛یهاگرفتم و با بستن چشم  امی ن یب  ریز توجهی ب
 .دیغر محابای کانتر گذاشتم که ب  زی م یرا رو وانیل نیچرکبا اخم و دل  نیبنابرا

 !زمیبر یزیچ  وانتیل یکه تو ستمی اونقد خر ن -

 زدم. یپوزخند جسورانه

  یخودشون بکشون  لیدخترا رو با م یعادت دار دونم یم نمی... اومدمین جان یوگرنه ا دونمی م -
 .ستمی ن نیباصالً خوش  یخوری که تو، م یزایچ نی من با ا یخونت... ول

برداشت و با   هیمرا با کنا وانیزد و ل یاتک خنده  ؛یکبود و برافروخته شد اما بعد از مکث  صورتش
 کرد.  یرا وارس وانیل  یرگیخ

 !سهیبابا قد -

 زدهکهیکانتر کوباند.   یرو یبلند یو بعد با صدا دیرا الجرعه سر کش وانیل ات ی همه محتو بارهکی
 زمزمه کرد.  یاانهیشدم که بدون اعتنا به طرفم خم شد با لحن موذ رهیوواج به او خ هاج

که   ستی ن  یآدم ا؛یبدون ارش  ی ! ولسهیقد یکنی م ترن یسنگ شونهیبق  یتزات، کارات رو رو نیبا ا -
 نه؟ یبشه، گرفت سیفی ب یب هی چهی باز

 خارج شد.  میهالب  نیاز ماب  یام را عقب بردم و آه شدهتن منقبض  ارادهی ب

 نه؟ ای یدی م تی رضا -

 را جمع کرد.  شیهالب  نهینشست. دست به س بلندهیپاسه ی صندل  یرو یسرگرم  با

 بدم؟  تی رضا دیچرا با  یول  هیفکر خوب -



 دل رهیچ

503 
 

 . دمیکانتر را چنگ زدم با حرص و بغض توپ شخوانیپ لبه

 ...گناههی چون بابام ب  -

 .دیگویو تمسخر ادا م ری خنده و با تحق ری ز زندی م محکم

 .. ی... ای! هه... اگناهی ب -

همه   ست،ی ن گناهی ب کسچ ی: هکندی زمزمه م رلبیو مرموز ز شودی م یجد  یبی با حالت عج دفعهکی
 کارند... همه! گناه

 کانتر کوباندم.  یو ناخودآگاه مشتم را رو  دمییدندان سا دهیترس

 یبابام باز یبا آبرو یو تو دار گناههی ب  ینعی گناههی ب گمی خودت رو مسخره کن، بهت م -
 نه؟  ای  یفهمی !میکنیم

  یتوام باز ینکن بخوام با آبرو  یگفت: کار رلبی ز یبی با لحن عج  دیلبش ماس یرو مرموزش  لبخند
 بخشه و جالبه!کردن با دخترا چقد برام لذت  یباز یدونیکنم... م

که  دمیقفل شده بزاق دهانم را با ترس بلع یبا بدن پردی و رنگم به شدت م  زدی ری م نییپا یهور دلم
  یتکان داد و از پشت کانتر بدون حرف به طرف راهرو یسر یداراش بلند شد با لبخند جان هباز خند 

 راه افتاد...  کیبار

 گرفتم. یدستانم با درماندگ  نینشستم و سرم را ماب هیپا سه یصندل   یرو لیمی درهم و ب یهااخم  با

 کنم؟«  کاریحاال چ ده،ی نم  تی »رضا 

 داد؟یخبر از خودش نم  کیبود، پس چرا  دهیتا حاال به شهرستان رس نیق یکه به احتمال  بهاوند

  دیلحظه حساس؛ چرا با نیبهاوند در ا کهنیداشتم. ا یب ی ... احساس عجیزینه چ ایتماس گرفته  نه
 گذاشت؟ ی مارا تنها م

شده را از  بم یمقابلم؛ صدا یاشدن برگه دهیکه با کوب  کردم ی م ری چقدر در فکر و هپروت س دانمی نم
 رو امضاء کن...   نای:ادمیدرست پشت سرم شن کی فاصله نزد
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 . لرزدی م میو چانه و صدا کنندی عرق م  میهادست کشد،ی از تنم پر م روح

 ه؟یچ نی... ایا -

 .کندی آور زمزمه مرعب   ینییبا ولوم پا  گذاردی گوشم م یرو  ؛یشال نخ ی*"را از رو

 بابات... یسند آزاد -

 شدم.  اشیو نگاه ناخوانا یو گنگ گردنم را به طرفش گرداندم که مماس صورت موذ جیگ

 ؟ یکه گفت یهاهمون سفته -

 حبس کردم.  امنهی نگاهم کرد که نفسم را لرزان در س  تی پرجذبه و نافذ با جد ،یسکوت معنادار در

 امضاء نکنم؟  شهی نم -

 ؟ یکنی فکر م  ی.خودت چزندی لبخند ممکن را نثارم م  نیترب یعج

مثل مردمک   دندیسخت تکان خورد و دستانم علنًا لرز می گلو بکی رفتارش، س نیو مشکوک به ا معذب
 چشمانم.

 وجود نداره؟ یاگهیراه د -

 . دیصورتم را کاو یاجزا یرگیش با خ خردکن که باز با همان لبخند اعصاب  یبود، نه خبر یسوال ملحن 

 امضاء کن...  -

انگشتانم گرفتم؛  یرا ال  یو خودکار آب دمیکش شخوانیخودم را جلوتر به پ  ؛یکیهمه نزد نیاز ا معذب
 را خواندم...  سطر اول برگه  یو دو دل دیبا ترد

 برگه را امضاء کردم و...  ر یلرزان ز یبا دست ؛یرا به خدا سپردم و در دل با خواندن ذکر خود

 .شهیخوبه، بابات فردا آزاد م -
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ام حلقه شدند، مرا به قفسه را دور شانه شی باره بازوها کیهم بستم که   یرا با درد رو چشمانم
 داد. *" هیتک اشنهیس

 با لجاجت شالم را کنار زد. *" عتناای ب

 ...جانیا یآیامشب م -

 مرتعش لب زدم.  یبا شوک با صدا کنمی م سنگکوب

 چـ... چرا؟ -

دار و  تب کند،ی فرو م  میحجم ُپر موها  ریو دوباره صورتش ز کندی را باز م میکش ِ موها یتفاوت ی ب  با
 .کندی دار با بم نجوا مخش 

 ... فقط مال من...خانمسهیقد یتو از حاال به بعد مال من -

 بار فرو دادم.  نیهزارم یتپنده دوبار بزاق دهانم برا یشده با قلب  سنکوب

 قرار ما نبود... قرار نبود که...  نیاما... اما ا -

صالبت و اقتدار   دنیاش با دواج حاال رخ به رخهاج چرخاند،ی شدت مرا به طرف خودش م به
 . کنمیم  یاش؛ قالب تهصورت 

 نکنه... نکنه از اول همش نقشه بود؟  -

 زد. یپوزخند صدادار فاتحانه

و   دمیم  تی با امضاء کردنت؛ رضا کهن یهم باهات نذاشتم جزء ا یقرار چینزدم، ه یحرف چیمن ه -
 باباتم...

 .دهمی کرده با حرص و خشم محکم ُهلش م  ظیغ

 ؟ یچ یعنیحرفا   نی. ا. یچ یعنی -

 .دهدیبا اخم و جذبه انگشت مقابلم تکان م برافروخته
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 ...دمی خودمو نشونت م  یوگرنه اون رو یم زدبار ِ آخرته که پس  -

مصمم به  یهابرخاستم و با گرفتن شالم از کف پارکت، با قدم   یصندل یاز رو نیخشمگ  حوصلهی ب
 .ستادیسد راهم شد و تمام قد مقابلم ا ظی بار با غ نیطرف در قدم تند کردم اما ا

 و بابات...  زنمی قولم م ری منم ز یدرآر  یساغر، چموش باز دمی دارم بهت اخطار م  -

 اش کردم. حواله  یزینگاه تند و ت  ی حرص و لحن عاص  با

 ؟یدیفهم  ،یتهران ای ارش کنمی م  تیازت شکا -

 سر باال انداخت.  تی با قاطع نهمغرورا

 !یبابات، هلفدون  شیپ یریتوام م  یجورن یاجرا، ا زارمی ها رو مکن منم سفته تیشکا  ،یاوک -

 نهیکه فاتحانه دست به س رومی و شوکه دو قدم عقب م یبا ناباور بازمیو جدال رنگ م جنگی ب
 . کندینگاهم م

 ... در ضمن... یبی ب ادی منم باال ب یاون رو یو نزار یکن باش گوشبه نفعته حرف  -

 

با تفکر مکث کرد، اما سرش را به طرف گوشم کشاند و   ام ی آمد و در دو سانت کمیو  شمرده نزد کوبنده
 آور زمه کرد: رعب 

 ؟ یدیم، فهمخونه یآی امشبم م -

*** 

 )منشک یمران ن ماه بعد... کارخانه کا کی( زمان حال و 

 

 . بندمیتاب را م و در ِ لپ  زنمیرا م  نتریو همزمان دکمه ا دهمی پشت گردنم را ماساژ م  یخستگ با

 . دوزمیچشم م وارید  یبه ساعت ساده رو ی همزمان نگاه شومیکه بلند م  زی پشت م از
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 شش و ربع! -

 .رفتی فرو م ی کی ها رو تارو آسمان زودتر  از همه فصل بودی ماه زمستان م بهمن

به طرف در راه    ز؛یم  نییاز پا فمی و با برداشتن ک دارمی برم زی م یتلفنم را از رو زانیآو یهابا لب  
 .افتمیم

پاشنه بلندم که  دنی. درست مثل هر روز از شنآوردیم  دیپد میبرا  ینیدلنش  یکفشم سمفون  پاشنه 
 . شومیبا اقتدار از سالن سکوت و کور هم رد م شودیبرداشتنم اکو مقدم  نیح

 رفته بود.  شهیزودتر از هم «امروزی»گوگول ترای قول مبه  ای یجوشهمان پسر جوش  یسماع

باز شدن   دنیقدم برداشتم که از شن یگرفتم و به طرف خروج  یمنش  زیچشم از م حوصلهی و ب دمغ
کامران را از پشت   کلفتمهین یمزمان که استوپ کردم. ناخودآگاه تنم منقبض شدند که صدا ه ؛یدر

 . دمیسرم شن 

 صبرکن...  -

اش باشد،  وقت در کارخانه  نی... کامران تا اآمدی م شیکمتر پ  چرخم،ی به عقب م  یبا شگفت متعجب
 . کردی کل روز را سخت کار م شهیامروز برخالف هم ؛یعنی نیا

دو کارگر   انی روز قبل م کی ی. وقتمیمن هم باخبر بود یاش همه کارگرها و حت جذبه  یو حت   تیجد از
 به وجود آمد و کامران هردو را بدون چون و چرا درجا عذرشان را خواست.  یلفظ یدعوا

 ه نکرد. را قبول نکرد ک یرا هم، از احد هیدفاع  یحت ای دادنح ی مجال توض یحت

که  اشی غدبودن و تخس انداخت،ی م ایارش  ادیمرا  اتشی خصوص نیحرف خودش بود و تمام! ا حرف،
 هالکش بود! ترایالبته م

جود آورم.  را به یهرگونه تنش  ایمطلقًا بحث  ؛ییهات یشخص نیبا چن   دیزمانه نشانم داده بود نبا یباز
 تکان دادم.  یو مودبانه سر دمی به طرف عقب چرخ یبا لبخند کمرنگ  نیبنابرا

 ن؟ یبا بنده دار یامر منش؟ک یجناب ن   نیبفرمائ -

 . کندیبه داخل اشاره م  یسر  ژیبا پرست خونسردانه
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 تو...   ایب -

دو دل   ی. باتوجه به سکوت و کور بودن کارخانه، کمشودی مشت م میدستم کنار پا خورم،ی جا م یکم
 . کردمی از او خوف م ارادهی اما ب  شناختمی . کامران را نم شومیم

لبه   یرو  یتفاوتی که با ب شومی کنان با تعلل پشت سرش وارد دفترش م دی اش؛ تردداخل رفتن  با
 . کندیم میتماشا نهیو دست به س ندینشی م  زشیم

 .کنمی را صاف م میبه خود گلو مسلط

 ن؟یداشت  یخب... گمونم کار  -

 را باال کشاند.  شی ابرو  ییتا  کی یحرفم؛ جد دن یبود و کامران به محض شن یخبر امجمله

 چرا؟  ،یکردن که شما؛ حقوقت رو نگرفت   زیرو وار امروز حقوق  -

 .کوبمیم امی شان یپ یآرام رو  تی در نها وکنمی حساب و کتاب م  یذهن کم یبا شوک تو متعجب

 نبود... ادمی! یوا یا -

 .کندی م زی ر شیهاو بددل چشم مشکوک

 ! چرا؟یاکارخونه  روقتیها هم تا داکثر موقع  -

 .کنمیدادن لبم را متفکر جمع م حی با علم توض مسلط

  یزمان بره و برا یکم ،هیچک کردن مواد اول یحت یکل یبند با جمع یا هینظارت مواد اغذ یخب کارا -
 دفتر...  یتو های گد یثبت رس یوعصرها هم کارا دمی ها کار نظارت رو انجام مصبح  نیهم

 . پرسدی مختص خودش م نیپلیسید با

 کارست؟ ی چ یپس احد -

 .اندازمی باال م یاو خونسردانه شانه دلسوز

 که کار رو درست انجام بدن...  ستنیدلسوز ن  یدست راست شماهستن اما اونقد شونیدرسته ا -
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 ؟یگی که م یدیازش د یزی : چکندی براندازم م  زشدهیخ  مهین موشکافانه

دهان  نی ... آخر سر، با ادهمیرا لو م زیباز ناخواسته همه چ کشمیام مصورت ُگرگرفته یرو یدست
 !دهمی سرم را به باد م ؛یلق

 !دونمی نم  یزیمن چ -

 داشت!  اشی بعدش در پ  نیشاخه و برگ هم با لعاب دروغ ینبود وقت یکه کار شاغ دروغ

"* 

 کنم؟  ری حرفت رو واسه خودم چه تعب نیا -

 .چالنمیرا در دستم م فمی دسته ک پراسترس

 بنده مرخص شم؟ ن،یندار یاگهی... اگه امر ددونمی واال نم -

 اش؛ی چرم فی و همزمان با برداشتن ک زدیخی برم   زشیلبه م یاز رو کوبد،ی م شی زانو یرا رو دستانش
 .ردیگی را به طرفم م  دیو پاکت سف دیآیم کمی با صالبت نزد داردی برم  زیم  یاز رو یپاکت

 کهنینه ا زکنن یوار میتا مستق یداربه حساب  یدیشماره حساب م گهیاز دفعه د یحقوقت ول نمیا -
 واسه من! ارندیب

 . اندازمی م فمیپاکت را گرفته و داخل ک  یبا خونسرد  شومیطعنه کالمش م متوجه

 !شدنی وقت نکردم برم حساب باز کنم وگرنه حتمًا مزاحم شما نم -

 .دهمی . باز گاف مگزمی لپم را از داخل محکم م اش؛ره ینگاه خ  با

 !شدمی م عیمدام ضا دیبا  شیجلو دمیدی بشر ترسناک را م ن یهربار که ا دیبا انگار

 . دمیپاشنه پا چرخ یخاموش شدن چراغ دفتر، ناخودآگاه رو با

 شد!  کی ِا چقد تار -
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 قدم یآور بود. جوردلهره   یآور و بسرعب  شد،یکه از من دور م اشنی سنگ یهاقدم یصدا
 بود! اشی و او ارشد همه در محل فرمانده میقرار دار یکه انگار در حکومت نظام داشتی برم

 

وسط  ستادهیخارج شدم و او را درحال ا یاشهیاز در ش یبا نگران دمیکش یو کالفه پوف سخته
 .افتمیها پله  یاش از باالودستگاه کارخانه دم

 اش را بازتر کرد. و چهره   دیتاب رخشمیواسطه برق دکل ِ کارخانه؛ به نبه  یاز روشنا یاروزنه 

بود، اگر   دهیو اتوکش کردی م غی خدا شش ت شهیمانندش را دلهره آور بود اما همغول  کلی تاس و ه کله
 پوش و ِلول بود. هم خوش  یل یدر واقع خ گرفتمی را فاکتور م اشی نظاماخالق فوق 

 !منشک یمتخصص کامران ن  نیپل یس ید یحت  ایو نامبروان  یورزشکار لیاستا

 .دهمی خود تکان م  یبرا ی سر ،یزدن پوزخند با

 !دهیاخالق و مخالق نداره چه فا -

که  کشمی م رونیب  فمیکوچک ک  بیرا از ج مچ یشوم و همزمان سوئ یبه او از کنارش رد م اعتنای ب
 . شنومیرا از پشت سر م شیصدا

 ! رسونمتی م -

ابرو   یبا خونسرد گردمی . به عقب که برمکشتی را م ترایم اشی ُابهت و جنتلمن نیا رد،یگی م امخنده
 .اندازمی باال م

 هست...  نیمتشکرم اما ماش  -

... افتدیبه راه م دهدی خود تکان م یبرا یو بدون حرف سر اندازدی م اشیمچ به ساعت  ینگاهمین
محکم و   یها. جلوتر از من با قدم میروی اندک سبز کارخانه م یهمان فضا  ایبه طرف محوطه باز 

  جهکوچک خودم تو یهاها و قدمو من؛ با تعجب به طول گام  داشتی بلند برم یهاباصالبت گام 
  گوانیفولوکس ت رهی دستگ لکسیکه کامران ر  رمیگی گردنم را باال م ر؛یاما با صدا در آمدن دزدگ کنمیم

 .کندی را لمس م اشی مشک
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 فعالً تا شنبه، خداحافظ!  سیجناب رئ  -

  ری باز دزدگ  شیبا ن زیآمطنت ی . شکندی م لیکه سرش را به طرفم ما میگویجمله را م   نیخنده ا با
 . نمینشیپشت فرمان م یاخانمانه  ژیرا زده و با پرست   نیماش

لوکسش را که   لی . دو چراغ بزرگ اتومبندینشی پشت ُرل م تی و در نها کندینگاهم م یسکوت کم  در
 . زنمیم  یدرب بزرگ کارخانه، لبخند پهن کیبا باز شدن اتومات کندی روشن م 

 ! یتکنولوژ ولیا -

تا به کل   مانمی منتظر م  ی. کم کندیم  تیرا هدا نی ماش یبه طرف خروج  یهم نبود با خونسرد نگهبان
از   شومی و با سرعت از درب خارج م کشمیم یممتد آفک یت ؛یمحض  تیخارج شود و بعد با خر 

غش خود غش  یو برا کنمیعبور م  زی آم طنتی و ش ت ی با رضا  لشیاتومب یدود یهامقابل پنجره
 . خندمیم

 کپ کرده بدبخت!  -

و قرار گرفتن   هاک ی الست غیج ی با صدا بارهکیهستم.  یاحرفه  ایکه گو رانمی چنان م الیخخوش 
  اشل یگردنم را به طرف اتومب  یخود؛ متعجب با کنجکاو کنار سمت پنجره قاً یدق ش؛ل یاتومب

 .کندیو کامران با پوزخند و خونسردانه نگاهم م رودیم  نییکه پنجره شاگرد کنار راننده پا  چرخانمیم

و از   دهدیچنان گاز م بارنیو ا دهدی که خط نگاهش را به رو به رو م تنددیدرهم م میهااخم ارادهی ب
 . دوزمیو غبار به جا مانده چشم م  رهای زده به رد تاکه با دهان باز و چشمان وق شتابدی م  نیکنار ماش

 باشد!   کارهانیو ا یاهل تالف آمدی . به کامران نمزنمی زل م یبا دو دو زدگ   اریاختی ب

 .کشمیم امی شان یعرق پ یرو یدست دهیترس

 !است یارش  هیشب یل یخ -

 !دمی ترسی م  ایاز ارش شتریاز کامران چه بسا ب  کنمی اعتراف م دم،یترسیم

 ها سرشاخ شوم. با آن  دی. نباکندی م جادیو کامران تداخل ا  ایارش یهات ی با شخص  قدرت

 . کوبمیفرمان م یرو یمحکم  یمشت
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 لعنت بهت... اوف... -

 

... شومی م نیو دوباره سوار ماش  میگشای را م  اطی. تا انتها در ِ حکنمی مان را باز م درب خانه چفت
 .کنمی ترمز م اطی داخل ح

 !یگندت بزنن هع  -

به  شومی رد م  اطیاز محوطه ح یبا خستگ خارانمیرا م  میمحض چفت کردن درب، گوشه ابرو به
 . آورمیرا در م  میهاخم شده و کفش  ،یپادر یجلو ها؛کردن پله   یمحض ط

 مامان؟ یاومد ریچقد د -

 . گذارمیم امنه یس یرو  یو دست کنمی قامت راست م شوم،ی ها که فارغ مدر آوردن کفش  از

 !ستمین  شی ب  شیام؟ رخ نما که من دروبله که آمده -

 ...طونیش  زی:مزه نرزند یم  یو لبخند محو کندیرا شل م اشیروسر گره

 . رمیگی و شاد دستانش را محکم م  بشابش

 گه؟یمحمد پسندتون رو سماوره د یمحمد جان... چا زدلی سالم عز -

 . خوردی م نیچ شیهابه لب چشم  لبخند

 ... زمیری رو م تیمنم چا ،یتا لباسات رو عوض کن  ایاز دست تو... ب -

 .کنمی م یرا صدادار ماچ بلند اشگونه

 خوشمان آمد... شما فقط به من برس که هالکم.  ن،یآفر نیآفر -

 .کنمی را بلند م میو همزمان هم صدا رومی و عجله به طرف هال م یبه تند سپس

 ها؟من گشنمه ، یمام میدار یشام چ  -

 .رودی طرف آشپزخانه م به
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 هیشام کوکوسبز  -

رنگ در اتاقم  یاس ی نفرهکیبعد از باز کردن در متوجه تخت  افتم،ی م راه مبه طرف اتاق   تیرضا با
 .کنمیرا لمس م  اشی اسیو شوق تخت و لحاف  یکه با کنجکاو  شومیم

 .دمیکش یف یخف   غیج جانیوجد آمده با ه  به

 ...!یوا -

 . دومیآشپزخانه م  به طرف یعرق و خستگ  یبا بو زدهجان ی با همان مانتو، سر و صورت ه سپس

 تخت واسه منه؟! نیا یمامان...؟ وا -

 دنم؛یکه با د ابمیی کوچک م یزغذاخوری را پشت م حانهیرمحض وارد شدن در آشپزخانه، مامان  به
 . کندی صورتش م  همانیم یلبخند کمرنگ 

 خوشت اومد ازش؟ بابات برات گرفته... -

 .زنمیم یاخفه  غی و باز ج  رمیگی دستانم را پشت دهانم م یخوشحال  از

 ... واقعًا؟! دهیبابام خر -

 .شودیم یافله  ارشوریو خ   یفرنگمشغول خرد کردن گوجه اندازد؛ی م ن ییرا پا  سرش

 ی طبتخت  هیو رفته واست  دهیباباتم شن  ،یکردی درد ناله مچندوقته همش از بدن درد و گردن نیا -
 .. ی... تا راحت بخوابدهیواست خر

  یبرا دادندی م تیبه من اهم کهن یبودند، خوشحال نبودم از ا دهیخر یطبتخت  میبرا کهنیا از
ارزش داشت.   ایدن  ایدن میخانه هستند برا نیکارشان؛ موافق بودنم در ا نیبا ا کهنیبودنم و اراحت 

 ارزش داشت.  یکرانی توجه خودش به اندازه ب نیا

 .شودی اش بلند م که خنده بوسمی اش را *"مو گونه پرمی ذوق م با

 نکن.  میمالُتف قدمن یبرو از بابات تشکر کن نه من، دختر ا -

 .کندی که تشر مهربانش نثارم م  پرمی م نیی باال و پا زدهجان یه  
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  اشی بازکن توروخدا، خرس گنده شده باز دست از بچه گاهیچه وضعشه؟ ن نیِا ِا دختر، زشته ا -
 ...دارهی برنم 

و   کنمی مکث م ستم،یای که پشت در اتاق م نی هم دوم،یبا ذوق به طرف اتاق بابا و مامان م اعتنای ب
گرم بابامحمد؛ در را آهسته  یبا نواختن دو ضربه به در، و صدا  رمیگی قرار م ن یدر جلد خانمانه و مت

 .کشمی داخل م یو سرک کنمی باز م 

 ام؟ یاجازه هست ب  -

 ا« ی» ب یعنیکه  دهدی تکان م  یزحل؛ پشت به من، سر یاش درحال تالوت قرآن روسجاده یرو

 . دارمی و شمرده قدم برم کنمیم یاسرفه  تک

 .زنمی لب م  یحی و با لبخند مل  شومیمتوجه سکوت معنادارش م نمینشی که م کنارش

 خواب ممنونم بابا... بابت تخت  -

 . رمیگی را م اشده یو دست ِ چروک شومی خم م تیکه با رضا  کندی به تکان دادن سر اکتفاء م   تنها

 با ارزشه واسم بابا...  یل یکارتون، خ  نیفکرم هستن... اواسم ارزش داره که پدر و مادرم به  -

 . ردیگی بافتم قرار م یموها یرو  گرشیزمان دست دکه *"، هم ین یح  شومیم کهخم

 ... یزنده باش -

و به صورت   کشمی که عقب م شودی و درخشان م یچراغان میهاچشم  رد،یگی عمق م لبخندم
 . دوزمیبخشش چشم مآرامش 

 دوستون دارم باباجون. -

 . بنددیبا تبسم پلک م صبورانه

 نداره؟ یمادرت، کار نیبرو بب -

 اما با تکان دادن سر، لب فشردم. کنمیم غض ب
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 چشم. -

 .  شومیبابامحمد؛ از اتاقش خارج م نیو در سکوت سهمگ  زمی خی برم یقال  یرو از

با عزت و آبرو را    یعمر زندگ کینکنند. آخر  یبزرگم چشم پوش یاز خطا ها،یزود نیدارند که به ا حق
جهل و شتاب    یکه من از رو دانستندیرا هم م  نیبه بار آوردم اما کاش ا ییشبه آتش زدم و رسوا کی

 خطا را انجام داده بودم! نیا ؛یلعنت دهیهراس

 

و دامن   یرا با بلوز گلبه میهاقرار داشت، لباس  یبه تخت که راس پنجره مربع  یرگیم، با خاتاق  در
 عوض کردم. یبلند دیسف

و حاال دامن،  دمیپوشب میشلوار ضخ شهیمجبور بودم هم سردش؛ شهیهم یدر آن هوا س،یانگل در
 .بودی م اشاندنیام از پوشماه خروج کردن عقده ته ماندهبهمن یهوا نیدر ا میبرا

 

. سکوت  دارمی به طرف آشپزخانه گام برم  د؛یو با گرفتن پاکت سف  پاشمیگردنم م ریمعطرم را ز یعطر
که با   شدیبلند م  هیمن و داد سم  غیج  یصدا یزمان  کی یاو کور بودن خانه را دوست ندارم. خانه 

 .شدی م  ریختم به خ  یتیدر کمال نارضا حانه؛ی مامان ر غیتشر وج 

و   زیر یهابا تمام دغدغه یپدرخانه   نیریش یهابه همان سال میگشتیکاش برم کشم،ی م یآه
 درشتش. 

 ماه گرد نشود. میدر کنج گلو میآن روزها، حسرت همانند توده بدخ یادآوریکه با   ستین  یروز

 ... ینابخشودن  یخطا  کیخود را بارها و بارها مالمت و لعنت نفرستم به   ستین  یروز

خانواده ما؛   یاما برا بودی تر مبخشش راحت  دیشا کردند،ی عمر حالل وحرام نم  کیام خانواده اگر
 .بودی م تی حائز اهم ی زیاز هرچ شتریب  یعزت و شرف با اعتبار حت

 زد خاص و عام بود و حاال... مان، زبانبودن خانواده فیو شر بودنب ینج
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 ؟ یکشی همش آه م هیچ -

 .اندازمی م یبه دور و برم نگاه انهی ناش حانه،یرمامان  یصدا با

 ها؟  -

 ؟ یکنی آ دور و برت رو نگاه م جیگ هونی حالت خوبه؟ چرا ع  -

چه  گری و مرورکردن خاطرات د یپرت حواس  نیام که حواسم نبود؟ اچه زمان داخل آشپزخانه شده 
 ا؟ یبود خدا یسر

 . ردیگیگز و قندان مقابلم م الهی دار را با پ که استکان بزرگ لبه  دهمی را فشار م امقه یشق  یدرماندگ با

  ه؟یچ  ،یناخوش -

 .دمییهم سا یپلک رو قراری و ب سردرگم

 خوبم...  -

 . پاشمیصورتم م  یرو یعوض کردن جو و بحث، لبخند مصلحت یبرا سپس

 ست؟ ین ی خبر  یشگیهم یچه عجب! از اون مزاحما -

 . کندیوار نگاهم مو تبسم  ریدلگ

 جا؟ نیا ادی همش ب تونهی که خواهرت بارداره و نم یدونی م -

 .شودی کنج لبم حک م ی تلخ  پوزخند

! االن بچه آوردن با کردنیباز م گهینفر رو د هی یپا گه،یبعد شناخت همد ذاشتنی خبره؟ مچه -
 ها!  ارهی شوهرش تاب ب دونمی م دیداره، بع هیکه سم هیروح 

 

 .اندازدی م ن ییسرش را پا  یبا نرم حانهیرمامان
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  ستی... کم که نارنیبم نکرد تا واسش نوه بچه   گریکم اون مادرشوهرش جز ج کرد؟ی م  کاری پس چ -
 ... تی آبج یبرا آوردنی بودن، خب حرف در م ثمری به چهار ساله که ب بیقر

"* 

 ...یجهنم! ولشون کن... راستبه -

 .دهمی مقابل دستان مامان قرار م ز، یم یو رو کشمی م  رونی بلوزم ب  یمخف بی را از کنار ج پاکت

 مال شماست...  نیا -

 ن؟ یا هی: چکندی نگاهش م یمتعجب با کنجکاو زی م پشت

 . زنمیم  یو گاز کوچک  دارمی برم یداخل بشقاب گز از

 ... نیخب بازش کن و داخلش رو بب  -

با در آوردن   کندی در ِ پاکت را آهسته باز م تی و در نها کندیام محواله  ینگاهم ین دیشک و ترد با
 ... نای:اشوندی م امره یها؛ مات و مبهوت ختراول 

 .کنمی لحن آرامم لب از لب باز م مهیبا ضم  یبخشنان یاطم  لبخند

 .. نایچقده ا دونمی نم یکه کارم خوبه، ول ماهه... گفتم نیحقوق ا نایا -

 ؟ یدونی نم ، یچ یعنی:اندازدی ها مبه پول  ینگاه متعجب

 . اندازمی مباال یاشانه   خونسرد

  ،یکارخونه، حواسم نبود در مورد حقوقش حرف بزنم... در ثان  سی چون موقع قرار داد با رئ -
 چقده؟  نی ... حاال شما حساب کن بباونا  کننیهم حساب م های کاراضافه

 به من؟  شیچرا داد ست؟ی : مگه برا تو نردیگی دندان م ریرا ز رشی لب ز دکنانیترد

 .کشمیم حهیراخوش  یاز چا صدای ب  یگرفته و هورت میهارا مقابل لب  استکان

 .شهیمن الزمم نم ن،یری رو باهاش بگ یکه الزم دار یزا یخب مامانم، فعالً الزم ندارم باشه شما چ -
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 .کشدیها ماسکانس  یرو  یدست ،یمکث  با

 نباشه...  یراض دیبا بابا مشورت کنم، شا دیبا -

 .پرسمی م یو دلخور یبا تلخ  شودیم  زیعالم در دلم سر غم

 حرومه؟  نیکنی فکر م -

 .گزدی م عیلبش را سر زیآم  مصلحت

 نشه که... یبابات راض  دی... فقط گفتم شاهیچه حرف نینه... ا -

 .کندیم دایکه پشتاش هزار غم و حزن در خود هو یهااز همان خنده خندم،یم

با چندتا کارگر سر و   زم،یری عرق م کشم،ی پول؛ حالله... چون از صبح تا عصر زحمت م نیمامان...! ا -
 ...کهنینه ا رمیتا بتونم حقوق حالل بگ دمی ... جواب کارفرما رو مزنمیکله م

 ..ساغر؟! چته مامان. -

 .شنومی بابامحمد را از پشت سر م  یصدا کشم،ی را که عقب م  یصندل  ری و دلگ دلخور

 ... نیبش -

کنان با زحمت خود را به طرف  که بابامحمد، لنگ  زنمی به طرف درگاه زل م دهیبا گردن چرخ مبهوت
  زیبه زحمت پشت م ز؛یبه گرفتن لبه م کشدیرا عقب م یو در سکوت صندل  رساندی م  یصندل

 . ندینشیم

 خانم؟   هیاونا چ -

 . ردیگی پاکت را باال م دیگوشه لبش؛ با ترد دنیبا گز مامان

 ...ماهه ساغره نیحقوق ا -

 .شودی م نی سنگ میو اقتدار رو تی پدر با جد یهاچشم

 وقت چرا دست ِ شماست، خانم؟اون -
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 ...میپول استفاده کن نیما از ا خوادی : ساغر مدهدی گونه جواب ممحتاط  حانهیرمامان

 وقت چرا؟اون  :پرسدیام مگرفتن  دهیبا تحکم و ند دهدی نم امان

 .دهمی پاسخ م یدلخور  یو نرم با چاشن   تیخودم با خلوص ن  بارنیا

  ن،یبودنش باش نگران حالل ستیالزم ن کهنی... و اکنمی م یزندگ خونهنیا یچون منم دارم تو -
گرفتن همه سخت  نیا کنمی کردن، فکر نم دییبنده رو هم تا سی تون که اومدن کارخونه و رئمقام قائم

 درست باشه، نه مامان؟

 

 . زندیلبخند م یاما بابا با خونسرد کندی با چشم و ابرو اخم م حانهیر مامان

 نرفته...  ادتیحالل! خوبه... پس هنوز  -

 .زنمیادب لب م یاما با مباد شومی م یکفر

زمان به عقب   گهیکارکنم که دکار کنم؟ چهچه  ی... ولدونمی به واهلل م  دونمیگناهکارم، م دونمی بابا م -
 دتونینشم... تا د اهیروس هیشما و بق ی... تا جلوگرفتمی از اتفاقات بد رو م یلی خ  یتا جلو گردهی برنم 

 خدا من تقاص اشتباهم رو پس دادم...نشه.. به نیسنگ گهیبه من، د

 

 .کشمی م ین یب یهااز پره یقی عم یهاتند نفس  تند

 ... رمی م جانیمن از ا ن،ی نداره که تحملم کن یپس لزوم  ن،یاگه هنوزم بهم شک دار -

 . شنومیو درِددل م وارهیبار خنده پردرد بابا را از پشت سر واگو نیکه ا شومیبلند م ی صندل  یاز رو باز

  یقت چرا و ؟یپس چرا برگشت ،یرو ندار زایچ نی ... تو که تحمل ازادیمر! واقعًا دست نیآفر -
... چه دمیشنی م بهی وغر لیفام  هیرو از در و همسا نا یتوه  نیمن و مادرت؛ ده برابر ا یدونستیم

  تم؟چه آرزوها واست نداش یدونیبه تموم اعتمادم به خودت... م  یکه پشت پا زد یوقت یدار یتوقع
  شتریکه ب ی دختر شد؟ی... اما چی بش  یو واسه خودت کس  یرشد کن ،یبه اون باالها برس  خواستمیم

 سر در آورد... بهیپسره غر هیکس بهش اعتماد داشتم از خونه از همه
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تلخ و   تی واقع  نیع ش؛یها. حرف چکندی و اشک، از دو طرف چشمانم به سرعت م کنمی م بغض
 . بودیم  نیزهرآگ یکوبنده بس 

 .دهدیتر ادامه مکه محق کنمی فرو م بانمی را با عجز در گر سرم

 ...  اروی با همون  یوقت  کنهی م یچه فرق -

 .دهدیو دلخور ادامه م نی دار با نگاه حزنتلخ و حز  کشدی م یآه

 ؟ یپول کرد هیمنو سکه  یکه تو... آخر ُعمر میکم گذاشت یبرات کم گذاشتم، بگو... چ یچ -

را افشاء  دادی را که در دلم جوالن م  یبی تا مقاومت کنم تا راز قر زنمی را چنگ م زی لبه م رفتهل یتحل
 نکنم. 

پسر   کیو نفرت  نهیک کهنیشده بابامحمد... ا دارحه یمانده غرور جراز خودم و شکستن ته  دمیترسیم
 هیبه بق یبه آبرو یاشد تا صدمه  یبّدرد اما دخترت قربان  جاک یتو و دخترت را  یآبرو  خواستیم

 نرسد. 

 .کندی م یان یپادرم   حال و روزمان، دنیبا د مامان

 ...منخورده بچه  شمیکاره... هنوزم چا... ساغر خسته هیمحمدآقا کاف -

 .دیگویم یبا غم مشهود  بابامحمد

 .شهی مثل سابق نم  زیچچیه گهیفرق کرده... د  زیکن که همه چ  یکن، حال یت رو حالبچه  -

کنان از  و لنگ  شودی بلند م یبارم با سختعالم از مقابل چشمان اشک  یهایرحم ی در کمال ب  سپس
 ...شودی آشپزخانه خارج م 

شده اما بند ِبندش، با خون و آه بهم وصل شده  بندی نی که چ یکه شکسته، دل ی و دل مانمیم من
 بودند... 

 نه بخشش.  خواستی دادن، جان م غرامت
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*** 

 .زنمی غر م  حوصلهی ب

 استراحت کنم؟ دی که با یلیاونم روز تعط  جا،ن یا یآورد یمنو برداشت ،یواسه چ ترایم -

 . کندیدهانش را باد م یآدامس ال یبا خونسرد ترایم

 همه کار و... کار؟  نیبا ا یدیبده آوردمت گردش و دور دور؟ بابا نپوک زم،ی عز -

 به تاسف تکان دادم.  یوار سر طعنه

 !گهید ارمی خودم خرج در ب دیخرپول ندارم که خرجم کنن، همون با یکه مثل تو، دوستا من -

 .کندی م زیچشم ر یگوشه چشم؛  موذ از

 هم مراوده ندارم... یپرم و با کسوقته تک  یلی گفته؟ من خ  ی... بعدشم کآم یمتلک نداشت -

 .شودی خود به خود باز م شمیپاساژ، ن کیموزا  یرو  دنیکش نیح

 جونه؟ یخاطر کام به -

تند   جانیو همزمان با ه  میروی زمستانه م یمانتوها  کی و دوان دوان تا بوت کشدیدستم را م مچ
 .دیگویم

 نه؟  ایمانتو بخرم  تونمی م نمیور آب آوردن... ببا بب کارشون اصل جنسه، همشون از اون نای... اایب -

 کی ش یهابا پوشش  با آن همه مانکن  کی و نگاهم را به زرق و برق بوت کشمیم یاکالفه  پوف
 .دهمی م اشی امروز

 ؟ یفت یکرات ب من  ریگ یخوای که... باز م ستین مترهیبه   شتریب ستن،یکه مانتو ن نایبابا ا -

 . کندیم  یبلند باالنچ  سرخوش

 بود و...  یحجابم نبود که واسه اون پارت که گرفتن منو، واسه میسراون -

 . برمی م  خیرا با حرص و توب کالمش
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با   کمی دینبا ،یاکرده لی تحص رسرتی نه؟ بابا خ ترا،یم  یشی جاها؟ تو آدم نمنگفتم نرو اون  -
 ! ؟یکنی رفتار م دهیند یدخترا هون یچرا ع  ؟یها فرق داشته باش مچهبچه 

 .میشوی م کی و همزمان داخل بوت  زندی م یمشهود پوزخند

م ندارن و همش فکر  حوصله  یکه حت یمامان و بابا شیکه برم پ  ایدق کنم؟  ییم از تنهابمونم خونه -
 خودشون هستن؟ 

بود، باعشوه و  یبه طرف فروشنده که مرد جوان تفاوتی که ب و مسکوت لب فشردم نیغمگ ارادهی ب
 قدم برداشت.  یطناز

 زمزمه کردم.   رلبیز متاسف

 !شهی درست نم -

و   ییگوبه تلمق کندی که فروشند شروع م دهدی را م اشی درخواست یبا عشوه مشخصات مانتو ترایم
 ... کیوسط بوت  یهالاش به طرف رگا بردن 

تون، مدرن ُپست  قهیسل نیپسنده، مطمئنم با او مشکل  قهیسلخوش  یکارامون مختص خانما -
 بانو..   نیکنیانتخاب م یبایز یمانتوها

 

و به طرف پانجوها    رمیگیشده از فروشند چشم مبا چهره جمع یحوصلگیآور با ب و تهوع  پرانزجار
 . یو راحت  بای ز یزهای وم... شبای و ز  یبا تم ِ زمستان یها. بافت شمی م کینزد

 

 . شودیدود از سرم بلند م نم،یبیرا که م  متشیق کتیات 

 بابا...  هیلیخ  ؟یپانجو زمستون هیهفتصد و پنجاه هزار تومن واسه  -
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  اشان،دنیاما با ند رساندمیتا اعتراضم را به گوشش م چرخمی با اخم به طرف فروشنده م   یناراض
خارج   کیاز بوت یو عصب اندازمیم شانه  یرا رو فمی و افسوس؛ ک  ظیبا غ کشمیم یپوف بلند و صدادار

 . شومیم

 ذره شعور نداره که... هیاه اه  -

 . زندیم  میصدا یف یظر یباره صدا کیکه  رفتمی راه م  نگی به طرف پارک یرلب ی ز یبا غرغرها توجهی ب

 ساغرخانم؟  -

مکث   ی ج یو به ناچار با گ  رسدی به گوشم م ترک یصدا نزد  بارنیکه ا دهمیبه راهم م  ترحوصله ی ب
 .کنمیم

 ! آ درسته.؟ ییِا ساغر خانم، شما -

را داشتم ِاال   یانتظار هرکس یلعنت  زد،یخی که آه از نهادم برم  گردمی به طرف چپ م  یاما حرص یگنگ با
 خار چشمانمم!

 . خنددیمتواضعانه م مینس اما

دل غافل تو که ساغر   یا دمیشدم، د قیدق یاما وقت دمتی... اولش فکر کردم اشتباه دسالم  -
 ! یخودمون

 

 .زنمی م پوزخند م ذهن  در

 خار چشم!« شهی! چه زودم دخترخاله م»هه

 .زنمی م یلبخند کمرنگ ام،ی درونل یبرخالف م  اما

 ...نمتی بب  جانیا کردمی شرمنده نشناختم، فکر نم  -

 . آوردی که کفرم را در م  خنددی م حیو مل دغدغهی ب

 ...میکن دیخر کمی میبا بهاوند اومد زم،ی عز -
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 . برمیباال م یجفت ابروانم را با کنجکاو یکشگردن  با

 ست؟ ی پس چرا همراهت ن -

 . ابمیی م یپرمارکتیو بهاوند را مقابل ها رمیگی که رد نگاهش را م دوزدی چشم م یسمت به

 ...رهی رفته آب بگ -

 .دهمیتکان م یسر ی تینارضا با

 آها، خوش بگذره...   -

اعصابم  یرو  حی مل یو با صدا دیکش  میبه بازو یقدم بردارم که دست نگیپارک  یبه طرف خروج  خواستم
 . رفتی م راژیکه و

 .کنمی خواهش م  ؟یبهم نظر بد دهامیممکنه امروز رو در خر  -

 . شودیکمرنگ تکرار م  اشح یکه لبخند مل  کنمی م کی چشم بار موشکافانه

 یدایخر  یتو توننیکار داشته، داداشامم که نم یندارم و متاسفانه هم مامانم کل یراستش آبج  -
از طرز پوشت   یاقهیسلخوش   یلیتوام خ کهنیا آره،ی سر در نم  ادیخانما نظر بدن... بهاوند هم ز

 ؟ یهمراه من باش ،یامروز اگه کار ندار شهیمشخصه... م

 

 . لرزاندیبهاوند؛ بند دلم را م ینه«که صدا م»یتا سفت و سخت بگو کنمی باز م دهان

 م؟یاومده. نس شیپ  یمشکل -

 .دیگوی م  یبا چابلوس میکه نس اندازمیم  نییرا با حرص پا سرم

خدا مونده بودم با  واال به  دمیخوشحالم که ساغر رو د یل یهاوند خ... بجاستنیساغرجون هم ا نیبب  -
 زم؟ ی که خدا؛ ساغر رو فرستاد، نه عز میکن  دیخر یجورتو؛ امروز رو چه  یرایگسخت  نیا

 بودم که گوشه لبم را باال بردم.  زم«من ی»عز مخاطب
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 !دونمی نم -

 غرولند در دل اضافه کردم.  و

 !«نمی نحس تو رو بب ختیتا ر جا نیجونم تا منو بکشونه ا  لیشد عزارئ  ترایمنو نفرستاده که، م »خدا

 .زندی م یپوزخند محو دنم،یبا د بهاوند

 ؟ یکنی م کاری چ جان یتو ا -

 .زنمی م یزیآمطنت یاز عمد لبخند ش درآرحرص 

 قرار داشتم که کنسل شد! -

 دوزم یچشم م نگیشانه به پارک   یروکه از  تابدی ُپرش م  یابروها نیماب  یگره

 شده و... رمی متاسفانه د -

 ...یکردی صبر م قهیدق هی  دهیتو... ورپر یرفت یکدوم گور ،یساغ یوا -

 

 تکان دادم. یسر ترایدار پرعشوه مکش یهاغ یافسوس و اکراه به ج  با

 کم داشتم فقط! نویهم ،یوا -

 . زندیمتعجب لبخند م  مینس

 قرارتون سرجاشه و کنسلم نشده؟ کهن یمثل ا -

 یهالهیرد ت   خیبهاوند و م  چنان درهم گره خورده یباره نگاهم به ابروها کی کنمی را که بلند م سرم
 .رسمی م ممانتو تا ران یدارم و کوتاهکه به شلوار زاپ  شودی م اشی توس

 .کنم ی اشاره م میخطاب به نس یااما با تک سرفه ردیگی م امخنده

 ... دنتیبهرحال خوشحال شدم از د -



 دل رهیچ

526 
 

 .زنمی در ذهنم غر م  بعد

 آره ارواح عمت!« »

و بهاوند با   میبا نفس نفس به نس  ردیگی م میاز بازو ها زانی مثل آو ترایکه م کندی دهان باز م  مینس
 .زندی زل م  طنتیش

 ... امیتا ب  ی... معرفت... چرا صبر... نکردمی ... بیا -

 . توپمیو تند م  مالحظهی ب ه،یبه حضور بق  تیاهمی ب

   ؟یبا طرف الس بزن  ای یمانتو بخر یرفت -

 .کندی با چشم و ابرو به بهاوند اشاره م گزدی را م اشی ن ییپا لب

 جون؟  یساغ  یکنی نم یمعرف -

 .کنمی و اشاره با ابرو پشت چشم نازک م   ظیغ با

 و... بایبهاوند شک  یآقا -

 .دهمیادامه م ی و لبخند تصنع  رمیگی دست به طرفش م یو ناراض  یمکث  با

 خانم هستن.   میشون، نسو همسر  -

 .زندی م یبلند یبشابش بشکن ج،یمنگ و گ میبه نس  مالحظهی ب ترایم

بهاوندخان بزرگ،   ،یکردیم ی و گچ قاط  مانیس یداشت یکه اون روز خونه ساغ یِا پ تو همون  -
 جناب بهاوند خان!  میدبو داری... واو مشتاق دگمی درست م

 

و   میاش مصادف شد با خنده آرام نسگرفتم که» اوخ« گفتن شیاز پهلو یمحکم یشگونین متاسف
 ام را درهم کرد. که چهره  یاجمله

 ان!باحال   یلیساغرجون، خ یدار یچقد دوست بانمک  زم،ی عز -
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 .دهدی را قورت م  میاندام نس  زمانندشیه یهابا چشم  ترایکه م زنمی م یشخندین

 گلم؟ یدار فیاز خودتونه، شما چقد ناز تشر یباحال  -

 .کوبدی م نیکه کالفه و درمانده با نوک کفش به زم  زنمی از گوشه چشم به بهاوند زل م متاسف

 و کالفه بود. حوصلهی بدجور ب  یعن یعادتش را ترک نکرده بود؟  نیا هنوز

 .کنمی را صاف م میعلم اخالق او، گلو با

 ...میریم گهیما د -

 .دهدی اش مهلت نمبا اعتراض  ترایم اما

 مونده! دامیکجا؟ من هنوز خر -

 .شودی م امرهی هم با تعجب خ  مینس

 زوده که...  یلیخ  نیبمون  کمیعجله؟  نقدیحاال چرا ا -

 افزود.  میاز نس تیهم در حما ترایم

جون و  میبا نس  جانیالاقل ا ؟یخونه که چ ی... بریکاری تازه امروزم که ب گه،ید گهی راست م  -
 ! میبریآقاشون کمال استفاده م

 .کشمیخط و نشان م  شیکه با حرص برا کردی حالم را بد م ترا،یواضح م  هیکنا

 ؟یتو باز قاشق نُشسته شد -

 .چسبدی م میبار به نس نی و ا کندی را رها م میبازو انی گو شیو ا ریدلگ

 . زمی عز یچقد ناناز ه؟یواو، چادرت تو حلقم! چقد گوگول -

 .میگوی م میو با افسوس رو به نس متاسف

 !دونهی رو نم  زایچ  یلیور بزرگ شده و هنوز خ با فرهنگ اون ترایام مشرمنده  -
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 .پرسدی م جانی با ذوق و ه توجهی ب

 ؟ یاومد ایاونجا دن  یعنی! زمی عز -

 .اندازدی باال م یاشانه یدی با الق داردی برم  میدست از کنکاوش نس ترایم

 رو اونجا تموم کنم... لمیتا تحص سیور و بعد چندسالم دوباره رفتم زادگاهم انگل نیا میاومد یآره ول  -

 .کندی نگاهم م یو شگفت جانی با ه مینس

 جالب باشه؟  یلیخ  دیبا ن،ی باهم دوست شد ن؟یدیرو د گهیکالج همه د یپس شما دوتا، تو -

 . شومی و تلخ م گرفته

 !میدوست مشترک آشنا شد هی قینه، از طر -

 . کوبدیم مبه آرنج  یاو سلقمه زندی با اخم پلک م ترایم

 بابا...  الیخی ب -

 . زنمیلب م تیانداخته رو به بهاوند با جد نییبه پا یبا نگاه  مالحظهی ب

 ه؟ یچ داتونیخر  زنن،ی اشه تا شب حرف مدوتا ب  نیاگه به ا -

 .شودی م دهیاش؛ ناخودآگاه نگاهم باال کشمردانه یکه با صدا شودیسکوت حاکم م یالحظه 

 ...مخانمیچند دست لباس واسه نس -

 . چرخانمی م میاما با زدن نقاب، پوکر گردن به طرف نس شودیم امی حسود نامحسوس

 مد نظرته؟ یچه لباسا -

 .چاند یپی دستانش را درهم م نی شرمگ مینس

 ... یرون یواسه خونه و ب  ی راحت -

 .پرسم ی فکر کردن با حساب دخل و خرج بهاوند، محتاطانه م یکم  با
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 جا؟ نیا یخودت اومد میکرده؟ نس  یمعرف  یرو ک   جانیا -

 . زندیو متعجب پلک م  گنگ

 ...جان یا امیب  شنهادیو به منم پ کنهی م دیخر  جانیاز ا آدی م شهیام همنه واال، دخترخاله  -

 . دوزمیچشم م ترایباز م شی به ن  یفیبا اخم ظر نهیبه س دست

ها و مانتوهاشون؛  لباس  دنیمن با د یخودته ول  لیحاال م ،یکنی نم  دایپ یبه درد بخور زی چ جانیا -
ور   نی هاشون از اون وره و طبعًا با فرهنگ اهمه لباس  جانیا گه،ید یجا میبهتره بر گمی بهت م

 نداره...  یخوانهم

 .کنمی اشاره م ترایبه پوشش تنگ و کوتاه م سپس

 ...کنهیم دی خر  جانیاز ا شهیهم هم ترایکه، م ینیبی م -

  نیبه شلوار ج کندی م یتالق د،ی رسی*" م یکه به زور تا باال ترایکوتاه م یمشک یبه مانتو مینس نگاه
 اش قرار داشت. فرشده یموها  یکه آزادانه رو یشال صدف   یدار حتساق کوتاه و کفش پاشنه

 

 . دیخند طنت ی ها را به خود گرفت با شمانکن  گوریف م،ی نس رهی با نگاه خ ترایم

 ؟یدیپسندی م -

 .اندازدی سمتم م یج یباال رفته، نگاه گ یبا ابرو مینس

 کنم؟  دیبرم خر دیپس من کجا با -

 . دمیمانده بود که لحن آرامش را از پشت سر شن یتمام مدت بهاوند سکرت باق در

 ...میری نشده همون بازار خودمون م یطور -

 . ندیچی گرفته لب برم مینس
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... حاال  یستی ن  دیتوام که اهل خر ستم،ی بلد ن ی! منم که جاستیخوب ن  ادیهاش زجا جنس آخه اون  -
 کنم؟   کاریمن چ

 

 مداخله کردم.  تیسوخت که با جد مینس یبار، دلم برا   نیاول یبرا

 !آدی خوشت م اشی ن یکه بب شناسمی رو م  یخوب یجا  هینگران نباش، من  -

 .دیکش  یپراکراه پوف  ترایم

 نه؟ ،یگی البد بازار شلوغ حومه شهر رو م  -

 . رومیبه او م یاچشم غره تند

 !ارزهی م یز تهرانه ول نه، خارج ا -

 .کندی ش را تند رها م هم نفس  بهاوند

 تو؟  یبخر جان یاز هم شهی حاال نم -

 .ستمیای مقابلش م طنتی که با ش  پرسدی از نامزدش م  خطاب

 کنه... دیبعد خانمت خر هاشونک یبوت  یتو یاول خودت بر کنمی م هیتوص  -

 .افتدی پاساژ راه م یهاک یو به طرف بوت  شودی با اکراه از کنارم رد م یو گره کور تی جد با

 

 . پرسدی م یبا کنجکاو میکه نس زنمی به پشت سرش زل م نهیبه س دست

 چشه؟ جانیمگه ا -

 .دهمیو رک پاسخ م مقدمهی ب
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 نی... اونهیلی م یباال شونمت یو مانتوها و پالتوهاشونم ق  هیخواب و مجلس  یمخصوص لباسا جانیا -
خون    متیپارچه رو بخورم که انگار ق  کهی چند ت نیزور آورده تا فقط حرص پول هنگفت امنو به  ترایم

 باباشونه!

 

 .دهدی تکان م  یسر  یبا ناراحت  شودی تازه متوجه موضوع م مینس

 کنه... دیخر جان یاز ا تونهیام وضع باباش خوبه که مآ، اصالً حواسم نبود که دخترخاله یگی راست م  -

 .میگوی و با طعنه م زنمی م  یکمرنگ شخندین

نکرده   دیتاحاال خر  جانیکار رو کرده... شک ندارم خودشم از ا نیت از قصد ااما دخترخاله ادیبدت ن -
 ...دادی رو نم جان یا شنهادیوگرنه پ

 واال. دونمی : نم کندی و گرفته زمزمه م نرم

 در هوا پراندم.  یدست ظ یبا غ  یعصب

تموم   یهمه چ جان یتازه عروسا ا  یدهایکه نفهمه واسه خر ستیاومده، اونقد خر ن جان یکه ا یکس -
 هاست! زنک وبرعکس فقط واسه خاله  ستین

 

 . توپدی م توجهی ب ترایم

 گه؟یزنک منظورت منم د! خالهیهو -

 .کنمی م  زیچشم ر پرطعنه

 !یخری قط لباس خواب مف جانیا یآی تو هربار م نه؟یا ریغ -

 . گزدیم  یگوشیرا با باز  لبش

 ... هیدوران نامزد یکه تو مینس ،یساغ گهی اوا راست م  -
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 .دیگوی باز م شی با ن   میرو به نس سپس

 ...ا ی ب م،یری خواب واست بگ یچند دست لباس ناز گوگول  میبر ایپس ب  -

 .توپمی م یبه تند یبی و حسادت عج تی حساس با

 ! ستی... االن وقتش نترایبس کن م  -

 .میگوی م رلبی تر زو آرام  کشمی م یقی که نفس عم  کندیبا دهان باز نگاهم م ترایم

 یبراش از اون مدال ای ... بزار ازدواج کنه بعد بهیتو دوران نامزد میدرک کن، نس   کمی کنمی خواهش م -
 ؟ یواسش انتخاب کن، اوک  تیگوگول

 

 .دهدیتکان م  یسر انهیجوهم متعجب و صلح  مینس

برم جلو چشمش از اون لباسا   کشمی ساغرجون، تازه بهاوند هم باهامه و خجالت م  گهی راست م  -
 جا؟ نیا میای جون که دخترونه ب ترایم گهیوقت د هیبردارم... باشه 

کامالً کالفه و  نم،یبی که بهاوند را از پشت سرش م کردی نگاهم م یهنوز هم در سکوت معنادار ترایم
 .آمدیمان مبه طرف  ختهیبهم ر

 .دهدی زودتر واکنش نشان م مینس

 زم؟ یعز شدی چ -

 .کشدی پشت گردنش م ی و دست ردیگیسرش را رو به سقف م بهاوند

 ... ستی مناسب ن -

 .کنمیمداخله م تی با جد لکسیر

 که مد نظرمه، باشه؟  یجااون می بر نی ایخب پس... ب -

 . رودیباال م میابرو ییتاکیکه خود به خود  زندیمانندش به بهاوند زل مگربه یهابا چشم  مینس
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 .دهمی و همزمان سر چانه تکان م  شومیم  کینزد ترایطرف م  به

 ازم؟  یدلخور -

 . زندی م یاخم کمرنگ پوزخندتلخ با

 کنه...  یبهم امر و نه یکس آدی خوشم نم  -

 .کشمیم یو گرفته آه سرد  نیغمگ

 ... یشیها ممثل بچه  یجوروقتا چه  یبعض یدونی نم ی ول طور،ن یمنم هم -

 .کنمیدم گوشش اضافه م کنانزمزمه

که   ستیدور و برمون ن  یمثل دخترا دونمی م  یول شناسمشی نم  ادیمنم ز ،یشناس ی نم  میتوکه نس -
که خنده و طرز رفتارش؛ چقد آکبند و مودبه! تازشم ما تازه   ینیبی م  ،ی... اگه دقت کندبندهیقی آزاد و ب

 گم؟ی که... درست نم  میاری ب یزی هرچ یاونو پا یهمون اول کار ستیدرست ن مش؛یدید

 .کندی نجوا م  یبه آرام رمیگی فاصله م  یو کم  ردیگی را م  میبازو

 ! یشون، ُمخش رو بزنشدن رابطه  یو تا قبل رسم  یکن  خلوت اروی نیگفتم که تو با ا نمیمن واسه ا -

 .زنمی تشر م  رلب یو خفه ز کشمیم یاپوف کالفه  سردرگم

... م نه دختر ترگل و ورگل زن مطلقه  هی گهی... بعدش من دستمین  یکارچند دفعه بگم؟ اهل کثافت  -
به خراب کردن  یدختر خوب مثل خودش ازدواج کنه... من عاشقشم قبول اما راض هیبهاوند حقشه با 

 ...ستمیدو نفر ن  یزندگ

 

 . پرسدیبا سماجت م  منطقی ب

آره  کنه؟ی م یعروس گهید یکی دل و به درک که با  یگور بابا  یبگ یخوایم ی عن ی ؟یپس دلت چ -
 ؟ یساغ

 . شومی تلخ م کنم،ی م  ترش
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من   دونستی م  ایدارم، هوم؟ ارش ایبا ارش  یرو تباه کنم؛ پس چه فرق شونیدگ آره، اگه قرار بود زن  -
شد که اخالقش صد و هشتاد درجه بدتر بشه؛   نیاش اته  ی... ول ادیز  یلیاونم خ خوامی بهاوند رو م

 کنه...   دایبشه؛ بد دل و شکاک بشه؛ تازه دست به زن پ یانهیک

 .کنمیفوت م یرا با تلخ  نفسم

 که منو با...  گفتیم شهیهم کنم،ی م  انتیکه بهش خ کردی فکر م شهیهم -

 

 م؟ یها بربچه  -

 زمزمه رلبی گرفته، ز یترایبا غم خطاب به م گردانمی سرم را جهت مخالفش برم  عیسر م،ینس  یصدا با
 . کندیم

 ... تو درکم کن...یدیتو که د یدرکم نکرد، ول چکسیه -

 .گذرمی و همزمان از کنارش تند م  چرخمیم  میف نسبه طر   یزدن نقاب و لبخند کمرنگ با

 ن؟ یدار لهیوس -

 .کندی م یلبخند به لب نچ  مینس

 که نذاشتم...  ادیبا اون موتور گندبکش ب خواستی البته م م،یاومد ینه با تاکس  -

 .بندم ی که متعجب پلک م داردی قدم برم کنارم

 ؟ یترسی موتور خوبه که... نکنه از موتور م -

 .دهدی سر م  ینخود خنده

 کنه...  ری گ ترسمیآخه چادرم سرمه و م کم،ی -

 .میگوی از گوشه چشم رسا و محکم م م،یشوی و از کنار بهاوند رد م دهمیتکان م میبه تفهم یسر

 من عشق موتورم مخصوصًا که سرعتش باال هم باشه! یول -
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 .کندی م هیهم از پشت سرم واگو ترایم

 نه؟  م،ینکرد یور موتور سورا که باهم اون ییجون چه شبا -

 . پرسدیکرده و م لیکنجکاوانه گردنش را به عقب ما مینس

 روندش؟یتون مکدوم  ن؟یشدی باهم سوار م نهیشما دوتا؟ منظورم ا -

 . خنددیغش مغش  پروای ب ترایم

تا لنگ   می رو گرفت  نیموتور و ماش یرانندگ  نامهیخب معلومه هردومون... آخه جفتمون باهم گواه -
 !میمرد جماعت نمون 

 .خنددیم یابا شوق تک خنده مینس

 باحاله باشه... یل یخ  دیبا یواقعًا...! وا -

 

 . رمیگیدستم م یم را در الست بوت  یمشک فیو ک زنمی را م رشی وشش؛ دزدگ  ستیدو دنید با

 ور لطفًا...  نیاز ا -

 .زنمیرا صدا م میمتعجب نس ستاده؛یکه اول ا یجابهاوند درست همان دنیکه با د گردمی برم عقب

 آد؟ی چرا نم  -

 . گزدیرا با شرم م اشن یریز لب

 ... صبرکن برم باهاش حرف بزنم...دونمی نم -

 .کنمیو همزمان به خودرو اشاره م افتمی راه م اعتنای ب

 ... ارمی آقا رو ب نیمنم برم ا ن،یسوار ش  نیبر -

  کشینزد  کهن ی... همدارمیبه طرفش قدم برم تیو با جد دهمی نوک شصت، بهاوند را نشان م با
 . پرانمی باال م یسر  یفی با اخم ظر شومیم
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 ؟یآی را نم چ -

 .دمدی م رونیب  قیرا تند و عم  نفسش

 ...رمی آدرس بده خودم م  شم؛ی مزاحم نم  -

 . رمیگی اش را ممردانه  یگوشه کاپشن مشک  ظی با غ توجهی ب

 از بودن با من؟  یترسی م  ای ؟یستیکه جلو زنت، راحت ن ایچرا؟ چون منم هستم  -

 . زندی اش زل منگاهش را به دستم و گوشه کاپشن غضبناک

 ول کن!  -

 .دیآی جلوتر م یکه قدم کنمی پوزخندزنان منتظرش مکث م نه یو دست به س کنمی م  شیرها  تفاوتی ب

 دختره جلف با زنم بگو و بخند راه بندازه... نیدرضمن خوش ندارم ا -

 نگاهش کنم. میتا مستق  رمیگیسرم را باال م خونسردانه

 نه؟ منو سنه -

 . کندیم یااز اخم دندان قروچه یو گره کور  ظیباغ

 گذشته رو ندارم... فت ی..  چون ظریو بچگانه رفتار نکن یبهتره عاقل باش  -

 . زندیخالص را هم م ری و اما ت  شودی ام رد مزدهاز مقابل چشمان وق سپس

 و بس...  ییمن، فقط دخترمحمدآقا یتو برا -

 

در آمده و جوانه  شهیر  یحت کندی را حاشا م مانن یعالقه دو طرفه ب کند،یاش را کتمان معشق  یعنی
 ... سپاردی م یفراموش  یغمایها را هم به زدن شکوفه 
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. کندی مکث م جانشمیهمان کنار نس  اعتنای که ب افتمیپشت سرش راه م  خته،یربهم  یبا فکر  ظیپرغ
  ییروبا خوش  محابای شود. ب  دیخر نیا الی خینظر خار چشمم دارد که ب ریی در تغ ی سع شومیمتوجه م
 .کنمیمداخله م

 ن؟ یستادیچرا وا گه،ید میبر جانم ینس -

 

 .اندازدی و سپس به بهاوند م  نیبه ماش ی نگاه یبا دو دل  مینس

 و ...  هیکی  ریمس م؟یبر نایداره که با ساغر ا یرادیخب چه ا -

 . پرسمیم  لکس یر نهیبه س دست

 بهاوند؟  یآقا یباز ساز مخالف زد -

 . کندیکه نفسش را صدادار فوت م  ردیگی م  طنتیو نگاهم رنگ ش دیآیباال م وارک یاتومات سرش

 ...میآیپشت سرتون م یبا تاکس میشی تون نممزاحم  -

 .کنمی زمزمه م میاما خطاب به نس زنمی م  یمحو شخندین

 ؟ یستیتو با ما راحت ن  مینس -

 .زندیواج لب مهاج  مینس

 گفته؟!  ینه ک -

 .کنمی اضافه م طنتی ش با

 و... میای قدرتون گفتن، خانمم معذبه و ماهم تنها منامزد گران -

 .میآی و به طرف بهاوند چشم و ابرو م  گزمی گوشه لبم را از عمد م سپس

خدا... درک  به  میستی ن لیما بخ  ن،ی گردش کن یو تنها یدونفره نامزدباز یهوا نی حاال اگه دوست دار -
 و... نید یباشه شما تازه بهم رس  یباالخره هرچ  کنمیم
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 .زندی زده لب مو شرم  گذاردیاش مصورت گرگرفته یبا چهره گلگون و سرخ شده دستش را رو مینس

 ...میآی حرفا رو نزن... ما باهاتون م نیا گهی...! توروخدا دیوا -

 : مگه نه بهاوندجان؟ کندی م لیآلود؛ متماگردن را به طرف بهاوند اخم  سپس

 ها.... لعنت به فاصلهکنمی اما هنوز لبخندم را حفظ م شودیمشت م دستم

 بگم؟  یچ -

 .کنمی طرف راننده را باز م  لیاتومب  رهیدستگ یخونسرد با

 . نیفرمون بشپشت  اینگو، ب  یچ یه -

 .رودی با اخم گوشه لبش کج باال م  یجد

 ... نین یبهتره خودتون بش دونمی آدرس نم -

با گردن کج شده رو به   کندیدرب عقب را باز م شینمابا لبخندمکش  میکه نس اندازمیباال م یاشانه 
 باهاشون... باشه؟  می: برکندی بهاوند زمزمه م

در  یملوس و ُننرباز گونهنی اش عق بزنم! در طول تمام عمرم هرگز الحن   نیاز ا خواستیم دلم
 . ای! واه خدااشجان م ینس ی... بهاوند و عشوه خرکدادی مارموز انجام م مینس نیبودم که ا اوردهین

 ! دیرسیبه هدفش م یینماهم با مظلوم  شهیو هم دیُبری بود که با پنبه سر م ییهاآن از

 . خاراندی را م  اشی نیگوشه ب وارمیتسل  بهاوند

 !خبی ل یخ -

هم  یو دندان رو  رمیگی فرمان را محکم م یبا حرص نامحسوس نمینشیسرعت پشت فرمان م به
 . سابمیم

چرا  داد؟ی ... چرا حس حالت تهوع به من دست مآمدی خوشم نم میزنانه نس  استی ! چرا از سیلعنت
 خوب بلد بود مرد مرا رام کند؟ قدن یخار چشم ا نیا
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 بشر«  نیکن از دست ا  تی به من صبر عاجل عنا ای»خدا

 

درخت کنار جدول به   هیسا ریکه تا آن موقع مشغول مکالمه با تلفن بود با سوار شدن همه، از ز ترایم
و  نمزی استارت را م مالحظهی که ب کندی بلغور م  اشی هم دم گوش ییزهایو چ دودی مان تندتند م طرف 

 ...میآی م رونی از پارک ب

 ...ام ی..! صبرکن منم بییهو -

 . شودیم ریگی جا یصندل  یو باعجله رو کندی نفس در سمت شاگرد را باز مکه با نفس دارمیم نگه

 دنبالت کرده؟  یچته مگه گاو وحش -

زهرم آب    یطور:چشاشو سگ داره...! نکن اونخنددیباز به تمسخر م شی که با ن رومیم یاغره چشم
 شد!

 .خنددی خنده م ر ی ز یاز پشت پف  مینس

 چه باحال! یوا -

در   یرو  یآرام کیو موز رودیم ستمیدر سکوت دستم سمت س نیاز آنم که لبخند بزنم بنابرا ترتلخ 
با غم و   دادم؛ی م گوش شهیرا که هم یک یکه بعد از رد کردن چند ِترک؛ موز شودی اکو م  لیاتومب یفضا

 ... گذارمی حزن م

 مثل من که هوا خواهته یکی -

 مثل تو، سرده تو رابطه  یکی

و به دقت شعررا گوش   زنمی با اخم به رو به رو زل م کنمی تر حلقه م را دور فرمان محکم  دستانم
تا گوشت   اشیکه سرد یهااست... از همان  کیرتاری و ت  نیزهرآگ ی... حالم، حال روزهادهمیم

 !اوردتیتا از پا در ب  کندیاستخوان هم نفود م

 ُبره یم یمثل تو زود یکی -
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 خورهیت م مثل من غصه یکی

 ره یگی مثل تو که ازم م  یکی

 ...خرهیمثل من حالتو م  یکی

 

تندتر از   گذارم،یام مقلب تپنده  یو نامحسوس رو  کنمیدستم را از دور فرمان رها م  یبا گرفتگ ارادهی ب
نتپد.   عیضا قدن یبلوا به پا نکند. کاش ا یطورنیا گر ینزد... کاش د گری! کاش دزدی ش ممعقول
 کاش! 

 برم یمن م توی ازم دل نکن ب -

 خورم یم  نیدل نکن من زم ازم

 تو راهه تو   ارمی بد ب نزار

 حالتو... دونمی دل نکن م  ازم

 

  یاز خاطرات تلخ گذشته... از هرچ ردیگیام مغصه لرزد،یام ماما چانه  کنمیهم چفت م یرا رو  لبانم
 یاخاطره   ،ی... فقط از آن همه عشق و دلدادگشدندیاش مغلوب به شکست مکه ته  یعشق و عاشق

دست   لمث  ،یو هنوز هم دار یکه دوسش داشت یبا مرد یساز. خاطره ماندیآور م سوزناک و حسرت 
کم اما  یهاشدن به همان خاطره میجزء تسل یندار  ینجات است اما راه ی و پا زدم در باتالق برا

 ها.گذشته نیریش

 برهی تورو م  یدلم آرزو -

 گذرهیبد م توی ها بساعت  نی بب

 ُبرم یدل م هیجز تو از هرچ به
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  یلبخندتلخ  آلودن یو حز نیو غمگ دوزمی شده بهاوند چشم مه گرفته و سخت به چهر نهیاز آ ارادهی ب
 . زنمیم

 خورم« ی... قسم مدمی بهت قول م »

 

 تا صداقت چشمانم را خط به خط معنا کند...   اوردی هم سرش را باال ن بارک یشدم،  رهی به او خ هرچقدر

 امنه یدر س  یقراری کوبش ضربان قلبم؛ با ب دهم،ی م  ییجلو  نیماش ینگاهم را به جلو محزون
 . دیکوبیم

نشسته بود؛ بهاوند    ریطور سربه زپشت سرم آن   ؛یصندل  کیکه با فاصله  یکس شدی انگار باورش نم  
 جانم باشد؛ قسم آخرم...

رو    اریاختی تلفن همراهم؛ ب یبا صدا در آمدن آوا  ل؛یحاکم شده در داخل اتومب نی سکوت و جو سنگ در
 ه؟ یک نی: بب کنمی اشاره م یحال ی با ب ترایم به

  ری اش؛ مات و متحاما با روشن کردن صفحه  کشدیم رون ی ب فمی ک بی تلفنم را از ج یبا کنجکاو ترایم
 .زندی لب م

 کامرانه...! -

 .زنمی به همه تعجبش م یتلخ شخندین

 خب جواب بده... -

 آخه به تو زنگ زده! شه؟ی : ناراحت نمپرسدی م یبا گنگ  ترمبهوت 

 .کشمیم یاپوف کالفه  حوصلهی ب

 رو بگو... نیهم  دیکه پشت فرمونم، پرس ینیبی م -

 !کندیکه انگار که کامران مارا از پشت تلفن تماشا م  کشدی به شالش م یو دستپاچه دست هول

 جون.  ی: سالم کام دهدی با ناز جواب م ش؛ی از صاف کردن گلو بعد
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  یخاص جانیرا باه ترایم یکه صدا زنمی به رو به رو زل م تفاوتی اما ب دهم،یبه تاسف تکان م  یسر
 . شنومیم

 منم باشم؟  ؟ی جون من! جشن چ -

 .شودی م زانیاش آوکه لب و لوچه دیگویکامران به او چه م دانمی نم

 ...؟ یتو اون مهمون امی ب یمنم با ساغ شهیم  یخو چ -

 .زنمی بهش م یرامبا انزجار تشر آ  یحرص

 !هیچه لفظ نی! ایحالم بد کرد  ترایاه م -

 .میگوی از عمد بلند م مالحظهی »خفه«ب  ی عنیکه  ردیگی م اشین یانگشت مقابل ب  پکر

 !رمی نم  یگور چیمن ه -

  یباز چشمک شیاما با ن  کشمیخط م  شی برا  یکه برزخ ردیگی م میاز بازو یشگون یبا حرص ن ترایم
 .کندی ام محواله

 ...جونی کام آدیحتمًا م  گهی م یساغ -

 .کنمیم یاقروچهکرده دندان ظی و غ یعصبان 

 .یری تو خودت تنها م  ار،یدر ن یبچه باز -

صورت   ؛یو در کمال ناباور کندی م یتالق نهینگاهم در آ دفعهک یکه باز سکوت کنم. اما  کندی م اشاره
. متعجب در حال کنکاوش کردن او هستم که نمیبیرا م  اشقهیشده با رگ سبز برجسته شق سخت 

 .ردیگی را کنار گوشم م  یو گوش  شودیبه طرفم خم م کند،یاستفاده م تی از موقع ترایم

 ؟ یایب یخوای چرا نم  -

 .دهمی بزاق دهانم را سخت فرو م میبا صاف کردن گلو  ترا،یچشم غره به طرف م  با

  یبهتره، من اهل مهمون  نیببر فی تشر ترایتون با م... عرضم به خدمت منشکی ن یسالم آقا کیعل -
 ! ستمین زایچ نیا
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  ترایبرم؟ م شونیم با امنافع کارخونه  یداره با کارمند خودم برا ی:مشکل دیگویمکث بدون مقدمه م با
  یخاصه برا  یمهمون  هی نی! انیباشعنوان ناظر و معاون همراهم ... شماهم قراره به ستیکه کارمندم ن 

 ...دیتول یهاکارخونه یروسا

 .دهمی جواب م  یبا شرمندگ رم یگیدندان م ریرا ز  نمییپا لب

 آهان از اون لحاظ، شرمنده سوتفاهم شد...  -

 با اخم زل زدم.  ترایباز م  شی به ن کردهظیغ

خاص   ی... همراهتون به اون مهموننیفرمائ ی ... بله درست مهیخصوص یهای مهمون نیافکر کردم از  -
 ... آمیم

 یدرونم دست از سرم بردارد. چزاندن بهاوند برا  طانیتا ش میگوی م رلبی عمد»خاص« را ز از
 . بودی م تیموقع نیبهتر اشی محلی ب

 ! شودی ناخودآگاه مور مورم م  بیو عج  کنمی حس م  ی را از پشت گوش قشیعم  نفس

 ن؟یامتوجه ن؛ ینباش  ی... فقط رسمنیدفترم باش یخوبه، پس شنبه راس ساعت نه حاضر جلو -

 گذارمی هم م یفک منقبض شده پلک رو با

 حتمًا...  -

 .دهدی لم م اشی صندل یرو تی با رضا ترایم کند،ی که م قطع

 شخصًا دعوتت کرده... جونی خوشبحالت، کام -

گردن و سرم را صاف   توجهیب  نی. بنابرادیگوی خاطر حضور بهاوند مها را به همه حرف  دانستمیم
دارش را از  و جذبه  نیاما وزن تاب ِ سنگ شومی جابه جا م  یصندل  یبا خشک شدن کمرم؛ رو کنمیم

  آوردم،ی . تا حالت را جا نمبنددی لبانم نقش م  یرو یلبخند موذ ارادهی و ب کنمی پشت سر حس م 
 ساغر نبودم. 

*** 
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 میپا یرا جلو ییبا لبه طال یچا  کیو استکان کمربار نمینشی خانه متخت سفره  میگل یزانو رو یرو
 .کاومی و بهاوند را م مینس  یرچشم ی... زگذارمیم

چشم  اشی به استکان چا ی وت تفای لبخند به لب درحال مکالمه با تلفن بود و بهاوند با ب  مینس
 . دوزدیم

 

و  هاک ی بهاوند را داخل بوت ییرومدام با خوش  مینس کهنی تازه نامزدها نبود، با ا هیها شبآن  زیچ چیه
 .کشاندی لباس م یهافروشگاه 

با تماس پدرش؛ مجبور   ترایبود که م یشکرش باق یباز جا کردمی اشان منگاه رت ی من با تعجب و ح 
 آمدی در م میکه صدا رفتی م  سهیو ر آوردی در م یبازشد به خانه باز گردد وگرنه چنان مسخره 

  یزیچ  ،یب یع  کیو  گرفتیم رادیها ابودم. مدام از لباس  دهیبهاوند را ند ی رو  نی... آخر اشکی ب
 !شدی سرت سبز م یکه فقط شاخ رو گذاشتیم اشانی رو

 

 شودیاز هم گسسته م شیهاکه گره کور اخم شودی باز م ایانگار راه نفس بهاوند هم گو را،تیرفتن م  با
 ..کردی اکتفاء م  ست«یبدک ن ایتنها به گفتن»خوبه  اشی نظرخواه م؛یو در انتخاب نس 

 ؟ ی: خسته شدپرسمی رو به بهاوند دمغ م م؛یبا صاف کردن گلو کشمی م یآه خسته

 .دهدینگاهم کند، سرد و کوتاه پاسخ م کهن یو بدون ا  زندی م یمحو پوزخند

 نه... -

 .کنمی زمزمه م رلبی ز شودوی م زانیآو یتی ام با نارضاو لوچه لب

 بداخالق!  -

 . فشاردی پنجه م ی را تو اشی *" و استکان چا یقند خونسردانه

 نه مثل تو خوبه که با همه سر و سر داره...  -
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 . روندی باال م  رتی جفت ابروانم با ح سردرگم

 ؟ یدارم، با ک  یجانم! چه سروسر -

 .دیگوی م نیاما سنگ شودی م  رهیها خو به دور دست  کشدی استکانش م  اتیاز محتو یصدادار  هورت

 . یدونی خودت بهتر م -

اش؛ با  بعد از اتمام مکالمه میکه نس ندینشیم امی شانی پ  ینشدن منظورش روخاطر متوجه به  یاخم
 سالم رسوند...  یام بود راست: اوف! دخترخاله کندی نفسش را فوت م یخستگ

 . رمیگی م را لمس و سرم را باال ماستکان تفاوتی ب

 زنه؟ی حرف م  زیر هی ی که پشت گوش آدی چقد م  لشیموبا شیت فدخترخاله  نی سالم، فقط ا کیعل -

 نهیو ا میهم باهم بزرگ شد  یرو داره طفلک... از بچگ  می: شوق عروس خندد یم دغدغهی ب  حیو مل  نرم
 خبردار بشه... زیکه دوست داره از همه چ

 باخودتون، بهتر نبود؟  شی آوردی: وا...! خب مکنمی و کپ کرده لب از لب باز م متعجب

 رو دوست نداره و ...  نبی : آخه راستش؛ بهاوند اخالق زگزدیلب م  یچشم  ریز مینس

 .کنمیو بعد چشم گرد م اندازمیم می حواله بهاوند و نس  ینگاه گذارا ری و متح مات

 ت؟! چرا؟دخترخاله  نبیز -

 .نوشدی جرعه م صدای *"و بردی گیدهانش م یدارش را جلوبا انداختن شانه، استکان لبه  مینس

 .کنمی م لیرو به بهاوند گردن متما یبا تعجب و کنجکاو  که

 کار به کار تو داره آخه؟ ! دختر مردم چه ؟یکه تو دار هیچه اخالق -

  یبا نگران  میکه نس  شنومی ترق و تروق مشتش را م یو صدا شودی مشت م شی پا یبهاوند رو دست
 . کندیمداخله م
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آ...  ادی کنجکاوه و بدت ن میکی... برهی و م  آرهی فضوله و خبر م یکمی  نبیحق داره ساغرجون، آخه ز -
 !مونهی م ترایم نیع

  یری با تصور کارد و پن کندی لبم جاخوش م یطرح لبخند رو یناباور نی و ح شودی کم رفع مکم متعجب 
اش؛ با آن همه فضول بودن   نبیز یمقابل اکثر دخترها حت  رشیجهبه نفوذناپذ  ای ترایبهاوند با م 

دار  ن و کشیبه طرفم سنگ های از خنده که نگاه چند مرد کنار تخت بغل  مروی م سهیچنان ر بارهکی
به صورتم چشم   یبا لبخند متعجب ری متح مینس ره،ی ... بهاوند با اخم و جذبه به صورتم خ شودیم
 ... دوزندیم

تکان   میبرا ی سر زیآمکه بهاوند پرتاسف و سرزنش  کشدی فرط خنده، اشک از گوشه چشمانم زبانه م از
 .دهدیم

 اد؟ یکه بعدش اشکت در ب  یبخند  یطور نیا یمجبور -

. بابا هرکس رو تو  .. یکنی و نگاه نمبعد خودت  ،یذاریم ب یتو... رو همه ع ی: آخه جالب زنمی م شخندین
 همه مثل من فرشته باشن که! ستی... قرار نگهید ندازنی گور خودش م

 : فرشته!؟شودی اش حک م کنج لب مردانه یپوزخند

 .کندی کنان دخالت م هم خنده میکه نس زنمی بهاوند زل م  رخمیو معنادار به ن  تی جد با

بهاوند رو مقابلت؛   گهیامروز اخالق د ن،یکنی شما دوتا درست مثل خواهر و برادرا باهم کل کل م -
 شما دوتا...  دنیبا د کردی م فیاصالً آدم ک اومدیآ شوقم م دمیدی ساغرجون م

. چه زود خنده به کام زهر و طعم ِ دهانم را ماسدیم میهالب  یرو  تیکم کم محو و در نها امخنده
 .کندی اضافه م یرا دارد که بدون مکث با خونسرد امی رانیاما بهاوند قصد و کندی گس م

 هستم.  یهم برادر خوب شیدرسته، خدا -

 

  ادهیاش پاصالً چندمشت حواله صورت مردانه  زدمی م غی بلند بلند ج دم،یکشیم  ادیفر خواهدیم دلم
 که:  کردمیم



 دل رهیچ

547 
 

عاشق برادرش   یخواهر چی. چون هشومی هم خواهرت نم وقتچی... هستمیمن خواهر تو ن ،ی»لعنت 
و آغوش گرم تصور کند   یبغل خواستن کیش با تخت  ی تو یکسی ب یهاکه مردش را شب شودی نم

  کیاشون را هم بشنود. شکستن استخون یقد بچلوندش که صداآغوشش گرفته... و آن یکه او را تو
 .« شودیم مبا تو بودن فقط در خواب که سهم دل یایشب رو  کیو  ینهابغل ت

اش بودن  با منتظر ختهیآمبا تعجب  کشدیته م هم مینس یهاخنده   یکه حت شومی پکر و دمغ م آنقدر
 ساغرجون؟  شدی :چ پرسدیمن؛ نرم و نگران م دیاز تائ 

  یعمرًا ندارم. خار یک یرا من   دنتیکه چشم د یدر چشمانم؛ تو در همه حال فقط خار هست خار
عشق مردم را خشکانده... خار چشم، تو عشق مرا   شهیکه تا عمق چشمان وقلبم نفوذ کرده و ر یهست
  رتبراد تواندی معشوق م  ایدن یکه»خواهر عشقم باشم« جا یگوی م ادیبه من ِش یدلو با سنگ  یربود
 ... محال است.ای دن یمعشوقه خواهرت... کجا ایباشد 

 . رودی باال م  نیاما گوشه لبم تلخ و حز  دوزم،ی تخت م ینگاهم را به قال  اعتنای ب

 م؟ یبر ن، یاگه استراحت کرد -

و  بلعمی بزاق دهانم را گرفته  م اعتنای ب شود،ی م داره یصورتم زاو  یرو نیبهاوند سخت و سنگ نگاه
سفارش   میخواستی : زوده که، تازه مکندی باز نطق م  میکه نس فشارمیم میهاناخن یرا ال فمیدسته ک

 ... میناهار رو بد

 .اندازمی م امی به ساعت مچ  ینگاه زهیانگی و ب   پکر

 ... نیشما راحت باش...مونمی تونه که منتظر ماالن ساعت چهار و ربع عصره، اگه گرسنه  -

 .داردی برم  نی زم یرا از رو میهازودتر کفش یرا بردارم که دست بزرگ میهاتا بوت  شومیمخم آهسته

 ...یری بعد م  یخوری غذات رو م ،یری نم  ییجا -

 شی ربا ته   یقطورش تا به صورت گندم ین و بازوهااش؛ از دستاجمله  یهمزمان با ادا نگاهم
 .خوردی آدمش تکان م بکیکه س شودیم دهیدار کشکش  اشی خواستن

 ...دمیسفارش م  رمیاالنم م -
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از   شی لبه تخت نشسته بود را با گرفتن زانو یاش که روتنه  مین م؛یهابعد جفت کردن بوت  سپس
بهاوند، معلومه   یبش فشی : مگه تو حرکندیبا خنده مداخله م می. باز نسشودی بلند م  شیجا

 !هیشقساغرجون دختر کله 

 .کندی که باز سوهان روح دهان باز م زنمی م یپوزخند کمرنگ  ارادهی ب

 ... جوجه بهتره... ستیشون نبه گوشت   ی... اعتبارهای سفارش ند دهیواسه من کوب  ،یآها راست -

ها به جان که سرم را تا گردن فرو کرده و با ناخن  یو رو به من دهدی تکان م  یدر سکوت سر بهاوند
 ؟ یخوری م  ی: تو چپرسدی کوتاه م یسرد ول افتم؛ی پارچه شلوارم م

 . زنمیلب م ی رمقی باطل با ب الی خ  یکه »زهرمار«اما زه دمیکشی م غیبر سرش ج  خواهدیم دلم

 ...کنهی نم  یفرق -

کالم نشوم، تلفنم  با خار چشمانم هم کهن یا یو من برا شودی از تخت دور م یقی نفس عم  دنیکش بعد
  باشد«ی موردنظر در دسترس نم دن»مشترکیکه بعد از شن  رمیگی را م ترایو شماره م  آورمی را در م

. کندی م خنهترس در وجودم ر  دهد،ی را جواب نم   یگوش یاما وقت  رمیگی اش را مباتعجب دوباره شماره 
از دسترس خارج کند، تماس پدرش هم مشکوک بود. با ذهن   اشی بدًا عادت نداشت که گوشا ترایم
تماس   کونیآ یمکث کرد و بعد با علم ِ وقوع اتفاق  یگری شماره رند د یو فکر آشفته دستم رو شانیپر

 را فشرد...

 . شنومی از پشت خط م  اشی خاص دوبلور یاز سه بوق مکرر، صدا بعد

 بله؟  -

 .دهمی دلواپس و دلهره پاسخ م م،یها و دور شدن از نسبوت  دنید تند با پوشتن مالحظهی ب

 نگرانشم! ده،ی رو جواب نم  شی گوش ترایکامران... راستش م یسالم آقا -

 . پرسدیم یکنان سرد و جد  مکث

 ؟ یچرا با من تماس گرفت  -

 . گزمی م ظیلبم را باغ  کالفه
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زرد رفته   یبهش زنگ زد و اونم با رنگ و رو ترایم ی... در ضمن بابان یاش هستچون شما پسرخاله  -
آشوب باشه، از   طیتنش و مح  یتو  دینبا ضهیمر تراینگرانشم... م ده،ی جواب نم شی االن گوش یمنته
 !دنشی که برم د ستمیطرفم خونه باباش رو بلد ناون

 . رودیسرم رژه م اش، درو پوف کالفه یگحوصله ی ب

 آد؟ی برم یحاال از من چه کار -

 .میگویم مقدمهی مکث و ب با

 افتاده... ترایواسه م ی... مطمئنم اتفاق ترایم  یخونه بابا  نیبر -

 م؟خونه خاله  رمی من، م ی:صبرکن...چرا فکر کردپرسدی با منظور م  تعللی ب

 : کنمی بلغور م یبا نگران  محابای ب

  لیباهاش فام   ت؛ی تونه... جدا از انساندخترخاله ترایم میو از طرف یدوستخاطر حس انسان به -
 نه؟ یرای... غنیهست

 ...رمی م  ،ی: اوکدیگوی خشک م  خشک

 . زنمیم  یجانلبخند کم  ش،یهابا لمس برگ  کنمیکاج مکث م درخت  کنار

 کامران خان... خدانگهدار... یآقا نیکنی لطف م  -

 ظیاما باغ کنمی خراش گوش م که با حرص به بوق گوش  کندی تلفن را قطع م  ادبانهی ب مجوابی ب
 .کنمی زمزمه م  رلبیز

 طالع اخالق سگتم! -

  رهی خ یدوباره  تخت چوب  یق ی. با نفس عمشومی خودم م  یرو  میمتوجه توجه نس گردمی که برم  نیهم
شوکه و مشکوک   ی... کماندازدیم  نییم نشسته و سرش را پاکه با بهاوند که جهت مخالف  شومیم
 !ست؟یچ یهمه فاصله برا نی. اشومیم
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غذاها سر  ی نیهم با س  شخدمتیکه همزمان پ افتمیاشان آهسته راه مو به طرف  کنمی م یکوتاه نچ
 . رسدیم

 .دیگوی م شح یبا لبخند مل میکه نس نمینشی لبه تخت م  یرو ختهیربهم  الی فکر و خ با

 سختته... یطورنی... انیساغرجون، راحت بش  -

در آوردم   هی و کنار پا دمیبوتم را کش بیز حوصلهی به کفش و طرز نشستم بود که ب اشم یمستق اشاره
 جا به حالش رها کردم. همان

متعجب سرم را   جار؛ی هفت ب یترش  یحت  ازی تازه و پ یبا آن سبز یزید دنیشدن سفره و دبا پهن  اما
 . بودیم اشحان ی و ر  یزدن دوغ داخل پارچ نعنامشغول هم یبهاوند با خونسرد  یول  آورمی باال م

 .شومی م لیبه طرفش ما  ری منگ و متح م،یاعتراض نس با

 ...گهید یدادی واسه منم سفارش م ن؛یسفارش داد یزیخب واسه خودتون د ،یبد  یلیبهاوند خ -

به دور بود که  میطرز برخورد از شان و شوکت نس نی پوشش؛ ا یحت  حیمهربان و مل افهیبه ق اصالً 
را به طرفش   اشی زیظرف د  ر؛یپذت ی دلسوز و مسئول شهیاما بهاوند هم کردی گانه اعتراض مبچه 

 . کندیزمزمه م انهی گرفت و نرم دلجو

 ... میو عوض کنظرفت  ای... ولش کن ب یجوجه دوست دار دمید -

بزنم از   دی ... عق بایآورنچسب و تهوع  ی. گندش را در آورده بودند. چقد ناز و نازکشدیآی در م کفرم
غذا رو   نیا دونمیم گه،ی: نه دشودی اعصابم م یخارچشمانم باز مته رو یدو نفر... اما صدا نیدست ا

 ...یدوست دار

و سپس با حرص؛   کنمی م یخاص خال  یبا آن لعاب آب  یرا درون کاسه ِگل  یزیآب د  ظیبا غ مالحظهی ب
حواله بهاوند و خار   ینگاه م ین یرچشم یسرفه بهاوند ز. با تک کنمی م  تیلی ها را درون کاسه تنان

دهان   رفو ُبردن همان لقمه به ط  میگرفتن نس یلقمه جوجه با سبز دنیکه با د اندازمی چشمانم م
  ن یاز ا دیایسگم باال ب  یآن رو خواهندی خدا رسمًا م یکه بود؟! ا رگید نی. ازندیبهاوند؛ رسمًا خشکم م

 !اشانیبازهمه چندش 

 .کنمی و حرص زمزمه م  ظیبا غ  رلبیز



 دل رهیچ

551 
 

 همه چشم؛ تو دهن بهاوند اون لقمه رو بزاره؟«  نیا ی جلو خوادی م اخدا،ی»

که بهاوند با توجه  دمییسایهم م یرا هم رو میهادندان م؛یهااخمن یب دهیبار عالوه بر گره تن نیا حاال
 ... خورمی : بدش خودم مکندیامتناع م  نیسر و سنگ  ه؛یو نگاه بق طیبه مح

: گزدی لب م یبا عشوه و ناز خاص  یوقت زندی به کل آتشم م چیکفرم که ه شود،ی لوس م مینس  عجبا
 ... شیاز دست من بخور دمیلقمه محبته و با زم،ینه عز

بعد با چشم و ابرو   زندی دهانش م  یبه لقمه جلو یکه بهاوند کالفه گاز شودینقبض مسخت و م فکم
و   زندی گاز م ؛یزی را با خنده ر خوردهم یبا خباثت از همان طرف لقمه ن میکه نس کند ی به اطراف اشاره م

 ! خوردی اشان را مبا اشتها و ولع لقمه محبت 

اش که پشت  ییاز آن بدها شود؛ی خوب نم یزیچ چ یکه با ه ییاز آن بدها شود،ی بد ِ بد م حالم
به خاطر   شومی ... حسود مکندی م دایاش هوحسادت درون  یانزجار؛ خشم؛ حرص؛ حسرت؛ غم حت

م را مسخ با ناز زنانه؛ دل و قلب عشق پروای ب کهنی... اامی میخار در چشمانم با عشق قد یک ینزد
... حسرت و حسادت  شوندیم پروای و ب  ابای ... بکندی اش مو مدهوش ... مست کندی خودش م

 .  کندی م را اغوا و مجذوب خودش معشق نیچنن ی... اشوندیور مدرونم غوطه  بانهیقر

 

 یها... از آنبودم  دهید امی در طول عمر زندگ یبودم و نه حت دهیکه هرگز آن را نچش ییاز همان ها 
 امیبه همان لقمه هم حسود   یو تجربه کنم... که حت کی فرصت نکرده بودم با او شر یکه حت

 ...شودیم

و از   دارمیو به سرعت متکا را برم  کنمی م، در را قفل م اتاق یشده در حد انفجار داخل شدن تو یکفر
با   اعتنای اما ب شودی اکو م یپشت متکا خفه و نامفهوم میهاغ ی... جکشمی م غی ته اعماق قلبم ج

حسرت و   نهیک درونم رها شوم. پر از خشم و  یفشانحجم آتش  نیاز ا خواهمیشده فقط مداغ  یصورت 
 خودم.  نهی جنگم. جنگ با خودم در برابر کبا خودم ب  خواهمی حسادت در درونم م

  خار در چشمانم را تکه تکه اصالً نابودش  خواهدیحسرت، دلم م  یحت نهیو پرشور از حسد و ک داغ
 تو را به بهاوند من؟! ؛یظاهر ینماکنم. آخر دخترک ماسک

 رود؟ ی چشمانم کنار نم یاز جلو یچرا آن صحنه لعنت  ای... خداایخدا
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 .َکنمی را م میو با حرص مانتو کنمی تخت محکم پرت م یمتکا را رو نیو خشمگ کالفه

... مطمئنم... مطمئنم همه خوادی همه دو رو بودنش؛ چه م نیاز ا ست،یمعلوم ن یدختره عوض  -
... ادی ش برفتار کنه که دل آدم هم براش بسوزه و هم حرص  یطور دیکاراش از عمده... وگرنه چرا با

 ساده من! ... مامانیوا یوا

و   رمیگیطول و عرض قدم زنان کف اتاق؛ دستم را مقابل صورتم م  نیو ح کنمی م یصدادار  پوزخند
 . زنمیام باد م صورت ُگرگرفته 

...! هیای... نگاه نگاه مامانم هم باورش شده، اون دختر باشرم و باحکنهی همه رو خام م یجورِا ِا چه -
اومدم نه که  یکوفت سیآکنه وصلت کنه، زودتر از اون انگل  نیقراره بهاوند با ا دونستمیاه اه... اگه م

 !یب یبدترک یها... تو از اون آکنه یموذ یچندش... آ یره...آحاال، فکر و ذکر بهاوند شده اون دخت

 

 .کنمی م یاقروچهدندان ارادهی و ب  شودیم  نییاز خشم باال و پا امنهیسگرفته قفسه  گر

بهم ثابت کنه که فکر نامزدش رو    یجور هی... تا میخواهر و برادرا هیاز قصد گفته که من و بهاوند شب -
 نکنه...  دونه؟یم یزیکنم... اصالً اون خبر داره؟ از عشق من به نامزدش چ رونیاز سرم ب 

 

با شرارت و صورت داغ و سرخ شده از حرص؛ وسط اتاق با سماجت   زندیدر ذهن صاعقه م یاجرقه 
 .ستمیایم

 ندونه که من و بهاوند...  مینس  دیشا -

 گزم.  یم ثانهی لبم را خب ینطا ی ش یندا با

... اون دمی بهاوند پرش م یاز زندگ شهیرو واسه هم می وقت نسندونه، اون یزیبفهمم... اگه چ دیبا -
 ..بهاوند منو نداره.   اقتی ل یدختره موذ

 

 . پرمی باال م یهو از شاد  کیفکر، دستانم را در هوا و  نیا با
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 مال من باشه... فقط من... دی ... باکنمشی شده، بهاوندو مال خودم م ی... من هرجوروهووی -

 

*** 

  پیو ت کاپیاز م یو راض کشمیجلوبازم م ینفتی آب یو مانتو ی توس مقعنه یرو یو آماده دست حاضر 
 : شنومی اش را م با زدن دو ضربه به در؛ ُتن مسخ کنمی دفتر کامران مکث م  یاسپروتم؛ جلو

 تو...   ایب -

 

 یخرمان در سکوت و اکوبعد از برافراشته کردن گردن و سرم؛ خرمان کنم،ی" و در را آهسته باز م *
 .افتمی دارم به طرفش راه مکفش پاشنه 

 

که  دمیدی را م اشیموی بود و من فقط کله تاس و ب  یرونیپنجره ب  یاش رو به نماگردن  یصندل
 .زدی برق م  بیعج

 .کنمی از عمد سرفه م یجد

 س؟ ی جناب رئ  خوامی ا... معذرت م -

 زمزمه کرد: بگو...  اعتنای به طرفم برگردد، ب کهنیا بدون

 .کنمی صاف م  ظیرا با غ میگلو یکفر

 ...میدعوت بود یمهمون  هیگمونم امروز  -

باال   زی رآمرا تمسخ  شی کردنم؛ لنگ ابرو تی و به محض کاووش و رو چرخاندیرا م  اشی صندل  باالخره
 . بردیم

 ... یبه خودت برس ی.. پس بلدخوبه.  -
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 .کنمیم  کیرا بهم نزد میدو طرف مانتو یمتعجب با گنگ ،یرگیاز خ معذب

 ؟ یچ یعنیمتوجه منظورتون نشدم...  -

 .داردیاش نگه مچانه  ریز گوری و دستانش را درهم قالب کرده و ف گذاردیم  زیم یرا رو شیهاآرنج 

 کجاست؟  ای ارش -

که پوزخند   شومی م اشره یو ُبهت خ یبا ناباور پردیبرق از سرم م  زند،یخشکم م هیاز ثان یکسر در
 .کندی نثارم م  یزیآمطعنه

 زاده رو...اون حروم  شی شناسیم دهی! خوبه چون نشون م؟یشوکه شد -

و خشم دهان  یبه تند مالحظهی ... اما کامران بفتنی نپس یبرا کنمی دستم را بند لبه کاناپه م ناباورانه
 .کندی باز م 

 االنشه... یضی و مر ترایعامل بدبخت شدن م  یاون عوض -

 .دهمی بزاق دهانم را سخت فرو م  شیو پر تشو دلواپس

 گفته... یچ ترایمـ... م  -

به عقب واژگون  یب یمه  یبا صدا  یکه صندل شودی بلند م یصندل   یبار چنان از جا نیا دهدی نم مهلت
و کلمات؛   شودیم اشی دست ِ سخت و فوالد ری اس فمیجفت بازوان نح م؛یآی... تا به خودم مشودیم

 . شوندی م یو شمرده دم *" گوشم هج  ظیبا غ

  یشده و اون ب تونی هم وارد زندگ  ترایاحمق؛ م یبا وجود تو کهن ی... ایشرف یتو، زن ِ اون ب  کهنیا -
 *" ایح

 

 یدست کی... کامران  بازمی ... ُبهت زده رنگ مکنمی م یاش قالب تهاز خشم افتد،ی رش مبه شما نفسم
 زده بود؟

 ... ایکه ارش کردمی گمان نم  هرگز
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اش؛ ُبهت زده نگاهم را به برزخ چشمانش با ترس  پنجه  انی شده م ریتکان دادن شانه و بازوان اس با
 .دهمی ُسر م یبد

 شده مگه! یچ -

 .زندی م مواجبه صورت هاج  یپوزخند صدادار گرانهپرخاش 

 ؟ یچرا سرطان گرفته... ها... چرا لعنت ترایدخترجون؟ م یکنی حاشا م یدار -

اش را  جمله  یم، معناباورانه در ذهن و ن کنمی م بیهم ک یچشمانم را رو یاش، محکم العربده  از
 .کنمیتکرار م یمرتعش یبا صدا  رلبیز  یشدگخکوب ی اما با م کنمی م ل یتحل

 سرطان داره...! ترایسـ... سرطان...! م -

آرام نبود با خشم  گریاما او د شودی که بازوانن هم همزمان آزاد م دهدیو غضبناک هلم م  ظیغ با
 .غردی آلود مو غضب  ینی زبی اش با ت از گوشه چشم کشدی م اشیموی کله تاس و ب یرو یاپنجه 

 ... چرا؟ رهی سن کم، سرطان بگ نی ا یتو دیچرا با ترایم -

هنوز باز مانده و در   یاش هستم که دهانم با ناباورخشم یهاسنگکوب شده و مغلوب ترکش  آنقد
 .شودی ذهنم بلوا م

 ... من... من...یعنی اون خون دماغ آ...  -

 .دوزمی و رگ *"گردنش چشم م ختهیربه چهره بهم  آورمی و سرگردان سرم را باال م رانیح

 ... هیخون دماغ معمول هیست، ساده  شیضی که مر کردمی فکر م -

 

رو صورت   یارحمانهی با خشونت ب   تی و در نها داردی به طرفم گام برم نیمحض اتمام حرفم، خشمگ به
 .توپدی م  رمیمتح

 که ذاتت خرابه و...  ی... تونیاالنش هست یو آوارگ  ترایم  یمسبب بدبخت شرفت،ی تو و اون شوهرب  -
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 ! گفت؟ی چه م زند،ی م خشکم

 !کردی م  یکالهش را قاض رحمانهیب چه

  تی با عصبان  کیریکه هست کندی م ضیرا با خشم تعو  شیتعجب جا یدر آن رسدی به مغزم نم خون
 .کشمی م  غیج

اون  قهیبهتره  ،یندارم... توام اونقد دوسش دار کهی و اون مرت ترایبه م یربط  چی! من ه... یغلط کرد -
 نه منو... یریرو بگ  ایارش

که با باز کردن دستانم؛ مانع  دهدی و ناغافل هلم م کوبدیام مباز به شانه  یناباور نیدر ح دفعهکی
 . کندیکه بدون مالحظه غرش م کیاش از فاصله نزدنعره   دنیاما با شن شومی م  نیزم یافتادنم رو

طرف اون شوهر   ترا،یم یگذاشت یچ ی... برایمونیکفتار م  ن ی... تو عیببند دهنتو دختره عوض -
 ؟ی... چرا گذاشتادی*"ب تیعوض

 

  یدستانم را رو بانم،ی دست در گر  یلعنت  یبای و با فو  رمیگی م میهانداند ری را با ترس و وحشت ز لبم
 .کشمی داد م دهیو ترس زیانگو از ته دل رعشه گذارمیم میهاگوش 

 ... یسر ِ من داد نزن.... داد نزن... نزن لعنت -

بلند   وارکیر ی چرک شده هستبا دل شومی از درد خم م نی زم  یو رو شودی از بدنم رد م یدردناک رعشه
 .کشمی م ادیفر

ازدواج  ترای... اون... قرار بود با... ماینکردم... من... من گول خوردم... ارش یکار چیمـ... من ه -
 ... اون... کثافت...ارشیبهم... هوس... بهم نارو زد... ک ... ای... نقشه بود... ارشزیکنه... همه چ

 

 . شنومیم یام به سختشده گرومپو سر گرومپ  ینگگ انی ناباورش م ِلحن

 به تو...   یعن ی ه؟یمنظورت چ -
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شده بود،   ری... اما دکندی م زیپشتم سر رکیت  یو عرق شرم از رو کوبمی دهانم م یمحکم رو بارهکی
  انیوار سر و صورتم را مضجه یاشده... با جگرخونکنمیرا رها م  امبانه یهق قر... سوزوناک هقدهیشن

وار از تصور آن  شود... رعشهی ... تنم داغ داغ مزنمی زار م امی بی قر یو برا کنمیدستانم با شرم پنهان م 
 .کنمی م تر نالهسوزوناک  افتمیزانو م  یرو رانی ... خسته و حیآن شب لعنت یبال

 گهیم... طاقت ندارم... به خودت قسم د... به خودت قسریخدا... خدا... منو ببر... ُجونم رو بگ -
 ... دمیُبر

 

و در ضد و   شودی م دهیرو به باال کش یبا قدرت دستان تنومند میهاباره شانه کی هیاز ثان یکسر در
 .داردیم منگران نگه  یآلود ولرفتارش، اخم   ضینق

 خب... ساغر...    یلیباشه... آروم باش... خ -

 

ام سر باز  خورده و از اعماق دل زخم  کنندی م انیطغ میها... اشک لرزندیرفته م  لی تحل میو پاها دست
 هستند. ی سونام یهاو موج  یاز خستگ یایدر کرانیها تکرار ب . واژهشوندی م وارل ی... سکندیم

 داد نزن... داد نزن...  -

 .اندازدی م نیباز لحن نگران با ُتن آرامش در گوشم طن کالفه

 بابا... تو که وضعت بدتره.. ! یباشه... ا -

 .زنمی پس م  یام را با دلخورشده  دارحهی جر  غرور

 ... بهت نگفته... چون... زوی... همه چترایم -

 .دزدمی م یگرفته نگاهم را با شرمندگ  گر

 عذاب وجدان داره... -

 .کندی و درمانده با خشم نفسش را صدادار رها م کالفه
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 االن... استنهوله یشون و... خونهدهیفهم  روز ی ... باباش دبگمی چ دونمی نم -

 

و سپس خودش به طرف پنجره  نشاندی کاناپه م یمرا رو ریگرفته دفتر، صامت و متغ یجو فضا در
 .دهدیو بعد ِ از باز کردن درز پنجره؛ پرعجز داغان ادامه م داردی قدم برم نیسنگ یسراسر

رو   شونیکارکه راحت بگذرم ازش... مخصوصًا مامان و باباش که گناه کم ستین  یزیچ ترایسرطان م -
 هیرفت که... تو گذشته   کهیبدتر... از اون طرفم شک من به اون مرت گهیانداختن! د گهیدسر هم
پاش رو   هیهم  ترایور... مرفته اون دمیزد و بعدًا فهم بشی مدت غ هیخب  ی...ولشونن ی بود ب یخبرا

خاطر اون ها هم متوجه شدم بهاش... همون موقعور... بعد رفتنبره اون  دیکفش که با هی یکرد تو
 باشه...   ششیرفته تا پ  کهی مرت

 

... قطرات  دیآی ام مدردمند سکسکه  سوزد،ی م امدهیکش یهاغ ی شده از درد جحلقومم خشک  گلوو
...گز و کرخت  روندی خواب م یرمغی جان با بکم می... پاهاکنندی از گوشه چشمانم ُشره م صدای اشک ب

 ام.خسته  تی نهای ب

توان برخاستن   ینشسته بودم که حت نیو غمگ جیکاناپه گ یدر سکوت محض دفترش؛ رو چنانهم
 هم نداشتم.

... فقط... فقط  شدی دم و بازدم م  دستکی میهاو هرم نفس  خوردی م تکان محاال منظ  امنه یسقفسه
 هنوز خراب است... امی حال روح

 و مغشوش است.  شانی. ذهنم پراستخته یربهم  فکرم 

آن شب نحس و منفور هرگز از ذهن و   یم درد دارد... ترس از وقوع اتفاق گذشته... حتدارم، روح  درد
 شد...ناخودآگاهم حذف نخواهند 

.  شودیم  نیدلم سبک شود... حجم قلب سخت و سنگ یتا قدر زدمی حرف م  یکم خواهدیم دلم
 ...کندی م دی... کوبش تندش، اضطرابم را تشدکندی تندتر طپش م 

 نکند در حال احظار هستم؟  ایخدا
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 ؟ یقرار گرفت ایو ارش ترایم  نیب شدیبهتره بگم، چ  ای... یآشنا شد ایکه با ارش  شدی چ -

 .کنمیذهنم ناالن م یتو دهمیاست، بزاق دهانم را سخت فرو م  نییپا  سرم

بود...  های لیازدواج کنه، آخه اون با خ  یبخواد با کس ایارش  کردمی وقت فکرشم نم چیه »من
 اش نسترن!«نمونه

غده عفونت و   خواهدی همچنان مسکوت باشم... دلم نم دهم،ی م حی و ترج رم یگی زبان به کام م اما
عفونت   نیو ملتهبش بشکافم، بلکه ا  میپوست ضخ سخنانم همه را از داخل  یزی گذشته را با ت نیچرک
گندش   یغده متعفن که بو نیراهش باز شود و زخم ناسور دلم خوب شود.. چرا که شکافتن ِ ا نیچرک

 ..؟. کردی م ینیسنگ  میدردها یرو گرید یدرد طاقت فرسا کیهمه جا را برداشته؛ باعث 

 توانستمی ... ابدًا نمستمی... نه من آدم ِ برمالکردن آن شب منحوس ندهمیتکان م  نی به طرف یسر
کشاند و   غمایکه سرنوشتم را به  یاز آن شب و اتفاقات بعدش حرف بزنم... اتفاقات  یابه یغر یجلو

 و ... دیرا ّدر  یدختر یپرده حرمت را شکافت... زندگ

 بدل کرد و فاجعه بار آورد...  یدشمنرا به   یدوست یحت

 ؟یگی نم  یچ یه -

  ی... ساغر را دوباره در گور پر از آتش برزخستمی... من آدم گفتن نکشمیباال م  یریرا با دلگ امی نیب
 ...اندازمی نم

اما   ندیبیو تار م  رهیچشمانم هم ت ی... جلورودی م جیسرم گ  شوم،ی بلند م می از جا نیو سنگ  سخت
 ...دارمی سرسختانه با سماجت خود را نگه م

 حالت؟  نیبا ا  یری صبرکن... کجا م -

 

دور و   ینکنم که بعدش سواستفاده نکنند... مردها هیتک یمرد چیتا به ه دارمیخود را نگه م صامت
 .دادندی نشان م های را در تنگنا و سخت اشانی بودند... ذات واقع برم سواستفادها کرده 
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 ... یلعنت ارشیک  یشارالتان... حت ی ای... ارش یموذ انیشا

 بهاوندم... ستاد؛یا می آن همه، مرد و مردانه پا نینفر در ب کی  تنها

داشتم؟ هنوز دختر   یدر خانه پدر یگاهیمن بازهم جا کرد؛ی را نم یاگر بهاوندم آن فداکار آخ
 بودم؟  حانهی بابامحمد و مامان ر

 »نه«محکم و قاطع است...   کی جوابش

 ... یآخر قسم و پناه میتو برا بهاوندجان،

 

 ! دردی غفلت ب  یا

 ست؟ یهنگامه کور چه

 در بر و من...  او

 ؟  میبگر داریغم د در

 "یدهلودلی" ب

*** 

 

و دلم شکسته  م آزرده امروز درد دارد... روح  ان یآماج طغ ریتنم ز کشم،ی نم رونیلحاف ب   ریرا از ز سرم
 ...است

 

 اش!کامران و خبر تلخ  نیخشمگ  ورشی شوند،یم  یاز چشمانم تداع  لمیصبح مثل ف  یهاصحنه 

 سرطان گرفته! ترایم

 گرفتار شده؟  یبه آن توده لعنت زمیمتوجه نشدم که دوست عز چرا
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معشوقه  یجلو   یحت د؟یبه دادم رس ی جی چندبار در لحظات حساس و مرگ تدر ترایم کهنینه ا مگر
 ستاد؟ی ا تی محبوبش با جد

 حالش... به یوا ردی بوکس اشتباه بگ سهی و مرا با ک فتدیم باگر باز هم به جان  یحت که

 .فرستمیم رونیرا با درد ب  منفس 

 !شهی شاهدم م یحت کنه،ی م تیو ازش شکا  سیاداره پل رهی وگرنه خودش م  -

 دار است!  خنده

گر؛  پرخاش   یایارش  یشده بود. که جلو میبرا هیتر از داحاال مهربانرا هم نداشت،  دنمیکه چشم د ترایم
 . کردیخرجش م   تیتحکم و جد کرد؟ی سپر م  نهیس

  تمیدفاع کند.. حما یدیو غرق در ناام دهیکه آمده از من ِ ُبر دمید یرا فرشته مهربان  ترایزمان، م آن
 ...دینچرخ  ایدن یکوفت یهانجاتم دهد... اما نشد... زورش به قدرت  شدهن یکند... از کشور نفر

 ... دینچرب  اشی سرنوشت تلخ خودش و سرطان لعنت به

و مصرانه با خود   دادی از باروت را درونش مدام تکان تکان م یاسرم گلوله چرخم،ی به پهلو م   ظیغ با
 ... کردی حمل م

مرد ِ در افتادن با سرنوشت   ی... حتستمین میبا نس  دنیرا خاتمه دهم... من؛ مرد ِ جنگ  یزندگ نیا دیبا
 انهی از جانم؛ در آش زتریتکرار آن خاطرات شوم وتلخ؛ در کنار بهاوند عز یجا... وگرنه حاال بهستمیهم ن

من و   غیج رفت،ی باال م مانهم از سر و کول یاهم بچه دی ... شامیخودمان کنار هم خوش و ُخرم بود
 ...شدیمان بلند مخانه نیدلنش  یمان در فضابچه  یکارخنده بهاوند از خراب

 پسر؟  ای بهاوند دختر دوست داشت  یراست

 ..! فرصت از او بپرسم. نیدر ا دی... بادانمی نم

 . رمفشای متکا سخت م  یآشفته؛ سرم را رو ینبض زده و فکرها قهیشق  با

 ...آدی خوابم نم یم ول خسته -
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  خیتنم درجا س یتنم از ترس منقبض و موها چد،یپ ی در مغز سرم م یدهشتناک یهاقهقه  بارهکی
 ... شوندیم

 ...شوندی م دهیتنم کوب  یدردآور رو اشی آورش مثل همان شالق لعنتدلهره  یهاقهقه

  یریبه سر و صورتم جلوگ  زشیآمتا از ضربات جنون گذارمی سرم با وحشت م  یرو ارادهی را ب دستانم
 کنم... 

از ته دلم در گوشم زنگ   یهاغ ی... ج کندی آوار م کرمیپ  یرا رو اشانه ی تاز رحمانهی ... او بشودی نم اما
 ... خوردندیم

از وطن و خانواده و در   یدرد فقدان دور یحت میهاسوزوناکم... ناله  یهاهق... هقمیهاالتماس 
 بهاوندم... تی نها

کرده و تاوانش را   یروادهی باز ز کهنی... اکندی را از جانم رد م  یدهشتناک رعشه  اش؛ی از سر مست قهقه
 .. *"ستاندیم نوای هم از من ب

 ...دهمی قرار م میزانوها یو ناخودآگاه دستانم را ال ترسمیم

قرمز و ترسناک شده بودند...  شیهاچشم  یدی... سفستیحال خودش ن یتو ده،یش پراو عقل  اما
 ...کهن یا کردندیم  قیرعب و وحشت را به تنم ترز ش؛یهاقدم

 . بنددیدستانم را با خشونت م میهابه التماس  توجهی ب

 ی... *"... خواشی شالق لعنت یدگ یکش یجا یحت  یبا آن کوفتگ امدهیو ضرب د فیجسم نح  از
زن درمانده و تنها... غرش و   کی بردن از رنج و عذاب؛ روح و جسم... لذت شوندی غلتان م اشی وانیح

تمام    ترا با سخاو جانممه یکه تن ِ ن ی... و باز هم مشت و لگدهااشک یرک یناسزاها   یاش حتعربده 
بغض؛ حسرت؛ نفرت؛    یهمه از سر خشم نبودند بلکه بو شیها... نوازش کنندی تا حد مرگ نوازش م

 ...دادیحسادت م  رت؛ی انزجار؛ غ

به جوش آمد که با هر مشت و لگدش؛   رتش یتو حال خودش نبود... اما خون در رگ غ  ایارش
 ...شدی م ری از چشمان سرخ و خمارش سراز شیهااشک
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 .کشدی کشاندن، با خشم عربده م غمای نی ح یری و با دلگ دلخور

  انتی... چرا بهم خ ی... چرا لعنتیفروخت  قمیشتم که منو به رفکم دا یمگه من چ ؛یعوض  »کثافت
 خودم«  قیاونم با رف ؟یکرد

 .نالمیو از قعره چاه داغان م درمانده

 نکردم«   انتی... من... من... بهت خیکنی... اشتباه م ایا... ارش »

... *" ناراحت و  کندیم دایاش هوباز و باز جنون  کندی به صداقت جمله و لحن پرعجزم نم یاعتنا
 .دیگوی مدام م واروانهید نفس مغموم با نفس 

فکر   وقتچ یهم ه ؛یکن  انتیبهم خ یروز کهن یبه ا ی... اونقد که حتخواستمی من احمق، تو رو م »
 انت« ی... خ یکرد انتی... خیهمه نابود کرد  ینکردم... ساغر... تو، منو جلو

را    انتیخ نی ... تو خودت اولای... ارششودی اش هنوز در گوشم پرقدرت اکو م گفتن انت«ی »خ بلند نعره
دختر در    کی تیث یحرمت و ح دنیام... با ّدر... با خراب کردن آرامش خانواده یم انجام داددر حق 

 کشاندن *" یتنگنا تا تباه

*** 

 

و با دست   کنمی چشمم را باز م کی یگ الو من چرخمیبه پهلو م یهمراهم؛ با کرختزنگ تلفن  یآوا با
به   ینگاه کهن یو بدون ا دارمی کوچک برم  زیم یرا از رو  یدراز کردن و جستجو کردن؛ بدنه گوش

 بدو رگه خوا یباصدا گذارمی گوش چپم م یو رو کنمی تماس را وصل م ندازم؛یمخاطب تماس ب 
 .میگویم

 بله؟  -

 .کشمی م یکوتاه یاازه یخم د؛یآی نم  ییصدا چیه

 !گهی بنال د  یهست یهرک -
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 که؟ن یمزاحم شدم مثل ا -

  شومی م زیخمه ین  خیتخت س  یو رو کنمی پتو را محکم پرت م  گذرد؛ی برق از سرم م  هیاز ثان یکسر در
 .پرسمی با فرو دادن بزاق تلخ دهانم؛ هاج واج م

 ... من..زهی! چن؟ییشما  -

 .دهدی پاسخ م یخاصش؛ تو گلو یبا همان صدا ؛یمکث  با

 که من خبر ندارم؟  یرد کرد  یمرخص  خبری سرکارت خانم؟ سه روزه ب یومدیچرا ن -

 .کنمیخود را تندتند باد م یترس جانی با ه زدهرت یو ح رمیگی را باال م دستم

 ... امی ب خوامی نم گهیخب... من د -

 .اندازدی را پس سرش م   شیبا توپ پر صدا دفعهکی دهدی نم مهلت

... پس یرو فراموش کرد یکار نی قوان کهنیاحرفت؟! گوش کن خانم کوچولو... مثل  نیا یچ یعنی -
!  یبرام کار کن بهونهی سال تموم ب   کی تا  دیو طبق همونم با یبندازم که شما قرارداد بست   ادتی بزار 
 ؟ ی رفهمیش

 .کنمیم یاقروچهدندان اشی از سلطه و امر نه  یو کفر رانیح

که روز بعدش از   یدفترت؛ منو سکته بد یتو یکه بخوا  یبود که شما؛ رم نکرده بود یوقت  یاون مال -
 دکتر بشم!  یو راه  ضی مر می لعنت یبایفو

 ! ؟ی: دکتر رفتکندی زمزمه م  ریمتح

 .کنمی و نفسم را با شتاب فوت م   فشارمیمشت م  یرا تو لحاف

کنم   یهمکار هاط ی با مح تونمیواسم سمه... من نم زاتنش ط یترس و مح اس منش؛ک ین یآقا -
 . امی کارخونه ب تونمینم گهیانجام بده... من د ،یانجام بد  ،یدوست دار یجناب... حاال هرکار

 

 ...گمیم  یچ نیگوش کن بب  -
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نبض زده کالفه با   قهیو شق یبا سردرد آن  کنم؛یو خشم تماس را قطع م ظیبا غ دهمی نم امان
 ... دهمی را ماساژ م امی شانی سرانگشت دو طرف پ

خودم مشت مشت   یواسه آروم گهیبخش و هزار کوفت ددوباره آرامش  خوامی نم گهیبسه... د -
 قرص بخورم! 

 

  یبا خستگ شومی تخت بلند م یو از رو  کنمی تلفن را درجا خاموش م  حوصلهیدوباره زنگ؛ ب  یصدا با
به تنم   یو کش قوس رمیگی دستانم را باال م  یگرومب گرومب و سردرد لعنت نیوسط اتاق؛ ح

و   ؛یچوب لباس یاش البعد از گذاشتن  ؛یکمد چوب  یو جلو  آورمی ... لباس خوابم را در مدهمیم
  رونی م باز اتاق  ی راحت  دیبلوز بنفش و شلوار سف دنی... بعد از پوشیدست لباس خانگ  کی رداشتنب
 ... رومیم

 دنیکه با د رومی به طرف آشپزخانه م یبا کنجکاو ؛یبا استشمام عطر زمان مجرد  امی نیصبح ب  دم
 . پرسمیدار و دو رگه خواب مخش  ؛یکنار سماور گاز حانهیرمامان

 ؟یدرست کرد یعدس -

مات    نکشی کدر ع شهیش یکه نگاهم رو  آوردی م نیی چشمانش پا  یرا از رو اشی استکانته نک یع
 . اندمیم

 سو شده است؟ و کم  فروغی ب شیهاآنقد چشم  یعنی  زند؟ی م نکیع مامانم

 .زنمی م هیدستانم را بند در تک  مبهوت

 ؟ی زنی م  نکیمامان! ع -

 .گذاردیها را کنار سماور م و استکان  دزدی را م نگاهش

 ؟ یخوریم ی... چاشهی م یچندوقت هی -

 .دهمی م  رونیآهم را با حزن ب  نیغمگ رد،یگی . دلکم مکنمی م بغض

 بابامحمد کجاست؟  -
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 .کندی هم مرتب م  یرا رو های سر وصدا نعلبک  با

 ...آدی م ره،ی رفته نون بگ -

تازه نم   یبو یآب و جارو شده حت  اطیکه در سکوت به طرف ح شودیمحزون و حالم گرفته م آنقد
 .. خردیبه جان م  یبزرگ نیبه ا اطیزانو درد و کمردرد را با ُشستن ح  حانهیرکه مامان  ؛یسیحاصل از خ 

 ...افتمی راه م اطیسرخورده به طرف توالت گوشه ح 

آب  دنی و بعد از پاش  میشویمان مکنار حوضچه کوچک  رآبی ش  ریو مغموم دستانم را ز حوصلهی ب
  یتنها سوزش برا دادی ستان نماز برف زم یاسفندماه که خبر یهوا یصورتم با سوز و خنکا یخنک رو

 ...بودی ما م

 .کندی م  یتالق نیرزم ی ز یکه ناگهان نگاهم رو بردمی به سر م  یب ی قر یحال و هوا یتو

 . رسانمی م نیرزمیخود را به ز نیسنگ یهاو با قدم کنمی قامت راست م یو با دلتنگ ریدلگ

را  امی نی ب یگنا و کهنه  یبو یزی . تشودی باز م یف ی ژخفیق یکه با صدا دهمیدرش را هل م  دیترد با
 ... آزردیم

به گرد و غبار چهار طرف   اعتناینگذاشته بود. ب  جانیرا ا شی وقت بود که پا یل یبهاوندجانم خ کهنیا 
 ... دارمیآرام آرام قدم برم  یب یجور حسرت قر  کیبا  ل؛ی از وسا یخال نیرزم یز

 یها ... هرم نفس چدی پیدر گوشم اکووار م  بوکس؛سهیمشتش به ک دنی کوب یهاضربه  یصدا
 .بودی م نیرزم یخفه و گرفته ز یموجود فضا ی ام تنها سمفونتکهتکه 

 

جلوه نم و رطوبت   یبدرنگ یاسبز و قهوه  یاهیکه با ال وارید مانیشدن کچ و س ختهیر دنید با
 نبود...   ن یرزمی فن خفه زتع ینا آزردتر از بو  ی... بودادی را نشان م نیرزم یز

اش کج شانه ی... گردن روزندیزده لبخند مرا بهاوند با لبخندمحجوبش به من ِ حسرت  شی جا یجا
 ...کندیمهرنوازانه نگاهم م اش؛ی مشک یهالهیبا لبخند و ت  کندیم

 ... کندیتمام خاطراتش... همه و همه مرا مسخ خودش م  ش؛یها... عطرش، لبخندش؛ چشمایخدا
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قلبم با سوز   اش؛ی و فراغ دور ییجدا  نیناکام از ا شود،ی ور ماز شبنم در کاسه چشمانم غوطه یاهاله
 ... داغ به دلم گذاشته است.ای... ندارمش خدا تپدیم

تا با او رخ به رخ  دمکریباز م ایچشم به دن یگری که زمان د ای شدمی اش نمهرگز عاشق  کاش
 !شدمی نم

  ینگاهم کند؛ رو آنکهی که چادرم را مردانه ب ی... همان شب انداختی آن شب، مهرشبه دلم نم کاش
 تنم را سانت نزند...  ان؛یشا دهیدر یهاسرم انداخت تا چشم 

 ...... چرا آخر...؟ چراکردمیدرونم را سرکوب م طانی حداقل ش  ای شکستیم می آن شب، قلم پا کاش

 .دهمی خودم سر تکان م یبا تاسف برا ترن یغمگ م؛یگلو خی ب کشدی زبانه م بغض

 رو نداشتم... هنوزم ندارم...  اقتشیل -

 

سرگردان و   اط؛یزنگ ح دنیکه با شن  بودمی ام مدرحال جدال با گذشته ایچقد در هپروت و رو دانمی نم
و به سرعت از   زنمی چشمانم را با سرانگشت زود و با هول پس م ریمنقلب شده، اشک ز یبا تن   ریمتح

 ...شوم ی خارج م نیرزم یز

باره باز   کیاز فرد پشت در سوال کنم؛ در را   آنکهی و ب رسانمی نفس خود را به در مدوان با نفس  دوان
 که... کنمیم

...  خوردی گره م وم یلیگل لاش با آن دستهاخم وجذبه  منکی کامران با آن  یمغموم و پرحسرتم رو نگاه
 . کندیسنگک را در دست جابه جا م بابامحمد دو نان 

 داخل... منزل خودته پسرم...  دیبفرمائ -

سرم را   ی و با استرس شال ُسرخورده رو رومی و از کنار در کنار م  دهمی دهانم را خشک فرو م بزاق
 ...دهمی تکان م یسر یجیکه تنها با گ کندی که بابامحمد با اخم به لباسم اشاره م کشمی جلوتر م 
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 اشیجد  لیبا استا ماناط یکه وسط ح اشی که با آن کت و شلوار رسم  یبه کامران ترج یو گ  رانیح
شده چشم ... سنکوپ کندیمان را کنکاوش م خانه   یرون ی ب یو گل به دست از فاصله نما ستادهیا
 . دوزمیم

 .آوردی را به جا م  ینوازهمانیرسم م  بابامحمد

 هوا سرده...  جانی. اداخل.. میپسرم بر -

که با پاک   کندی به پدرم تعارف م  اش؛ی بعد از در آوردن کفش ورن   روند،یها باال ماز پله  مخالفتی ب
 ...افتمی و پشت سرشان راه م دهمی قورت م یبزاق دهانم را با سخت ام؛یشان یپ  یکردن عرق رو

مان آمده است... با جبر به خانه  لیمی دارد... انگار ب رتیگل دم دستش مغابا دسته اشی جد حالت
چهار زانو  یقال یرو خواستی چگونه م اش؛ت یری مختص مد نیپلیسیبا آن د منشکینکامران 
 دار بود واقعًا!خنده   ند؟یبنش

 

 .ارادهی خنده تلخ و ب  کی رد؛یگی م امخنده

  جانیو ا  ی! فکرش رو کن... کامران جدنهیبابام چهارقد بش یفرش جلو یران بخواد چار زانو روکام -
 ! کارمنیزورش اومده از ا یل یاش... حتمًا خاومدن

و    شنومیرا م حانهیرتعارف کردن مامان  ی. صداشوم یو وارد هال م آورمی از پا در م عیرا سر هایدمپا
 .شودی م دهید حانهیرکه در دستان مامان  یپشت بندش؛ دسته گل

 توروخدا...  نی پسرم... بفرمائ نیآورد فیو تشر نی رنجه کردقدم  یل یخ -

  شانم؛یکه به افکار پر کردمی م یاز آمدن کامران در دلم برپا شده بود اما سع  یب ی استرس عج کهن یا با
 نکنم. یامسلط شوم و قضاوت عجوالنه 

که   دمیپوشی بلوزم م   یرو یزیبابامحمد؛ شوم  تیکمترشدن حساسوزم و  بل یاول رو دهمی م جیترج 
 ...گذشتی حداقل وقت م
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وارد آشپزخانه   حرفیو با سر تو داده ب شومیسرم؛ از اتاقم خارج م یمرتب کردن شال رو بعد
 . شومیچشم در چشم م حانهیکه با مامان ر شومیم

 مامان..! -

 .ردیگی م اشی نی انگشت مقابل ب نگران

 !  سیه -

 .کشاندی آشپزخانه م یجا نیترو مرا گوشه  ردیگی را م  میدر کمال تعجب و شوکه؛ بازو سپس

 جا؟ نیکارت اومده اکه صاب یکرد کاری چ -

 .دهمی م رونینفسم را آه مانند ب کالفه

 جون خودم اگه بدونم...به -

 . کندینفود م  شیهابلندش و چروک دور لب  یشانی پ  انیم یف یظر اخمگره

 وشلوارش رو... کت  یدی... ندخورهیبه خواستگارا م شافه یق -

 !دهی ورپر ادیخوششم م: کوفت! چهردیگی م میاز بازو یمحکم  شگونیخنده که ن ریز زنمی م  یپف

 . شودیمام مچاله و چهره ماسدی لبانم م یو لبخند؛ رو 

 مامان...! -

 .توپدی م رلبی با چشم غره ز یکفر

 بده؟  یدونیکوفت... زشته دختر هر و کر کنه... بشنوه م  -

 .دهمی م امی نیبه ب ین یچ نهیبه س دست

 و باهاشونم رابطـ...  دهیزادهست... اونقد د  یاروپا نیا -

 . ردیگیم میاز بازو یشگون یو ن دیآیوسط کالمم م  ظیبا غ 
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 قباحت داره واال. ؟یزنی ارو م حرف  نیا یمامانت دار ی جلو یکشی و رو... خجالت نم  چشمی ب یا -

 . اندازمیابرو باال م طنتیبا ش   فاتح

 ... بده؟ دمی م حیدارم صفات خواستگار محترم رو واستون توض -

 .گرداندی اش را برمچهره   یت یو نارضا یلیمی ب  با

... آه شدی و شوهر تو م زدی خونه رو م  نیآدم درست در ِ ا هی... من اگه شانس داشتم، الزم نکرده  -
 خدا.  یدختر شد...هع نیا  بیبود که نص  ینوشتی شونیچه پ نیخدا... ا

 شومی م کیُقل خوردن نزدو مغموم به طرف سماور درحال ُقل  کشمیم یاو دلخور پوف کالفه ناراحت
  یشش ضلع یستال یسه استکان کر نتی از کاب ک؛یبارلبه یهابه استکان  توجهیب  ؛یو با وسواس خاص 

  یرا از رو یورق اطیبا احت اشان؛ی و بعد از پاک کردن گرد احتمال کشمی م رونی ب تی دار  با شفافدسته
 ...ندازدیکف ن  شیکه رو یطور زمیری را آرام م یو چا  دارمی سماور برم 

 

در جلد  و  کنمی را صاف م میو با مکث؛ گلو افتمیبه طرف در آشپزخانه راه م یانقره ین یبرداشتن س با
 .کردی م ولوله یاگرچه که درونم بلوا رومی فرو م امی خونسرد

  دیپرسی مسائل مربوط به من را هم از کامران صامت م یاز کار و بار حت  زد،یآهسته حرف م بابامحمد
 .دهدیکه او با تواضع کوتاه جواب م

 بدون قندان... دارد،ی را همراه استکانش برم  یکه نعلبک  رمیگیرا مقابل بابامحمد م  ینیس

به ترمه  زدهه یکه کامران را خونسردانه تک شومی م ترکی اش نزدو به طرف چپ  زنمی م  یلبخندکمرنگ
 .ابمیی م یپشت

و  بم  زیآمدارد،طعنهی برم یاستکانش را بدون نعلبک  لکسیاما او ر کنمی اش تعجب ممعذب نبودن از
 .کندی زمزمه م رایگ

 !یکدبانو باش آدی بهت نم  -
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 !« عشوریاوه ب »

 .میگوی کوتاه م  اعتنای اما با زدن لبخند، ب دهمی م اشی را در دلم به او و گستاخ فحش

 .میقهوه ندار جان یشرمنده ما ا -

و بشقاب گز و پولک را همراه قنداق مقابلش   شومیکه خم م فرستادی را کج باال م  شیلنگ ابرو کی
 .دهمی دست بابامحمد قرار م یرا جلو یگز و پولک بازار  گریو سپس بشقاب د گذارمی کنار دستش م 

 بابا؟  یخوا ی نم گهید یزیچ -

را   یکه استکان آخر دهدیتکان م یبه نف  یو سر کشدی را م اشیچا ات یاز محتو یصدای ب  هورت
شانه   یاز باال نمینشی م  شیو خود؛ صامت و کنجکاوانه کنار پهلو گذارمی م حانهیرمقابل دست مامان 

 . دوزمیبه کامران با تعجب چشم م  جانی مامان، با ه

 و من خبر ندارم؟!« یآمده خواستگار یکه » نکندکامران جد  گذردی از فکرم م یالحظه 

 .کنمیو غرولند م  گزمی ُلپم را از داخل م ظی با غ بعد

 مون!«خونه  ومدهیوقت صبح ن نیگل اتاحاال با دسته یآخه کس »

 .نالمیو در دل داغان م کنمی را لمس م یقال  یمغموم و گرفته با سرانگشت پرزها بعد

 یسرش با دخترا گشته... تو یموها یهاکه به اندازه  یای ارش ی. حت.. دهیتاحاال گل نخر کسچی»ه
 شاخه گل رو بهش نداده...!«  هیزحمت  یواسه دخترا هم قهاره حت  یزنمخ

 .کنمی را در مشت جمع م   یقال یو پرزها کنمی خارج م بازممهین یهااز لب  یآه ارادهی ب

 بود؟«  جانیاالن بهاوند ا شدی م یچ »

 . فشارمی م یبودنم؛ ناخودآگاه پلک رودر اوج حسرت و دمغ بعد

دست آوردن  وقت شانس بهبد... اون  ی لی! خشهیاونقد بد م نهیبی رو م که کامران ادیاگه ب »نه،
 دلش... «

 که...  دهمیو ادامه م افتدیصورتم م   یرو  ینیچ ام،ی از افکار منف رغبت ی ب
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 حساسه!«  زای چ نیرو ا یادیز »آخه

 

 ساغر...؟ بابا با تو بودن جناب مهندس!  -

اشان  گردنم را به طرف  یج یو گ ی با گنگ   خورمی بابامحمد؛ م یصدا  دنیاز واسطه شن یمختصر تکان
 .کنمیکج م

 باباجون؟  نی گفت یچ -

 . زندی تشر م  رلبیبا حرص ز رلبی*"؛ ز حانهی رکه مامان کندی م بی هم ک یاخم لب رو با

آ نگاش  نه؟ دختر مثل ُخل و ُمل  ای یدار یکارخونه... مشکل یری نم یواسه چ  دن،یمهندس پرس -
 ...نمی بب  نینکن... ِا ِا صاف بش

 .کنمی و محترمانه لب از لب باز م کنمی را صاف م میگلو ام؛ی درون  لیم رغمی عل

 بودم و... ضی مدت مر هیهم گفتم باباجون...  منشک یبه جناب ن -

 . کندیو کوبنده مداخله م یبا لحن جد دهدی نم امان

بهونه رو   ست ی... بهتره نیکردیخونه استراحت م  یتو یبنده، داشت بدون اجازه  یسه روز مرخص  -
 سرکارت؟  یکنار و برگرد یبزار

 .دهمی کف دست راستم محکم فشار م  یرا ال میهاناخن  وواجهاج

 منش؟ ک ین یآقا -

 .دهدیرو به بابامحمد مودبانه ادامه م  یفیبا اخم ظر کندی نم یاعتنا

  نیشما... بهشون بگ  شیپ  امیو ناچار شدم ب دنی مهرجو... اما دخترتون دل به کار نم  یمتاسفم آقا -
... اگه دخترتون  ستیکه ن  یبازکرد... بچه یقاط گهید یزها یبا چ دیرو اصالً نبا یکه کار و مسائل کار
 اهلل اگه نه که...با بنده و کارخونه رو دارن که بسم یقصد ادامه همکار
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از   ظیکه با حرص و نفس حبس شده با غ ماندی ش مکنار راهرو؛ حرف در دهان فونیزنگ آ یصدا با
 ...شومی و با عجله از هال خارج م  شومی بلند م  میجا

 

 .کنمی و همزمان غرولند م کنمی م یرا ط  اطیح  یحرص یهابا قدم  تند

... هیزیکل چ سی.. انگار که رئ .کنهی م  فیتکل نییمون واسه من تع... اومده خونهکشهی خجالت نم  -
 مردک از دماغ افتاده... 

 

و   یو صورت خنث میچهره خندان نس یچشمانم رو یکه در کمال ناباور کنمیرا با خشونت باز م درب
 . کندی ... دستش را به طرفم دراز مخوردیبهاوند گره م  تفاوتی ب

 زم؟ یعز یسالم ساغرجون... خوب -

 ...زهی سـ... سالم شما... چ -

منجمد شده و نفس به   یو با تن گذارمیهم م یرو یفشردن دستش؛ پلک  نیو مبهوت ح مات
 . ردیگیدستم را م ؛یبا زدن لبخند میکه نس رمیگی ام از کنار در فاصله مافتادهشمارش 

 ... نمیبب   ایب -

 .کندی م فیرا رد شیهاحرف  محابایب  مینس افتم،یکنارشان راه م ارادهی و ب  شوکه

ام مدام از ساغرجون... خاله یخوششون اومده... نبود تقه یاز سل هیچقد مامانم و بق یدونی نم -
غرور بهشون گفتم  یکرد... اونقد که با کل  فیچقد تعر ،یکه تو انتخابش کرد  یهمون م؛ی لباس مجلس 

  ای ،یکارسر  ایتو همش  یمنته نه یتورو بب  خوادی دختر محمدآقاست... مامانم که دلش م قهیکه سل
ور آب  تازه از اون کهنی... هم واسه امیتورو دعوت کن  نیآخر هم  میاومد نیواسه هم  یوقت ندار

 و...  نی کنجکاوان که دختر محمدآقا رو بب نایمامانم ا کهنی... هم واسه ایاومد
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بلغور   جانی چنان با هداخل شدن؛ هم نیح میکه نس کنمی هال؛ تعارف م  یدر ورودواج مقابل  هاج
 . کندیم

تون خونه یتو دهید یرو دو بار  نای و س هیوگرنه سم ده،یساغرجون، مامانم فقط تو رو ند گهیآره د -
 و...

 

  یبا خوشحال حانهیکه مامان ر کنمی به تابع آن؛ من هم پشت سرش مکث م  کند،ی که قفل م شیپاها
 .شودی بلند م   شیاز جا

 ... جان یا ایدخترم... ب  یخوش اومد  یلیاومده... خ یک نیبب  یوا -

  تی با بابامحمد است؛ نها یپرسکه مشغول احوال یبهاوند رخم یو با غم به ن دهمی م هیتک  وارید به
 ...دوزمی اش چشم مو چهره مردانه  ی با حسرت به قامت ورزشکار و  برمی استفاده را م

و هر دو؛   شودی بلند م یقال یاز رو یشدن بهاوند به طرف کامران؛ کامران هم با خونسرد کی نزد با
 . کنندیدراز م گریدک ی همزمان باهم دست به طرف 

 جناب.  توندنیسالم... خوشحال شدم از د -

 جنباند.  ی محترمانه سر کامران

 ...طورن یمنم هم -

 

 .دهدی نشان م میکه ده و ن اندازمی م وارید  یبه ساعت رو ینگاهم یتعارف بابامحمد؛ ن با

از گز و پولک   گرید یبشقاب حانه؛یرمامان  معطریچا  ختنی و با ر شومیآشپزخانه م یراه  ترمغموم
  گر؛ ید ینی... با برداشتن سزمیریبشقاب م  یرچشمانم روبهاوند و خار د یته جعبه را هم برا ماندهی باق

ها را مقابل بهاوند  ی استکان چا ؛ی و جو جد  نیو در سکوت سنگ افتمی راه م هاهمان یدوباره به طرف م
اما ناخودآگاه  نمینشی م الیلو در گوشه کنار مامان رومی عقب م یریو خود؛ با دلگ گذارمی م میو نس
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  یقرار دارد؛ با ُبهت و ناباور یکنار گلدان مصنوع یاشهی ش  زی م یگل کامران که رودسته یچشمانم رو
 .کندی م یتالق

بدون  جانی او با ه خوردی تاب م  میو خندان نس طنتیچشمانم با نگاه پرش  چرخانمی گردنم را م  یوقت
 . تکاندی لب م ؛یآوا چیدر آوردن ه

 مبارکه!  -

بوده و با   رهیکه موشکافانه و باجذبه به کامران خ  جنبانمی به طرف بهاوند سر م شانیو پر هآشفت
 .کاودی اقتدار حرکاتش را م 

 بهاوندم باورش شده که کامران...« یعنی »

 اما... غرمی » نه«در دلم م کی

 .دهمی کامران را مخاطب قرار م  یفیظر یبا صدا  ؛یجرقه آن با

 آقا کامران... -

  رایلبم؛ گ دنیو گز طنتی با ش  ؛یکه با زدن لبخند محجوب چرخندی دار مهمه به طرفم کش نگاه
 .میگویم

 منم موافقم... دن؛ی ندارم، اگه باباجون اجازه م  یمن مشکل -

 که به گوشم برسد؛ شوق زده لب زد. یطور رلبیز  جانیدرجا با ه  مینس

 مبارکه... زمیمبارکه... عز -

ست  ساده یل یخ  ای میکه» نس کنمیفکر م  نیاما در ذهن به ا زنمی م  یدلم به حرفش؛ پوزخند پررنگ در
 باز!«کالش و حقه یل یخ ای

 .کندی مداخله م یآرام یبا صدا بابامحمد

  آوردی مامانش باالسرش تبش رو م شب؛ید نیشده بود تا هم  ضیدختر چند روزه مر نیواال پسرم، ا -
 ندارم...  ی... هروقت حالش خوب بشه، من مشکلنییپا
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 . زندی م یبا تواضع لبخند نادر کامران

 ...کنمی و رفع زحمت م شمی تون نممزاحم  گهیخوب د اریمهرجو، بس یام آقابله متوجه  -

 .پرسدی نواز مآرام و مهمان  بابامحمد

 ... ستی که درست ن  یطورنیبعد... ا یخوردی م یزیچ هی یموندی خب م -

 

همه   یبرا یو متواضعانه سر اندازدی طرفم مهم به ینگاهم یبرخاستن؛ ن نیزمان ح هم کامران
 . جنباندیم

 ...گهیوقت د هیباشه  اده،یهام زبرگردم کارخونه، مشغله  دیبا یم ولممنون  -

 .گذاردی شانه پدرم م یکه دستش را رو کنمی اش چشم درشت مجمله  دنیشن از

 ... من راه رو بلدم...نی... مهمون هم دارنینیشما بش کنمی خواهش م -

کامالً محسوس با   افتدیو به طرفم راه م کندیکتش را صاف م قهی ؛یاز زدن لبخند کمرنگ بعد
 .افتمیرش راه م که با تعجب پشت س کندیهم م یزی اشاره ر شیهاچشم

 پسرم... نیخوش اومد -

 .کنمی شانه دراز م یکه گردن از باال دیآی تا کنار درهال پشت سرمان م  حانهیرمامان

 مهمونا برو... شیمامان تو پ کنم،ی م  ییمهندس رو راهنما یمن آقا -

 .دیگوی و سپس لبخند زنان دوباره م رودیم یاغرهچشم

 پسرم. میشی ... خوشحال مجان یا نیای بازم ب -

 .کندی و با دو انگشت؛ پشت کفش را جابه جا م کندی ش را به پا مکفش  ستادهیا کامران

 .شمیخانم مزاحم مچشم حاج  -

 .شودی م لیو به طرف مان متما ردیگی سرش را باال م شود،ی ها که فارغ متا فرو کردن کفش  از
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 خدانگهدار...  -

 .کشدی را جلو مگوشه چادرش   حانهیرمامان

 در پناه خدا... شی رپی خ -

 .پرسمی همزمان کنجکاوانه م افتم،ی و پشت سر کامران راه م پوشمی را م میهای دمپا حوصلهی ب

 بود؟!  نیفقط هم جان یاومدنتون ا لیدل -

 .کندی نگاهم م یونی گوشه چشم با اپلس از

 ؟ یفکر کرد یپس چ -

 *" نهیبه س دست

 !نی بابام کن  شیرو پ تمیکه شکا  نیگفتم اومد -

 . بنددینقش م اشن یزبیچشمان ت یرو  ینیچ یجد

هم تلفن  گهید لیهستم... دل هیتر بقبزرگ  شی پ زایچنیبردن ا   تیو نه من از اهل شکا یانه تو بچه -
 ...دادمی به خودت م یتذکر جد  هی دیبا کهنیجواب ندادنت بود و ا

 .میگوی م هیدمغ و با کنا نهیبه س دست

 که گربه رو دم حجله خفه کنم؟  -

 .شودی لبانش حک م  یرو یمحو لبخند

  یحدس سه روزه حت هیکارخونه رو برات گفتم و تو؛ سر  یاز اول هم روند کار تو یبامزه بود... ول -
و سر ِ من    یستین دی... اونم فکر کرده اخراجت کردم... صبح اومد کارخونه، دیرو نداد ترایجواب م

 خراب شد! 

 .ردیگی ام مخنده علناً 

 ...ادی از پس شما بر ب تونهی م  ترایفقط م -
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 .اندازدی م اشی به ساعت مچ ینگاهم ین توجهی . بمانیو باصفا زی تم اطی ح یقدم زدن تو نیح

  جانی... بعدن اکردمی سوتفاهم رو رفع م دیچون با جانیا دهومیبهش سر بزن، نگرانته... ن -
 ... اومدیم

 .کنمی به جانب با طعنه دهان باز م حق

 آره؟  ن،ی جفتمون خراب بش شی پ نیدیترس ی که م نیو من گفت ترایبه م یزایالبد چ -

 : اصالً مسئله ترس نبود...زندی م یپوزخندصدادار

 . زندیو نافذ زل م یمقابل صورتم با مکث جد محابای ب

 ...کنهی م ی همش قاط های ... داغونه و تازگتراستیم یمسئله سالمت -

 .بندمی به جلو ناراحت و نگران پلک م یقدم با

 سرطان داره...  دهیبهش سخت گذشته که فهم  یل یحتمًا خ -

 .کشمیاز ته دل م یبا عجز آه درمانده

 واد...نخ کسچیخدا واسه ه -

. با  بودیم امره ی خ  رایکه در عجب؛ موشکافانه و گ دهمی م هیرا به طرف صورت کامران زاو نگاهم
 .پرسمی با شوک م ختهی تعجب آم

 .زندی لحن ممکن لب م نیتریشده؟*"و با جد یزیچ -

تکرار   گهید  یول کنمی م یپوشچشم یضیخاطر مرسه روزهم به نی... ایشیاز فردا سرکارت حاضر م -
 نشه...

 

با   اش،یدودنک یو بعد از گذاشتن ع کندی ام چفت درب را باز مگردشده یهاسپس در مقابل چشم  
 . چرخاندی سرش را به طرفم م ر؛یو بعد زدن دزدگ رساندی م لشیدو گام بلند خود را به اتومب
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اون االن به خونت تشنه  یو باعث شد یپهن کرد ای که تو؛ اون تله رو سر ارش دونمی م یراست -
 !  یباشه... بهرحال گفتم که بدون

 

پشت فرمان   م؛یناباور نی و در ح اندازدی فاتحانه با تکبر نگاه آخرش را به طرفم م خورم،ی که م جا
 ...زندی به طرفم؛ استارت م  ی رگیو با خ ندینشیم

 .شودی و با دلهره جفت دستانم مشت م خفناک

 ! ده؟یفهم یازم آتو داره... اما چطور یلعنت -

. اگر  شودیزده منقبض م اش؛ وحشت خاموش  ماتومیالت نیدلم از او ته پردیم  کیچشم راستم ت پلک
 ...؟ یعنیپس  دانستی کامران م

زده به رد ِ حدقه یهاوت با چشم . مبهندینشیدهانم م یو دست راستم رو  کنمی را با بهت باز م دهانم
 .  شومی م رهیخ  اشل یاتومب یرهایتا

 . دمیپرسی و از او م   رمیرا بگ  اشقهی توانستمی م کاش

 آخه؟«  ،یدونی از کجا م  یلعنت ی»تو

او پاپوش   ی برا  ا؛یاز ظلم ارش یخالص یکه من برا دانستی او هم نم  یاما حت رفتی م ترایبه م شکم
 درست کرده بودم! یبزرگ

 

و به طرف   کنمی م  بیدرب را ک رفتم،ی در ذهنم که با خودم کلنجار م شانیافکار پر یبا کل  رفتهل یتحل
 ...دارمی هال لرزان قدم برم

 . کندی تا انتها باز م  شین دنم،یکه با د شنوم ی را م  میمحض ورودم لحن خنده نس به

گل به عجب دستهتو اومده بود... به ادتینگو واسه ع.. طرف خواستگاره.  می کردی کلک! ما فکر م -
 هم گرفتن جناب مهندس، مگه نه بهاوند؟  یقشنگ
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 .راندی زبان م ری و تغ  یحوصلگی با ب بهاوند

 ! نیهمچ ،یا -

 .میگوی از عمد م یو با زدن پوزخند محو شمارمی م متیبابامحمد؛ فرصت را غن دنیند با

 فرق دارم! هیقول خودشون؛ من با بق ! اما خب... به دهیگل نخر کسچیه یاتفاقًا مهندس برا -

بهاوند   اکشنیاما... اما ر ردیگیدندان م ر یبا تاسف لبش را ز حانهی و مامان ر کندی درجا کپ م  مینس
با تلمق و   ردیگی که لبخندم عمق م آوردی اش را باال مام جالب است... چنان گردن جمله  دنیبا شن 

 .دهمیاو ادامه مچزاندن

... البته که میشب؛ فسنجون پرمغز درست کن  هیشون مامان جون، ازم قول گرفتن که واس  یراست -
 هم هست که چه بهتر...  دیع گهیچند وقت د

 .کنمی اش؛ با آب و لعاب نطق منسوزاند یکه برا  شوندیبهاوند سخت و فشرده م فک

 می) اشاره مستقجانیاز ا کهنیقبول کرد، مثل ا یهم فور شونیشون کردم... ادعوت  دیواسه شب ع -
 خوشش اومده...  یلی( خ ییرایبه خانه و هال نحوه پذ

  

 اد؟ یخوشش ب دی: چه باحال، مگه نباخندد یبا تعجب م  جیگ مینس

 .دهمی م هیتک ستادهیستون گچ هال ا به

هم رو  ی سبک خونه و زندگ نی .. با ا.کرده یور زندگ... چون مهندس تمام عمرش رو اوندونمی نم -
 واسه اونه...  کنن،یم  یزندگ  هایی خودشون مثل اروپا کهنی... نه ادهید آلم یف یتو دیشا

 .کندی کمال تعجب بهاوند با طعنه مداخله م در

در ظاهر خالصه  زی... همه چهیو ِمنش اخالق کردن و کجا... مهم فرهنگ  یکه چطور زندگ ستیمهم ن -
 ...شهی نم
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 .پرسمیم می مستق  ییپروای و با ب  زنمی م یپررنگ  شخندین

 شه؟ی خالصه م یوقت تو چاون -

 .کشدی صورت ملتهبش م یرو یدست کالفه

 نه چشم ظاهر. دید  رتیبا چشم بص  دیکه با یترمهم یزهایچ -

 .شودی م زانیبهاوند آو  یباز از بازو میکه نس کشمی ابروانم را با تعجب باال م جفت

 گلم! هیهات مفهومآخ قربونت بشم... تو چقد جمله  -

 *"  زیتمسخرآم

  زندیم  یپف  میاما نس رودیبهم م یغره توپچشم حانه یرکه مامان  آورمیعق زدن را در م  یو ادا 
 .دیگویم دنیخند نیو ناز ح  رخندهیز

هم شوهرت رو   قهیدق هیکه  نمیبی وقت ماون شهی م بتیشوهر خوب نص  هیشاءاهلل توام ... انزمی عز -
 !یکنی ولش نم 

 

 .زنمی حرفش م نیبه ا  یپوزخند

 ... شمینشدم و نم  یمرد چی ه ِزونیوقت آو چیه  -

 .دهمی و بامعنا ادامه م زتریآمبه بهاوند طعنه   رهیخ

 تموم باشه...  یچشق و مرد همهاگه اون مرد؛ ع  یحت -

 : واو چه بامزه!شودیباز نخود آش م  مینس

  دانستی ... و خدا مدارمیپرشتاب به طرف اتاقم قدم برم  یهاو سردرگم با حرص و قدم  رانیح
 ... کردمیاش نم تا خفه  گرفتمیخودم را مقابل خار درچشمانم م یطور جلوچه
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... حقش نبود  ترایم یدارد... طفلک اجی احت شهیاز هم شتریحتمًا به من ب رفتم،ی م ترایم دنیبه د دیبا
 هم نبود!  یاگر دختر خوب یحت  ستیو ن

 )ترایپدر م ییالی) دوساعت بعد، خانه و 

 

 .دهمی م دهیپر یرنگ و رو یترایو به م دارمیش چشم برماتاق  کیش  ونیاز دکوراس متعجب

 ت خوبه؟ خونه خود   ای رسنیبهت م  ؛یخوب   جانیا -

 .زندی ام مبه جمله یدرد آلود پوزخند

دلم رو خوش   زای چ نیست اما اگرم آماده یو سرساعت غذا ستمینگران غذا ن گهیکه د نهیا شیخوب  -
 ...کنهی نم

 .کشدیم یو مرتعش آه سرد دهیپر رنگ

 ... زیچ چی... هکنهی دلم رو گرم نم زیچ چیه گهید -

 . کنمیم زمزمه ارادهی و ناراحت ب  نیغمگ

 کامران...؟  یحت -

 وار و حزن آلود با درد سوزناک دلش.بغض  خندد،یم

 ... خوادی نم که منواون -

. در وجب به  زندی م هیتک  اشیخواب تخت ِالکچرکه با خوش  شومیم کیبه طرفش نزد  اریاختی ب
 است. دایهو اسیو  یدیش؛ ناامصورت  یوجب صورت اجزا

 .کنمی لب از لب باز م دوارانهیو ام زنمی م اشی به بازندگ یکوتاه نچ

  داشیپ هوی  امیاوج بدبخت  یتو دم یکه د یهست یدختر نیو بهتر نیتری...! تو از نظر من؛ قوترایم -
 شد و دست منو گرفت... 
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 .نشانمی اش متر به صورت مغموم و دمغو محکم  یرا جد نگاهم

 هیکه به کل خودمو باخته بودم؛  یاز من یجوررفته چه ادتی... یو راه چاه نشونم داد یکمکم کرد -
 زانو نزنه و التماس نکنه؟   ایو امثال ارش ایارش  یکه جلو یساغر ؟یساخت گهیساغر د

 

 . لرزدی اش مچانه  روحی و با چشمان گود افتاده با صورت ب درمانده

 ...کسچ یهم نداره با ه یسرطانه، شوخ  نی... ایساغ  کنهی فرق م نیا -

 .کنمی زمزمه م یدواریدارم اما با تحکم و کوبنده با امغصه لرزند،ی متعاقب م میهاو لب  چانه 

عالم فرق   یبا همه دخترا ی... تو حتیتونی کن، تو م... باهاش مبارزهترایدرمون کن... بجنگ م -
...؟ تو  ترایم ادتهی... یرو ندار هی بق دنیطاقت درد کش   ،یدار ی... ذاتت خرابه اما دل مهربونیکنیم

دل نبند؟   یارزش داشته باشه؟ جزء خودت به کس دیاال خودت نبا ای تو دن زیچچی ه ؛یگفتی که م ینبود
چرا   ترا؟یم شدهی نباش... حاال چ   کسچ یرو نکن؟ جزء خودت به فکر ه کسچی جزء خودت التماس ه 

نقاب بزنه   تونستی با اون همه ظلمش جلوت نم  ایکه ارش یترای! مییترایدختر؟ تو م یخودت رو باخت 
  دشیاما سفت و سخت تهد کردی تنم رو انکار م  یرو یهایکه همه اون کبود ی بده... همون  بتیو فر
با   یحت یاز اون رو به اون رو شد   شدنیداغ گذاشت، تو با د خی پام س یکه رو یباراون  یحت ؟یکرد
 ترا؟ یم ادتهی ؟یرو زد  ایارش دی م... قسقط شدن بچه  یمسبب اصل  دنیفهم

 

... رومیاش فرو متر از همه وقت به آغوش خواهرانه مظلومانه کند،ی باز م  ی را با مظلوم دستانش
هم جور ِ   ترایجور... م کیهرکس  م،ی کردی ها دست و پنجه نرم مها و مشقت از رنج یبارهردو با کوله

 !یوس یبدتر با ما

 

 .کندی زمزمه م یدارخش  ،یتودماغ یبا صدا میشوی که م ترآرام 

 ...یهم نبودکارخونه  یچند روز؟ حت  نیا یکجا بود -
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 .میگویم  یحوصلگی و گرفته با ب  اندازمیباال م یاشانه 

 ... رفتی ش رو نداشتم... دلم به کار نم حوصله -

 . وسیو ما فروغی اما ب  اشیایدر یهابا آن چشم  کندی براندازم م موشکافانه

 افتاده؟ یاتفاق ؟یواسه چ -

 هیبحث را به حاش  نیبازگو کنم، بنابرا  ترایرا به م  ایاز ارش اشی در مورد کامران و باخبر خواهمی نم
 . برمیم

 ...کنهیبهاوند داره ازدواج م  -

 .کندی تکان م  نیبه طرف یمتاسف سر ،یفیبا اخم ظر هیاز ثان یکسر در

داره ازدواج کنه البته که اونا عقد  یب یچه ع .حاال.. شدهی ! گفتم چیواسه اون سه روز غمبرک زد -
 !هی عیداشته باشن کامالً طب  یاهنوز خونه خودشون نرفتن و اگه هم باهم رابطه  یکردن منته

 : چرخانمیدر حدقه م چشم

 د؟ یجا کشمنحرف! فقط فکرت به اون -

 : کندی لب کج م  حوصلهی ب

دوران  دیکه دارن ق خوادی جونش رو م   میبهاوند، نس کهنی.. ا. جاستن یهم شی اتفاقًا قسمت اصل  -
کم  میآ، نس میخودمون ی! ولرنیعسل بگ سقف و ماه  هی ری تا باهم برن ز زننی رو م  ینامزد  نیریش
 !ستین  طونیش

 .جوئمی حرص و خصمانه لب م با

 جلوه بده...  کیبهاوند کوچ  شی تا منو پ کنهی م یکاراهیاز عمد  کنمی ... همش حس مهیجورهی -

 .کشمیم  یتر پوف و کالفه  ریمتح

 ...ستمین نیباصالً بهش خوش  یول دونمی نم -
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 .دهدیجواب م  یتفاوتی با ب ترایم

 از حسادته! -

اش و چشمان گودرفته روحیب  یهابا آن لب  یکه با خونسرد زنمی ر زل م با ُبهت ِبر بِ  خورم،ی م جا
 . کندینگاهم م

باعث شده   م؛ی... حسادت به نسی ن یطرف مقابلت رو نب یهای تا خوب کنهیم یها کارحسادت با زن  -
 توجه کن که تو؛ چشمت دنبال شوهرشه! نمی... اما به اه یجور  هی یحس کن ؛یتو بهش مشکوک باش 

 

 .زنمیم یااحمقانه  شخندین  زیتمسخرآم

به در کن... تو  دونیرو از م  مینس یگفتی و م یزدی حرفا نم  نیتو که از ا ترا؟یم یشد لسوفیف -
 رون؟ ی بهاوند بندازم ب یرو از زندگ  میبهم که نس یگفتی نم شهیهم

 .فرستدی م  نییکرده سرش را باال و پاو بغ  داغان

 ! بردمی داشتن ِ کامران رو باخودم تو گور نم... حداقل داغ دوست گمی رو م  نیاالن هم -

 .کندی دوباره نطق م ترایکه م  فشارمیهم م یو مغموم پلک رو نیغمگ

که  کردمی نم یباز... اگه لجرو هم زم ی بر  ایتا با ارش آورمیکه ُکفر کامران رو در نم   نیخاطر ااگه من به -
بازش  با زن ِ دو رو و حقه هاشی جاش کنار کامران و گرفتارور تا به مثالً عشقم برسم و به برم اون 

پدر   یشاک یدخمه؛ صدا نیا یتو هرشب و هر روز  کهن یاالن کامران رو داشتم نه ا دیشا  دم،یرسیم
 اشم که بشنوم... جفتشون مجبور ب  یتوجهی خاطربومادرم رو به 

 .دهدیو َاَمال و آرزو ادامه م دیامی و ب کندیرا از هم باز م  دستانش

حوصله منو   گهیبابا و مامانم د  یشدم... حت از همه جا رونده  ین یبیاالن اوضاع منو... م ینیبی م -
 ...کننی شونم دارن منو تحمل مبچه  کهنیخاطر ا ندارن... فقط به 

 . زنمی با اندوه و سوز لب م رلبیز ارادهی ب
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 جانم به قربانت حاال چرا...  یآمد -

 .دهدیادامه م یب ی با سوز عج ترمحزون 

 حاال که از پا افتادم، حاال چرا؟  -

 .شودی م  فروغی کدر و ب  شیهاچشم یو سو کشدی م یآه

 ...  اری دست بکه نتونستم بهش برسم، الاقل تو؛ بهاوند رو به من -

 .زندی م مواجصورت هاج  به یکمرنگ  لبخند

دلش؛ مغلوب دلش کن،  یباز یواسه خاطر خودش؛ با خودش تقابل کن... بجنگ... اونو تو »
 شکستش بده ساغر.« 

*** 

 

 یهایحراج   یکی از  ترایتا زانو بود و همراه م اشیبلند  دم،یخاص کش یلباس صورت  یرو یدست
امشب   یهمان یم یبرا نی. بنابرانشستی م یدوخت به تن هر زن خوش  یلیبودم. خ  دهیخر  سیپار
 .را بپوشم  کی ش اریمدل ساده اما بس نیدادم ا حیترج 

از   یراض  فش؛ی با تک دستبند ظر اندازمی را هم در گوشواره و گردنم م  ینیپالت ورآالتیِست ز کنارش
  ری ز یحت زنمی پاف م میهاپشت گوش گردن و  ریرا ز امی ادکلن هلند شهیش ام؛ی و امروز  تیال کاپیم

 . پاشمیم  نیری گرم و ش حهیهم از آن را میهانبض مچ 

... اما  انداختی م بنی و سرش را پا دهیهرچند بارها چشم دزد م؛یایامشب به چشم بهاوند ب خواهمیم
به دست آوردن دل شکسته بهاوند؛ پا   یبرا کهنی... اشدی سرم اکو م  یمثل ضبط تو ترا؛یم یهاحرف 
 ...!گذاشتمیم  شیخط قرمزها یرو

 

هم چهار خط   شک ی طرح ش یو رو بودی تا ساعدم م اشن یکه آست یصورت راهنیوآماده به پ  حاضر 
پارچه؛ صاف و   ری ز زیبه واسطه اسفنج ر میهاکه جفت کتف  شد،ی م دهیاش دقسمت باالتنه کیبار
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را  میبلند زمستانه تا زانو  یشطرنج یو مشک دیسف  یمانتو راهنم،ی پ یرو گرفت؛ ی قرار م  کدستی
و با   بندمی گوشه سرم با سنجاق م یآن را حالت لبنان دم؛ یسف یدیپوشم و با انداختن شال مرواریم

 ...رومی م رونی از اتاق ب د؛یسف  یدست فیگرفتن ک

 .داردی را هم برم شیاو چادر قواره  شودی بلند م  شیاز جا یراض دنمیحاضر و آماده با د حانهیرمامان

 دخترم... یماشااهلل... ماشااهلل ناز شد -

و  کنمی اش را باز مبا دقت گره برمی و دست جلو م  اندازمیزده م یاکه گره ساده اشی به روسر ینگاه
سنجاق   کی ؛امیدستف یدر انتها از داخل ک آورم،ی صورت گردش م یرا صاف و مرتب جلو اشی روسر
  تی با رضا زنم؛ی م اشی مشک یکناره روسر یام را با خونسردم زاپاس گذاشته شال یکه برا زی ر یصورت 

 .زنمی م  یلبخندکمرنگ

 حاال بهتر شد...  -

 .کندی را لمس م اشی صورت  زیسرانگشت سنجاق و گره ر با

 رو نگه دارم...  می روسر ای  رمی! مونده بودم چادرم رو بگ یِا چقد خوب بست  -

 .دهمیتکان م یچهره باز سر با

 جمع ِ خوبه... تی روسر فتادنی الاقل حواست از ن یطورن یا یسخته ول کمی  یپوشی چون چادر م -

 .چرخانمی گردنم را به اطراف م یبا کنجکاو شومی متوجه نبودن بابامحمد م  ناگهان

 ومده؟ ینبابا کوش؟  -

"* 

 نقدیچرا ا گهیکه هست د نی بخره اما من نذاشتم... ماش  ینیری بره ش خواستی ... ماطی رفته ح -
 کنه...  تی خودش رو اذ

 .دهمی تکان م  نی به طرف یسر مطمئن

 ...م یبر  ،یکرد یکار خوب  -
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با   بودم؛یم میهابوت مه ین دنیآشپزخانه به طرفم که درحال پوش یها و گازهااز چک کردن المپ بعد
 .شودی م  کیخنده نزد

 تر که...واست راحت  یگرفتیم هاپ ی و م بیز نی... خب از ایریبنددارا بگ نیاز ا یخب مجبور -

بابامحمد کنار حوضچه   دنیکه با د کنمی کمر صاف م  یو با خستگ بندمیرا م امی آخر بوت توس  بند
و به طرفش قدم   زنمی م ینیلبخند غمگ بود؛ی ستاره مآسمان کم یو درحال تماشا ستادهیا زدهخیمه ین

 . دارمی برم

 بابا؟  -

 .کنمی صورتم م مهیضم  یح یکه لبخند مل  گردی به طرفم برم  مسکوت

 م؟ یبر -

  حانه؛یشدن مامان ر کیکه با نزد افتدی راه م یبه طرف درب آهن یق ینفس عم دنیبا کش حرفی ب
 .پرسمی نگران م

 ناراحته؟ کنمی بابا حالش خوبه؟ چرا حس م -

 . ردیگی دست م کی طرف چادرش را با  دو

... دلش بعد  آدی نم یلیهم خ هیسم  آره،ی همش بهونه م زنهی سر نم  نایبگم، دلش ُپره... س یواال چ -
 حاال...  یهاش خوش بود ول به بچه  یاون تصادف کوفت 

 .کشدیم یو دلخور آه سرد  نگران

 ...!نیمون شده اچرا عاقبت  میدونی نم -

را   ری دزدگ ؛یو بعد از بستن درب آهن  کشمی م  رونیب فمی ک یرا از ال چیتود افتاده سوئ یبا سر مغموم
 . پرسمیو همزمان از مامان م زنمیم

 ست؟ ی الزم ن یزیچ گهید ن؟یخوای م ین یری فقط ش -

 .کشدیدرب عقب را م رهیدستگ
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ها رفتن خونه بزار هروقت بچه  گمی اما من م میریهم بگ یزیچ  یروشنچشم هی گهی واال بابات م -
 وقت...خودشون؛ اون 

 

  یچ یرا داخل جاسوئ   چیو با نشستن پشت فرمان؛ سوئ آورمی خود نم  یاما به رو شومی ناراحت م یکم
 . ندینشیشاگرد م یصندل   یکه بابامحمد کنارم رو کنمی فرو م

 ...رانمی و با آرامش م زنمیلب استارت م  لبخندبه

 .کنمیکج م  یرو به بابا و مامان سر کنمی توقف م  یپز ین یری فروشگاه ش یجلو

 ن؟یخوای نم یزیچ گهید -

 . پرسدیمتعجب م حانهیرمامان

 ؟ یبخر یخوای تو م -

 .دهمی را فشار م  رهیو لبخند دستگ نانیاطم با

 پس من رفتم... -

 . زندیم مینرم صدا بابامحمد

 ساغر؟  -

 .ردیگی پولش را به طرفم م فیکه ک کنمیم  لیسرم را به طرفش متما یجی تعجب و گ با

 ...ریالزم بود بگ  یهرچ -

 . شودیآلود منگاهم حزن ریدلگ

 پول هست بابا... بزار باشه...  -
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را   امیدست ف یو همزمان ک  شومیم ادهی پ نیو پکر از ماش  یکند که با گرفتگ یدر سکوت نگاهم م یکم
داخل فروشگاه  بلندمه ین یهااز راه دهان، مصرانه با قدم ق یسه نفس عم  دنیبعد از کش دارمی هم برم

 ...شومی ص فروشگاه ممخصو کیاتومات یهاخچال ی  یپر زرق و برق با کل 

 

 .کنمی درب عقب را باز م کشکالت؛یش  یو بسته بند ینی ریدست گرفتن جعبه ش با

 ... ریرو بگ نایا زحمتی مامان ب  -

 .شودی که اعتراض مامان بلند م شومی م ریگیجا نیداخل ماش  دوباره

 بس بود.  ین یری تو؟ همون ش یکرد یولجرج قدن یچرا ا -

 .زنمی استارت م   یبا خونسرد تفاوتی ب

خونوادشونم   ی... مخصوصًا گفتهیجور هی می... گفتم گل بخرگهید زهیکجا بود؟ دوتا چ یولخرج  -
 مستبدن!

 . پرسدیهاج و واج م حانهیرمامان

 ؟یچ  یعنی ی که گفت ینیا -

 .شودی صورتم حک م  یرو یلبخندگذارا

 ! یو سنت یرت ی غ یعنی -

 ! خوردی به بابامحمد برم شکی زورگو، چون ب  نگفتم

  ییتا کی اشان؛ محله و کوچه دن یاما با د کشدیطول م یساعتمین  م،یرسیم میبه خانه پدر نس  تا
 . رودیبا تعجب باال م  میابرو

 ه؟یطورشون چهوضع  نایمامان ا -

 .دیگوی اما مامان تند م کندی درب طرف خودش را باز م بابامحمد
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 وقته بازنشسته شده...  یلیباباشون رو دارن وگرنه باباشون خ یتا پسراش هواخوبه، سه شونوضع  -

از   ی. کفربندمی فرمان را مهمزمان قفل  یسوال و کنجکاو  یبا کل م؛یبودن خانواده نساز مرفه  متعجب
 . شومی و بابامحمد ملحق م حانهیبه مامان ر زنمی را هم م ری و دزدگ  شومی م ادهیپ  نیماش

و چشمانم را با    رمیگیم میهاانگشت  یال حوصلهیرا ب  امی دست فیزنگ؛ ک  یبعد فشردن شاس که
 !شودیباز م  یحرف  چیکه باالخره درب بدون ه چرخانمی در حدقه م یکالفگ

جابه  یمبل سلطنت یو رو کنمیرا کنار هم جفت م  میپاها حوصلهی ب ن،یهمه جو سنگ نیاز ا معذب
  م؛یو بابامحمد هم همراه پدر نس  زدی حرف م  میبا مادر نس ییروبا خوش  حانهیر اما مامان شوم،ی جا م

 . بودندی مشغول نگاه کردن اخبار م

 

را روشن   نترنتمیو ا آورمی م را در متلفن  م؛ینامربوط برادران نس یهااز نبودن بهاوند و حرف  خسته
 .فرستمیم  امیپ ترایو به م کنمیم

 !«ومدهیسررفته... اونم ن حوصلم  یشون، ول خونه  »اومدم

  امیدم دستم؛ پ یاما با لرزش گوش  کنمی را چک م رکتمیدا یالیخی سپس با ب فرستم،ی م زانیآو کریاست
 .خوانمی را در ذهن م ترایم

 تا هوات عوض بشه گلم«  ییجا  اطیجاش برو ح واسه اونا... به یزی چ دیرفته خر دیبابا، شا آدیم »

 .کنمی م  پیو تند تا دهمی را جلو م میهاکه لب  فرستدی م میچشمک برا کری بندش است پشت

 بالکن دارن که داداش بزرگه رفته بساط کباب پهن کنه!« هیندارن  اطیح  ه،یآپارتمان شون»خونه 

 . کندیم پ ی تا میبرا عیسر یلیخ

 !«یخالص شد یشوهری اون شد و از ب  قسمتت دیخب خره برو رو کار داداشه، شا »

فرستادم و نتم را   رونی نفسم را ب یباز سند کرده بود که کفر  شین  کریاش، چند استاتمام جمله  بعد
 خاموش کردم. 
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 هابه یغر کهی نشسته بودم، جا جان یدر ا شهیتر از همرا دوست نداشتم، معذب  جانیگرفته ا یهوا
 وخانواده همسر بهاوند هم حضور داشتند. 

 .شودی م دهیبه طرفم کش میکه نگاه نس شومی بلند م  میکالفه از جا 

 ؟یالزم دار یزیجانم ساغرجون، چ  -

 .زنمی خود را باد م ترکالفه

 ...گرمهکم ی -

 . پاشدیم م یبه رو  ینیدلنش  لبخند

 اتاق من... میبر  ایباشه ب  -

و به طرفم قدم  چاندی اش پاش را دور شانهپررزق  اشی تکان دادم که چادر مجلس یموافقت سر با
 برداشت. 

 ... یدوست دارم نظرت رو در مورد تابلوها بگ یراست -

 .افتمیکنارش راه م یکنجکاو با

 ؟ یچه تابلو -

در مکث    یانتها یجلو ؛یاپ یپ لی و شما شکلک یکه بعد از چند در ِ  میشویرد م  کیبار دوریکنار کر از
اتاق در    زند؛ی المپ را که م دی. کلکندی و آهسته در را باز م دهدی را فشار م ره ی و بعد؛ دستگ کندیم

 . رودی فرو م ی نور و خاصکم یروشنا

 و محو!  کی. تاربودی و خفه م ریجور دلگ  کیاتاقش؛  یفضا

 . کندیم تمیبه داخل هدا اردگذی و دستش را پشت کمرم م زندی م  یتعجبم؛ لبخند کمرنگ دنید با

 ...کنهی م تمیاذ ادینور ز -

ش  داخل اتاق  یچرخ ارادهی . بشومی گرفته اتاقش م یبا قلب تندشده از دلهره داخل فضا  ترمتعجب
 .دهمی و بزاق دهانم را به زحمت فرو م زنمیم
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 ... جانیا هیجورهیخوف دارم...   یکی برعکس تو من از تار -

 .کندی و تعارف م   پاشدیم میبه رو یض یعر  لبخند

 ن؟ یبش -

 .کنمیزمزمه م  رلبی و پکر ز دمغ

 خوبه... یجورن یهم -

شده   یکارکنده نهی دو در با آ یمشک یواری. کمد دچرخانمی را در چهارطرف اتاق م قرارمی نگاه ب  سپس
 درب کمد!   یرو

  نفرهکیخواب اش با تخت ست  هیبدون پا یبا صندل  یشیلوازم آرا زیکف اتاق؛ م یمترنه میگل
 یهاهم کرم بودند. اتاقش؛ فاقد هرنوع نور و رنگ  شیارپرده یو ز یاسهیپرده پل  یحت  رنگی کرم

 ! روحی روشن بودند، کدر و ب 

 گفت:  ش یخواستم دهان باز کنم که زودتر با صاف کردن گلو متعجب

  هیتابلوهام رو   ایب  یتا جوابت رو بدم...راست ستیاالن وقتش ن یول یبگ یخوا ی م یچ دونمیم »
 ه؟«ینطر تو چ نمی... ببنگاه بنداز 

مرا   یجور کی خواهدی . مشخص است که مشودی وجو مو مشغول جست  شودی ش خم م تخت  ریز
 را فراموش کنم، اما چرا؟ میهاسرگرم کند تا سوال

 

 .. ناهاشیا -

درجا   اشان؛دنیکه با د دهمی ُسر م ش یاهم را به تابلوهامغموم و سرگردان نگ اش؛زدهجان ی ه یصدا با
 . زندی خشکم م

 .پرسمی زده م رتیو ح  نمینشی زانو م ی رو  میگل یرو متعجب

 کار خودته؟  -
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بلندش   یتاب نشسته و موها  یکه رو  یدخترک  یتابلو  یبه تخته شاس یو دست زندی م یمحو لبخند
 .زندی چنان زل مهم دیبه غروب خورش یرگ یبا خ  کند،ی م یدر نوازش باد در هوا هنرنما

 .کنمی لب از لب باز م ارادهی ب زدهرت یح

 بودم... دهیند یزیچ  نیقشنگه... من تاحاال همچ  یلیمحشره... خ  نیا -

 بود... یزها یچ  نیهمچ دنیتموم ذوقم کش یزمان هی:  زندی م نهی طمان لبخند

 .کشمی گردنم را باال م ری و متح گنگ

 ؟یکشی نم گهیواقعًا... پس چرا د -

 .کنمیم  کیچشم بار یکه متعجب و سوال ندینشیم شیهالب  یرو تبسم

 داره؟  یعلت خاص -

 .سابدیهم م یرا رو شیهاچندبار لب  مغموم

 ... راحت باش...اری گرمته... مانتوتو در ب یراست -

 . کندی صورتم جاخوش م یرو  یتیبا نارضا اشی بودن و دو دلمحتاط همه نیاز ا ینیچ

 ... یهرطور راحت یول ی مشکوک -

  یبا کنجکاو راهنمیپ  یکه نگاهش؛ رو آورمی در م  لیمیو با حرص و ب  کنمیرا باز م میمانتو یهادکمه
 .ماندی م  رهیخ

 چقد نازه...  -

 . اندازمیم م آرنج  یو رو آورمیرا کامل از تنم در م مانتو

 ! یمرس -

و در   رودیم  اشی شیلوازم آرا زیاش؛ صامت به طرف پشت مکه حوصله ندارم که با برخاستن  فهمدیم
 .کشدیم رونیب  زشیرا از پشت م  یگرید یتابلو م؛رت یسکوت البته تعجب و ح



 دل رهیچ

595 
 

 توعه... یبرا نیا یراست -

 .کنمی خودم؛ شوکه استوپ م  ینقاش دنیکه با د اورمیببهانه  خواهمی م حوصلهی ب

 .ردیگی و هنر بکرش را به طرفم م خالقانه   یو تابلو کندی م یکوتاه خندهماکشن یر از

 نه؟ ایخودت بکشم  هیتونستم شب نی بب  رشیبگ -

. نگاهم وجب به  رمیگی م یخاص  اطی دو طرف تابلو را با احت م؛یهابا دو دست  رفتهل یو تحل یناباور با
 یهاو لب  یفوقان  ین یب ؛پهنمه ین  یابروها یها حتمژه ؛یاقهوه یهاچشم یرو رتیوجب با ح 

 !دارهیو چانه زاو دهیصورت کش تیو در نها  امبرجسته مه ین

انجام نداده بود و  میبرا  یکار باارزش نیتاحاال همچ  کسچی! هیهنر یتابلو ک یشاهکار بود تا  نیا
 بود. ختهیام را بهم ربخواهد تمام معادالت زنانه  کهآنی حاال؛ حاال خار در چشمانم ب

 !میبود... اما نس  دیکارها؛ از همه کس بع نیا آخر

 ! دادی به آدم م یب یحس قر یگاه شیهاخنده  یحت بودی همه خاص و مرموز م نیا چرا

  التونیاز فام  یتعجب کردم که چرا بعض دم،ید حانهیخاله ر  آلبوم یعکست رو تو یوقت  بارن یاول -
از   ی... غرور و سرددمتید کی بار از نزد  نیاول یکه برا ی... تا وقتزدندی حرفا رو م نیپشت سرت ا
... در  شدمیم  موجودت بود که ناخواسته روت زو یتو یزیچ هی. اما در کنار اونا؛ ..زدی چشمات داد م
 همه غم و حسرت تو صورت وجود داره...   نیکه چرا ا  شدمی مورد کنجکاو م

 ...شودی اش خشک م صورت محزون ینگاهم رو ارادهی ب خورم،ی م جا

 رهی به تابلو خ  تیاهمی ب میاما نس کردمی و صراحت کالم را ابدًا از او را نم ییگوهمه رک  نیا توقع
 افزود:  ین یی و با ولوم پا بودیم

چرا  دونستمی نم  دمت،ید کیاز نزد کهن یتا ا  کردمیبودم اما باور نم  دهیدر موردت شن یزایچ هی -
که شوهرت چقد   دمیشن  حانهی از خاله ر یبار که سرکار بود هی... یکردیسرد با من برخورد م نقدیا
 ...رانیا یو اومد یازش جدا شد عیاش؛ سرکرده و توام با زندون رفتن  تیاذ

 



 دل رهیچ

596 
 

در مورد عالقه من به  یزیچچیه م ینس کهن یبلکه از شرم؛ شرم ا ینه از ناراحت اندازم،ی م  نییرا پا سرم
 و من... دانستی بهاوند نم 

 .ندینشیام مشانه  یکه دستش رو کشمی از ته اعماق دلم م یآه  اریاختی ب

حساب   ترک یخواهر کوچ هیعنوان من به  یبشه اما رو نیبهت بگم تا دردت تسک  یچ دونمی نم -
 ...ساغر  دمی تو انجام م  یخوشحال  یبرا ادی از دستم بر ب یکن... من هرکار

رفتن   نییکه قصد پا  ینی... گلوله سنگمیدر راس گلو دیدوان شهیبغض ر  تپد،یم  یب یطور قر کی قلبم
 .دهدیگرم کننده ادامه ماست اما او؛ دل  نییندارد... سرم پا 

هم به  شهیمهرت به دلم افتاد... هم دمت،ید یاز وقت  دونستی خدا م  یمن خواهر ندارم ساغر... ول -
 !زدندی باشه که پشتش حرف نامربوط م  یبهاوند گفتم که ساغر امکان نداره؛ اون دختر

... مثل خواهر نه زمی عز  یمنو خواهر خودت بدون خوامی مه به تو... محس نیتابلو هم نشونه ا نیا
 . .. یها... خود خواهرت بدون

تا جوابش را دهم که با سکوت   کندی به ذهنم خطور نم یاواژه چیم، در واقع هصامت  صامت
 !شودی اش داغ مراستم از برخورد ِمهرخواهرانه  و گونه  زندی م ین یری دارم؛ لبخند شکش 

 

طور   کی. اما ته دلم کنمیشده نگاهش مو خشک  ر یو محت  ندینشیام مگونه یدستم رو ارادهی ب
 .شودی ولوله م  یبی عج

نکرده  یباهم روبوس گاهچیتر؛ هصادقانه بامن حرف نزده بود و از همه مهم  طورن یهرگز ا هیسم 
 ! میبود

با من سر    یکه از بچگ بودمیم  یناتن  انیو س  هی. نکند با سماندازدی مرا به شک م م؛یامشب نس  رفتار
 . بودیم مانن ی. تا بوده؛ تفاوت آشکار و جنگ و جدال بداشتندی م زیست

  یو... و صدا شودی باز م یژیق یکه در اتاقش با صدا  فشارمی هم م یو کالفه چندبار پلک رو سرگردوم
 .شنومی نفس مرا با نفس  امی م یخاص عشق قد
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 ... مینس -

 .دیگوی م یمسلط با لحن آرام میاما نس شومی م پاچهدست

 شده؟  ی... طورزمیجانم عز -

خودم؛ با جان   یاش را رونگاه مردانه نیسنگ هیکه سا دوزمیچشم م یواریبه بهاوند به کاغذ د پشت
 .کنمی و دل حس م

 قلبت...  نگران شدم که نکنه باز یومدین زنم،ی بالکن دارم زغال باد م یتو ساعتهم ین -

ش؛ با چشم و ابرو به لب  دنیبا گز  میکه نس چرخمیاشان مبه طرف  یرارادیبه سرعت و غ خورمی م جا
 .کندی بهاوند اشاره م

 ... آمیحالمون خوبه... تو برو، منم االن م زم،ی نه عز -

 هوک ی دنم؛یو قصد رفتن دارد که ناخودآگاه با د دهدی تکان م نیبه طرف  یسر حواسی ب
 . زندیلب م  میو تعصب رو به نس  ظیبا غ  رودیچنان درهم م شیهااخمگره

 !ادیجلو داداشات ن یطورنی چادر بده، ا هیبهش  -

 .کندی اش مهار مشدهچفت  یهااش را پشت لب خنده  میحرفش؛ اما نس نیاز ا کنمی م سنگکوب

 من... برو... یرتی رو غ... بزمیچشم عز -

 .کنمی که مبهوت به خودم اشاره م شودی واز اتاق به سرعت خارج م کندی نفسش را تند فوت م کالفه

 منظورش من بودم؟ مگه من چمه؟ -

 .اندازدی باال م یاشانه  یخنده و شوخ  با

  دیبا یعنی ... رونی ب رهی دخترا م هون ی بهاوند ع جا،نیا آدی ... البته دخترخاله من که مدونمیچه م -
 اهلل ان باهم!جن و بسم  ،ینی بب

 . پرسمی م تیبا اخم و حساس ارادهی ب
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 کرده؟ یت کارحتما دخترخاله  -

 . کندیم بیهم ک یرا رو  شیهالب  متفکر

 سره بهاوند بزاره!سربه  آدی بگم واال... مرض داره، خوشش م  یچ -

 . غرمی و در دل م شودیدستم مشت م ناخودآگاه

 !«نمیت رو نب دخترخاله  کهنیا »مگه

 

 یاروزهیرنگ و نگار فچادر خوش   کیو رو کردن داخلش؛   ریو بعد از ز کندی در ِ کمدش را باز م حرفی ب
 . ردیگی ومقابلم م آوردی در م

 ... زمی عز  ایب -

دادم بدون   حی خواستم امتناع کنم اما بعد با تصور اتفاق چندسال قبل و واکنش بهاوند؛ ترج اول
 را بپوشم.   یمخالفت کردن چادر مجلس

با محبت چادرش را   مینس ستادنم؛یبا قامت ا گذارمی م واریرا کنار د میو تابلو شومی خم م  نیبنابرا
 .اندازدی سرم م  یرو

 ...آدی من... چقدم  بهت م یوا -

 . زنمیم یپوزخند تلخ  گرفته

 اما االن نه... دم یپوشی قبالً م -

باز   میدر را برا بود؛ی صورتش م  نفکیکه جزء ال یو برعکس با لبخند کندی است که سوال نم بیعج
 . کندیم

 ...هیبق  شی پ میبر ایپس ب  -
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متفاوت   یبا حال   ،یپوشش حجاب ن یکه به واسطه چادر و احترام به ا  یو خانمانه با حس خاص خرمان
خواند   رلبی ز  یزیچ تی با رضا دوی درخش شیهاچشم دنم؛یرفتم که با د  حانهیمامان ر شیپ شهیاز هم

 و به طرفم فوت کرد! 

 

آلودش  البته با آن دستان گوشت  بودی م یگرمکه زن تپل و خون  میمامان نس رود،ی لبم که باال م گوشه
 .دهدی نشستن تکان م  یدستش را به معنا کردند؛ی مدام شره شره م  شیکه النگوها

 ...زمیعز نیبش  جان یا ایب -

  ابمییکنم که او را هم کنار بابامحمد م دایتا بهاوند را پ  چرخانمیچشم م یبا حس ِ وافر ناخودآگاه
و عجبا گلگون  بازدی رنگ م  یبی از شرم عج میهاگونه ارادهی رتم؛ ببه صو اشیرگ یخ دنیاما... اما با د

با قدرت   کندی در درون قلبم نفوذ م یندیو خوشا  نیریتوام ش بیبا حس قر شومی ... داغ مشوندیم
روزبه برادر بزرگ؛    شوم؛ی م ریگی جا حانهی.کنار مامان رکندی َدَوران رسوخ م میهادر هورمن  یبی عج
و آهسته  رودی به طرف بهاوند م بودی م یکه دختر تپل و خندان  نیهمراه با همسرش؛ نوش  مینس

 .کوبدی پشت کمرش م 

 ! یجوج بزن  یبلد نمیبب   ایداماد، ب -

با خنده مداخله  میکه نس کنم،یم کی گردنم را باال گرفته و متعجب و موشکافانه چشم بار کیاتومات
 . کندیم

 رو بخوره بعد...  شی ست بزار چاخسته  ده،یان داداش؛ بهاوند تازه از راه رس خ -

 .دیگوی م یبا طعنه و خنده آرام  نینوش

 نامزدش رو داره!  یهوا یجورچه  تیآبج   نی خداشانس بده، بب -

بود با   مانیبود؛ اسمش هم نر   تریکل یاشان هداشت و از همه  یورزشکار کلیکه ه مینس یوسط  برادر
 . زندی لب م هیکنا

 !ری بگ ادیعوضش تو  -
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که  دیآیبه طرف جمع ما م یتفاوت ی و با ب  پراندی م رلبیپشت چشم نازک کردن» واه« ز  نیح  نینوش
 .دهدیگاز زدن؛ رسا ادامه م نیح دارد،ی برم وهیاز سبد م یسرخ بی س مانینر

 کجا مونده؟ میند -

 حاال...  آدیبزنه، م ین یم رفته تست تمر:بچه کندیمداخله م میکه مامان نس اندازدی باال م یاشانه  روزبه

 . رمیگی قرار م مانیکه در کمال ُبهتم؛ مورد خطاب نر اندازمیرا باال م میلنگ ابرو کی

 درسته؟ ن،یکارخونه مشغول به کار هست دمیساغرخانم، شن  -

جواب   نیاما مت یجد م؛یبا صاف کردن گلوو بعد  چرخانمی م یو سوال  رهیخ یهانگاه نیرا ب نگاهم
 .دهمیم

 مشغول به کارم...  منشک ین ییغذا عیبله، تو کارخونه صنا -

 . زندی م هیبه لبه مبل تک خونسردانه

 ست!بورس هم شناخته شده یایدن ی... البته تورهیگسخت  یلی بودم خ دهیشن -

. پس  بودی در اوراق بورس هم م یگذارهیکامران اهل سرما دانستمی . نم خورمی م کهی نامحسوس
 ! شناختی را م  ایش سخت نبود که ارشحدس 

کمرش را قلنچ  ستادن؛یا نینداشتم که روزبه ح شیبرا یجواب چیدادم سکوت کنم، چون ه حیترج 
 کرد.

 شما؟  یآشنا ماشنا داشت -

  یها جزء مسائل شخصسوال نیکه ا دندشی بودم، چرا متوجه نم  زاریها بکردنسوال و جواب نیا از
 بود؟ یم

 جنباندم.   یسر یبا رسم  زیناگر

 ست. بنده یم یشون دوست صمبله، دخترخاله  -
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خود را سرگرم نشان  یطور کی تا  آورمی در م  فیکه کالفه تلفنم را از ک دهدی تکان م یتبسم سر با
 سوال و جوابم نکنند!  گریدهم که د

چشمانم را تار و   ی. عجب جلوکندی م رانمیکه و یاو پشت بندش جمله م،یپدر نس یسرفه مصلحت  با
 .فرستادی م  نییفشارم را پا

و برن  رنی وجور بگجمع   یمهمون هی گهیگرفتن دوازده روز د میها تصمگل... راستش بچه  یمحمدآقا -
 . شونی سرخونه زندگ

تکان   یکه بابامحمد با متانت سر شودی ه مام سخت فشردچانه  لرزند، یو دستانم م امدهیجان حالم
 .دهدیم

 ... یو خوش  یمبارکه... به سالمت -

 . چرخاندی خوشحال گردن م بود، ی م نییکه سرش پا  یرو به بهاوند سپس

 ...یمبارکه پسرم، خوشحالم کرد -

 میهادو طرف چادر؛ در انگشت  یبا بغض سخت ری. سر به زبردی م لی آرام بهاوند؛ جانم را تحل تشکر
 . شوندیچالنده م

تا   میامشب دعوتون کن می گفت ،یخواستگار نیکه واسه بهاوند اومد یجاآره محمدآقا، از اون  -
  یلیرو سپردن دست شما؛ هم چون راه خ یچ یو ق  شی... خانواده خود بهاوند؛ رم یآخر رو بزن یهاحرف 

تو  میار دوتا جوون بز نیپسر؛ دست ا نیتر اعنوان بزرگ دوره و هم به شما اعتماد دارن، ماهم به 
 ... میشون کنبخت خونه یدست هم و راه

ونگار  از جا در آمده و قبض روح شده به نقش یالل الل و مسکوت با قلب  شنوم،ی نم زیچ چیه گرید
و به ناچار   ردیگی گر م  کند،یم دایپ یاه یحکم ثان  میبرا دنی... نفس کشدوزمی چشم م یقال یهاگل

 .میاز بغض چنبره زده ته گلو شومی خفه م

*** 

درهم  یهاگره اخم  یخارج شدم، با خشم و صورت برافروخته حت   ایارش یاز آپارتمان مجرد کهن یهم
 .داشتمی قدم برم  ابان ی چالنده به طرف خ
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 !کردیله مله  یجوابی پررنگ ِ ب به عالوه سوال یاد یز یسرم، فکرها در

 چرا من؟!» »

 جمله را هضم کنم.  نیافکارم؛ باز هم نتوانستم علت ا یهاو تالوت  رهای با تمام تفس اما

 م« خونه یآی شب م »

تا متوجه شود؛   کوباندمی م اشیصورت لعنت  یمشت رو کیحداقل   ای یلیس  کی توانستمی م کاش
 !ستمین  یداریمن خر

از   حواسیو ب  که گنگ شودیزده م یهو بوق بلند کی شوم؛ی رد م  یج یبا گ ابانیاز عرض خ کهن یهم
که   شومی رد م اعتنای و ب دهمی تکان م  یحوصلگی با ب یلوکس؛ دست دیسف ل یو به اتومب   پرمی جا م

 .زندی تک بوق م  بارنیا

  نمیبی را م ی و کس  رودی م نییسمت راننده پا شهیکه ش ستمیای رو م ادهیآسفالت پ  یرو  یبا منگ  درجا
 .دمیدیم نم را در مقابل  اشدنیانتظار د گاهچیکه ه

 

 .دهدی م هیتک شهی ش  یو آرنجش را رو زندیم امی آشفتگ دنیمعروفش را با د پوزخند

 زده...  نتیبدجور زم  دمیشن -

 .غردی م باً یکه از پشت سرم تقر کشمیراهم را م مالحظهی و ب سابمیهم م یرو دندان

 اومدم که کمکت کنم ساغر... -

به راهم ادامه  کنمی و دستانم را در هم قفل م کنمی شانه مرتب م یرا رو فمیبه حضورش؛ ک تیاهمی ب
او   شودیباز م یو درب راننده با عجله و تند زندی ترمز م  ی رو میپا یجلو شل یاتومب بارنیکه ا دهمیم

  یبه طرفم جد  شدهبا چهره جمع  گذاشت؛ی م شیرا به نما شیاعضله  یکه بازوها یمشک شرتی با ت
 .داردی گام بلند برم 

 قصدم کمک به توعه! یعن یاومدم  یوقت -
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دو   اطینسبت به حضورش دارمم و با احت یحس ِ بد  کی شهیو نوع برخوردش، هم یمنف یانرژ با
 .شودی که باز نطقش باز م کنمیبه اطراف م یو با ترس نگاه  رومی قدم عقب م

 کمکت کنم... گفتم که... اومدم -

 . لرزدی م میو با دلهره دست و پاها خوفناک

 ...خوامی ... کمکت رو نمخوامی نم -

 . کندیفرو م اشی آب ن یشلوار ج   بی دستانش را درون ج یو با خونسرد کندیمکث م  امی دو قدم در

   ؟یمطمئن  -

 .خاراند ی را با سرانگشت م شیکه ته گلو کنمیم  زیچشم ر موشکافانه

 .ی تا از دستش خالص بش کنهیکه بهت کمک م دونمیم ای از ارش یزایمن چ -

 .بلعمی م یزدگ بلع و حدقه نیزدن، بزاق دهانم را ح  پلکی ب  ناباورانه

 باور کنم؟  دیبا  یعنیواقعًا...  -

 ..اما. یرو قبول کن  ایو خواسته ارش یباور نکن   یتونی: ماندازدی باال م یاشانه تفاوتی و ب   خونسرد

 .کنمی زمزمه م یدیبا کورس ام یآن جانیو ه  شیکه با تشو کندی م یمعنادار مکث

 ؟ یاما چ -

 یاز سو  یب ی. نفرت عج زندی م خونیبه چشمانم شب  زی برنده وت  ری! نگاهش مثل شمشنگاهش
 .کندی که ابدًا دوست نداشتم و دآلشوب و بلوا را به من القاء م  شودی ش ساطع م چشمان

 ! یرو بکن شی زیتا آخر عمرت کن دیوگرنه با  ،یتا دستش رو کن کنمی من بهت کمک م -

 .پرسمی م صالیو است یج یبا گ  کنم،یم ر یگ یبد  یدو راه انیم

 ؟ یبهم کمک کن یخوای م یجورچه -
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 .دهدیجواب م یاطرفهک یو  یبا لبخند کج  کندی م اشل یرا ستون سپر اتومب دستانش

 تنها...  ،یایاش برب تو از پس  دیاما با کنمی و رو متو داره... من برگ آست  یبه باهوش یاونش بستگ -

تا لب از لب باز   شانیِسر و پر کنم،ی جان م شود،یاز تنم رد م یمرموز و دهشتناک از حس  یارعشه
 .کنمیم

  قشیکشونده که بهم کمک کنه و به رف جانیرو تا ا  ایارش قیشف   قیرف خان،ارش یک هی... چهیاون چ -
 کنه.  انتیخ

 .خوردی آدمش سخت تکان م بکی س یمعطلی ب

 برس! تی زی... توام برو به کن رمی من م ستین یمشکل ،یخوای ... توام اگه نمستمیاون ن  قیرف -

کاذب به طرفش قدم  جانیتپنده از ترس و ه  یبا دل افتمیکه به هول و واال م کندی گرد م عقب
 . دارمی برم

 مطمئن شم؟ خوامی م -

اش با  شدهدو دو زده مقابل صورت سخت  یهابا چشم  رومی که به طرفش م ستدیای م حرفی ب
 .کنمی مکث م  یآشوبدل

 ؟یدواریبهش ام قدن یکه ا هیبدونم اون مدرکت چ خوامی م -

 . دیجوئی به کمر گوشه لبش را تند م  دست

 ساغر! یانجام بد یکار هی برام   دیش توام بااما در عوض  گمی بهت م -

که کالفه نفسش را تند رو به  کنمی صامت نگاهش م  بازمه یو شوکه با دهان ن پردی از سرم م  برق
 ..کندی آسمان فوت م 

 !  یکنیبه من کمک م  دیتوام، با یول  کنمی کمکت م -

 .دهدیادامه م نانیپراطم   یبا لحن خاص کند؛ی استفاده م دآورمیسکوت تد از

 !میاریرو باهم در ب   ایدخل ِ ارش  میتونیهردومون م یطورنیا -
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 نکته به   ِقیو دق کنمی گوش م شیهابا دقت و تمرکز به حرف  اش؛ل یخفه اتومب ی...در سکوت فضا
 . سپرمیام ماش را به حافظه نکته

  کاریچ  دیبا ،ی: متوجه شدپرسدی لحن ممکن م نیتر ی با جد رسد؛ی به اتمام م شیهاحرف  یوقت
 ؟ یکن

 .کنمی لبانم را َتر م یو سردرگم با نوک زبان؛ رو واردلشوره

 اتاق کارش! یبرم سراغ گاوصندوق تو دیبا دش؛یخواب  ایارش کهن یآره، بعد ا -

از  شهیهم یصندوق داره؟ ممکنه بتونم براگاو به اون  ی برگه آست ربط  نیا کهن یو ا ه؟یرمزش چ اما
 خالص بشم، واقعًا؟!  ایشر ارش

 .گذاردی م امی لبه صندل یو آرنجش را رو شودی م لیبه طرفم متما خونسردانه

 داره! ینه... همش به خودت بستگ ای ی بتون کهنیبه تو و ذکاوتت داره... ا یبستگ -

 . رانمیلب م  یرا مصمم رو ییاما سوال نها دوزمیبه رو به رو چشم م  رهیخ

  بیخاطر کمک بهت؛ بهم آسبه ای نکنه ارش  ت؛یوضع ن یا یتو ه؟یسر چ ایتو با ارش نهیکدورت و ک  -
 برسونه؟ 

 . رودی گوشه لبش باال م یخندکج  با

 یزیبه خودت داره... چ یبستگ نمیبه خودم مربوطه... و جواب سوال دومت؛ ا تی جواب سوال اول -
و اون مدارک رو به دستم   یامشب؛ هرجور شده به اتاقش نفوذ کن دیتو با کهنیا م؛یدونی که هردو م

 ... یوضع خالص بش  نیتا توام از ا ؛یبرسون 

 دارمیدر را نگه م رهیدستگ یحال یو با ضعف و ب  گذارمیهم م یرو  رتیو ح  یبا سرگردان   یآرام پلک
 .پرسمی و شک م دیو با ترد  چرخمی به طرفش م یآن  میاما... در تصم

 شه؟ی م  یوقت چاگه... اگه موفق نشم؛ اون -
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 .کندی لب باز م یترسناک و جد شود،ی و سخت م انعطافی ب اشچهره 

 .نداره؛ منم.. یشوخ  یاحد چیکه با ه یچون... اون ،یبهتره موفق بش -

 براندازم کرد. یرگیبا ت پروای دارش ب چشمان سخت و جذبه با

 و... دهی من م لیتو رو تحو یوقت به راحتازت خسته بشه، اون ی... وقتای ارش -

 .دوزدیام مزدهچشمان ِوحشت  خیتر مو ترسناک  ترره ی ت شنگاه

 ... یو آرزو کنشب و روز، مرگت  کنمی م یکار -

  شومیم ادهیپ اشل یاز اتومب یاحرف اضافه چیهیرفته ب لیو تحل دهمی را سخت قورت م  مدهانبزاق 
چشمان مبهوتم  یو از جلو ردیگی که به سرعت گازش را م  ستمیای م یرو با ناباور ادهیو جنب پ 

 ...شودیکم محو مکم شیهاک یالست ریتا غیشتابان با ج 

 ...یبد ی و دو راه مانمیم من

 امضاء شده با شب ِ مرگم... یهاو سفته ایطرف ارش  از

 ترسناکش!فوق  دیو تهد یآزاد  یاش براو شرط احمقانه  ارشیک گر؛ید طرف

داغان   رلبی . زدارمی سست برم یهاو قدم دهمیجانم را حرکت مکم یبه زحمت پاها وواجهاج
 . نالمیم

 برم... ای به خونه ارش دی... اگه قبول کنم، باکنهیم چاره ی ب  ارشیکنم؟ اگه قبول نکنم، ک   کاری چ دیبا -

 . کندی در ذهنم خطور م یاداروخانه سرنبش، جرقه  دنیکه با د کشمیم یگخسته با کالفه  پوف

 .شودی مشت م ارادهی ! دستم بدوزمیداخل داروخانه چشم م یبه شلوغ دیترد با

 ممکنه! تنها راه نیحماقته اما ا -

از جا در آمده   ی با قلب کنم؛ی را باز م  یاشه یدرب ش یو با دو دل رسانمی سرعت خود را به داروخانه م به
 . کندیام را پر مشامه   ییو دارو ی از انواع و اقسام موادبهداشت  یمطبوع  یهاحهیکه را شومی داخل م
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دادن به  حی درحال توض زده که با لبخند   نکیبه طرف دخترجوان ع  تیو در نها چرخانم یچشم م کالفه
را صاف   میگلو رزن؛ی که با رفتن ِ پ شومی م کیبا فرو دادن بزاق دهانم نزد بود؛ی م یآلواخم رزنیپ
 .گرفتمی را م میلرزش صدا یتا جلو کنمیم

 .خواستمی بسته قرص م هیمن  دیببخش -

 .دینگاهم کند، سرد پرس  کهآنی ب  یحوصلگی با ب  

 ؟ یچه قرص  -

 .دهمی بزاق دهانم را دوباره قورت م   مضطرب

 قرص خواب با دوز باال، اگه ممکنه. -

 . نشاندیشدهاش م رنگ  ابروان نازک  یرو یف یاخم ظر دنم؛یو با د آوردیاش را باال مگردن  متعجب

 ن؟ ینسخه دار -

 .دهمی به دروغ جواب م  بازمی اما خود را نم  زدیخی از نهادم برم  آه

من فردا   ن،ی اگه ممکنه قرص رو بد  خوره،ی خونه جا موند...! بابام هرشب قرص خواب م یداشتم تو -
 ... آورمی نسخه رو م 

."* 

 ... نینسخه داشته باش دیخانم... با شهی نم -

 .کشمی م یبا حرص پوف بلند رانی و ح کالفه

 نه خونه! آمی م رونیدوره، و منم االن از ب یلیمون خنداره، آخه خونه یراه -

 .کندی سرد تکرار م رلبیز اعتنای ب

 ... نینسخه داشته باش دیقانونه... با -

 ...دارمی قدم برم  یدست از پا درازتر به طرف خروج ت؛ی و در نها چرخانمیدر حدقه م چشم
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وجود نداشت تا بتوانم  یراه چیخراب و در مغز سرم انگار بمب ساعت کار گذاشته بودند؛ ه فکرم 
 . خود را نجات دهم..

آن  هی... اما حاال هم قضشهیمثل هم آمدی بابامحمد تصادف نکرده بود، مطمئن بودم به کمکم م اگر
 ! ییو هم تصادف کذا ؛یسرقت لعنت

 .رسدی به گوشم م ف یک یتلفن همراهم از ال یکه آوا افتمیبه راه م  یبا آشفتگ النیو

  کونیآ یو سرگردان  یعالقگی شماره پگاه؛ با ب  دنیش کنم که با دتا قطع  دارمیتلفن را برم  حوصلهی ب
 .دهمی سبز را فشار م

 پگاه؟ هیچ -

 . پرسدیو کنجکاوانه م بیلحن عج  با

 گفت؟  ی. چ..ای ارش شیپ  یرفت شد؟ی چ -

 .دهمی ام را مالش مزدهنبض  قهیگوشه شق خسته

 ... الیخی ... بیچ یه -

 .دیگوی م یبا دلخور  یناراض

 آد؟ی م  نیماش یصدا ،ی... االن کجاکنمی زورت نم یگی نم یاوک -

 .کنمی فوت م قینفسم را عم زهیانگی و ب  مغموم

 ...ابونیخ یداروخونه بودم... االنم تو -

 .کندی مکث؛ بدون مقدمه زمزمه م با

 ؟یداروخونه واسه چ -

 . زنمینفس م یبا پکر پرتبسم

 که بهم ندادن! خواستمی قرص م -
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 .زندی م میبا تعجب دوباره صدا ختهی آم یبا کنجکاو مبهوت

 من داشتم؟  دی... بگو شایساغر! قرص چ  -

 . رودیبا حرص و خشم گوشه لبم باال م ادهی عابرپ  کنار

 رو خوابوند...  لیف هیکه بشه  یزیبخش چآرامش ایقرص خواب  -

 . چدی پی بلندش در گوشم م  غی ج هیاز ثان یکسر در

 تو...  یفی ضع نقدیا یعنی... یوا یساغر؟ وا یکن یخودکش یخوای م -

 .دهمیم یجوا یو با پوزخند دردآلود کنمیصورتم م بانیرا سا دستم

 کثافت! ارشیو ک  یعوض یای اون ارش کشنی منو م یدست ینکنم که دست یخودکش  -

 .رودی م  لیتحل یدر اوج ناباور شیصدا

 ...! ارشیک -

 .کنمی م یهوم  حواسی و ب تیاهمی ب

 که... آرهی سرم م ییاش عمل نکنم، بالکرده اگه به خواسته دم یآره، تازه تهد -

  یبودم که با حرف بعد دهیکالش کش ارشی و ک  ایسرم؛ امروز از ارش یبه اندازه تارها دهم؛ینم ادامه
 .ستمیای رو م ادهی پگاه؛ ُبهت زده وسط پ 

 ؟ یگفت  یچ -

 . کندی کرده از پشت خط تکرار م ظیغ

  یازت چ ارش یک ؛یبد  حیبهم توض  دیبا یول دمی بهت م  یقرص و کوفت زهرمار بخوا یگفتم هرچ -
 خواسته!

 

 .زنمی محتاطانه لب م نیبنابرا زدم،ی به آب م گداری ب  دینبا
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برام   نره ادتیقرص خواب با دوز باال هم  یراست ؛یشگیکافه هم ایبهت بگم... ب شهی پشت تلفن نم -
 . ..یاریب

 .دهدی پاسخ م مصرانه

 ...نمتیبی کافه م یتو گهیساعت د هی ،یاوک -

 ...کنمی ام را در ذهن مرور مبار نقشه  کیبه رو به رو؛ دوباره  یرگ یبا خ کنم؛ی که قطع م تلفن

 . ..کهن یا ای شومی خالص م شهیهم یبرا ای واز دست ارش شدمی م روزیپ ای امشب

تمامش   دی... باکردمی فکر م  ی بد یزهایبه چ  دی... نبالرزدی م  یفی از تصور بعدش با رعشه خف تنم
 جانم...  مت ی به ق یحت  کردمیم

 

 ا ی ارش یشب، آپارتمان مسکوننه  ساعت

 .میگوی م رلبیاسترس ز با

 شه؟ی نظرت م به -

  گاهیمنو ن یجورهیفرمان ضرب گرفت: من تو فکر مامانتم که  یرو یدرهم و عصب  یهابا اخم  پگاه
 !کنهی و نگاه مقاتل  هیکه انگار  کردیم

 .دمیاسترس و آشوب، تلخ خند انیم در

 بشه وگرنه مهربونه.  نی نسبت بهت بدب کمیت باعث شد پسرونه پیمدلشه... ت -

 .زندی زل م  ایرشبه پنجره روشن ا  لش؛یاتومب پنجره  شهیش  یمشکوک از باال پگاه

  ای؟! ارش... ی... اونم کیرو بکن   ایکلک ارش یخوای... مستین یزی... کم چی من نگرانم ساغ یول -
 تا کاراش رو انجام بده! کردهیشق رو مجبور م کله  ارشیکه ک  ی... کسیتهران 

 تر چشم در حدقه چرخاند. و کالفه  دلهره



 دل رهیچ

611 
 

  کسچیکه ه یجور بره،ی با پنبه سر م یعنی. مارمولک باشه..  قدن یا ای ارش نیا شهی باورم نم  یول -
 بهش شک نکنه!

 .کشمیپوش قرمزم مخوش  یمانتو یرو یدست لیمی ب

 ه؟ یکاف ایزدن ارشواسه گول پی و ت شیهمه آرا نینظرت ابه -

  شناسمیاون مارمولک رو م  قهی نه... من سل شی: خدادهدی م اشی نی به ب ین ی چ دهیبرچ یهالب  با
 .خرش کن..   یجورهیخب  یول شهی نم یکمتر از لباس شب اونم باز باز؛ راض

  جانیقلبم از ترس و ه رحمانهی چنان که کوبش تند و ب د، یکوبی مدام خودش را م امنه یدرون س مقلب
 . دمیشنی به وصوح م

رط دلشوره به سقف دهانم زبانم از ف  یحت شود،ی و بزاق دهانم خشک خشک م دهیپر رنگم
 ! دیچسبیم

 کنم... کاریچ دیبا  دونمی من... من نم -

 حله! شی عشوه و قمبره برو واسش، بق کمی :کندیاز گوشه چشم اخم م پگاه

 .دهمی آشوب بزاق دهانم را با عطش قورت م و دل  خفناک

 برام دعا کن... من رفتم... -

 .زندی که اسمم را آهسته صدا م دارمی را فشار م  رهیدستگ ام،ی دست فیگرفتن ک  با

 ؟ یساغ -

 .کنمی م لیو نگران گردنم را به طرفش ما سردرگم

 هوم؟  -

و با   آوردی در م یداشبرد؛ رژلب کالباس یو از ال کندیشده، دست دراز م  بیک یهادو زده با لب  دو
 . مالدی لبان لرزانم نرم م یام؛  آهسته رژلب را روگرفتن چانه 
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که بهت دادم   یشد، شوکر  کتینزد  ی... وقتیحواسش رو پرت کن   دیبا یست ول درسته همش نقشه  -
 اگه قرص آ اثر نکرد!  شهیم حالی ب قهی... چند دقیریگی شکمش م ری رو ز

 .کنمی و مغموم ناله م پردی م؛ مراستم با تصور کارخطرناک امشب  پلک

 بشم؟  هیبق  یسپربال دی... آخه چرا من با ترسمی پگاه... من واقعًا م یا یتوام باهام ب شهی م -

 .زندی لب م یبا لحن قاطع گذاردیام مشانه  یرو دست

  کهیاز دست اون مرت  شهیهم یبرا یازت خواسته تا در برابرش توام بتون  نو یا ارشی نره، ک ادتی -
 ...  یراحت بش

 .کندی که تند غرولند م  کشمیم یاو مضطرب نفس کالفه صالیدلم بلوا شده با است  در

رو   ایارش  یکرد، بزن  دایپ  خیتا اگه کار ب دادمی م ادیوگرنه دوتا فنون دفاع بهت  میفرصت نداشت -
 ! یشتک کن

 . زنمینفس م یهوای با ب میبا چنگ زدن گلو مهیسراس

 وقت تو...  اون  شورنی دلم رخت م یتو یجورن ینگوو... من هم -

 . کندیرا باز م رهیو دستگ شودی خم م ی از رو توجهی ب

شکمش تمومه  ری بزن ز ،یچاره نداشت وقتهی... فقط اگه یساغ یکنی م کاری چ نمیبرو... برو بب -
 کارش!

آکنده از    یو با بلع ِ مداومت بزاق دهانم؛ آهسته با دل  شومی م ادهیپ  نیاز ماش دیو ترد صالیاست با
 ... دارمی با ارتعاش و رعشه قدم برم  ای ارش یبه طرف واحد مجرد  دیشوره و ترددل

 

با گفتن   رلبی و با استرس ز رسانمی و با مشقت فراوان خود را پشت دربش م  لرزد ی م  میو پاها دست
 .دهمیزنگ واحدش را فشار م د یدفع شر؛ کل  یذکر برا

 .زنمی م شیصدا  دیکه با ترد شودی باز م یسوال  چیبدون ه  یبه آن در
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 ا؟ ی ارش -

 . شنومیم ی اش را از فاصله دوربشابش و سرحال یصدا

 ... جامن ی... اایب -

. دارمی و واهمه از عاقبتم به طرف سالن قدم برم ینگران م؛یو با چشمان دو دو زده از ترس؛ ب  آهسته
 میصدا یاشدهخاص و بم  که با لحن شودیدر سالن نواخته م یبخشو آرامش تیال کیموز ینوا
 . زندیم

 ...یب یتو ب   ایب -

شکل دور تا دور سالن را  یقلب یهاکه به واسطه شمع  زی به سالن مرتب و تم  بازمه یبا دهان ن  متعجب
... مات و  چدی پیام مشامه  ریز یاکننده گرم و مسخ  حهی .نور اتاق؛ خفه و گرفته با راکردی روشن م 

 .دوزمی مبهوت چشم م

هو دستان  کی خورم،یسرخ تکان م یهاکه وسط سالن درست مقابل قلب بزرگ از گل  نیهم
 یادا نیرا دم گوشم ح   شیرایو گ *" اما لحن بم  نهیو؛ نفس در س شودیدور کمرم حلقه م یامردانه

 .کشدینفس م   قیکلمات، عم

 ؟شده، مگه نه کی رمانت   یبه اندازه کاف -

 .کنمی با ترس زمزمه م دهیو ترس معذب

 د یشال موهام را بوس  یآره..*". از رو -

 ... یبی ب زهی خاطرت عز -

به سرعت   اشتم یهزار ولت و ر یاش؛ روشده تن  نی و با عطر عج  یک یهمه نزد نیقلبم از ا طپش
با اغوا  یاه یو نفس؛ قرارداد ثان داردی سرم برم  یم را از رواش؛ شال که با دست چپ  شودی پمپاژ م
 . کندی حکم م

 ؟ یلرزی چرا م -
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 نیمنع ا یبرا یاو اراده  لرزدیکه در آغوشش چنان م  یبه دستان و تن ارادهی حرفش؛ ب دنیشن به
 .میگویکوتاه م جیصادقانه و گ  کردند؛ی هم برخورد م  یرو  میهاکه دندان  یلرزش ندارد؛ با مکث درحال

 !دونمی نم -

 . خنددیم  یگلو مردانه و راض  تو

 نشونه بکر بودن! نایا -

کاناپه  یرو تی و با رضا ردیگیم میهاکه از شانه  رمیگی دندان م ری ز منییدرشت و لب پا  چشم
 . زندیبه سرعت در سرم م ی. فکر آنخوردی ُپرش گره م مه یجام ن   یکه چشمانم رو  نی. همنشاندیم

 ا؟ ی ارش -

 :جونم؟کندی نجوا م یب یبا لحن عج  رایبا چشمان نافذ و گ مقابلم

 . پاشمی م شیبه رو یاپاچهو لبخند هول و دست  خوردی با استرس تکان م میگلو بکیس

 گرممه!  کمی ،یاریآب خنک ب  وانیل هیواسم  شهی م -

 .زندی م یچشمک خاص  یزیآمطنت ی لبخند نادر  و ش با

 ... اری چشم گلم... مانتوت رو در ب -

زده با ترس و شتاب زده سه عدد قرص خواب را حاضر به    خیلرزان و  یاش؛ با دستانمحض رفتن  به
زدن مشغول هم بود؛یکه همراهم م یو به سرعت با قاشق اندازمی م اشی دنیسرعت داخل جام نوش 

تن   زبلو  نیترده یکه از عمد؛ پوش شومی م میو بعد دستپاچه با هول مشغول در آوردن مانتو شوم؛یم
 دهمیسالن سرگرم نشان م واریآورش؛ هول کرده خود را با در و درعب  یهاقدم یبودم. با صدا کرده
 . یبی : بفرما برد یگی آب را مقابلم م یستال یکر وانیکه ل

  اتیاز محتو یاو با عطش و گرما، جرعه شوندی حلقه م وان یدور ل میهاانگشت  ؛یبا زدن لبخند کمرنگ  
 .نوشمی را م وانیل

 کندی م یکوتاهکه نچ  لرزدیو بدتر؛ بدنم م کندی زده تا مغز دندانم نفوذ م  خیرا  میهاآب؛ دندان یسرد
 ... ترس ندارم که...امیمن ارش نی... ببی: ساغردیگیرا از دستم م وانیل  یو با لحن آرام و نرم
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 .کنمیدرون قلبم؛ با چشم و ابرو به جامش اشاره م یبا غوغا   نی! بنابراکردمی داشتم خراب م ایخدا

 ؟یخوردی م  نایاز ا یداشت -

وار زمزمه  و همزمان نوازش  رودی فرو م میاز کنار گوشم درون خرمن موها شیهاانگشت  خونسردانه
 ر رفت...*"م س: منتظرت بودم... حوصله کندیم

 !یباش  کی رمانت اومدی شمع آ کار خودته؟ بهت نم  نیا -

بر   ی... از من؛ هرکاریبی ب  ی: تو منو هنوز نشناختخندد یبا برداشتن جام؛ بلند و سرخوشانه م  همزمان
 ...آدیم

 .کندی تکرار م  دواری اش؛ تاکجام   اتی محتو ِدنینوش  نیح  رلبیز

 ! یهرکار -

  د؛ینوشیاش را مدرون جام  اتیتمام محتو کهن یا یاما برا دیرسی مرموز و مشکوک به نظر م اشجمله
 ؟یکارا: مثالً چه پرسمی و کرشمه م یبا طناز

 م... : مثالً اومدنت به خونهزندیم یآروغ بد  رهیو خ   خمور

 خواسته منه...نبود و به    ی: اتفاقاندازدیام مبه صورت کپ کرده  یقیو خمار نگاه عم منظوردار

که  ی*".. . طور کندی لمس م امقه یشق یاش از رواشاره  دهیکه انگشت کش پردی به شدت م  رنگم
 *"ردیگی شصتش رنگ رژ را م

 ... یمنو عذاب داد یلی... خ یبی ب -

 . دمیبزاق دهانم را صدادار بلع دهیبا رنگ پر زدهوحشت 

 ارشـ...*" -

 !  شیه -

شب  هی و خراب کنم... امشب؛ برام امشب خوامی : نمزند ی م یو با چشمان ملتهب لبخندنادر  خمور
 خاصه... 
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 .دهمیرا درون کف دستم فشار م میهاناخن   پراسترس

 ! «کنهی ها اثر نمقرص  »چرا

که برق از   آوردی صورتم م کیکم نزدسرش کم بود،ی از ترس و وحشت م یکه ناش یدارسکوت کش  با
 . شوندیتر م اش گرد بسته یهاپلک دنیام از دزدهوق . چشمان جهدی سرم م

 ؟ یکنی م کاری چ -

 .افتدی م به شمارش مو نفس کنمی م یکه قالب ته  ندینشی اش پشت گردنم مدفعه پنجه  کی

 *" کنمیبه سرعت صورتم سمت مخالفش کج م فهمم؛یقصدش را م کهن یهم

 .کندی را دم گوشم رها م اشی عصب  خنده

 ... حوصله ندارم سگ توله!ای! بابا راه بیبازم که چموش  -

و  افتدیکاناپه م یکه ُسست و شل با پشت رو دهمیام هلش مو نگران با تمام زور دخترانه   ظیغ با
*"  یظی . اما با غرش غلآورمیدر م  فیشوکر پگاه را از ک کرد؛ی که کار نم  یهمزمان به سرعت با فکر

 !شودی م  هوشی ب  یکف قال یرو  ا؛یارش

 

  یبا نگران ایسر ارش  یو باال  رمیگی م یشوکر را دو دست  دهیعرق کرده، ترس یشانیبا پ  زناننفس نفس 
 .شومی خم م

 ...؟ ای ارش -

  حرکتی ب  دنیکه با د زنمی م اشنهیسقفسه  یکاملش؛ با نوک کفشم رو یهوش یاز ب  نانیاطم یبرا
 .کنمی ها حرکت مو با شتاب تند تند به طرف اتاق کشمیم یااش؛ نفس آسودهماندن

اتاق خواب و مهمان بودند اما اتاق   ؛یاول یکه دوتا کنمی را باز م  یمشک شکلک ی و  لیدرب شما سه
با علم ِ اتاق  شد؛یم دهیکوچک د یهاتاب و جعبه لپ شی بزرگ که رو  زیکتابخانه و م دنیآخر؛ با د
 ...کنمیم  یسوار یو درماندگ ی اتاق را با کالفگ یو ترس؛ همه جا یاز فرط نگران زدهجان یکارش؛ ه
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 . رمیگیزده مرا هول  ارشیو با تلفن؛ شماره ک کنمیکتابخانه مکث م  یجلو

 بردار... بردار...  -

 . شودیحرفش؛ دود از سرم خارج م دنیمحض شن به

 تموم شد؟  -

 .کنمیم یادندان قروچه یعصب

 جا؟ چیکه ه ستین ه؟یاون المصب کدوم گور -

 . پرسدیاز مکث؛ متعجب م بعد

 ؟ی اتاق کارش یاالن تو -

 .گذرانمی را از نظر م شیهاتمام کتاب  یو عصب کالفه

 ... یلعنت ستی... نگردمی م یهرچ  یآره، ول  -

 !تسگهید یبا تفکر گفت:حتمًا جا یاز نهادم برخاست وقت آه

که با   کنمی کمدش را باز م  نییپا ییکردن گاوصندوق؛ در ِ کشو دایو با تصور پ  زندی نبض م امقه یشق
 .کشمیم  ینفس آسوده و راحت  ؛یو آب یگاوصندوق متوسط توس دنید

 کردم!  دایپ -

 

 .دیگوی سرعت و تند از پشت خط م با

 بجنب رمزش بزن...  -

 . پرسمیبه لمس گاوصندوق متعجب با شک م   رانیح

 ه؟ یرمزش چ -
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 تولدش!   خی : بزن تارکشدیم یاخط پوف کالفه پشت

 .دهمیادامه م یجلو صورتم، با اخم و حرص  مشت

 دارم!  بی...؟ مگه من علم غهیتولدش چ خی من از کجا بدونم تار -

 .کندی زمزمه م  یاز سکوت؛ جد بعد

 و شصت و نه!  صدی... هزار و سبزن  -

 !ی:باز نشد لعنتغرمی تر مکه کالفه دهدی محض زدن کدو رمز؛ خطا م به

 بابا...  ی: اشنوم یرا تندم اشی عصب یصدا

 .زنمی که اعصاب متشنج غر م زنمیپشت ِهم پلک م  چندبار

 !شهی ... باز نمشهی نم -

 

 بزن...  یالدی رمز رو به م دفعهنیا -

که در کمال تعجب؛ در ِ گاوصندوق با   کنمی رمز را وارد م  مخالفتی اش؛ ب جمله بعد دنیبا شن  بارهکی
 : باز شد؟!شودیباز م یآرام کیت یصدا

 .دهمی به در کمد بزاق دهانم را به سرعت قورت م هیمبهوت، با تک  یهادهان باز و چشم  با

 آره! -

دالر؛ برق   یبندآن همه اوراق و پوشه و اسکانس بسته   دنیدوق؛ با دبا انداختن نور داخل گاوصن اما
 . پرسمیگرفته م

 مگه؟ کارستی چ ای ارش -

 . چدیپی را به وضوح م  ارشیک  پوزخند
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آه   ست؛یبزنه و به چپشم ن ب ی پول به ج یسن تونسته کل نیا یکه تو یزد وبند کار... کس  هی -
 چندنفر پشت سرشه!

 ؟ یکن دایپوشه سبزرنگ رو پ یتونست شدی :چپرسدی م یکه با نگران  زندی و مبهوت خشکم م زدهرت یح

کنم؛ تنها با برداشتن پوشه سبز و   ی کنجکاو ایدست بزنم   اشانهیاوراق و بق  ایدالرها و  هیبه بق  آنکهی ب
داخل همان گاوصندوق   میهاممکنه است سفته کهن یبدون فکر ا ا؛یخط ارش با دست   ارشینام ک دنید

 .شومی باشد؛ به سرعت از اتاق کار خارج م 

 جا... اون آمیالو ساغر، من تو راهم... االن م -

 ...آمی ...  من؛ دارم ماین -

و پوشه به دست؛ هول شماره پگاه را  زدهخ یمنقبض شده با دستان  یآزاد؛ با تن  یهابوق  دنیبا شن  اما
 !شدمی داشتم قبض روح م  گهی... دیساغ ی: وادهدی خ م پاس محابای که تند و ب  رمیگیم

 . خارانمی را م امی شانی و گنگ گوشه پ  متفکر

 کردم و... دایها رو پپوشه  -

 خوبه من پشت ِ درم... -

 .دومی م یو به طرف خروج  زنمیمتعجب پلک م  ریمتح

 ... ییجان یواقعًا ا -

 .دهدی و تند جواب م عیسر

 آره... درو باز کن... -

 

 .کنمی در را باز م یبا دلهره و نگران  یبعد از مکث شومی رد م  دوریسرعت دوان دوان از کر به

 ؟ یچ دتیدی م یاگه کس یوا -
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 . ردیگیپوشه را از دستم م حرفی ب پگاه

 ...میبر ای حواسم بود... ب -

 .دهمی تکان م ی و مضطرب سر نگران

 ... می.. برمانتوم رو بردارم. سایوا -

 . شومی م یکفر امیفکری سوال پگاه؛ از ب  با

 ؟ یاوناروم برداشت  ؟یخودت رو چ یهاسفته -

و با حرص به سرعت به عقب به طرف اتاق دوباره باز   دهمی تکان م یبه نف  یرفته سر  لیتحل
ها و وجو کردن تمام اوراق و بعد از جست  دومی در باز گاوصندوق؛ به طرفش م دنی. با دگردمیم

 ...کنمی که عقب گرد م نیهم ابم؛یی را م میهاها؛ باالخره سفته برگه

 ! نمیبی در کنار درگاه م ری را با چهره سخت و نفوذناپذ  ایو ُبهت؛ ارش  یکمال ناباور در

پشتم رسوخ  رهی ت یرو که عرق بر کنمی دوباره باز م دیو بعد با شک و ترد  بندمیهم م یپلک رو شوکه
  زیآمکه طعنه زدیری م  نییپا یو دلم هور یخال  میپا ریز بازم؛ ی رنگ م  یو از ترس و وحشت آن کندیم

 .زندی پوزخند م 

 تو تله! یدزد کوچولو! مثل موش افتاد -

  شی ابروها وندیپ یهاندارم و در حال احظار مرگ؛ به گره کور ِاخم  ستادنیتوان سرپا ا کنم،ی م  سنکوپ
 . دوزمیو ضعف با رعشه دردناک تنم چشم م یبا ناتوان

 .کندی م  یهرموجود زشت و بدکردار دهان کج هیبه صورت کر   یو برافروختگ یاز کبود اشچهره 

 .دهمی هم فشار م  یرا از فرط ترس رو میهاچشم یاش؛ الاز عربده  کند؛ی که باز م دهان

 ... یعوض یمن دست زد یبه مدارکا یخوردتو گه -



 دل رهیچ

621 
 

اما   خوردندیها از دستم ُسر مکه ناگهان تمام سفته داردی برم   زیطرفم خبلند و تند به  یهاباگام  چنان
 لیصورتم را به طرف چپ ما   رتیو ح  یبا ناباور شود؛ی صورتم نواخته م  یکه رو یمحکم  یلیس
 . کندیم

 میبه موها ن یاما با خشمگ کنمی حس م امی ن یخون را از کنار ب یو گرم  یسی هجوم خ  جیو گ شوکه
 .کشدی صورتم بلند نعره م یو تو زندیچنگ م

 ... آره... یکردیم  انتیبه من خ  یکثافت خائن، داشت یتو -

  شهیر یدگ ی اما با کش دوزمیچشم م اشقهی قمتورم شزدن به رگ  پلکی شده ب خکوبیو م  سنکوپ
 .کشدی و غضبناک داد م یکه دم گوشم عاص  کنمیداغان ناله م م؛یموها

 چالت نکردم!  جان یبنال خائن... بنال... بگو تا هم -

  ی. مرگم حتمسوزدی م  ادمیازعرقد  ِپشت*"   یحت شودی م ری سراز امی شانیو پ  قهیشق  یاز رو عرق؛
 است.

 .دوزدیام مرا به صورت زردکرده   گرشبی ترسناک و نه  چشمان

 نه؟  ،یزنی پس حرف نم  -

 .دهدیتکان م یبه تند  نیرا با پرخاش به طرف  سرش

 ...یخودت خواست  ،یاوک -

که وحشت زده   شودیم دهیتنم به شدت ّدر یبلوزم تو دفعهکیحرفش را هضم کنم؛  خواهمی م تا
 .پردی برق از سرم م 

 ...؟ یکنی... مکاری ... چیچـ... چ -

اما  کردمی پته بازگو مو با تپه دهیکه ناخواسته تمام کلمات را بر بودمیزده مو وحشت  دهیترس  آنقد
 .شودی م انگریآلود عصو غضب یبرزخ  اعتنا؛ی ب

 ...ای ...زارم... ار...ارشین... نه نم -
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  دنیبا د ردیگی را م شیهاچشم یکه خون؛ جلو دارمیام نگه مرا مقابل باالتنه امزدهخ یلرزان و  دستان
 ...تمیث یحفاظت کردن از ح دنیبا د م؛یتقالها

 مرگه... فقط مرگ...  انتکاریخ  یآشغال... اونم به من... جزا  یعوض  یکرد  انتی خ -

 دستم را *" دیکه به ام شودی م  یخال میرپاهایز کنمی حس م افتد،ی به شمارش م منفس 

  وهاید هیو شب زدی که دهشتناک نفس نفس م  یایام به طرف ارش زده و دو دو زده چشمان وق ارادهی ب
 ...شدندی مدام باز و بسته م اشی نیب یهاقرمز و سرخ شده و  پره

 ؟یگردی م نیهه! دنبال ا -

که   ردیگیسر ِ شوکر را به طرفم م ای اما ارش خوردی م نیابروانم چ یرو  یفکری از ب یشوکر، گره دنید با
 .شود ی مبدل م یروح ی به گچ و ب یم به آنرنگ 

 بهت نخ داده...  ی: بگو... بگو... زود باش... کزندی نفس م  رغضبی و م آلودخشونت 

 !زیآمو جنون  رنرمالی غ کرد،ی م یرا هج شیهاجمله وارک یریستی ه یبی طور عج کی

 .دادمیتاب م شیجلو وارم یو دستان لرزانم را تسل دهمی را به زحمت قورت م امادشدهیدهانم از بزاق

 ...ی... گیم  یچ فهممی ... نم ینم -

پرتاب  نی زم یبا پشت رو رمنتظرهیو غ ارادهی که ب کوبدی م امنهیبا کف دستش؛ به قفسه س چنان
 ...شودی آور اکو مدر اتاق رعباز فرط وحشت  امغ ی و ج شومیم

و پشت بندش   زندی قهقه م یبی جور عج کی. کندی م خیتنم س یاش؛ مو را روو مرموزانه بیعج  خنده
 .کنمی م  دایپ نانیاش اطمبودن وانهیکه به د خنددی چنان قاه قاه م

 موش مفلوک بدبخت! -

و چنان از عمد   ردیگیم میکه دوباره از موها کنمیکف اتاق ستون م یدستم را رو یو نگران صالیاست با
آمدن  کیاما با نزد رسدی تا عرش خدا م  یدردآلودم به سوزناک یهاغ یکه ج کشدی را م میموها شهیر

چنان به عقب   انعربده زن  ا؛یو ارش کوبمی م  شیوسط پا  نی محکم ماب زهیغر یسرش؛ ناخودآگاه از رو 
و از   شودیم  دهیکش نیسطح زم  یبه ضرب رو میهاکردن دستانم؛ جفت آرنج ا احاطهکه ب کندی پرتم م
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که القاب  یدرحال  انیراگوی زنان بد و بنفس نفس  ایو؛ ارش شودی مچاله م حالی ام بفرط درد چهره
  میبا چشمان  سو سو زده با ب امی جانکه با تمام کم   چسبدی محل ضربه را م کرد؛ی نثارم م  یک یرک

که که انگار قاتل   دومی چنان م یحرکت به طرف خروج   کی و در  شومی پا بلند مپنجه یاش؛ روحمله 
 به دنبالم افتاده تا جانم را قبضه کند. یکشآدم

 ...یدختره عوض یفرار کن یتونی ... نمی... گورچی: ه.. هشنوم ی آورش را از پشت سر مرعب  ادیفر

را فشار   اشره یبا سرعت دستگ دوارانهیام رسم،یم  یپشت در خروج  ده؛یا جان به لب رس ب یوقت
 که... دهمیم

 عجب و ُبهت قفل است! در

 .کنمی تالوت م شیپ  شیاز نهادم که نه؛ حکم مرگم را پ آه

به   یزیکه چ کنمی و سنکوپ م شودی و تنم درجا رو به موت م شنومی ترسناکش از پشت سر م  خنده
 ...کنمیحس م ی جی و گ یشوکر را با منگ یک یو من؛ شوک الکتر کندی ام اصابت ماز عرق  سی کمرم خ

 خائن!  یتو چنگم افتاد گهید -

با پشت کف   هوای ُسست شدن تنم ب  یحت  یو منقبض شدن و ُگرگرفت میهاخشک شدن عروق رگ  با
 ... شومی پارکت آوار م زدهخ یسرد و  یراهرو

که   یتن یو *"او رو شودی درهم ادغام م ا یآور ارشو رعب یطان ی شکم با خنده شقطره ا رشدنیسرز
 از خود ندارد... یحرکت چیخشک و سنگ شده و توان ه

 . غردی م یرا در مشت سخت فشرد با تنفر و انزجار بد امچانه

 !یب یبا من؛ برات درس عبرت بشه ب  یباز گهیتا د آرمی سرت م  ییبال -

*** 

 

زنان با تن و  نفس و نفس  کنمیباز م  یرا با حدقه زدگ میهاپلک  یبه سرعت ال یبلند  غیج  یصدا با
 .نمینشی م  زیخمه یتخت ن یاز عرق رو س یبدن خ
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اکو   یطانیش  یهاقهقه یهابهالاز البه حانه؛یرمامان یو صدا شودی باز م  هوکیاتاق به سرعت  درب
 . شنومی م یشده دم گوشم؛ با نگران 

 ... چت شده دختر؟! بیامام قر ای -

و   کنمیصورتم پنهان م  یکه با شتاب ساعدم را رو زندینور چشمم را م  شود،یاتاق که روشن م  المپ
 دهیترس حانهیکه مامان ر شدی م  نییچنان باال و پا ؛ی از فرط وحشت ِ کابوس تکرار امنه یسقفسه

 .کشدی مادرانه در آغوشم م

 قربونت برم؟   یلرزی گنجشک م نیمامان؟ چرا ع شدهی چ -

آغوشش مظلومانه هق  انی که با عطش و به زحمت م دهیبه سقف دهانم چسب  ،یاز کابوس لعنت زبانم
 . زنمیم

  وعده به عبادتش؛ نمازکه بابام جلوش پنج یینبودم مامان... به اون خدا  یخدا من دختر بدبه -
که   یبه همون ؛یعل ی... به والشما و بابامو ببرم  یآبرو خواستمی نم وقتچیقسم... من ه خونهیم

 بودم...   گناهی واسش؛ من... من ب  یسفره صلوات انداخت 

 . گذارمیهق ماز آرامشش با هق مامننه یس یرا رو سرم

 ... خدا شاهده... خدااا...ستمین  یمن... دختر بد -

 . لرزدی اش مدار و خفه خش  یو صدا ندینشی وار مازش پشت کمرم نو دستش

  یدیکش یبشم... چ تی ب یقربون قر دونمی گلبرگ پاکه... م نی... دخترم ع دونمی... ممامان دونمی م -
 خدا... یخدا... ا یبه سرت اومده دخترم... ا یتو آخه... چ

با  م؛یهارفتن ندارد و چشم نییقصد پا انعطافی سخت و ب  شود؛ی م میگلو خیماهگرد و گلوله ب  بغض
 .سوزندی درد م

 . نالمیبا ارتعاش داغان م دردآلود

 نبودم...  یخدا... من دختر بدنابود کرد... مامان... به ومیکرد... اغفالم کرد... زندگ  دمیتهد -

 .زندی مشت م شیپا یرو ی آزردگ با



 دل رهیچ

625 
 

مو سوزوند، عاقش  بچه  ای... خدانهی و عاقبتش نب یاز جوون  ریخ  یگرمش بزنه... اله  نی خدا به زم  یاله -
 تن...... خدا جزاشو بده به حق پنج کنمی م نی و مادر رو نفر پدری ... من ِ مادر اون بکنمیم

 

گرفته  یپشت بندش، صدا شود؛ی مقابلم گرفته م یآب  وانیکه ل  دیلرزیچنان مهم  میو پاها دست
 . شنومی بابامحمد را م

 ... بخورش بابا...ریبگ -

قد ناتوان و لرزش  اما آن  رمی را در دست بگ وانیل خواهمی م زند،یگلو و دهانم م انی م یجا قلبم
 . ردیگیم  دمیمثل ب یهالب یرا جلو   وانیل یدستانم مشهود است که بابامحمد با مالحظه با نگران 

 بخور بابا...  -

  اتیمحتو وان؛ی رعه با نفس رها کردن داخل لبا عطش جرعه ج   عیو مط بلعمیدهانم را سخت م  بزاق
ام قوس گونه یم؛ دانه به دانه روشکسته قلب دنیرکشیاز ت میهاو همزمان اشک  نوشمی را م وانیل

 .کندی ُشره م

 ... رفتیم یو بازدم  آمدی م یندارد، دم یفرق ی با مرگ آن میبرا  نفس

ممکن رو به بابامحمد با گردن کج شده دو رگه  یب یلحن قر نیترکه با عاجزانه   شودی تنم کم م لرزش
 .کنمی زمزمه م

 ... گناهمیقسم؛ من ب  نیکه قبولش دار یبه خداوند -

 .شوندی م  ریاز گوشه چشمانم سراز مهی و سراس وارل یس اشکم

 واسه شما نبود... واسه خودشم نبود... من... من... ییآبروی بود؛ اهل ب  یساغر اهل هرچ ،ییبابا -

 .کندی از عرقم مکث م  سیکرده و خبه صورت دم  دهیو چسب شانیپر  یموها یرو دستش

 بابا؟  یدیخواب بد د -
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... کنمی درون آغوش بابامحمد پرت م یدایو ش یتنگو خود را با دل زنمیو ملتمسانه هق م مظلومانه
دستان بابامحمد؛ پرعجز   ی. تشنه محبت و غرق تمنا براشودی م قیبه جانم ترز تیها؛ امنبعد از سال 

 .  بندمیدستانم را دور کمرش سفت سفت م  قراری و ب

 ساغر...؟  -

 نباشد.  شیب  یایبخش بابا؛ رو... آغوش پرمهر و آرامش دمیترسیکنم، م شیرها خواهمی نم

 .کشمی سرش نفس م  هیاز عطر گرم سا ملتمسانه

...  یی... باباخوامی ... معذرت مدیون دارم... خطا کردم، ببخشدوست  یلیمن عاشقتم... خ ییبابا -
 غلط کردم. 

... بابامحمد نگران و دلواپس  زدی باخود حرف م رلبیو ز  ختیری اشک م میپاهم پابه  حانهیرمامان
 . ردیگیام را مشانه 

 کنه؟ی درد م تی دکتر؟ نکنه جا میبر -

 . شودیاشک و آه حزن ادغام م  انیم آلودمبغض خنده

من خوبم... ترکم  ن،یتو و مامان باش ن؛ی... فقط شما باشمیعال ینه...نه من خوبم... االن عال -
 ...رمیمیخدا م... به نی نکن

 .دادیورم و گودافتاده نشان م رچشمانمیز  دوزم،یمم چشمابل مق نهیآ به

چهره   نی تا بلکه از ا دمیکش روحمی لبان ب یرو یو حال تنها رژلب مات حسی مهم نبود؛ ب میبرا اما
 پرانزجارم رها شوم. 

دعا   ؛یحسی از ته اعماق ب  دهمی م هیچرم تک  یو سرم را به صندل بندمیهم م یرا رو میهاپلک یال
 ...دمیدیبهاوند را امروز م کنمیم

  زی. کاش حداقل چافتدی سرم به َدَوران م شود؛ی منعکس م  یتالیجید میعدد هفت و ن  یرو چشمانم
 . کردیدرد م میهاها و مفصل به همراه خود داشتم. تمام استخوان ینی ریش
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بهاوند؛ او را   یساعت زل زدن به در ِخانه مجرد کیکه باالخره بعد  کنمی م یو کالفگ یخستگ  احساس
 را درحال در آوردن از درب خانه   شکلت یاش انداخته و با دو دست موتور س که بند ِساکش دور شانه

 . دمیکاویم  یب یقر یتنگو دل  یرگی . با خبودی م یآپارتمان 

اش به طرف منبع صدا شدهش را با چهره جمع که گردن زنمی دو بوق کوتاه م شیبرا ارادهی ب
  شیها. اخمکردمی کنکاوش م   یفتگی که پشت فرمان؛ با ش یو من  نیماش دنیکه با د چرخاندیم

 ... شومیم  ادهیپ رمقی و با حال نزار و ب دهمی درب را فشار م رهیکه دستگ شودی مبهوت از هم باز م

 . کندیا رصد م ر میشوکه سرتاپا رسم،ی که م  مقابلش

 افتاده؟ یاتفاق  -

 . رمیگیم مموتورش را به طرف  نهیو آ زنمی م ی تلخ  پوزخند

 سالم... منم خوبم. کیعل -

 *" یکه آه سرد کندینگاهم م یج یاستفهام و گ  با

 اومدم باهات حرف بزنم... -

 .کنمی ت مم را فو در نوسان است، دمغ نفس  امی شال مشک  ینگاهش به مانتو وشلوار حت چنانهم

 منتظرتم... نیتو ماش  -

که چقد محتاج   شومیمن تازه متوجه م شنوم،ی را م اشن ی دلنش یکه باالخره صدا کنمی گرد م عقب
 که با او خوش بودم... یهاو دل با او، محتاج گذشته اش هستم... محتاج درد مردانه یآوا

 خدا... یا

 !یدیپوش  اهیافتاده؟ چرا س ی واسه محمدآقا اتفاق  -

انداز کردن سخت کار  امرارمعاش و پس  یاست اما او سرسختانه برا لیجا تعطامروز همه  دانستمیم
 .دیکشی زحمت م  آلدهیا ی زندگ یبرا ریپذ  تی... سخت و مسئولکردیم
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  دم،یمد لرزدر آغوش بابامح دیمثل ب یسحرگاه وقت  نیدلم را گرفته بودم. هم یخبر نداشت، من عزا  او
کنار   ماندی م محفوظ  اشی زندگ آرامش  دیچال کردم... گناه که نداشت؛ با امنهیعشق ِ بهاوند را در س

 .بودی م ترکمش یزندگ  یبرا یهر پسر یکم نداشت و آرزو زی چ چیه یکه از خانم یدختر م؛ینس

 شده؟ی چ -

 . کنمی و پکر زمزمه م  رمیگی را به طرفش م چیمکث سوئ  بدون

 ندارم...  یحوصله رانندگ   ن،یبش -

 . زنمیم  یزیآمکه پوزخند طعنه دوزدیسپس به چهره مفلوکم چشم م چیبه سوئ  دیو با ترد مردد

 ازم؟  یترسی م ه؟یچ -

کف   یرا  رو چیکه با دو انگشت سوئ ردیگیو کف دستش را به طرفم م  شودی سخت م فکش
 . رومیبه طرف درب شاگرد م حوصلهی و ب  یکفرو خود؛  اندازمی ش مدست

بهاوند؛   تی به حساس توجهیب  ترحال ی شدم؛ ب ریگیجا   یصندل  یرو  حرفیرا فشردم و ب  رهیدستگ
 زل زدم.  تی زانو جمع کردم و به رو به رو با نها یرا تو میپاها

 

و استارت    شودی غالب م دشیبا صلوات فرستادن؛ بر ترد رلبی ز یول  کندینگاهم م شیبا تشو یکم
 . زندیم

 از بهاوند را کنار خود داشته باشم.  یکم دهمی م  حیترج  میهاافکار و جمله  شیدرحال پس و پ  مغموم

 که نبود، عاشقش بودم و...  جرم

 و هستم. شود؛ی  دهانم تلخ م ِطعم

 

  به کمند عشق پا بستم کن اربی

  دستم کن  یهخود ت  ریدامن غ از
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 ی نظام

آخر   دم،یکشی دلکم از وجود پرمهرش نفس م یاکه کنار ُدردانه یقلب یتسل ی ام برامذحوبانه  تالش
 ...میبرا بودی م  یعاشق تی نها

 ؟ی حرف بزن  یخوای نم -

 .لرزدیم میهاش؛ ملتمسانه لبسوال با

 اومدم که حرف بزنم... -

 . چسبدیم  اطی و فرمان را با احت دهدی را فشار م دنده

 خب؟  -

... تنم ِسر  کنمی بدنم را حس م  یباال رفتن دما  کشد؛یم  ریدلم ت ریز دهم،ی دهانم را سخت فرو م بزاق
 نی آخر خواهمی م ایرا نخورده بودم و حاال... خدا یلعنت یهاآن قرص  شبیاز د شود؛ی ِسر م
 .یرحم کن به مدد م،ی را به او بگو میهاحرف 

 .چسبمی شکمم را محکم م ری با دست ز نامحسوس

 اعتراف کنم! شتیاومدم پ -

 . رودیباال م  وارک ی اتومات شیلنگ ابرو  کیطعنه   پر

 ! جالبه!؟یاعتراف کن  شمیپ  ی... اومدهامی حیمن پدر مس یکه فکر کرد یشد  یحینکنه مس  -

... از شدی قلمداد م یشوخ  شیبرا  میهاحرف  کهنیدلخور هستم، از ا مانن یفاصله آزاردهنده ب نیا از
زن   کی اشی رو  شیدر پ  رمیتصو کهنی... از اشدمی اش؛ هرگز ساغر گذشته نمدر چشمان  گرید کهنیا

 بودم...  زاریپرنفرت ب  بود؛ی آن روز شوم م  انی هوسباز و خودخواه عر

 

قد مبدل شدم؛ پرانزجارم.... آن ش یزن عالم برا نی به منفورتر آلده یکه از دختر ابد از آن شب   وچقد
 بودم.  یم فراراز خودم و اشتباه محض  آمدی ام مکه ُعق
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 .گذارمی هم م یزده پلک روسرگردان و شرم  

 شه؟ی باز، م یجا هی میبر -

 . پرسدیو متفکر م  کندی را لمس م  شیاهدو انگشت سبابه و شصتش دور لب  ؛یسکوت معنادار با

 ؟یاختهیربهم  همهنیکه ا شدهی چ یول شهی شدنش که م  -

 

 !؟دانستی نم

شدم که برخالف   ختهیچقد بهم ر دم؛یش را شنکه خبر ازدواج شبیقسم آخر من، از د دانستی نم
شدم... تا خود سحرگاه کابوس بود و   یو عاطف یتا خود صبح شکنجه روح حانه؛یرمامان ینگران

 . گریطرف، خبر ازدواج او با خار چشمانم طرف د کیهمه  نی کابوس. زجر و عذاب ا

چشمانم بختک شود و   یکنم و آن شب نحس و خراب رو بیهم ک یپلک رو  دم،یترسی م یحت که
 را دوباره و دوباره تجربه کنم...  امی اتفاق شوم زندگ  نیترترسناک 

 گناه،ی دخترک ب ی او را تا ذلت و تباه اش،نه یکه شرارت و ک یمرد یوانیح  یبه خو صد لعنت و
مطلق به تاراج   یدختر را با قساوت و خودخواه کی یتنها دارا وارانه ی را کور کرد و تاز شیهاچشم

 کشاند...

 رفت و ...   غمایاش به که تن  یدختر یآور و کشنده براجبر تلخ  کی

  هیسا جانشمه یتن ِ ن یبرا  رحمی ب  ِو کرکس  کندی نفوذ م اشی رج به رج زندگو مهلک در    ی سم ِزهر
 ...اشی تمام هست دنیدرّ  یبرا اندازدیم

 دخترک... برباد رفته   تی ث یح شدنان یبه واسطه ع اشنهیتاوان غبار شده در س یدگیکش

و با نوک   اندازدی م نییخانه؛ سرش را پادلباز سفره  طی وسط مح یکنار فواره سنت یتخت چوب  یرو
 .کوبدی م  نیبه کف زم اش؛نهی ریکفش طبق عادت د

 از اعماق قلبم؛ *" یبارآه حسرت  دنیمشغول است که با کش کفرش
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خاموش بود... نگران بودم، نگران  ت ی گوش یباهات تماس گرفتم ول  یشهرستان، چندبار یرفت  یوقت -
 بابام و... 

 .کنمی نگاهش م یوافر یدلو با تنگ محزون

 نگران تو...   -

در سوز   کنم؛ی فرو م امی مشک  یمانتو  ریو دستانم را ز پاشمی م یخند زهرآلودباال آمدن سرش؛ تلخ  با
 *"م؟ی هست رحمی وداع با زمستان ب  نیرفته بود که در آخر ادمیسرما؛ چرا 

 کرده... نیخونم؛ نابرابرانه کم   دنیچش یزالو برا هینگران خودم باشم که  دیبا کهن یغافل از ا -

 .کندی پشتم نفوذ م رهی ت یرو  عرق

 رو خوردم... اونا... منو انداختن تو هجل!  ایارش  قیرف بیم... من گول خوردم... فر -

 . چرخندی م زدهبی ام سرگردان و نه اما در حدقه شودی چشمانم بازتر و گردتر م  مردمک

از چنگش در   یجوره یجمع کرده بود رو  شه یعل ای که ارش یاستفاده کرد تا مدارک مهم  میگاز ساده -
 که... ارهیب

 دردناک و دردآلود رها کردم.  بارنیا ام؛آه

شون خالص کنم اما بردارم تا خودمو از دست همه ایبودم تا مدارک رو از خونه ارشکه رفته  یشب اون -
 رهی که بشه سرش رو ش هیتر از اونزرنگ   یلیخ  ای ارش دمیفهم یبرآب شد وقتهام نقشهتموم معامله 

 مالوند!

 زانو جمع کردم.  یرا تو میدر خود فرو رفتم و پاها شتری که ب  دیاز جناح چپ به سمتم وز یسرد سوز

  یدیشد که سف  یو تنهام گذاشت؛ اون کالش اونقد عصبان  دیپگاه ترس کهنیتله افتادم، بعد ا  یتو -
 بهم حمله کرد و... یچشماش به خون نشسته بود وقت
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 میزانوها ی. ملتمسانه سرم را روکنمی خود را بغل م   تربانه ی و قر شودیاز تنم رد م یدردناک رعشه
 .دهمیدار و دو رگه ادامه مو خش  گذارمیم

که  یهازندان... سفته اندازمیتو و باباتو باهم م ؛یایباهام راه ن کهن یشروع شد، ا  داشیبعدش تهد -
 ...ادیحبس بپوسم و صدامم در ن یبود که تا آخر عمرم تو  ادیدستش داشتم اونقد رقمش ز

 دن»نه«ی که طاقت شن یاختالل روان هیبود،  ضیخدا... اون مربترسم آ، نه به رفتن  از زندان کهنیا نه
 ... ستیدست خودش ن  یجوراه یداره...  دیپارانوئ دمی .. بعدها فهم رو نداره. 

 .شومی م رهی به او خ بانهی با همان حالت قر  محابای سوالش؛ ب با

 ؟یگی رو به من م   نایچرا ا -

 .کنمی دلم اعتراف م  یو تو دهمیتلخ فرو مدهانم را  بزاق

 ت« یجان به فدا یتلخ شد گوشت  »چقد

 .دهمیآرامم پاسخ مبا زمزمه اما

 هامو...حرف   نیآخر طورن یوجدانم رو کم کنم... و هماومدم بار عذاب  -

 .کنمیوار اضافه مپچپچ  رلبیز

 پناه و عشق من«  نیآخر »

 . کندی براندازم م ین یزبیبا ر موشکافانه

 ؟ ی ستیانگار خوب ن -

 .ندیآی کش م نیتلخ و زهرآگ یآنحنا لبانم

 خوبم...  -

تک   تابانهیو ب  یدلبه حضورش با تنگ اعتنای ب  شوند،یم مانک یصبحانه نزد ین یکه با س خدمتش یپ
 ... ومکای اش را با ولع م صورت مردانه  یبه تک اجزا
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صورتش    یضیب  سیو *" که با ف یاستخوان  ینیپهن مردانه، ب و با ابروان یتوس دهیکش یهاچشم
 ...آمدی اش مبه چهره  یلیهم خ شی دلربا شیرته  یداشت حت یخوانهم

 یاچهارخانه راهنیسوخته که پ یا. چاکت قهوه خوردی چرخ م شپ یت یلبخندتلخ؛ نگاهم رو  با
 ...آمدی م اشیامروز لیبه استا تی نهای اش بشلوار کتان یحت  ؛یکارام

امروزش را  لیسال قبل؛ استا. سهزدی م  پیت  کیو ش یاعتقادات سفت و سختش؛ امروز برعکس
تعصب  یاش حتزدنفرق کرده بود... اخالقش؛ پوشش؛ طرز حرف  ینداشت... در کمال شگفت

 !اشب یعج

 بخور... -

فه شده؛ و خدا  کال امی رگ یکه از خ بودمی زوم م  شیرو  یادیز شومی متوجه م ش؛یصدا دنیشن  با
 ...کردی قلمداد نم یرعمدیغ یرگ یخ نی به هم خودش چه فکرها راجع   شیپ داندیم

 

 ام!کرده عیرا بد یناخواسته جلوه بد رم،یگی دندان م ر یز یزدگ را با شرم   نمییپا لب

 ...ایخدا

و از فرط سرما؛ داغ ِ داغ بدون قند  شودی دورش؛ حلقه م ییبا لبه طال کیفقط استکان کمربار دستم
ام از فرط  ... چهره کنمی م را پشت *" خفه م و آخ  سوزدیم  بیعج  اشیکه زبانم؛ از داغ کشمی هورت م

 *" دارمیرا برم یام دستمال کاغذمانتو  بی و از گوشه ج  شودی سوزش؛ درهم م

... کنارش راحت  شناختمی ا نم او ر گریعوض شده؛ د یلی... بهاوند خ کنمی م یوپاچفتگدست  احساس
 .بودمی م  ینبودم و حاال؛ برعکس معذب و ناراض

 ؟یخوری چرا نم  -

 ندارم...  لی: مخوردی م یتکان آن  یب یبا بغض قر میگلو بکیس

نگاه  نیا دادنان یاتمام پا ی. برا..بودیزدن م فقط به حرف  ملی. م.. زیچ چینداشتم به ه  لیم واقعاً 
 و ... دادمی م  شیکه جانم را برا یهمان بهاوند یسخت و نامهربانش... برا
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 ...زدیم  منش«چشمکک یکه اسم » ن اندازمی م مبه تلفن  یم؛ مسکوت نگاهتلفن  یآوا دنیشن  با

 .کنمی تلفن را وصل م  ،یبهاوند؛ با زدن پوزخند ین یزبی با ت ارادهی ب

 الو؟ -

 ؟یبود  داری:سالم خانم، ب چدیپی خط ماش پشت گرفته و بم  یصدا

 .گذارمیهم م یرو  یو گرفته پلک مغموم

 شده؟  ی. طور.بله. -

 . کندیمکث؛ آهسته زمزمه م با

 !نهیتو رو بب  خوادی... ممارستانیب  میبد شد، برد  شبیحالش د ترایم -

 .پرسمی م رلبیخشک و ناباور ز افتد،ی لحظه از طپش م کی یبرا قلبم

 !مارستانه؟یاالن ب ترایم -

حالش بد شده... االنم  کمی... ست ین یزی : چدیگویدار مخش  یبا همان صدا  تیبا جد هیچندثان
 نگران نشو...  ه،یبستر

 .پرسمی و به زحمت بدون آه و ناله دوباره م گذارمیم امنه یقفسه س یرو دستم

 مارستان؟ یکدوم ب  -

 یزی... چی کنی رفتار م  ترایاز م شتریبابا تو که ب  ی: حالت خوبه تو! اکندیبدون مقدمه اضافه م نگران
 ؟یاخونه  .. ستین

 با دلهره لب زدم.  محابای که ب  دیپرس دیشک و ترد با

 ...  رونمی نه ب -

االن  بعدشم بعدظهر مالقاته؛ ست،ی :معلومه که حال و روزت خوب ندیگویآمرانه م تی و حساس دیترد 
 !اشدنید انیب  زارنیرو م  کیفقط افراد درجه 
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 .کنمی و منگ لب از لب باز م رفتهل یتحل

 کن... جیش رو بهم مس. فقط آدرس .. آمی پس من عصر م -

 فعالً... ،یو محکم افزود: اوک قاطع

 یزی. بهاوند هم لب به چکندیم  یسفره و مخلفاتش تالف  یاز اتمام تماس؛ ناخودآگاه نگاهم رو بعد
 !بودی نصفه م اشینزده و تنها استکان چا 

 .رودی حزن و تلخ کش م ملبخند 

 م؟یخب کجا بود -

 .دهمی تکان م یسر یسوال ارادهی که ب ندینشی م صورتم پرجذبه  یرو اشره ی ت مردمک

 شده؟  یزیچ -

 .اندازدی م نییاش را پا و دوباره گردن کشدی م یپوف

را در   ی هنوز نگاهش رنگ شک و بددل  کهنی. ادادی مرا عذاب م اشگانهی و ب بانهی حالت قر نیا
 .کرد ی خودشان حمل م

 و خشک   برگ ی درختان ب دنیبا د هیچند ثان  یو برا کشمی تازه و مطبوع دم صبح م یاز هوا ینفس
 .دهمیم

من نابود شده   ینداشت... زندگ یادهیفا گهیاما د دن،یماجرا رو فهم  یجورچه ه یبابام و بق دونمی نم -
 ...کردی خودش رشد م یبود که داشت برا  یگناهیبود، از اون بدتر؛ بچه ب 

دار و بعد از مرگ؛ چه و نوش  شومی اش مشدن دست و سخت شدن فک متوجه مشت  یرچشمیز
 سازم؟  کی بهاوند را در مرگ خود شر خواهمیدارد که م یادهیفا

 م...اومد سراغ  لشی اونو انداخت زندان، وک تی به ُجرم اغفال و آزار اذ بابامحمد یوقت -

 .کنمی فرو م  میگوشت پا یرا رو میهاو ناخن  دهمی هم فشار م یپلک رو رمقی و ب محزون
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 یهاش سفتهدر عوض  ره،یرو پس نگ شت ی ... اگه بابام شکاتام داده  اریبهش اخت ای گفت که ارش -
 ... یاجرا ول  زارهی منو م

 . دمیو پرافسوس نگاهم را از او دزد متاسف

  یکه باهام ازدواج کنه... باالخره پا کنهی بگذره... اون موافقت م زای چ نیا تی شکا ری اگه بابام از خ -
 .مونهی که کرده، م یغلط

 هارادی که ب کندی دارش محالت  یموها یال یاو با حرص پنجه  کندی ش را رها منفس  یو عصب تند
 .کنمی م یو تلخ   یتک خنده عصب

... بابام و مامانم از حرف  دهیبرام د یبدتر یخوابا شرفی اون ب دونستم،یم  دیمن از کجا با یول -
 شونگناه یفکر آبروشون باشن... به فکر دختر ب به  انیشا ی ... ناچار شدن بعد حرفادنیترسیاهلل مخلق 

 گناهی از اون بچه ب یدار شد، نبودند... اونا حتهوسباز افتاد و عصمتش لکه  هیتله  یکه ناخواسته تو
جلو روشون  دیمدام با د؛یبا شناسنامه سف عقد؛ی دخترشون ب کهنی... ادنیشکمم هم ترس یتو

 بره...   نیی آب خوش از گلوشون پا  هیباشن... و نذاره 

  یچسبانده رو یبا همان سر کنمی م میطرح ترس یتخت چوب یرنگ و رفته رو میگل  یسرانگشت رو با
 .میزانوها

از  نیکرد دامیکه پ یبعد دو ماه قهر از اون شب لعنت یازم... وقت یدی شن یتو چ دونمی نم -
چه برسه   یمنو بشنو یصدا ینخواست ینداشتم... حت ی با مرده فرق گهیمن د ،یتون اومدشهرستان

 گهیدبهم اعتماد نداشت،  کسچیه گهی. دشدم علنا..  یخونه زندون  ی... تویباهم حرف بزن کهنیبه ا
.. نداشتم. یاجلوم درازتر از قبل شده بود.... چاره  ایلی زبون خ ی. حتکرده بود. ریی نگاه همه بهم تغ

ش  شدن قلبشکسته ی... صدادیفهم ی رو نم  گناهی دختر ب  هیدرد  کسچیبه فکرم نبود... ه کسچیه
بار     ری... کمرم زدنخوردن عرش خدارو هم حس نکر... تکوندنیآه مظلومانش رو نشن ...دیرو نشن

اونا بدون نظرگرفتن از من، بدون چون وچراهام منو به عقدش در آوردن...  یناحق شکست؛ وقت  نیا
ُحکم تعرض و اغفال؛ تو   داد؛ی نم ت ی حفظ آبرو؛ سکوت کنم... چون اگه بابا رضا  یمجبورم کردن تا برا

ش قتل نفس و بدون  که ُحکم کشتی محبس و شالق بود؛ بعدشم اعدام... حاال اگه منو   جانیانون اق
 ...که باهاش بمونم شدمی تا مجبور نم  مردمی ! کاش همون شب مشدی شک هم اعدام م

 .شودی گوشه لبم حک م ی تلخ  پوزخند
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 نه؟ گه،ید دادمی م رو م تاوان خبط دیباالخره با -

  رهی خ نیبه زم  دهیپر یدرهم کشانده با رنگ و رو یهاکه متفکر با اخم اندازمیم ینگاهم یطرفش ن  به
 . بودیم

زن  هیها؛ همون نگاه بد به  ... نگاهکردی نم  رییتغ یزی چچیه  ا؛یبا اعدام ارش کردم،ی اگرم قبول نم  -
اون   ا؛یارش  یابا و آزادب  تیشدن و خودشونم حکم دادند... بعد رضا یفاسد بود... خودشون  قاض

از من  روور... به همون سرعت با همون عجله... تا تقاص همه مجبورم کرد که باهاش برم اون 
 ام!دو ماه نی... از جنرهیبگ

 

 .سابمیهم م یدندان رو ی بیو با اضطراب قر کنمی مشت م میپا یرا رو دستم

 جهنم!  نیجهنم بود... ع نیبود... شب و روزم ع  یبد یروزا یل یخ -

... لبخند محو و شومیم میهاشانه یرو یااما متوجه انداختن ُکت مردانه بودی م نییپا  سرم
 .اندازدی م ن ییسرش را پا  رودوی دو زانو به عقب م  یو بهاوند؛ رو نشانمی به لب م یآلودحزن 

بخشش؛  بخش و آرامش مسرت  یو بو حهی... رالممای را به لبه جاکتش م امی ن یب  یبی حس قر با
 .کندی هالکم م وارفته یش

 نهیس یاش لم داده و سرم روکه در آغوش مردانه کنمیو تصور م شودیناخودآگاه بسته م میهاچشم
 ام.گذاشته اشی پهن و فوالد

کنم... بهاوندم؛  اشره ی مبادا ذخ یبرا دی... باکشمی آور با قدرت نفس مرا مدهوش  اشحهیرا
 داماد شود... خواستیم

 عشقم باشم. یتر، شاهد داماددردناک  نی... چه ایگریمن نه؛ داماد زن د داماد

بهاوندم   توانستمی راحت م  الیو من با خ داشتی همه خساست نم  نیا ایکه دن شدیخدا... چه م آخ
 خدا؟  یا شدی... مگر از عزت و جاللت کم مرمی را در آغوش بگ

 دادم؟یاز دست م  شهیهم یاو را برا ام؛ی م عالوه بر تباه سرنوشت  دیبا چرا
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 چه؟ که

 کنند؟  یرا مردگ  یذره زندگو ذره  ند ی ایها، به تنگ بفاصله  نیقلب دو نفر از ا که

 شود؟  حسی و ب یبه وجودش هم خنث یحت که

  ی" شکرت که نفسدیفقط نفس بکشد و بگو یحس ی خاطر بجگرش زدند؛ او به  یرو یاگر زخم   یحت تا
 " رود؟ی و م دیآیم

 بگذارم!  شیهاقرمز خط   یپا رو ؛یاخودخواه شوم... به اندازه لحظه  خواهمیات؛ مساغر... بنده  من؛

 رسد؟ یم رسد؛ی که به آخر نم  ایدن

تا   شومیاش؛ متوجه مگرفته یصدا  دنیبا شن یوقت رودی خار در اعماق قلبم فرو م سوزند،ی م  جگرم
 ... ایآغوش و  کیروز!  کی یبرا ی خودم داشته باشم؛ حت  یاو را برا توانمی و نم خواهمشی چه حد م

 ارن؟یبگم برات ب زیچ هی یخوای م ؟ینخورد یزیچ -

 .لغزندیهم م یآلود رودردناک و بغض  میهالب

 ... خوبه...نه -

 .  کندی م یام تالقام و لرزش چانهصورت ُگرگرفته  یرو  قیعم نگاهش

که شده؛ بهاوندم؛ مرا در آغوش   بارمک ی یبار فقط برا  نیو آخر  نیاول یبرا خواهمی دارم؛ م  بغض
 . دستانش را دورم حلقه کند و.....رد یخودش بگ 

 

به    یجیو با گ دزدمی اش مو نگاه معنادارم از چشمان موشکافانه شودی از دهانم*"خارج م  ینیغمگ آه
 .شودی خواب رفته بدون جورابم خشک م  یپاها

 . شومی م میقوزک پاها یساده هم به پا ندارم، تازه متوجه سرد نی جوراب پاراز  کی یحت

  یو جلو کنمی ش فرو م جاکت  نیدستانم را درون آست تعارفی و ب  کنمی دراز م یکم  یرا با کرخت میپاها
 .پوشمی اش؛ جاکت را ممحزون یهاچشم
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 !بودیبزرگ و گشاد م میبرا یاد یز شوم،ی م دارخنده

 بودن!  یکلیهمه ه نیا آمد؛ی نم اشیبندکه به استخوان الحق

 . پرسمی م رلبیز ارادهی و پکر ب  خسته

 ؟ ییلویچند ک -

 .کندی رها م یااز طرز سوالم؛ تک خنده  متعجب

 هفتاد و شش بودم... یکه وزن کردم رو روزی از دست تو، د -

 .نشانمی به لب م  یح یلبخند مل  متعاقب

 ! لوامیاوه! من همش پنجاه و دو ک -

 .دهدی تکان م  نی به طرف یسر متاسف

 ! نیباش یالغر مردن  نی چرا شما خانما، همش دوست دار دونمی نم -

 .کنمی م یم؛ دل دل زده خنده کوتاهغم و طپش قلب نیح در

 ... یبارب ست،ین یالغرمردن  -

 .پرسدی گونه ممحتاط ؛یو بعد از مکث منظودار  زندی پلک م پرافسوس

 ؟ یازش طالق گرفت -

 . شنومی م نهیباال رفتن کوبش قلبم را به ع شود،یحبس م امنه یدر س نفس

 چطور؟  ،یادو ماه و خورده باً ی تقر -

 . زندیش را چنگ مو پوست  کشاندی تبسم؛ کف دستش را پشت گردنش م با

 ! یگفت که ازش جدا شد میشب، نساون -

 .زنمی م یخندکج  وسیما
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 ...ستین یاتازه  زیمامانم بهش گفته، چ -

ب و او هم متعاق زندی را کنار م  ین یرا به پا کنم که س میهاتا بوت  کشانمیلبه تخت م یرا جلو تنم
 . شودی م شیهاکفش دنیمشغول پوش

  یکفر کند؛ی م یبگی هنوز با من احساس قر کهن یاز ا ای خوشحال شوم  اشخیشدن از آب دانمی نم
 شوم... 

 .بودی اعصاب م یمته رو آمد؛ی م رونیاش حرف ب و به زور از زبان کردی مدام سکوت م یوقت

 .خواستمی فاصله و سکوت معنادارش را نم نیا من

کردن صبحانه بهاوند بعد ِ حساب  ستادم؛یا یبیکنار درخت س یاشدهخشکبوته  کیکه نزد من
 .دادمی قورت م اشت ی او را وافر از حساس ییدایو ش یتنگمان؛ به طرفم قدم برداشت که با دلنخورده 

 . مینهادی فرش مسنگ ینه به شانه رودر کنارم شا شود؛ی م کمینزد  کهن یمحض از ا به

 زمزمه کردم.  ی احساسی با ب  نیبنابرا  خواست؛ی را نم  ماننی ب  نیجو سنگ نیا دلم

 تون کجاست؟ حاال خونه  -

 . زندی لب م شی و با صاف کردن گلو شودی منظورم م  متوجه

 ...مینس یخونه پدر  کینزد -

. حق دارد که رمیگی زبانم را م  یاما به زحمت جلو  جهدی حسرت در دلم م یغم و بغض حت ظیغ  غبار
  لشیچشم تحو د؛یبگو اشدندهک ی... همه که مثل من نبودند تا هرچه شوهر تابع همسرش باشد 

 .دهد..

که آن شب نحس فرا رسد؛ او را از دست زود قبل از آن   یلیکه خ  میبود برا آلده یمرد ا کی بهاوند
 ...م یدارد برا  تیتا ابد عذاب ابد ؛ییجدا نیغ ادادم... دا

 .شومی م ریگی کنار راننده جا یصندل  یرو یگحوصلهی و ب یبا کرخت زند،ی را م  ری که دزدگ نیهم
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 ستمیس ی. بعد از استارت زدن؛ در سکوت دستم روردیگیراندن را به عهده م  تی باز هم مسئول بهاوند
. سرم  بودیمناسب م میحال و هوا یکه برا یسوزناک کی حسرت؛ موز  یو با غم چاشن ندینشی پخش م
 : شومی م کیوزناخودآگاه غرق م رم یگی بغل م  ریزده زو دستانم را ماتم زنمیم هی تک نیماش  شهیرا به ش

 

 و... یبغض تکرار نیبسه ا گهی. دکن که تنها بشم... برام بسه که تو قلب تو جابشم.. ی»خداحافظ 
 تو...  یبگو قبل از رفتن دوستم دار

 ! ردیگیو متفکرانه فرمان را م بودی م رهیسرسختانه به رو به رو خ  دوزم،یگوشه چشم به او چشم م از

 

... یری آخر م  یستیبکن... تومال من ن انتی به قلبت خ س ی راحت بکن... کس ن گهیراه برو د  خودت
 ؟« یریگیپس بهونه چرا م  گهید

 . نالمیخفه م   رلبی و ز زنمیم ی زهرخند اسی دویناام

 بهونه مال منه...  -

و   چانمیپی م  میبغل به دور زانوها  ریو دستانم از ز کنمی جمع م  یصندل یرا رو میم؛ پاهاعادت  طبق
 ...میمفصل زانو یام را روچانه

 ...بودی م یج یاالنم؛ حال مرگ تدر حال

 

وقتشه  گهی... برو فکر نکن حال من بد شه... دبرهیم ویباز  نیواسه ما بهتره... دلت آخر ا یخداحافظ 
 ...عادت بشه هیگر

 "زی عز  ییپاشا یکن، مرحوم مرتض  ی" خداحافظ 

شفاف... صورتم را مخالف او به طرف پنجره    زیبراق و ر یهاپولک  شود،یدار مپولک  رچشمانمیز
 نباشد.  میهااشک ختنیتا شاهد ر گردانمیم
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 کنم...   یاو را به جبر کنار خودم راض خواهمی کنم... نم ییعشق را از او گدا خواهمی نم

 ...خواهمی ولگرد افکار زهرآلودم شود... نم خواهمی و سرگردان کنم، نم شانیاو را پر خواهمی نم

درون قلب بهاوند فرو کنم و او را به   ای را بدون رحم درست مثل ارش  رمی ت ست؛یانصاف نبود و ن  نه
 .بکشانم..  یلعنت اجبار

 نه آدم قبول کردن ِاست.  شودی خاص و پراقتدار است نه مثل من؛ مغلوب جبر م بهاوند

 فقط من هستم. ؛یاش بازنده اصلشدم که ته یکه از اول وارد جنگ مانمیپش

 با عشق؛ تقابل با احساسم؛ و باالخره تقابل در برابر خواستنم...   تقابل

 .گرفتمی گوش و آشوب را مهال نیا یجلو  توانستمی م کاش

 را تنها به  زندی که مهرش سالهاست در نبض دلم م  یدر مقابل وداع با مرد امی عزم راسخ لعنت یجلو
 واسطه تکرار گذشته؛ مرتکب شوم. 

 امی ن یو آب ب کنمی پاک م  حوصلهی چشمانم را ب ری ز وارم،ش یشده با ذهن مسموم و افکار تشو یعاص 
 .شودی م گرفته مداشبرد مقابل  یرو یکه جعبه دستمال کاغذ کشمی را با حرص باال م

 ...یکن یخودخور  ستی الزم ن -

 

زار زار   نیدر سکوت و جو سنگ  مان؛ن یگرفته ب یبود که در تمام مدت در فضا دهیبود، فهم دهیفهم
 !ختمیری اشک م

  امین یب  ری ز تی و در نها کشمی چشمانم م  ری و ز دارمی چند برگ از جعبه دستمال برم  حرفی *"و ب
 ... رمیگیم

از گوشه چشم؛  شومی اما متوجه م دوزمیو به رو به رو چشم م زنمی خودم چمباتمه م  یتو دوباره
 .کندی موشکافانه براندازم م

 . شودی که ضعف برمن غالب م دهدیکم کم نشان م  ازحدم؛ش یب یو خستگ میمفصل پاها درد
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که تا به   ترسمی و م کنمی را حس م میرفتن پاها. خوابآوردمی را باخود م  میهاکسپول قرص  کاش
 رو قبله شوم!   یو نگران جانیاز فرط ه م؛یدیرسی خانه م

  یگره کور م؛دن یبزند که با د یتا حرف  چرخاندی اش را به طرفم مگردن  شود؛یمان ممحله  کینزد یوقت
 . تابندی ابروانش م نیب

 ست؟ دهیپر نقدیحالت خوبه؟ چرا رنگت ا-

 .کنمی نجوا م  حالی و ب  ُشل

 . نگران نشو...من خوبم..  -

سپس تمام رخ به طرفم  دارد؛ی محله؛ ترمز و نگه م پریو کنار گوشه جدول ها کندی م یکوتاهنچ
 .گرددی برم

 وگرنه...  ،یندار  ی! فقط با ُمرده فرق؟یچ یعن یخوبه  نیا -

 .شومی م  یعاص یب یبا حرص عج  ارادهی ب

 تمومش کن، گفتم که خوبم... -

 . زندی لب م یآلود و جداخم  رخمیبا ن  شود؛ی م رهی دوباره به جلو خ کشدی م یبلند پوف

 .هست... نکنه..  زتیچ هیتو  -

اش واضح  گردن  یشدن مهرهاکه شکسته   چرخدیچنان به طرفم م یدفعه در کمال سردرگم کی
 . شنومیم

 ؟یمصرف کرد یزی نه چنک -

 .شوندی گرد م  وارکی چشمانم اتومات جفت

 زاست؟ یچ نیکراک ا شیو حش شهی مصرف! منظورته ش  -

 . شودیسرخ و حالتش درهم م  یصورتش به آن رنگ
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 ؟ یزنی م ی! چیدونی اسماشم که م -

 .کنمیم  یو متاسف خنده عصب  رسمی آخر م  میاسفبارم؛ به س طیآن شرا در

 بهت نشونت بدم؟  یخوایهم هستم... م یاکی تازه تر کشمی م شهیدلت بخواد، ش یهرچ -

 .غردی نامم را م یطور خاص  کی  نیو خشمگ کندیم یاقروچه دندان

 ســاغـر!  -

. در پس ِ عمق  شودی رنگ نگاهم عوض م ارادهی . بکندی م  یقلب ستیلحظه ا کی ی... برامقلب
 . زندیاش ماهرانه موج مو خواستن یقراری نگاهم؛ ب

 جانم؟  -

را در هم  شیهارا نداشت که چنان گره کورکننده اخم  امی رارادیکلمه غ نی! انگار توقع اخوردی م جا
دار و از دل ِ چاه خش  یکه با صدا کشدی صورتش م یکف دستش را رو یو با حرص و کالفگ تنددیم

 .کنمی زمزمه م

 شم؟ی م وونهی من د ،یزنی صدا ماسمو که  یدیهنوز نفهم  -

که لبخند   چرخدی به طرفم م یبا تند   زیبراق و ت  یهاو چشم شودی هم چفت م یمصرانه رو اشفک
 .پاشمیام مجمله یادا نی ح یو زهرآلود یتلخ

 چطوره...؟ رم؛ یبم  یخوای... اصالً مشمی هم کور م ..شمیبه بعد، من هم الل م نیچشم...! از ا -

 .کنمی تر اضافه مو تلخ   جنبانمی م یسر

 ناراحتت کنم... ستین  یراض گه،یکار ِدله د -

 

 ؟ یگیم ونیهذ ه؟یخزبالت چ  نیا -

  یبرا ی و پوزخند کج  گذارمیم  نیکف ماش  یرا رو می که پاها شودیبرجسته م اشقهیسبز شق  رگ
 .زنمی خودم م
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 خونه.  وونهیبرم د دی شدم با وونهیالبد! د -

 . زندی حرص م آشکارا

 ها؟ ،یخوای م  یتو از من چ -

 . نالمیقلبم؛ از خنجره داغان م یگرفتن آوا تمیر  یبا دل محزون

 خودتو...  -

زوم   خکوبی و به طرفم م شوندیبا شوک از هم باز م شیهاگره اخم هیاز ثان ی. در کسرکندی م  سنکوپ
 .ماند یم

  اشیو از جاخوردگ شومی م لی داغ شده *"به طرفش متما یبا تن ارادهی ندانستم و ب زیرا جا تعلل
اش به صورت  ش؛ نگاه مبهوت و ناباورانه صورت  بارهک ی*" و عقب رفتن   برمی استفاده م تی نها
 .بازدی غرق خواستن؛ ُبهت زده رسمًا رنگ م  یهاام و چشمآمده  کینزد

 ..یقراری رفته با عشق و ب  لیتحل

 بهاوند...! -

 ام؛ی را فشرد و در کمال ناباور  رهیشتابان با شوک دستگ یداشتم دعوتم را اجابت کند اما وقت توقع
  نیعطرش در جو سهمگ حهیاز اول داخل نبود. تنه ا را ایکه گو ختیشد و گر ادهیو پ  دیچنان از جا جه 

 . ام را نوازش کردشامه

  کی. زنمیم ارادهی از زور درد و غم ب  واررک یستیقهقه ه  تیو در نها کنندیم دای کم کش پکم میهالب
 با دل ِ من؟ یکنی ... بهاوند تو چه م اشب یحرکت عج نیخنده تلخ و شوکه آور از ا

 خدا... یا

 عشق يعني مشکلي اسان کني  

 از در مانده اي درمان کني. دردي

 ميان اين همه غوغا و شر  در
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 يعني کاهش رنج بشر  عشق

 يعني گل به جاي خار باش  شقع

 به جاي اين همه ديوار باش  پل

 يعني تشنه اي خود نيز اگر  عشق

 اب را ، بر تشنه تر   واگذاري

 يعني دشت گل کاري شده  عشق

 کويري چشمه اي جاري شده  در

 يعني ترش را شيرين کني  عشق

 يعني نيش را نوشين کني  عشق

 کجا عشق ايد و ساکن شود  هر

 د ، ممکن شود  چه نا ممکن بو هر

 "موالنا"

با ضعف و    آورمی را در م میهاشده کفشخون و دمغ با دل شومی رد م اطی از قبل؛ از گذر ح ترحس ی ب
 .کنمی درب هال را باز م جهیسرگ

 من اومدم... -

 .روندی باال م  زی بساط وسط هال؛ جفت ابروانم ت دن یبا د گذارم،یرا داخل هال م میپا کهن یهم

 ه؟ یچ نایا -

 .دهدی جواب م درنگی ب چاند،یپی م  ارهای خ یمعطر داخل دبه رو یکه سبز یدرحال حانهیرمامان

  یتو ستی تازه ن یبهاونده؛ ساالد و سبز  یکه عروس گهیچند وقت د کنم،یدرست م ارشوریدارم خ  -
 نه؟ ای باشه که بزارم جلوشون  یزیچ هی دیچله زمستون؛ با یهوا نیا
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 .زنمی جنباندن سرم؛ م  نی ح ی تلخ  پوزخند

 ...نهیت اخوشبحالت مامان، دغدغه -

 .کشدیش را باال مگردن  متعجب

 شده؟ی چ -

 : کنمیو چهره در هم م  چدیپیام مشامه  ریو فلفل به همراه سرکه ز ری س یبو یزیت

 که بهتره؟ اون ،ی کنی درست نم تهیل یحاال چرا ترش  ،یچ یه -

 : پاشد یم می به رو یاخسته  لبخند

 ... واسه کل مهمونا بسه...ین یبی دبه رو م نیدرست کردم االنم ا  شی هفته پ هیاتفاقًا اونو  -

به اندازه بود و حاال... آخر دبه   زشیچهمه حانهیروا ماند، مامان اری به دبه بزرگ تا سر ُپرشده خ نگاهم
 بزرگ!

اما به محض بستن ِ در   روم یو به طرف اتاقم م کشمیم  یقی نفس عم م،یمفصل پاها دنیکش ری ت با
ها را با انداختن داخل دهان، از کپسول یکی و  دارمیکشو برم  یکپسول را از ال یاتاق؛ با عجله قوط 

 ... رومیملرزان و دستپاچه همزمان به طرف آشپزخانه  

 .دارمینگه م رآبی ش  ریز دارمی برم یچکان استکانآب  یو از باال کنمی را باز م  رآبیش

 .کشمیخوش غذا م حهیاز را ی ق یو نفس عم گذارمیم  نکیس  یرا رو وانیل

که با برداشتن درب ِ  شومی م کی گاز نزداجاق  یبه طرف قابلمه رو رمقی قار و قور شکمم؛ ب یصدا با
 .بودندی درشت سرخ درحال ُقل ُقل شدن م یهاقابلمه؛ کوفته

 .کنمی م امی نیغذا را وارد ب  زیانگعطردل  یبو قیو عم شودیام باز مکور شده  یاشتها

 "* 

اش؛ داغ و سرخ  مردانه یایاز فرط حجب و ح میهاو گونه روندی کش م میهالب  یکم روکم  لبخند؛
 . شودیم
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 یهابهاوند با آن لبخند محجوبش؛ با چشم زنم،یگردن کج شده و لبخند محو به رو به رو زل م اب
 . کندیو راسخ نگاهم م  قیعم

مرتکب شود... و تمام   ییو از دست من فرار کرده تا مبادا خطا نی است، بهاوند امروز از ماش دارخنده
 به فنا برود! اشساله نیچند مانیا

که کم  ی... دو بار... دوبار مقابل من کردی م شهیپ اءیمن؛ ح انیمتعهد، مقابل عص  ! بهاوند مردمانیا
 کهنیبه آن مطمئن بودم؛ ا شهیکه هم یزی چ قاً یو دق زندی خواهان نداشتم؛ دست رد به عشق ِ پاکم م

 اما... شودی نفس م میمقاوم باشد و باالخره تسل تواندی زن نم  کی یجلو یمرد چیه

 

 نبود؟  ازین یمگر او مرد نبود؟ مگر دارا لنگد،ی کار م یجا کی

 چه بود؟  یبرا یو دور زی همه پره نیا پس

 ! خواستی نم مرا

... اصالً  کردی چطور رفتار م  می با نس کند؛ی برخورد م ی طورن یاگر با من ا شود،ی خوره جانم م شک
خودشان عالوه بر   یبرا ؛یادیز ی... مثالً مردهابودم؛ ابدًا نبود  دهیکه تاحاال د یکسچ یه هیبهاوند شب
 !زدندی م کیت  بهیغر کیحداقل با   ایداشتند...   یزن پنهان کیهمسر؛ 

 ... گریزن د ک یبا  یزندگ   کیشدن شر کی. شربودی از آن متنفر م شه یهم ترایکه م یزیچ

چنان جاخورد که همان دم در؛    دنمید؛ از دآمدن  یبه خانه مسکون ایبار، همراه ارش  نیاول یبرا یوقت
 راه انداخت که.  دادیها داد و ببه پا کرد. مثل محق یقشرق

 ؟«یداد حی ترج گهید یکی هیبه  »منو

 . کردی م فیتعر یبی عج یدر کمال خونسرد ای ارش کهن یتا ا زدی از چه حرف م دانستمی نم

 !«میقرار بود باهم ازدواج کن »

 جا بود که حالم از او و طرز فکرش بهم خورد. پرانزجار به او چشم دوختم.آن و
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 ؟‹ی نیفکر کردم با نسر »

 ان«یدستاو با وقاحت با خنده گفت« اونا دم  و

  غیجغ یج یطبقه باال راه افتادم. صدا  ی روانی سر تکان دادم و به اتاق ش شی با تاسف فقط برا کردهظیغ
که انگار »من شوهرش«را  کردیو حنجره پاره م زدی کارانه حرف مچنان طلباعصابم بود...  یرو ترایم

 اغفال کرده بودم! 

 

  حیشد و ترج   زاری ب ای او هم مثل من از ارش ا،یارش گونهمار یب  یرفتارها دنیبا گذشت زمان با د کمکم
به  میپشت جهنم؛ هربار که صدا  رحمی وب یبا د یداد راهش را جدا کند.... که بعدش... جهنم واقع

 .شدی اعتراض بلند م

 ...دادندی مرگ و خون م یهم بو شیها... شکنجه شدیشدن ختم مبه شکنجه  اشته

 !گرفتی م آرام مطور با کُشتن روح زننده، همان  طورهمان

*** 

 .افتمی و مغموم به طرف بخش راه م دارمیدستانم نگه م  یرا تو دیسف گلدسته

 اشی شان ینشسته بود و دستانش را هم دور پ یصندل  یکه رو ختهیردور؛ قامت استوار کامران را بهم  از
 ! یمتعجب شدم؛ کامران و آشفتگ اشی شانیگرفته بود. از پر

 . رومی به طرفش م یو با نگران  دهمی شتاب م میهاقدم به

 . بودی جا سرگردان مانگار که از صبح همان   د،یباری م  شیاز سر و رو یو درماندگ  یخستگ

 آقا کامران؟ -

 . ردیگیسرش را باال م ین یمنگ با سنگ م؛یصدا دنیشن  با

 ...؟!یاومد -

 .پرسمی م یبا دلواپس  نگران
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 ن؟ یجور نیخوبه؟ شما چرا ا ترایم -

 رها کرد.   نیبه باال تکاند و نفس را سنگ یسر متاسف

 رو شروع کنه...  شی درمانی م یش ترع یهرچه سر دیبده... دکترش گفته با  یلیحالش خ  -

 . شودیو با افسوس از جا بلند م گذاردی م شی پاها یدستانش را رو پوزخندزنان

که االن حال  فهمهی واسه درمان... نم کای ِامر میرو ببر ترایم  دیداده، با ریباباشم گ ت؛ی وضع نیا یتو -
 رو تحمل کنه...  نیسفر سنگ هی تونهی و نم   ستی... خوب نستیخوب ن  ترایم

به   یکس  میوخ  تیبار کوه اقتدار و استوار مقابل چشمانم؛ از وضع  ن یاول یاش؛ براجمله یادا نیح در
 و نگران است.  ختهیرحد بهم  نیخاطر او تا ابه  یتنگ آمده؛ که حت

 .کنمیزمزمه م ارادهی ب

 ؟ یدوسش دار -

 . جنباندی م یسر یم؛ با مکثحرف  دنیاست، با شن  زیت شیهاگوش 

 نداره اما...  تیبرام اهم کردمی قبالً فکر م  -

 . کندینجوا م  یبی و با لحن قر گذاردی ش مجفت دستانش را پشت گردن  ش؛ی جاو به دهدینم ادامه

 ... بخشمی بشه، خودمو نم  شیطور -

 

اما بهاوند مرا   کردمی بهاوند م  یبرا لیکه من هم اوا  یهمان احساس گناه کرد،ی گناه م احساس
 ...زدی م نم وگرنه پس خواستی نم

 ساغرخانم... با شمام؟  -

 .دهمیبه سرم م  یتکان کوتاه ؛ی . منگ و سوالمیآیم رون یاز هپروت ب  ناغافل

 بله؟  -
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 .دهدی را به اتاق مورد نظر م ش نگاه کالفه

 و ازم گرفته... سراغت  یل یخ  دنش؛یبرو د -

در را آهسته باز   ق؛یسه نفس عم دنیشدم و با زدن دو ضربه؛ با کش کینزد به طرف اتاق   عانهیمط
 کردم. 

 سالم... -

 .شودی بلند م  یصندل   یاز رو روحی و ب  ردیگی م اشی نیب  یدستمال را جلو دنم،یبا د  ترایم مادر

 ...یخوش اومد -

 .رمیگی گل را به طرفش مدسته محزون

 متاسفم... -

  امزدهخیو با چشمان تودار تنها به تکان دادن سر اکتفاء نمود و دسته گل را از دستان  دهیپر رنگ
 گرفت. 

 یضامرگ در همه ف  یقد بو... همان انداختی ها مخانه غسال ادی گرفته و خفقان اتاق؛ مرا  یفضا
 . دیکشیم  ادیفر یزبانی با زبان ب  اس یو  یدیقد هم ناامهمان  د؛یچی پیگرفته م

 دادن! یدلدار یطور خود را باخته بود که نتوانستم زبان در دهان بچرخانم براکه آن  ترایمادرم

 ؟یستادیچرا وا جان یا ایب -

 .شومی م کیبه طرفش نزد نیدارش؛ غمگخش  یصدا با

 ؟ی خوب بود روزیدفعه؟ تو که پر هی شدهی چ -

 .کندی م دایتلخ کش پ حالتش، ی کبود و ب  لبان

 .زادی چه برسه جون آدم ستقهیبه دق قهیهم کارش دق لی ... واال عزائروزیپر یگی خوبه م -
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ش هم رگ  یو ُسرم ال وکتیآنژ ی حت  مارستان؛یمنفور ب راهنی پ  ریهمه دم و دستگاه وصل شده ز آن
 ... کردی حالم را بد م 

 . رمیگی جفت دستانم م یو دست راستش را تو نمینشی م یصندل  یرو زدهخ ی  یسکوت با تن در

 حالت بد شد؟ شبیکه د شدی ... بهم بگو، چیبود  زایچ نیاز ا تری تو قو -

 .غردی م رلبیچشمان ناراحتم؛ ز ینی ن در

 ؟یدوسش دار یجوش بزنم... خب خره، چرا بهش نگفت  دیاالغ همش با یاز دست تو -

 . بندمیپلک م یج ی با گ متعجب

 نگفتم؟ یبه ک -

 .کندی چپ نگاهم مبا حال نزار چپ  زیآمسرزنش 

 ...گهید گمی من... خب االغ، بهاوند و م به عمه  -

 .دهدی را به افسوس و حزن م ش یجا م،تعجب 

 .شورت رو ببرن دختر... بهش گفتم..مرده -

 .خنددی م  طنتیبا ش  ؛یرمقی آن همه ب با

 رو لـ...  تا لباشو بزاره  د یپر یجان من...! وا -

 

 .کنمیو تاسف مداخله م  ظیغ با

 آخه؟ یسگ تو روحت! چقد تو منحرف -

بلندشدن  کند؛ی که م  یخشک یهارود اما... اما با سرفه   سهیها از خنده رباز مثل گذشته خواهدیم
 . شومیم ز یخمه ین یصندل   یو نگران از رو دهیسرش؛ ترس یدستگاه باال یصدا

 شده؟ی خدا... چ ای -
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عالئم ضربان  ستد؛یای سرش م یو پرستار ُتپل با عجله باال شودی بندش؛ در اتاق به سرعت باز م  پشت
 .کندی ش را چک مقلب و تنفس 

 دخترجون...   ستی برات خوب ن  جانیه -

 افزود.رو به من هم  تی جد با

 . دیمراعات کن  یتحت مراقبت هستند، بهتره کم شونیا -

 .شودی م زانی ام درجا آولب و لوچه  مغموم

 باشه.  -

 . نالدیکه *"؛ داغان م کنمی م زیچشم ر ترایم یبرا ظیبا حرص و غ شود؛ی از اتاق خارج م کهن یاز ا بعد

  ه؟یدارض ی وضع مر نیم َسقط شد... اوا چته... بچه  -

 .کنمیم  زتری چشمانم را ر یکفر

 برندار، خب؟   یبازوضعتم دست از دلقک  نیا یتو -

 رم؟ یمیکه بگم من دارم م نیتا حلوامو بخور  رمیکنم؟ عزا بگ کاری : پس چ زندی نفس م  کارانهطلب

 .کشمیم یآه سرد متاسف

 ...شهی باورکن م  ،یتو بخوا هیمنتظر مرگ باشه... فقط کاف دیسرطان گرفت که نبا یهرک -

 .کندی م ریی تغ  یطور خاص کیو نگاهش  رنگ

 برام داره؟  یچه لذت ارزش؛یب  یزندگ هیدوام  یبرا  دنی... جنگدهیچه فا -

 . زندیم یکه پوزخند صدادار زنمی با گردن کج شده در سکوت زل م  مستاصل

برات سمه؟   الیمگه نگفت که استرس و فکرخ  ؟یدینکش تی کوفت یضیخود ِ تو... مگه کم از اون مر -
 ؟یچرا هنوز خوب نشد

 . اندازمی م نییو مغموم سرم را پا گرفته
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... ادیتره مال من نه زدرمان من با درمان تو فرق داره... مال تو سخت  شه،ی نم یخواستم ول یدید -
 گذشته داغونم کرده...  ،ستیمن دست خودم ن  یول

 .دهمیادامه م یلبخند تلخ با

 تا کنارت باشه... آدی پات م کامران هم پابه یحت ،ی تونی... تو میاتو بااراده  یول  -

 ...زنهی م ریمنو با ت  هی:چرت نگو، کامران ساغردی م  ظیغ با

 . زنمیتبسم و معنادار لب م با

 ؟ یکن کاری خاطرش چبه یاگه تو رو بخواد، حاضر -

 .دیگوی  تلخ م ِتلخ 

 ...خوادی که منو نم  ستیهم واسم مهم ن گهی... دخوادی منو نم -

 . گزمیو جوش م ظیرا با غ لبم

 ؟ یاگه خواستت چ -

 . زندیم ش ین هیطعنه و کنا با

  میض یغول ِ مر نیرش؛ با اخاط وقت منم به خر شد و منو خواست، اون یوقت هیاگه... اگه  -
 ...جنگمیم

 .دهمی تکان م یبا منظور سر نهیبه س دست

  هی وندینه... پ ای آدی خر بودن به کامران م دونستمی ... نمتون واسه همپس مبارکه، خرشدن جفت  -
 خر و گورخر باهم . گمونمخوبه! 

 اون...  یخر خودت  -

 .زنمی اش مبه صورت مات و مبهوت زردکرده   یزیبلند کردن دستم چشمک ر با
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که  دونهی  تو... اون وقت نم ِدن ید دی... طرف از صبح پشت دره به امیآورد یری گ یخب، خر -
 ...یوا یما... وا میگی م یپشتش چ

ش خارج  ز اتاق و گفتن ِ»بهش فکر کن خره!«ا ترایبا بغل کردن م د،یوقت مالقات به اتمام رس یوقت
 شدم.

به طرف محوطه راه افتادم. کامران که در راهرو نبود؛ پس حتمًا در   یق ینفس عم دنیبا کش همزمان
 ...زدی پرسه م یحوال  نیهم

 شدم.  کشینزد تی با رضا مکت؛ی کامران کنار ن  دنید با

 واسه شکستن سرطانش!  هیروح  شهیو ابراز کن... منظرم بهش عالقت به -

 .چرخد ی م نیسرش به طرفم سنگ وارک یاتومات

 ؟یطورچه -

 .کنمی م بیهم ک یو متاسف لبم را رو  ریمتح

محبت    ،یباهاش دوست بش کنی شو... پس سعگذشته یدونی خودتم م ه،یدختر امروز هی ترایم -
 ... یریگل بگدسته ،یکن

 . گزمی گوشه لبم را م هیمنطق و توص با

 تا بتونه شاخ غول رو بشکونه! رهی تو ذوش نزن، بزار کنارت ازت آرامش بگ قدمنیا -

 .کندی م یو خنده کوتاه شودی ول م  مکتین یرو نهیبه س دست

 شاخ غول! -

 .کنمیاضافه م تی و جد نانیاطم با

و هواشم   یکنی رو ناراحت نم  ترایبله! شاخ غول... سرطان کم از شاخ غول نداره... از امروز به بعدم، م  -
 ...یدار

 . زنمی در هوا با حرص نطق م یدست
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 باش بابا... یخاک  ر،ینگ افهی واسش ق قدمنیا -

 . بردی را باال م شی ابرو یتا کی متفکر

 باشه؟  گهیامر د -

 .زنمی د ملبخن  طنتیپررو با ش  پررو

 ! یباش یخودمون  ترایکنار و با م   یرو بزار یتیریمد ژیپرست نیا که،نیا گهید -

 .کندیام محواله یاطرفه  کی  پوزخند

 ها!  ادهی روت ز -

 .بندمی و مصرانه پلک م  خونسرد

 .گنی... همه مدونمی م -

 .زنمی به او زل م  تیبا اخم و جد  تیو در نها کنمی م یمعنادار مکث

پهم کردم و باعث شدم   ایکه تله رو سر ارش  یدونی م ؛یمون... بهم گفت خونه یاون روز جلو  ،یراست -
براش تله   کهن یرو لو دادم نه ا  ایمن؛ ارش دونستی فقط م رایمت ؟یدونی زندان، اما از کجا م  فتهیاون ب

 گذاشتم!

 .کشدی م  دارشهیزاوصورت   یرو یدست انهیموذ

اش  ... تهیبه در کن   دونیش؛ از متا اونو توسط دشمن  ی کرد  یکیشوهرت دست به  بیبا رق  یوقت -
 ... رهیرو دا زهیرو بر  زیپول؛ رام بشه و همه چ کمی طرف با  نهیا

 

 .پرسمیزدن م پلکی شده، ب   سنکوپ

 ...!یپول داد نایبه ورج -

 . کندینگاهم م  تفاوتی و ب پوکر
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 نه! -

 .خوردی م یفی که تکان خف زنمیزل م شیهابه لب رفتهل یتحل  شوم،ی م  خکوبیم

 بوده.  یکرده تا بفهمه کار ک  ریدو نفر اج  -

 .شودی از تنم رد م  یو رعشه دردناک افتادی م به شمارش منفس  رد؛یگی مرا م یآخر، نا ضربه

 و مرتعش است.  دهی لرز میکه چقد صدا شومی تازه متوجه م  پرسم،ی م  یآشوببا دل  یوقت

 سراغم... آدیم  ی. پس به زودپس..  -

 .پرسمی زده با لکنت مکه وحشت  دهدی رخ م مانن یب  ین یسهمگ سکوت

 ران؟یا آدی م  یک... ک -

 .کندی ش را تند رها منفس  متاسف

ست... زدهمار زخم  هیاز قبل مراقب خودت باش... اون االن؛  شتریب یش مونده... ولهنوز از حبس  -
 کنه چندنفر رو بفرسته سراغت.مم

شدن تمام    خی .  سرما و سبنددیم خی و تنم خود به خود  کندیرسوخ م پشتم ره یت  یاز رو یسرد عرق
 .کنمی آور احساس م از من، رعب  ای ارش نهی ک میتنم با وحشت و ب یموها

 دستش ِقسر در بروم... ری از موضوع رد شود و اجازه دهد از ز یامکان نداشت به راحت ایارش

 . زندیکه با مصلحت و منطق لب م  ردیگی تنم را در برم یجا یجا دلشوره

 ...یبر رانیخطرناکش؛ بهتره کالً از ا  یماری که داره و ب یابا اون سابقه  -

 .دادیادامه م یبا راسخ  پرمکث

 .  کنه.. داتیتا نتونه پ یبر یجا هی  -

 . شومیم  میمتوجه خشک شدن پاها حالی و ب ضعف

 کجا برم... اصالً کجا رو دارم که برم؟  -
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 .شودی سرم سبز م یحرفش؛ شاخ رو دنیشن  با

بهت برسه، شک نکن تورو   ای... جونت در خطره ساغر... دست ارشری بگ ی... برو پناهندگکای برو امر -
 !کشهیم

*** 

 .زندی کامران دم گوشم زنگ م ی... بازهم صداشودی ا نم ام زنم،یرو به پهلو غلت م  کالفه

  سیدرسته تو؛ اقامت انگل نیبب  ..کننی م ت یاونا ازت حما ،یبش  کایپناهنده امر یساغر، اگه بتون  »
هاش؛ کلکت  آب خوردن؛ با کمک واسطه  یبه راحت تونهیبازه، م یل یخ  ایجا دست ارش اون  یول ؛یدار

 .« ادیازش برب  ی که ممکنه هرکار یروان  ماریب هی ای نره؛ ارش ادتی هرگز  نویرو بکنه... ا

 .شومی م رهی تخت به سقف خ یباز روبار طاق  نیو ا کنمیرا پرصدا فوت م  نفسم

خبرم   هیکاف کنم،ی م ی اوکمون رو رفتن  یدارم کارا ترا؛یخاطر درمان ِمهم نباش؛ من به  یچ ینگران ه »
هم به   یبه راحت ست؛ینرمال ن یل یخ طیکه االن شرا ی دونی رو درست کنم... م  زاتی و یتا کارا ؛یکن
 مهی با ب ونی لیباشه و ته حسابت حداقل صدم نالی پاست اورج کهنیمگه ا دن،ی و پاس نم  زای و یکس
 !« یلیتکم 

 

 .کنمی تخت ستون م یرا رو  میو پاها رم یگیدندان م ریرا ز  نمییپا لب

 کنم؟   کاری من چ ایخدا -

 .کنمی م بیهم ک یرو یو کالفگ  یسرگردان یاز رو یپلک

 . برم..  دیبا یعنی -

 . زنمیزل م میهاو رو به سقف؛ به سرانگشتان و ناخن  کشمی را باال م دستانم

 .بتونم خودم رو درمان کنم..   دیهم خوبه، شا یل یجا واسم خالبته اون -

 .بلعمی شده دهانم را سخت م و بزاق ترشح  کشدی م ریت امقه یشق
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 یلیدل گهیفرصت باشه تا عشق بهاوند فراموش کنم... اون منو پس زد، پس د نیبهتر نیا دیشا -
 برم...  دی در به در دنبالمه، با ایبرم... حاال که ارش  دیموندنم نمونده و با یبرا

 میهانی مخاطب ستیو در ل دارمی ساده کنارم برم  زیم یو تلفنم را از رو زنمیم  یدمغ غلت و مغموم
 .کنمیشماره کامران استوپ م  یرو تی در نها رومیم

اما   بودیاش محض آرامش روح و جانم الزم مبودن کند،ی بهاوند را م یو دلم هوا شومی دو دل م باز
 ... ایدن  ریوپاگدست  یهابهاوند... آخ از تمام فاصله

 

قبل از   کنمی را ارسال م  امکیو به سرعت هم پ کنمیم  پیباالخره تا د؛یشک و ترد هیاز چندثان بعد
 شوم.  مانیپش کهنیا

  ی. انگار رنگ خوشدوزمیچشم م  یرگیو باز به سقف با خ  اندازمیم ز ی م یرو یحوصلگ ی را با ب  یگوش
 را خواستار باشد؟  یزی دلم هرچ دیانگار که نبا امده؟ی بخش برمن نآرامش  یزندگ یو آوا

 رانده شود.  شیهای بای ممنوعه؛ از بهشت خدا با تمام ز یبهشت وهیم دنیبا چش  دیترسی م بهاوند

چشم  ؛یاز خالق؛ عزم او را سخت و با اراده مبدل کرد که حت  یبردارو فرمان  یعمر بندگ  کی آخر
 ببندد... یاله  »عشق«موهبتیرو

کار را نکرد و   نیبهاوند را قبول کنم اما ا یبه راحت توانستمی م شد؛ی عوض م مانیاگر جا دیشا
 اشان بروند.و به خانه   رندیرا بگ  اشانیگرفت زودتر از موعد؛ عروس میتصم  ش؛یجابه

 منیُ روز خوش  شانینوروز هم؛ برا دیو حاال بعد ع بودی )ع( میوالدت حضرت عل   گرید چندوقت
 . شمردندی م متیفرصت را غن شد؛ی حساب م

 

لباس   ضیو تعو  میبا مرتب کردن موها شومی از جا بلند م یحالی هال؛ گرفته با ب  فونیزنگ آ یصدا با
به   ینگاهم را با منگ ؛یبلند ازهی خم  دنیبا کش  شومیاز اتاق خارج م  ؛یخوابم با لباس مناسب خانگ

 ... دهمی هال م یراهرو یجلو
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 آن هم اول صبح با آن صورت زردشده *" کرد؛ی چه م جانیا او

 .زندی م  یکه لبخند تلخ کنمی نگاهش م یجی شوکه با گ دنم؛یمحض د به

 ف بزنم ساغر...باهات حر دیبا -

 .آمدی . بچه خوابش ممالدیرا مدام م شیهاچشم خورد،یسارا گره م یرو نگاهم

 ... آدی سارا رو ببر اتاق، خوابش م -

 . ردیگی را محکم م میکه همزمان بازو  شومیاز کنارش رد م   سپس

 ...میبفهمن واسه قهر اومدم... بهشون گفتم سارا دلش تنگ شده اومد  نایمامان ا  دینبا -

. با  کندی را آهسته رها م  میکه بازو کنمی اما در سکوت تنها به تکان دادن سر؛ اکتفاء م زدی م  مشکوک
 ... رومی م اطی به طرف ح ختهیرمشغول و بهم  یفکر

 

شده کنار چوب و دستانم را با حوله نصب  شومیبهم خورده؛ به سرعت داخل هال م یهادندان با
 .آمدیم هیسم زدن آهستهحرف  یاما صدا کنمی خشک م  ؛یلباس

. چندبار پلک  شودی جفت چشمانم در درجا درشت م غه«ی ص  دن»یباره با شن کیکه  کنمی م زی ت گوش
پنجره هال   یرا کنار نما هیکه سم  اندازمیاز پشت راهرو به داخل هال م یسرک  جیمنگ و گ بندم؛یم
 . ابمییم

 .دوزدی چشم م رونیدرهم به ب یچنان با ابروهااما هم زندی و کنار م  ردیگی حرص پرده را م با

 هیبه  دم یرو گرفتم رس شی پ  یبهش شک کرده بودم، وقت  شی... چندوقت پ کارکنمی چ دونمی نم -
 !یجورزن اون  هیخونه و 

به   یرگیو با خ  گرددی به طرفم برم  تی که در نها ستمیای م ظی وسط هال با غ نه یدست به س آلوداخم
 .کندی زمزمه م  یچشمانم؛ دم گوش



 دل رهیچ

661 
 

که  یادامه بدم، اون وقت انیبا شا  یجورنیا تونمی فعالً اومدم خونه مامانم تا بهشون بگم... من نم -
 کنه! انتی ش بودم... بهم ختابع  شهیبراش کم نذاشتم و هم  یچیه

از خواب  حانهیر. هنوز مامانرومیو با تاسف به طرف آشپزخانه م  فرستمی را کج باال م میابرو یتا کی
از آب کلردار   یادیکه حجم ز گذارمی را باز م  رآبی و ش کنمی آب سماور را عوض م نینشده؛ بنابرا داریب
 .پاشد ی م رونیب

 ...کنمی ش مو سپس روشن  کنمی آب؛ داخل سماور را تا نصفه ُپر م  تیوار بعد از شفاف افسوس

که حضور   شومی و مشغول آماده کردن صبحانه م آورمی در م خچالیصبحانه را از  ل یوسا همزمان
 .کنمی را پشت سرم حس م هیسم

 ...یی... رفته نونواآدی مامان االن م -

 . زنمیم  هیتک زی به لبه م نگران

 شده؟ی چ -

 .خورم ی که جا م  زدیری ش فرو م و اشک   لرزدی اش چنان مدر کمال ُبهتم؛ چانه بارهکی

 کرده!  انتیبهم خ  عشوریاون ب -

 .نشانمی م  یصندل  یو رو  رمیگی تاسف و مغموم دستش را م با

 ... کرده  غهیرو ص  یزن هینکن، رفته  هیحاال گر -

 . کوبدیم ش یران پا یرو  ظیغ با

 ...  کهیزن هیرفته روم هوو آورده، اونم  گمی ! میفهم ی نکنم! خاک به سرم شده م هیگر -

 . کندینگاهم م  زیشده تو با چشمان سرخ ردیگیدندان م یدستش را ال کف

  ری رو بگ تی آبج یکارا ی... برو جلوآدی زورت م یلیخ گهی م ،یکه کرد هیچه غلط نیبهشم که گفتم ا -
 .. مگه اون نبود که با شکم ُپر اومد جلو بدون شوهر، بدون شناسنامه...که آبرو نذاشته.
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ها. ها و تهمت ... باز هم زخم زبان هیم مقابل بقشدن غرور و احساس باز شکسته زدیری فرو م  قلبم
آ برم   یبعض نکردم، کارم حالله! نه مثل یرشرعیباز من، کار غ گهی : مزند یصورتش م   یرو یچنگ
 !ادی عشق و حال کنم بعدش گندش باال ب  یپنهون 

 

 .توپمی م  ریو با حرص ز  زندی نبض م امقه یشق

شو و   الی خیکرده، توام ب  غهیرفته ص  ؟یکنی م  یهوسباز... بعدشم تو چرا خودخور کهیگه خورده مرت  -
 رو کن...  تیبفکر خودت باش و زندگ

  ؟یگی م نویتو ساغر؟! زده به سرت نه؟ چقد راحت ا یگی م  ی: چزندی و مبهوت لب م  مات

 .دیگویمکرر م یو عاص پرحرص

 ... انتی! خیفهم یکردخ، م انتیبهم خ  -

 . دمیداغ و صورت ملتهب غر یبا تن   یعصب

 رم؟ ی اون شوهرهوسبازت رو بگ قهیبرم   ایکنم؟  هیگر نمیکنم؟ بش کاریاالن من چ -

 

 .کندیو با توپ پر نگاهم م  یعصب

حرفاتو    یالیخی با ب   بهیهفت پشت غر نهوی... اما نگاه، عی ! مثالً خواهرمیبد میدلدار  کمی یست یبلد ن -
 !یزد

 .کنمی را لمس م امقه یو شق یشانی پ یسرانگشتانم، رو با

بعدش به   ی تو بخوربهتره اول صبحونه  شه،ی حل نم یچ چیکنم... هچهچون با اشک و آه، کاسه چه -
 .. . یبابا و مامان بگ

 .کنمی به خودم اشاره م زیآمطعنه  سپس
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و   هاشیدل خوردم بابت هوسبازخون   دم،یکش ای سرم از ارش یاز تارموها شتری بعدشم من خودم ب -
  یمن؛ از رو ... چون شوهرتانتخاب خودت بود و مالکنهی موضوع تو با من فرق م  یول  هاش؛انت یخ

 ...اجبار 

 *" یکفر

 فالن کرد، بهان کرد، بسان کرد... تی .. آبج.سر من  یتورو ُچماق کرده رو یفعالً که کارا -

 .کنمی را تند با افسوس فوت م نفسم

 ؟ یازش جدا بش یخوای ولش کن، م -

 ؛یآلودش به من ِ جداشک یهابا چشم یج یو مبهوت با گ  داردی باره دست از عجز و البه برم  کی
 .زندی سردرگم زل م

 ازش جدا بشم...! -

 .کنمی م زیچشم ر ری و متح متعجب

 ؟یخوای نم -

 .دزدی نگاهش را م عجبا

 شه؟ یم  یشکمم چ یسارا و بچه تو فی.. پس تکل .نهیمنظورم ا تونمی نم -

 ... شومی م میکارها هیمشغول بق تفاوتی و ب دهمیبه تاسف تکان م  یسر یازدهآه سرد و غم  با

 

*** 

 مان؛اط یتک درخت ح  دهد،ی م یمطبوع و بهار یرا به هوا  شیکم کم جا یو زمستان دیسرد سپ یهوا
دلم امروز برعکس   ده؛یچیدر پس هال پ حانهیرسبزه مامان یو بو شودیاز هم باز م شیهاشکوفه 

 چندوقته؛ گرفته و سخت مغموم است. 

 .داشتم یب ی رخ دهد، نگران و دلشوره عج یقرار بود اتفاق مهم انگار
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بابامحمد؛   حتیهم طبق نص هینداشتم. حاال که سم  یحس   نیبه جزء آن شب شوم؛ همچ وقتچیه
 چندوقته در خانه مانده بود. نیدر ا

 . کردی م طنتیتر ش شد و کم  نیجه جو سنگ هم متو گوشیباز یآن روز سارا از

 یاش طورشوهرش را دهد، اما سارا با زبان بچگانه  یهاجواب تلفن  یحت   خواستی نم هیسم
 . رفتی ضعف م شیکه دلم برا کردی م یبازن یریش

نعمت خدا ندانستم و  نیکه قدر ا  فیح  ف؛یاما ح  بودی سارا م ِسنحتمًا هم  ماندیبچه من هم م اگر
 پرپر شد.  یرحمی م با بغنچه تازه شکوفته ا؛یظلم ارش  رباریز

اشان را  و خون همه دادی م  رونیمدام رگ گردن ب  نایسه روز؛ س نیدر ا گذارم،یهم م یرو  یسخت پلک
 شد؟ی . اما مگر ممیکندی پوست داماد ناخلف را درسته م د؛ی که با کردی م شهیدر ش

 بودند. یپوشال یهمگ  شیدهایو تهد گریکه در شهر د خودش

 و ...  ترایانتقال م یدرست شدن کارها ه؛ی. قهر سم دیباری و زمان م نیاز زم د؛یچرا دم ع دانمی نم

از خانواده؛  یاز اعضا کدامچی . هنوز به هچانمی پیو دستانم را پشت پنجره درهم م کشمی م یآه
 هستم. ینگفته بودم رفتن 

 گذرمی م شیهای و پرصفا با تمام خوش  یخانه ُکلنگ نیاز ا شهیهم یپرواز دارم و برا  گریصباح د چند
 .یانهی ک یایبه دست ِ ارش  دنیو نرس  یخاطر فراموشتنها به

  شتریاما دلکم... ب دکنی م اریام شاز گونه جهتی و ب  خودی ب میهااشک  شود،یباز شروع م میهاکابوس 
دعوت بابامحمد هم  یبرا یکرده است. که حت غیکه خود را از من در تپدیم یمرد یاز همه؛ قلبم برا

 .کندی بهانه جور م 

و   دیآیبه خانه م شبیدامادش را، که د یحت  کندیاست که مالحظه همه را م دارشتنیهم خو بابا
خودش  هیکه سم دیگویم ی ن یاما بابا... با سرسنگ  کندی و سارا را درخواست م هیاجازه ُبردن سم

 غهید ص یبند کرده که با  شیپا کی لج کرده؛  هیهمراش شود... اما سم تواندیم  بود؛ی م لیهروقت ما
اش؛  برگشتن به خانه یچند شرط سخت هم برا یاش را هم به او نشان دهد... حترا باطل کند و نامه

 رده است. لحاظ ک 
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از   شتریب اشی سرماه به او بپردازد، ساعت کار دیحق طالق با اوست، تمام حقوق کارش را با کهنیا
 در خانه باشد وگرنه... دیهم با لی تعط یشش عصر نشود؛ روزها

شروط   نیکه چن ودی م اشی بچه تو راه  یخودش و سارا حت ندهینگران آ ده،یترس هی سم ِچشم
 . گذاشتیم انیشا یپا یجلو یسخت

 به شرع! یکرده بود؛ امکان داشت بازهم دچار همان خبط شود حت  انتیبار خ کیکه  یکس

 .دیآی به صدا در م  فونیکه زنگ آ  دارمی قدم برم  اطیو به طرف ح  کنمی را از هم باز م  دستانم

 .دارمی را برم  وارید یرو  فونی آ یگوش متعجب

 بله؟  -

 . چدی پی م دم گوشم میدار و گرفته نسخش  یصدا

 رون؟یب قهیدق هی یای ب  یتونی منم ساغر، م -

 .زنمی لب م ری و متح منگ

 ...آمیاالن م -

و   یبا کنجکاو اندازمیم میهاشانه  یکه رو یو با برداشتن بافت زنمی دکمه بازکن درب را م همزمان
 .ردیگی صورتش م یرا جلو اشیو لبه چادر مشک  کندیکه درب را آهسته باز م  دارمی قدم برم  رتیح

 . خورمی ترش؛ بد جور جا م سرخ یهاسرخ و چشم ینی ب دنیبا د شوم،ی م  کشی نزد یوقت

 م؟یشده نس  یچ -

 

 ؟ ی:تو؛ بهاوند دوست دارپرسد یم ت ی مقدمه با جد بدون

 .کنمیزدن لب باز م بدون پلک  یبا ناباور زدهرت یح

 تو...! مینس -
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 نه؟ ای یکالم... دوسش دار هی! فقط سی :هردیگی صورتش م  یش را جلوو خشک انگشت  یعاص 

 .چرخانمی نگاهم را به اطراف م  ی واج با سرگردان وهاج

 ! یزنی حرف م  یاز چ فهممی نم -

 .دیگویدو رگه م یو صدا تی و با جد آمرانه

 نه!  ای... فقط بگو آره چشمام نگان کن بعد حرف بزن  یتو -

 . گزمی م یرا با شرم و ناباور  نمییپا لب

 تو...  مینس -

 نه؟  ای:آره کندیم دی تاک  ظیبا غ سرسختانه

 . شومیم  یکفر یو حرص   یعصب

 آره...  -

 .غرمی م  یبا کالفگ  یاش؛ عصبدرشت شده یهامالحظه به چشم  بدون

 ؟ یخواستیرو م نیهم دوسش دارم! خوب شد! هم یل یخ -

فوق لرزان و مرتعش  یو با صدا زندی موج م یب یچشمانش؛ حس قر ینیدر ن  ه؛یاز ثان یکسر در
 .کندی زمزمه م

 ...یاون چ -

 .شنوم ی و فرو دادن بزاق دهانش را واضح م اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 خواد؟ی اونم... اونم تو رو م  -

خودم   یحال دلم برا د؛یآی قلبم از اعتراف و صراحت کالمم؛ بدجور به درد م شوم،ی ممنظورش  متوجه
 .میگوی م یدیبا ناام بانهیقر  یوقت سوزدی آنقد م

 !کنهی ... اصالً نگام نمخوادی منو نم -
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 که حتم دارم نشکسته باشد! آوردی اش را باال مزده چنان گردن  ُبهت

 بهاوند و تو...  یعنی! یچ -

 . زندی لب م یبا ناباور  رلبیز هیباره واگو کی

 ! رممکنهیغ نیا -

 .دهمی م هیتک یو به در آهن زنمی م  یپوزخند کج رانی و ح متاسف

 محل سگ هم بهم نده! یکه حت ؟یچ یعنی نیبهاوند منو دوبار پس زد... ا رممکنه؟ی کجاش غ -

  دهیلرزان؛ به زحمت بر یشده و لبان و با چهره گچ ندکیاش مشت م نهیسقفسه  یدستش را رو ناگهان
 .دیگویم

 ... تو...کردمی من... فکر م ؟ی زنی . محرف.. یاز... چ -

 .کنمی دستانش؛ مبهوت نگاهش م  یزدگخیکه از  رمیگی ش را مو دست رومی جلو م  ینگران  با

 تو؟ چت شده؟  یسرد نقدیچرا ا -

 :گ. چرخد ی م یچشمانش در حدقه با سرگردان  مردمک

 ! یچ یعنی. دوبار... دوبار پس زد.. -

  یهمزمان چادرش را از رو کنمی م اشیراهنما اطیو به زحمت به داخل ح  کشمیم یاکالفه  پوف
 . کشانمیم  اطی تخت گوشه ح یرا تا رو  میبا اندوه و تاسف نس دارمی سرش برم 

من دختر   ی... وقتشهیمن و بهاوند مال چندسال پ هی... قض ستی ن یکنی که فکر م یطوراون  نیبب  -
 !کردی م یخونه زندگ نی هم یتو جانیخونه بودم و اونم ا

 

 .دهمی تکان م  نی به طرف یسر یکه با افسوس و نگران ردیگیبدنش را فرا م  یارعشه

 بهت متعهد و وفاداره...   یل ی... اون خستیمن و بهاوند ن نی ب یزیخدا چجان... به مینس -
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حاال فرشته   نیَکنده شود و هم امنه یداشت از س  یرا دوست نداشتم، قلبم سع اشن ی سهمگ ِسکوت
دختر    نیشدن غرور ا دارحهی جر ی. حتخواستمی را نم می... ابدًا خرد شدن نسمیبگو  کیمرگ را لب
 . حقش نبود.مظلوم را.. 

 خدا... یا که تو و بهاوند...  دم ینفهم به من! چرا یبه من... وا  یتو... وا -

 . کندیم  ری س دیو در جوالنگاه شک و ترد کندی خودش را مالمت و سرزنش م واران یهذ رلبیز

... چرا گذاشتمی م  ی... چه احمق بودم که رو حساب شوخدمیفهمی زودتر نگاتو به بهاوند م دیبا -
 چرا...  دم،ینفهم

 .کنمیناالن م ی*" و با غم ناراحت

 ... من... من...مینگو نس یطورنیا -

 .غردی م یبا دلخور  رلبی ز کیریهست

 کن...  هیتر کار ِخودت رو توجکم دروغ بگو... کم ه،یکاف -

با   می. اما نسدیآی و قلبم به درد م  شومی م اششدهرخشک یگونه کو یاز رو ی قطره اشک دنیچک متوجه
 . کندیم  یدهان جار یزبان رو ین یچرکو دل یریدلگ

بهاوند؛   یرو شهینگات هم هی... متوجه نشدم که ساآدیتو چقد ازم بدت م دمیکه نفهم  سوزهیدلم م -
 ... آخه تو چقد... شهیم  نیشوهرم سنگ یرو

  علناً  شیهاو شانه  گذاردی اش مصورت درهم یرو یبد  یو با حال  ردیگیرا باال م اشی لرزش دست
 . لرزندیم

ها از دهانم حرف  ارادهی ب  گذارم،یهم م یرا محکم رو میهاچشم یو ال نمینشی تاسف کنارش م با
 .شودی خارج م 

تا به   رانیاومدم ا کهنی... از ایبار از خودم نفرت دارم... از همه چ نیسوم ی... براآدی از خودم بدم م -
 عشقم اعتراف کنم...  
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  بیتنفر قر یحت  نهیهمه نفرت و ک نیاز ا زیلبر کنم،یبعد با لرزش فوتش م  کشمی م یق یعم  نفس
 .مینس

 ...د یبهش بگم شا زویاگه همه چ کردمی هنوزم مجرده، فکر م  کردمی فکر م -

 . شومی م رهی خ یکوربه نقطه وسیو ما  پکر

از من   ز؛یدختر کنارشه که از همه چ هی دمیاومدم د یا نشد... وقتعشق منو قبول کنه... ام دیشا  -
 سرتره...  

 .نالمی تر و مغموم م . تلخ کوبمی سرم را به در م 

 اخالقه و...پوشه؛ خوش ... نازه، خوش خورمی شکست م یسرتره... من جلوش به راحت یل یخ -

 .کنمی نجوا م  یب ی با درد قر  یوقت کشدی م ری ت قلبم

 عاشق بهاوند هم هست و بهاوند هم دوسش داره... -

 .زنمی تر لب م و محزون  شومی م  رخممین یرو اشرهی نگاه خ متوجه

 خودش ندونست...  قیدست رد به عشقم زد... منو ال یبه راحت   -

به    یرگیام؛ با خشانه یو با گردن کج شده رو چانمی پیخودم م یتو بانهیدستانم را قر رد،یگی م مبغض 
 :دهمیرو به رو ادامه م

نداره که  یزیچ گهیبازنده د هیعشق تو بازنده شدم،  شی من پ م،ینس  یآدم بازنده بترس هیاز  دی» نبا 
 فداش کنه«

 یااشاره  تیبا جد کنمی م لیباالخره گردنم را به طرفش متما شنوم؛ی را م  اشین یب  دنیباال کش یصدا
 .کنمی به خودم م

 چون... تی عروس ی... االنم برو دنبال کارامیندارم نس دنیترس یبرا یزیچچ یه ؟ ینیبی منو م -

 .دهمی بزاق دهانم را قورت م آلود،بغض 

 ... رمیم رانیاز ا شهیهم یبرا گهیهفته د هیکارام رو کردم،  -
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 . رسدیاش به گوشم مدو رگه یباالخره صدا ری و متح مات

 ؟یری خاطر بهاوند مبه -

 .زنمی اندوناک پلک م  و نیغمگ آلودبغض 

 ...گهیکار د هیهم اون، هم واسه  -

 .شومی بلند م یو درماندگ یبا گرفتگ میاز جا ینفس تنگ  با

... میبرس نس  تیراحت به زندگ  الینباش؛ برو با خ  یزیچ چینگران ه گهیبهرحال از جانب من د -
 !مونهی نم یداد... پس حرف  تیبهاوند تو رو به من ارج 

 

 .زندیم میبصدای و حال قر صالیاست با

 ساغر...؟  -

 .زندی م میبه رو یکه لبخند محو و کوتاه کنمی سکوت نگاهش م  در

 خواد؟ی بهاوند هم تو رو نم  یمطمئن  -

 .کنمیم  ینبض زده به زحمت هج   یو دل نانیاطم با

 مطمئنم، شک نکن.  -

 .زنمی م  یکه پوزخند کج شودی صورتم خشک م یرو  یبا حالت خاص چشمانش

پوست خودم نبودم نه  یُبردم؛ تو  ینداره دختر... جات بودم االن از خوش دنیبازنده د هی افهیق -
 !ینگام کن یطورنیا کهنیا

  یبی قر زی چ شیهاچشم ینی از ن کند،ی سکوت در معبد نگاهم؛ خط به خط عشق پاکم را خوانا م در
 من باشد نه او...   یبرا دی..  اشک بااست.  گانهیمن ب یاو؛ برا ی. اشک؛ برازدیری فرو م
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اما...  چرخانمی م اطیسرم را به طرف درب ح  یب یناخودآگاه با حس قر ؛یژیق یصدا  دنیمحض شن به
 .شودی م رهی به من سنکوپ شده خ اشختهیرو صورت بهم  شیراش که با ته حضور مردانه دنیاما با د

تو داده و نگاه  یو با سر گردانمیش م به جهت مخالف م؛ ل یگردنم را برخالف م یدلو تنگ  یقراری ب  با
 . شودیام ممانع  م؛یدار نسخش یکه صدا افتمیها راه مبه طرف پله  زانیگر

 .. باهات حرف داره....خاطر تو اومدهبهاوند به  -

 . پاشدیم  میبه رو ی خندکمرنگکه لب  شومی م رهی خ مینس رخم یبه ن  یو ناباور  بازمهی با دهان ن شوکه

 ؟یاونم بشنو یحرفا یخوای نم -

 .دهمیبزاق دهانم را صدادار قورت م  رانیو و رانیح

 ؟ یچه حرف  -

 .اندازدی اعصابم م یبهاوند خط رو یجد یصدا

 باهاش ندارم.  یمن حرف ه،یکاف  مینس -

 .شودی م لیبه طرف بهاوند ما قاً یگردنم خود به خود به پشت سرم دق رفتهل یتحل

 خبره؟ چه  جانیا -

 . کندی زمزمه م یمرتعش  یبا صدا مینس

 هنوزم دلت باهاشه و...  یحق توعه بهاوند، وقت  نیا یول -

 .کندی را قطع م  می بهاوند، کالم نس  ِغرش

 بسه!  -

 .زنمی لب م یبا سنکوپ  متعجب

 خبره؟ چه  جانیبگه ا  یکی -



 دل رهیچ

672 
 

ها پله یباال هیهم متوجه حضور سم  دهیند رود؛ی ها گردش مپله یو پرجذبه بهاوند به باال یجد نگاه
 . شومیم

 ن؟ یشما -

 .کنمی رو به بهاوند لب از لب باز م  یبا سرگردان  ه، یبه حرف سم  اعتنای ب

 گه؟ی م  یچ مینس -

"* 

 اشم کور کرد! زد چشم -

 . چرخانمی م میدوباره گردن به نس جیو گ  مستاصل

 شده؟ی ! تو بگو... چمینس -

 .دوزدی اش را به من مبهوت م محزون یهاچشم

دلش باهام   یبهاوندم... وقت  یزندگ یمن کجا پرسم،یهمش دارم از خودم م  شبیبگم... از د یچ -
 و...  ستین

 .شودی حسرت م یغرق تمنا و حزن حت نگاهش

 !ستگه ید یکی با  -

 . فشارمیهم م یرا رو  میهازده با ُشره چشمانم لب  نبرهچبغض 

 شما دوتا؟! نیگی م یچ فهممی ... چرا من نمفهممی نم -

تکان   نی به طرف  یکه با تاسف و افسوس سر شودیمنصرف م ایاما گو کندیش را باز م دهان مینس
 .دهدیم

 ساغر...  یخوشبخت بش  ،یری هرجا که م دوارمیام -

 . رمیگی را م  شی بازو ارادهی که ب شودی و محزون از کنارم رد م تلخ
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قسم  شبی به شوهرت ندارم... د ینظر سو چیه گهیمن... من به جون خودم، د م،یگوش کن نس -
 رانیاز ا شهیهم یبرا گهیچندوقت د یدونیبهشم فکر هم نکنم... خودتم م  یحت گهیخوردم که د

 جا بکشونم... لطفًا؟ باهام همه شهیعذاب وجدان تورم هم نرو... نزار یجورن ی... پس ارمیم

 از پوزخند ندارد. یو لبخندش؛ دست کم نشاندیرا به نگاه گرفته و محزونم م اشیزالل یهاچشم

مقابل خواهرش قرار   تونه؛ی نم وقتچ یخواهر ه هیخواهر باشم واست، اما   نیع  خواستیدلم م -
 ... رهیبگ

 . شودیدار و گرفته مخش  شیصدا  لرزد،ی م شیهالب

 رابطه...  هیوسط  اومدمی نم  وقتچ ی. وگرنه ه. نیخوایرو م  گهیکه شمادوتا، همد دونستمی من نم -

 .کندی مات و مبهوت بهاوند حواسم را جمع م لحن

 !یاچه رابطه  -

 .دزدیکرده باز نگاه مشرم  مینس

 ...یکنی که هنوزه بهش فکر م که هنوز   یهمون -

 . رمیگی سخت ُگر م  ه؛ی سم  یاما با صدا خوردی تکان م میگلو بکیس

 ! نیکنی م یباز لم یف نینه؟ دار لمهیف -

 . شودیبلند م ش یاعتراض صدا با

( چند وقته میخدا) نسبنده نیها؟ که ا ن،یدار ی! شما دوتا باهم چه سر و سرهیچه بساط گهید نیا -
 ها؟  ه،یبازچه مسخره  نی! انیستیبچه که ن ن،یای خودتون ببه  کمی... شهیعروس گهید

 .دهدی ادامه م تیو مردمک چشمم بازتر؛ اما بهاوند با تحکم و قاطع شودی تلخ م دهانم

  ریشدن که من غ هیاالن توج  نیاومده که به نظرم، خانم بنده هم ش یپ یسوتفاهم  هیدرسته...  -
 ندارم. یاعالقه یاگهید  کسچ یخودش؛ به ه

 .کنمی و دست لرزانم را مشت م اندازمی م نیی و مغموم اندوهناک سرم را پا حسرت
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 ... رمی... چون من مفتهی اتفاق ب ستیهم قرار ن  یزیچچی! هنیمطمئن باش  -

 .کندیگر مداخله مپرخاش  هیسم

ون که بازم حرف رفتن  مبه بابا و مامان  یدل دادهمه خوناون  ستیباز؟ بست ن  یبر یخوای کجا م  -
 اصالً! یاحساس دار ؟یبلرزون یری تن اونا رو دم پ یخوای م  ؟یزنی رو م

 دارد.  رتیبدنم با سوز سرما مغا یدما کشم،یام معرق کرده  یشانیپ یرو یدست

با شوهرت   گهیدارن، توام چندصباح د یمامان و باباهم خودشون زندگ ست،ی موندنم ن  یبرا  یلیدل -
 کنم.... دایبرم تا بتونم راه خودم رو پ دیوسط من با نی... ایکنی م یآشت

 

 .کنمی اضافه م تیو با جد  رمیگی سرم را به زحمت باال م  بارنیا

 ست...آماده  زامیکارام رو انجام دادم، و -

 .شودی اعصابم م ی مته رو هیغرولند سم  

 ومده؟یوش به ما ن روز خ هیخدا، بازم شروع شد... چرا  یوا -

 .کنمیاضافه م نانیبا اطم  ک؛یبه موزا رهی متفکر و خ میمالحظه رو به نس بدون

  یکه به زور و نقشه کس ستمیهم ن  ای... ارشستمیراحت باشه، من تکرار گذشته ن التیاز جانب من خ  -
شکوندن هم جو معرفت داره، و آدم نمک  هیکنم... ساغر هرچقدرم که بد باشه؛ الاقل  رخودمی رو اس

 ... برو خوش باش...ستین

 یکه صدا گذارمی رو به پله م  یو قدم رمیگی م میجان چشم از صورت گرفته نسرفته و کم   لیتحل
 .کندی بهاوند؛ با قساوت در قلبم خنجر فرو م 

 ؟ یخانوم... حاال مطمئن شد مینس -

 .شودی در چشمانم م شین  م،ینس رمقی پاسخ ب و

 !یکه تو؛ ساغر رو دوست ندار دمیآره، فهم -
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 بعد...  ساعتمین

 .دیآیپشت سرم م  هوارکنان

 تو؟  یکنی م کاری چ یدار -

 .کنمی م شیوسط هال صدا   یبا کالفگ خسته

 حوصله ندارم.   ه،یکاف هیسم -

 .غردی م مالحظهیتند و ب  زناننفس نفس 

پاشو شده اومده  کارههی ش؛ض یکه دختره با اون قلب ِ مر یکرد کاری درک! بگو باز چ جهنم. بهبه -
 جا؟ نیا

 . پرانمی م یدر هوا با حرص و خستگ یدست

 ولم کن... بسه چقد تـ... -

 . پرسمیو شوکه م یو با ناباور پردیباره برق از سرم م کی 

 ؟ یگفتی چ -

 .زندی با اخم غر م مبهوت

 ؟ یکنی م  کاریچ یگفتم که دار ؟یچ یعنی -

 .دهمی م  تکانن یبه طرف یتند سر ظیبا غ متاسف

 ؟یقلبش چ مینس ،ی نه نه بعدش... بعدش گفت -

 . گزدیرا با تفکر م  شیهالب

 !هیگمونم از مادرزاد ضه،یخدا قلبش مرخب آره، اون بنده  -
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 .کنمی را باز م  میهابه زحمت لب  شومیم رهی خ  هیرفته با ُبهت به چهره گرفته سم  لیتحل

 ش؟! قلب -

 .کشدیم  یبلند یپوف  نیخشمگ

 !سوزهی دلم براش م ه،یدختر خوب  یل یقلبه... طفلک خ  یآره، االنم تو نوبت اهدا -

  یرا با حزن رو میهاشمچ یو ال زنمی م هیجان و باضعف به ستون هال تککم افتد،ی به َدوران م سرم
 .کنمی م بیهم ک

 است... دارشتن یخوددار و خو  یادیبند است... خار در چشمانم؛ ز یدر چشمانم، قلبش به مو خار

 .ردیگی ام قرار م شانه یرو  هیکه دست سم بلعمیدهانم را سخت م  بزاق

 گم،یخاطر خودت م فراموشش کن... به یول یدوسش دار دونمی ... مکهیکوچ  یساغرجون، آبج -
... فکرکن اصالً وجود  یشو آبج  الشیخی ...  بکنهی برات َتره هم خرد نم   یوقت یشیداغون م یطورنیا

 نداره... یخارج

 .دهدیادامه م یبی با لحن قر کشدی م یق یعم  نفس

براش   می... نسچشهی و م ر  یزندگ  یساغر... اون تازه داره معن یخاطر خودش؛ از خودشم بگذربه  دیبا -
جفتتون فراموشش   دیها بوده و باهم بوده مال گذشته ینره... هرچ ادتی  نویست، امثل معجزه 

 . نیکن

 

  ه؛یبار بدون طعنه و کنا نیاول یبرا هیاما سم کندی ُشره م یدلاز گوشه چشمم با حزن تنگ  یاشک قطره
  داریکه تازه از خواب ب ی... درست مثل کسکندیو خواهرانه دعوت به آرامشم م ردیگی در آغوشم م

 . کندیدوباره طپش م اتیح یشده است و دلش برا 

 

*** 
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 .کنمی زمزمه م یو با لبخند لرزان  گذارمی را کف دست بابامحمد م  نیماش  چیسوئ

 حاللم کن باباجون...   -

 میهابه چشم  شین اش؛ی لیمی و ب  یرگ یکه از خ کندی درهم مسکوت نگاهم م یهابا اخم   یناراض
 . زندی جگرم را آتش م حانه؛یرمامان کردنن یفن یاما ف دیآیو قلبم به درد م  زندیم

 ...کنمی مامان، خواهش م  -

را  خانواده نیشده بجو حاکم  کنمی م  یاما سع رسدیدار و گرفته به گوشم م هم خش  هیسم یصدا 
 رفع کنم. 

 دوباره... آمی م ام؟ین گهیکه د ستیبابا قرار ن یا -

 : کندی مداخله م یو عصب یناراض حانهیرمامان

 بالد کفر؟  یبر د یحتمًا با شه؟ی م یبمون، چ جان ی خب هم -

 .اندازمی م  نییسرم را پا  یو با شرمندگ محزون

  یچزوندن من؛ دست رو یبرا اینرم اون ارش  اگه گذره؟ی دلم م یتو یچ یدونی تو چه م »مامان،
 و... بهاوند!« نیقرمزهام؛ شماهاخط زاره،ی قرمزهام م خط 

 . شودی خارج م میهالب  نیاز ب یسرد آه

 به صالح منه...  نیبرم مامان... ا دیبا -

 .پرسدی م یبابامحمد؛ باالخره خطاب از من کامالً جد نیبعد از سه روز سکوت سهمگ 

 خاطر بهاونده؟ آره!... نکنه به یباعث شده، بر یچ -

 دانستند؟ ی را م یداشتنعالقه من به پسر با متانت دوست  ی. پس همه ماجراکنمی م بغض

 :میگویآهسته م دیدو با صالح  گذارمیهم م یرو  یپلک ه؛یبا سکوت مامان و سم مردد

 نه!  -
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 .کنمیاضافه م یزیانگن ی غمگ تیو با جد  رمیگی را باال م سرم

 برم.  دی با ست، ین  کسچیموندنم به صالح ه گهید -

 : کوبدی محکم پشت دستش م حانهیرمامان

 !یذاری ماها رو تنها م ،یخاطر اون داردروغ نگو دختر، تو به  -

 .کنمی با اندوه نگاهش م نیغمگ

 مامان! -

 .کشدیرا محکم باال م  اشی نیب

بودم اما االن... االن وضع فرق   نیچرکجلوت رو نگرفتم چون ازت دل   ،یبر یموقع هم که خواستاون -
 تک و تنها؟  ی! کجا برییتو دختر ما کنه،یم

 :دهمی مانده در گلو به زحمت فرو م  میدهانم را مثل غدبدخ بزاق

 ...رمی با اونا م ... دارم  ستمیو نامزدشم هستن، تنها ن ترایم -

 : کشدی دخترکش م یموها  یرو یزده دستشبنم یهابا چشم هیسم

 آخه؟  یکجا بر هوی م،یتازه بهت عادت کرد -

 : زنمیم یاتلخ و توده  لبخند

 کرده با شماها؟ کاریچ دی ساغرجد نیعجبا... ا -

 : کنمی دستانم را تا انتها باز م سپس

 بزرگه...  یبغلم آبج  ایب -

 : زنمی دم گوشش عاجزانه پچ م م،یریگیرا م گهیدر آغوش همد یوقت

 داشته باشن...  ی بابا و مامان رو داشته باش، نزار کمبود یتورو به جون سارا، هوا -
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 : گذاردیپشت کمرم م  دستش

 ... نگرانتم ساغر، مواظب خودت باش... هیجورهی ،یبر  ستی ن یدلم راض -

 : خورد ی سخت تکان م میگلو نیماب کالخ

 ...دمی شماره مو م رم،یگی جا؛ باهاتون تماس م دعاکن، برسم اون -

مظلومانه  حانه؛یمقابل مامان ر کشم،ی م رونی که مغموم خود را از آغوشش ب دهدی تکان م  یسر
 :کنمی گردن کج م

 منو مامانم؟ یبخشی م -

  یریگ. اما با دلماندی برگ گل م  یکه مثل نوازش باد رو  نوازد یام مگونه  یرو یآرام یلیس کنانهقهق
 :کاودی صورتم را م یاجزا

 ؟ یبمون جان یو هم  ینر شهی نم -

 ام هم.چانه  لرزند،ی م میهالب

 مامان...!  -

  یباره بنا کی و  ردیگی در آغوشم م ش؛یهابا بستن چشم   تی و در نها دهدی را تکه تکه فرو م اشنفس 
 . لدنای و عجز م هیگر

 : ندینشی سرم م  یمردانه بابامحمد رو دست

نره که تو؛   ادتی خوامی فقط ازت م   رمیگی جلوت رو نم ،یبر یخوای و م  یخودتو گرفت میحاال که تصم  -
 دختر محمد... باشه باباجان؟  ،یدختر من امتی ق ِام یتا ق

و   شومیخم م یابا عشق قدرشناسانه یوقت آوردی و راه نفسم را بند م اندازدیچنگ م میبدخ یاغده
پوست چروک و   یرو میهاو لب  رمیگیدستانم م یبا ملتمسانه تو یاش را دو دستافتاده  نییدست پا
شوم که یزده مناک و ماتم دستانم؛ غم انیو... چقد از لرزش دستش م ندی نشی اش مشدهزمخت 
 . باشدی اش مزده رونیب یهارگ  دستان پربار چروک و نیبارش؛ اعمر زحمت مشقت  کیحاصل 
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 .شودی م شیهاُمهر لب  امیشان یو پ ردیگیو با محبت دستم را م مهربان

و َتر عقب    سی و با چشمان خ شودی م قیم تزردرون دل و روح  یبا با حس وافر یگرمابخش یوانفسا
 چشمه کاسه چشمانم نشوند... رشدنیتا شاهد سراز کنمی گرد م

 

به  یبرخالف چندسال قبل که حت  حانهیرکه مامان  گذارمی م  یرا پشت صندوق عقب تاکس چمدانم
درب   یدستانش؛ جلو انیدر م ین یس ینشده بود؛ حاال با کاسه آب و کتاب قرآن رو یکردنم راضبدرقه 

 .کندی مکث م 

تا   یکرد؛ حت یاز همان هال خانه با من خداحافظ  وسارا اندوناک نگاهم کردند، اما بابامحمد هیسم
 .رفتمی م دیهستند اما با یام دلخور و ناراض از رفتن  دانستمیبود؛ م امدهیدر هم ن یجلو

 یها" دستم را به چپ و راست با لبخند محزون و چشمیبای "با یو به معن رمیگی را باال م دستم
 . دمیو مامان را از نظر کاو هیسم  یزده تک به تک اجزاو غم  صی حر

 برو در پناه خدا...  -

قرآن رد   ری و از ز  سپارمی خودم را به خداوند م  رلبیز  روم؛ی پر و آکنده سمت کتاب قرآن م یدل با
 : زنمی لب م  یکه با دلخور شومیم

 من دوسش دارم...  یدرحقم ادا نکرد ول  یحق برادر کهنیبا ا  ن،ی هم بگ نایبه س -

 : کشدیم  یبارآه حسرت  مامان

 به سالمت ان شاءاهلل.  یدستش بند بود مامان... ببخشش، بر -

 لیشانه متما  یگردنم را از رو کنم،ی را باز م  یو درب سمت عقب تاکس دهمی تکان م یسر مغموم
 : کنمیم

 .. خدانگهدار. -

 : زندی اش زل ممظلوم بچگانه یهابندش با تکان دادن دستم؛ سارا تند با چشم پشت
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 باشه؟   ار،یخاله واسم عروسک ب  -

 و محزون:  نیغمگ  خندم،یم

 خانوم. چشم، دعاکن واسم خوشگل  -

 : نمینشی م یکه پشت صندل دهدی گردن تکان م دلبر

 آقا حرکت کن... -

مامان  نم یبی . مچرخانمی سرم را به طرف عقب م قراری ب  یماتم زده با دل  ن؛ی محض حرکت ماش  به
متوجه   ی . حتخوردی آرام آرام تکان م شیهاو شانه  گذاردی صورتش م  یگوشه چادرش را رو حانهیر

و  افتدی شانه مامان م یرو هی. سر سم شومیمامان هم م یهاو  گرفتن شانه  هیسم  ختنیاشک ر
 خترکش. سر د  یمامان رو دست

در   یگلو و حلقومم را مدام با بلع بزاق دهان؛ سع انهیو بغض با توده سنگ م زنمی م  یعمق کملبخند 
درست لحظه خارج شدن از  یوقت شودی ... نمشودی اما نم کنمیم مبغض  دنی مهار غمبادگرفتن و ترک
 و... گذاردی قلبش م یکه دستش رو نمیبی کوچه؛ بابامحمد را م 

دارد. به حال و اوضاع  کردنهیگرخون  یو چشمانم بنا میشوی لحظه موعد از کوچه خروج م  و
 ...کندی هم پوزخند م  زیگر نی به ا یحت امختهیربهم 

 

  شومیم ادهی عقب پ  یاز صندل ه؛یکرا نهیکه با پرداخت هز شودی سالن فرودگاه متوقف م یورود مقابل
 . شومیم  یهبا گرفتن دسته چمدانم به طرف سالن را

و کامران را   ترایکه م چرخانمیحاضران م  نیب ینگاهم را با کالفگ  ت؛یازدحام و همهمه سالن ترانز در
 .کنمی م دایپ یکنارهم با حال نامساعد

  ترا؛یکه کامران زودتر از م شومی م کینزد ترایبه طرف م  م؛یو با سوزش گلو کشمی را باال م امی نیب
 :شودی ام ممتوجه

 چشه؟ نی بب ،یخوب شد اومد -
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 : کنمی مکث م  ترایم یپاها ی و نگران جلو متعجب

 شده؟ی چ -

 : بردی اش ماتم مرنگ زردکرده دنیاز د آورد،ی را که باال م  سرش

 ترا؟ یتو م یخوب  -

 : زندی لب م خسته

 رو ندارم.  جان یا یحوصله شلوغ -

 : کنمیفوت م ظیرا با غ منفس 

 گچ شده! نیرنگت ع نیبب  ،یضعف کرد ایفشارت افتاده  -

 : زند ی م خیبند بند وجودم  اش؛ی اما از سرد رمیگی را م دستش

 نه؟  ،یست یروبراه ن -

 : دزدیرا م شیهاچشم کالفه

 استرس دارم. کمی نه خوبم،  -

 :میگوی م یرو به کامران ِعبوس؛ بانگران کنمی م  ینچ کالفه

 فکر کنم فشارش افتاده! ، یریبگ  نیری ش زیچ هی ا ی وهیبراش آبم  شهیم -

 : کندیو لبه کت ِاسپروتش را صاف م کشدی صورتش م   یرو یدست درمانده

 خب، حواست بهش باشه... اومدم.  یل یخ -

 : شومی م ری گیجا ترایو کنار م دهمی تکان م یسر عیمط

 !شهیبکش، درست م  قیچندتا نفس عم زم؛یعز ستین  یزیچ تراجان،یم -

 : چرخند ی به اطراف در حدقه م شیهاچشم مردمک
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... کنمی عرق سرد هم م یحت  نی... استرس دارم، ببزنهی ... دلم تندتند ممیطور هیچمه،  دونمی نم -
 ن؟ ی بب

 : شودی که آه از نهادم بلند م گذاردی م اشی شان یپ یرا رو دستم

 میری جا مبعد از اون  هیترک میتحمل کن برس کمی... ستین یزی چ ترا،یهمش از ترس و اضطرابه م  -
 زم؟ ی... باشه عزکایامر

 :دیگوی با خود م  رلبیز انیگوانیهذ

... انگار قراره نمیبی من االن چند شبه همش کابوس م یدون ی ساغر... تو نم ترسمی نرسم، م ترسمی م -
 !فتهی ب یاتفاق بد

 

در دلم  یکابوس شبانه خودم هم؛ دلشوره بد  یحت ترا،یم یهابا حس بد نشات گرفته از حرف  کالفه
 ...کنندی بشور و بساب م

 میمقابل پا یابراق زنانه  دفعه متوجه کفش  کیکه  کنمی و درمانده نگاهم را به کف سالن زوم م عاجز
 . شومیم

 .خورم ی فرد مقابلم؛ سنکوپ شده جا م دنی که از د رودی باال م  اریاختی ناخودآگاه و ب سرم

 باشه!  دهیپروازت پر  دمیترسی همش م دم،یخداروشکر رس -

 : ردیگی که لبخندش عمق م  شومی بلند م  یصندل یاز رو مبهوت

 !یاز دلم درآر دیآ، با ستمین یخواهر نیمن همچ  ؟یرفت ی م یبدون خداحافظ  یداشت  معرفتی ب -

 : کنمی زمزمه م وارل یتحل

 !مینس -

 : کندی نگاهم م نیغمگ

 تو، چطور دلت اومد آخه؟ یهست یبد خواهر
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  رد،یگی با آغوش باز مرا در بغل م  ام؛یدهم اما... اما در کمال ناباور حیتا توض کنمی باز م دهان
 : فشاردی گرمابخش و پرمحبت در آغوشش م 

 تو... یباش معرفتیب قدن یا کردمی فکر نم ی عنیاز دستت ناراحتم...  یلینگو، خ  یچ یه -

 .نوازدی ام مشامه ریم زمحبوب یآشنا حهیکه را کشمی م یق یعم  ینفس

وهم  نیا یاش؛ دلم را غرق پوزخند و طعنه برا اما نبودن  چرخانمی زده نگاهم را به پشت سرش م ُبهت
 . کندیم

 ساغر؟  یری م یدار یجد یجد -

 : زنمیم  یلبخند تلخ ارادهی . بکردمی نه؛ اشتباه نم. کنمی با قدرت استشمام م  اشحه یرا سرمستانه

 !یدیبهاوند رو م  یبو به،یعج  -

 : کندی است و در لحظه شکار م  زیت شیهاگوش 

 !یدیخودتو شکنجه م یمعشوق؛ تو دار یجا نه،ی. فقط فرقش اآ..  یندار خای از زل یتوام دست کم -

 : روندی کش م  یکم میهالب  یاما به آن  شومی م حسی لحظه ب  کی

 کجا... من کجا...   خایکم سربه سرم بزار، عشق زل -

 : ردیگی دندان م ری با تبسم لب ز ردیگیرا با دو دست م  چادرش

 ساغر، تو اگه... -

 : زنمی حرف آخر را م  ؛یشیو با مصلحت اند کنمی امتناع م  عیسر

 ...مینره نس ادتی نویاما واگر آورد، ا دینبا  ریتقد یتو -

 :شودی از دهانم خارج م  ارادهی ب  حرف

درست   نی زن ِ مهربون و مت هیازهم جدا شد، االنم اون؛ تورو داره؛  شیپ  یلیمن و بهاوند خ  ریتقد -
 مثل خودش...  
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 : کشمیم  ینی آه غمگ اریاختی ب

 برام در نظر گرفته...   یچ  ریتقد دید دیرقم خورده... با گهید یجا هی سرنوشت منم  دیشا -

 : کشدیام مگونه یودستش را ر کف

خواهرت   شهیبه صالحته، همونو خدا برات بخواد... بهم زنگ بزن ساغر، من هم  یهرچ کنمی دعا م -
 هستم تا ابد.

 :کنمی صورتم م   همانی م اشی همه خوب نیبه ا یح یلبخندمل 

 .جانم یمواظب خودت و قلبت باش نس  کنمی بگم... فقط خواهش م یچ دونمی نم -

 : زندی م  یکوتاه لبخند

 .طورن یتوام هم   زم،یچشم عز -

 م؛یبا نس  یو بعد از خداحافظ کنمی کمک م ترایشدن کامران؛ به م کیاعالن شماره پرواز؛ و نزد با
ام تنگ خانوادهو من هنوز نرفته؛ به شدت دل  میرویم  یبازرس تی و کامران به طرف گ ترایهمراه م

 . شومیم

 .کشمی و چمدان را همراه خود م دارمی قدم برم  صالیو با است بانهیقر

 ...شومی دوم رد م تیتجسس؛ از گ زهیمکان  نهیو گذاشتن چمدان داخل کاب یبدن  یاز بازرس  بعد

و   رودیم  ترایش به طرف مدار با لبخند مختص مهمان  نم،ینشی و کامران م ترایپشت سر م کهن یهم
 .خواهدی م شدهظ یشربت غل کیکه کامران از او درخواست  شنومیم

بهم  طورن یسفر ا کیحاال به واسطه   ریجوپذدختر مستقل و جنگ  بود،یم  بیقر میبرا  ترایم حال
 !میری است که انگار به مسلخ مرگ م  ختهیر

 :میگوی ا خود م و ب کشمیم یازدهغم آه

 از مسلخ مرگ نداره! یدست کم  دمیشا -



 دل رهیچ

686 
 

در فرودگاه آتاتورک فرو   گریساعت د  کی ؛یجو کی با عدم تراف  یزمان و مسافت هوا  نیتخم با
تا بلکه   کنمی را باز م  یکایو برنامه زبان آمر دهمی قرار م مایم را در حالت هواپ تلفن  نی. بنابرامیآیم

 زبانم را فراموش نکرده باشم... 

 

سرشان    یرا از رو اشانی ها؛ شال و روسر. اکثر خانم شومی دفعه متوجه همهمه در داخل پرواز م کی
و   کاپیتمام مشغول م یبا خونسرد شان؛یرو  زشدهیآن همه چشم ت یو با وقاحت در جلو داردی برم
 . شوندی م شیآرا

 امی نی ب یرو  ی نیو چ  چدیپی م امین یب  ری در هوا پخش شده ز یپودرها یکرم حت  یهاحه یعطر و را یبو
 . آوردیم

را   کارن یاما ا کردمی پخش م یمجاز یهاو در شبکه  گرفتمی م لمیف شانی ها و تقالهااز آن  دیبا
 .کنمی نم

 .آمدی از من بر نم  یجزء تاسف و انزجار کار چون

مبهوت   ش؛ف یو انداختن مانتو داخل ک  دیسف شرتی ت دنیبا پوش  یها؛ دخترجوان خانم  یتقال انیم از
 !کندیم ی خودش خال یبدن را رو یکه با سخاوت اسپر کنمی فقط نگاهش م

و گرفتن ِ دستش  ترایم یهوکیکه با بلند شدن  رسدی ماهم م یبه صندل  ی تند و گرمش حت  یبو
با ترس   دارمیبرم  میهاگوش  یهدفون را از رو رم؛یگی دلقک م چشم از آن دختر  بارهک یدهان؛  یجلو

 .شوم ی م رهی اش خهول و عجوالنه یهابه قدم

 کاراست؟ نی! آخه االن وقت ایلعنت -

زل    رخشمی. متاسف به ن نمیبیهمان دختر م یکامران را رو گرخ یسوال کنم که نگاه توب خواستمیم
 : زنمیم

 آقا کامران؟  شدهی چ -

باز   ظیاولش را با غو با خشونت دو دکمه زندی م شراهنی دکمه پ یرو یچنگ یو با کالفگ  یعصب
 : کندیم
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 .شهی اونم حالش بد م دهیچی پ  یهرکوفت و زهرمار یکه بوحالش بهم خورده، بس -

استفراغ   ، ینیب  یزیر. خون شوندیچشمانم زنده م یسرطان پررنگ جلو یهاعالئم پرد،ی م  یبه آن رنگم
 سر و... یمو زشیمدام؛ ر

و عجلخ راه  یبا نگران ترای و پشت سر کامران به دنبال م دهمی م را صدادار قورت م دهان  بزاق
نما  همان دختردلقک  یحت  شودیدر داخل پرواز به سمت ما معطوف م  هاهمان ی . نگاه تمام م میافتیم

 . میریگیم دیهمه را ناد حوصلهی که ب

 . شودیادغام م شه یکردن و عجز گر نیاش با ف زدنعق یپشت در توالت؛ صدا دنیمحض رس به

 : پرسدی نگران م کامران

 تو؟ بازکن درو دختر...  یخوب  -

 : زنمیم  شیصدا  یو با نگران گذارمی و مغموم دستم را، رو لبه درب م ناراحت

 ؟ یخوب   زمی عز تراجان،یم -

 : رسدیمان ماش از قعره چاه به گوش گرفتهخش  یصدا

 ! لرزهی دست و پاهام م ست،یحالم خوب ن -

 : زنمیو همزمان آهسته پچ م کنمی کج م یسر

 .هاستحرف ن یاز ا تریقو یل یمن خ  یتراینباز خودتو... م -

 : اندازدی به طرفم م ینگاهمیآلود ناخم  کامران

 کرد... نیباباش لج کرد، مامانش توه یداره، ولرو ن یسفر طوالن  هی گفتم بدنش کشش  -

...  ترایخاطر مفقط به  قمی م سپردم دست رف، کارخونه پوف   -: زندی م شیموها  انیم یچنگ  یکالفگ با
 ؟ یچ کردم،ی حاال اگه من قبول نم 

 : کنمیبا اخم نگاهش م  پوکر
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 !شهی ... جلوشم سرکوفت نزن که حالش بدتر م هیکاف  ،یو باهاش  یدوسش دار کهن یهم -

 :کندی رها م  یرا با کالفگ شنفس 

 ... ترامینگران م -

  گرفتیمتوجه نشود وگرنه بل م نیزبیت  یترایتا م کردمی م شهیپ یاما صبور  بودمیم هم نگران من
 .میهست  زاری مان به شدت از آن بکه هر جفتت  یزیچ ؛ یبابت ترحم و دلسوز

 اش؛روح یب یهالب   یحت شیهاچشم ری ز یو گودرفتگ ی دگیپررنگ  دنیبا د شود؛ی باز م   توالت که در
 .میکشیم  رونیب  یبهداشت سیجان را از داخل سروکم یترایو به کمک کامران؛ م کنمی م  ینچ متاسف

 : دهدی امان نم کامران

 کنه؟ی درد م  تیحالت خوبه؛ جا ترا،یم -

 : کندی ناالن م یحالی ب  با

 ! چم شده؟لرزهی تموم تنم م -

 : زنمیلب م یو با دلواپس  رمیگی را م اشزدهخ ی دست

 ! چت شده تو؟خهی ِخ یتنت  -

و   ردیگیرا محکم م   شیجفت بازوها یکه کامران عصب  بنددی پلک م یحرف زدن ندارد با کرخت  ینا
 : دهدی سرسختانه تکان م

 گفتم؟ آره...  یچ یدی... شن ترایم یمنو تنها بزار دیباتوام... نبا -

 همش درد بود، فقط درد:   ترایآلود محزن   لبخند

 باشه.  -

 :کشدی اش مرا در آغوش پهن  رمقی ب یترایبار با خشونت و تمنا؛ م نیا

 ؟ یدیفهم ،یایش باهام بتا ته  دیبا ،یتنهام بزار یحق ندار -
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 *" کند؛ی م ارتیرا ز  شف یسر و صورت نح یبزرگ مردانه.اش؛*" رو یهادست  سپس

 . گردمیخودم باز م یتو داده به طرف صندل  یو با سر زنمی اشان محجم عالقه   نیبه ا یکمرنگ  لبخند

که هربار   یشکن اما باز، آه از توبه  بندمیرا م میهاچشم یو ال گذارمیم میهاگوش  یرا رو هدفون
 . شکستی اش را م توبه

باهم   یو احساس  یما اصالً خاطره عاطف  ی. راستشودی م یتداع  میرو یو خاطره بهاوند جلو  ادی باز
 نداشتم اما من هربا 

 .شدمی غرق لذت م اشی حجب و ح دنیکه از د گذاشتمی سربه سرش م  یقیبه هر طر ر

 : شودی خارج م میهالب  نیاز ماب یازدهآه حسرت  ارادهی ب

  طوره؟ن یهم هم  میبا نس یعنی -

 : زنمی به افکارم م یاطرفه  کی  پوزخند

 .کنهیفرق م به،یغر هیزنشه نه  میمعلومه که نه، نس -

  ی زبانرا خلبان با خوش   هیکه باالخره اعالن فرود به خاک ترک رومی م کلنجار م با افکار مغشوش  آنقد
 .بودی آخر خط م گرید جانی. ادهدیم

 کنم. یتا  بتوانم زندگ دم یکشی م رونیو ذهنم ب یفکر و ذکرش را از زندگ  شهیهم یبرا دیبا

 بخش! بدون عشق اما آرامش  یزندگ  کی

 پناهن ی#آخر

 

 ( کا یدر آمر یخصوص   مارستانی )دوهفته هفته بعد، ب 
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  رود؛ی م شی به نحوه احسن پ  زی. همه چدهمی م ا یرا به اتاق مجهز با تمام امکانات روز دن نمیغمگ نگاه
 جزء حال خراب من. 

  تیبا حما  یشروع کرده و عالئم بهبود مارستانیروفسور مجرب برا با کمک پ   یدرمانی می ش ترایم
 .دادیکامران؛ به قوت خودش را نشان م یروزشبانه 

 .بودی م زیانگهم شگفت   مارستانیپرسنل ب  یش برابودنعشق کامران با تمام بدخلق  معجزه

و مدام  داردی قدم برم ترایم  یبه پا یچنان ماهرانه پا شت ی ریخاص و مد  نیپلی سیبا د یمرد
 .میمانی همه تناقض م  نیدر اعجاز ا یرا دارد که همگ شیهوا

خود را   یجلو مارشیخاطر معشوقه بحد؛ به نیبودن تا ابا وجود غد و عبوس  یک یممکن است،  چطور
 رد؟ یبگ

از   خبری ب د؛یآی به ستوه م تی نا و شکاسرش به تنگ یمدام موها  زشی از ر ترایم یوقت کهنیانه مگر
 !کندی تاس ِ تاس م  تراشد؛ی اش را متمام کله  کارهکی همه

پشت   یشگی هم ظی غل شیو با آرا گذاردی ش مسرتاس  یرو   یبلوند سیگمطلق کاله یبا خونسرد بعد
 .شودی م میقا روح ی نقاب صورت ِ زردکرده و ب

 ! ترایاش را بتراشد درست مثل ماو هم کله  ؛یسنکوپ کند و در دم ِ در کمال ناباور اشدن یبا د کامران

 . خواندیم یُکر ترایم یمدام برا آمد؛ی به صورتش م بیبا همان کله تاس که عج  کهن یتر اجالب  حاال

 !اردگذی نم شی است که هرگز تنها ترای م یداشتنهنوز که هنوز است؛ او تنها مرد جذاب و دوست  کهنیا

باخبر   خواستمی . نمبودی م میازدواج بهاوند و نس وندی پ شبید رد،یگیدلم م شهیبرعکس هم  امروز
 و...  کندی م لیمیا میها دم صبح برااز آن یعکس  هیشوم اما سم

 . گذارمیم م یزانوها  یام را روو چانه کنمی را جمع م  میپاها  ؛یصندل  یرو رمقی ب

کوتاه   ششیرشده بود، ته   ریگو نفس بای ز یدوخت دامادوشلوار خوش در کت   ازحدش یبی لیخ  بهاوند
هم دور  ی ون یپاپ  قهی یحت  ایرو به باال حالت داده بود. کراوات  یحالت به حالت خوش  شیو موها
 کرد. یم ینمارخ  یب ی برق عج ش یهادامادها؛ نبسته بود. لبخند به لب در چشم هیاش مثل بق گردن
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 در آن لحظه در کنار بهاوند.  بودی زن عالم م نی ترشک خوشبخت لبخندش ناز و بدون م؛ینس

. کردی م ینازش هنرنما یهاصورت و چشم  یدیخودش انداخته بود؛ درقاب سپ  یکه رو یدیسف  چادر
 .دادی نشان م شهیاز هم رتریگعروس را چشم  یحساب میکم و مال شیآرا

را جشن  ونداشانیجمع بودند تا پ   مینس یدر خانه پدر مینس بهاوند و  کیتمام اقوام درجه  شبید
 اشان کنند.ها را روانه خانه بخت آن یقولو به   رندیبگ

 

 : کشمی م یتلخ آه

 ! کردمی خوب شد من نبودم وگرنه دق م  -

  یدرمانی می به همراه کامران و پرسنل بخش ش ترایکه م ی تخت کنم،ی م  لیرا به سمت تخت ما گردنم
 .بودی دادن گل کاکتوس مدرحال غنچه  ترا؛یجوار رفته بودند؛ گلدان کاکتوس مبه طبقه هم

و موفق شد اما   روزیتصاحب کامران؛ کامالً پ یبرا شیهادر کنار لجاجت  اشی دیبا تمام ناام ترایم
 من...

  شیدرمان خود پ یتک و تنها برا دیرا داشت اما من باکامران  ؛یو جسم یبد روح   طیدر شرا حاال
 دکترم بروم. 

 و متاسف گفت:  خت ی دستانم ر یرو رحمانهی را ب  یآب پاک شی که سه روز پ یدکتر

 ...« یتونی نم گهیمتاسفم تو د »

افول کرده و   یبودنم؛ حساب ران ی. وزنم نسبت به اگذارمی هم م یپلک رو ا؛ یاز دن  ری و دلگ وسیما
 الغرتر از قبل شده بودم.  ییلویچندک

 ؟« یشی الغر م ی:»من سرطان دارم، توجام دارگفت ی با خنده م ترایم

  یماندن و نماندن دست و پا بزن نی . چقد سخت است بشوند ی م ریسراز میهامژه ریاشک از ز یاقطره 
که هنوز دلت  چون  یو بمان  ستین  منتظرت کسچیچون ه یبرو  ،یبرو دیبا ای  یبمان دیکه با یو ندان
 معجزه است.  کیمنتظر 
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 ام.و همه عالم رانده شده  زیکه از همه چ دهمی تقاص کدام گناه را م دانمینم دانم،ی نم

 عشق.  یآرامش بخش؛ آرزو و حت ی از خانواده؛ از زندگ 

  یو ناکام  یجزء تلخ  یشی متوجه م ؛یروی م  شیاش پدر عمق یکه وقت یا! کلمه ساده اما نهفته عشق
  یماریب نیو با ا یاش کن تا دلخوش به بودن ستیهم در انتظارت ن یکسچیه ی ندارد؛ حت  یزیچچیه

 . یسرسختانه مبارزه کن شیناعالج برا

کنان داخل هنکه هن  ترایم یشگیهم یفرو رفته بودم که متوجه غرها شبید یدر فکر عروس  چنان
را پس   ش یآن هم با توپ پر صدا دیآیدرهم به سمتم م یهاخم که با ا دنمی و با د شودی ش ماتاق 

 :اندازدی سرش م 

 !یتو، هنوز تو هپروت  یمن ُمردم و زنده شدم ول -

 : توپمی م شی دست به کمر جلو یرا هم ندارم وگرنه شاک یغرولند  ینا کنم،ی نگاهش م حسی و ب پوکر

 !«یزنده و مرده نش یخواستیچه! م من»به

 : پرسمی م تفاوتی ب ام؛ختهیربرخالف افکار و ذهن بهم  اما

 تموم شد؟  -

 : رودیم میبرا یاغره چشم

دوره  هی دیبا گهی دارم... البته دکترجون م یدرمانی م یفردا بازم شپس   یبله که تموم شد ول -
 برام بزاره...   یمخصوص درمان 

 تا دراز بکشد:  زندی تختش را کنار م   یرو لحاف

 !کننی م ییکه روح و روان آدمو هوا نایاز ا نمدویمچه -

 :دهمی هم فشار م یرا رو میهالب

 برم کمپ.  دیخوبه، راستش اومدم بگم که من با -

 : گرددی ام؛ شوکه به طرفم هاج و واج برمجمله  دنیبا شن دهینکش  دراز
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 کمپ؟ چرا آخه؟ یبر یخوای ! میگفت  یچ -

 :دهمی م یفرار اشی نی زبی نگاهم را مخالف او و ت محزون

و   وینتریبرام گرفته؛ صحبت کردم قراره قبل ِ مصاحبه ا جان یکه دولت ا یلیبهتره، با وک  یطورنیا -
 ام؛ آماده باشم... بازپرس پرونده  یجلو مقدمهش یپ

 

 : کنمیرها م نهی از س ینیغمگ آه

 ! هاشیسخت و رد طیبشم با تموم شرا  کای پناهند ِامر خوامی م ست،یکه ن  یالک -

 : پرسد ی م رلبی ز مبهوت

 !؟ یواسه چ یپناهندگ -

 : چرخانمیدر حدقه م چشم

  یدنبال کارا دیهست و منم با شتی... االن که کامران پشد ی نم ی بهت بگم ول خوام ی ست مدوهفته -
 خودم باشم.

 :دهدیم لمی تحو یپوزخند تلخ تی و در نها کندی م دایآنحنا پ شیهالب کمکم

  کارتن یاروپا حاالهم گر نگنی و ش  سی! ها، خوبه... اول انگلیبش  جانیکه شهروند ا یپس اومد -
 ... خوبه... کایِامر

 : زندی م میبا حرص دست برا نیو نماد کوباندی را بهم م دستانش

دارم منو تنها   ازیاالن که بهت ن  د یحتمًا با  ؟یزودتر بهم بگ یتونستی نم  ق؛یمثالً رف یخوبه، تو یل یخ -
 آخه؟  قیرف گنی به توام م ؟یبذار

 : زنمیو ترش با غم لب م  تلخ

 شمیجورن ی... همیراه نبودو توام که روبه میبود دینرمال نبود، همه ناام طتی نتونستم چون شرا -
نقد سنگ  دولت او نیشک نکن مقامات ا س؛یانگل یکوفت نگنیش  نیبابت هم شمی م تی دارم اذ یکل
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تا سرحد مرگ   واش منو دار دسته  ایتا ارش  رانیتا ُدمو بندازم پشت کولم در بگرد ا اندازنی جلوم پام م
 ...  ووناشونیبندازن ح کهیتکه یمو تبدن و بعدش جنازه اول شکنجه 

 : رمیگی نفس مقابل خودم م را با نفس  انگشتم

  چکسیکه از ه هیروان  هیاون  یدونی ... خودتم مکردیم  دیمنو باهاش تهد شهی هم  ایکه ارش  یزیچ -
داشت که منم مثل  نویترس ا شهی شد. هم نیهم نسبت به همه بدب ارشی ک انتینداره، بعد ِ خ  یترس
 کنم...  ارشیک

 محکم کوفتم: امنه یبه س یسوخت وقت امنه یسقفسه

مخالفت ساده؛   هیبابت  ای خوردمی تا آخر عمرم ازش کتک م دیبا کردمی نم کارون یاگه ا یمن لعنت -
 ...؟ ترایم یدونی م یکه جلوش دست از خطا دراز کردم... تو چ  شدمی شکنجه م یحساب 

 

 دستم را مقابل چشمان مبهوتش گرفتم:  کف

و    نیسوختم... با توه شیکارابا قمار و هرکوفت زهرمار و خالف  هاش؛ی بازمن چهارسال تموم با زن -
خطاهاش خفه   دنیدم نزدم؛ از د اشی راخالق یغ یبهم ساختم، از رفتاراهزار فکر فاسد و خراب راجع 

   شد؟یاش چته  یبدتر بشه ول خواستمی شدم چون نم

 مان نگه داشتم:لرزانم را باال مقابل  دستان

 سمتم... اگه اگه من...  ادیبدتر از خودش ب یقا یاز اون رف  یک یشب  هیکه  شدن یاش اته -

مرا گناهکار دانست   م؛یهاو با وجود مقاومت  رسدی سرم سر م یباال ایکه ارش یاآن صحنه  یادآوری با
  یَتر و باران  یهاو با چشم رومی م لیتحل  رمقی را مقابل چشمانم آورد؛ ب لی و تا سرحد مرگ؛ عزارئ 

 :دهمیبه تاسف تکان م  یسر

حرف منو باور کنه، با کمربندش به جونم افتاد. با سگک همون کمربند اونقد زد که تا   کهن یا یجابه -
 از جام پاشم.  تونستمی هفته نم هی

 : زنمی م ین یتلخ و زهرآگ  پوزخند
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تا نتونه   زنهی سگ م نی رو که دوسش داره رو ع یکس یاوونه یدوستم داره، آخه کدوم د گفتیهه! م -
 از جاش بلند بشه، هان؟

 : کندیم یادندان قروچه  ترایم

 !هیدست ک  ایتا بفهمه دن یکن  تیبود ازش شکا   ی! وگرنه کافگهید یتو خر بود -

 : کنمی و پرافسوس نگاهش م متاسف

  نیتر از افطرت زرنگو شاهدم هم داشتم اما اون پست  یکبود ینکردم؟ اتفاقًا جا تی شکا الت ی به خ -
 وونهیاشم برچسب درو... ته  مارستانیت هی ی همه شاهدارو هم مدارک جعل د؛یا بود، همه رو خرحرف

 کردم!   یمن زدند که من خودزن  یزدن رو

 : ندینشی با حرص م  کشدیم یابلند و کالفه  پوف

کرد   دمیهوات رو داشتم، تهد  کهن یخاطر اکرد به  دادیبگم، چندبار هم سرمن داد و ب  یچ دونمی نم -
کثافت به بابام خبر داد که بابام مجبورم کرد   دیرو د امی ُغدباز یاما وقت کردمیمن کارخودم رو م یول

 ! رانیبگردم ا

 : کشدی م یظیغل آه

 ! یروان  کهی که باهات کرد آ... بدجور از چشمم افتاد مرت یاما بعد تموم کارا  آدیاولش ازش خوشم م  -

 :میگویداغان م  یافکندگ با سر متاسف

 ازش دور باشم... دیاالن با گه،یگذشته د -

 : پرسد ی به سرعت م یبا لحن کنجکاو متعجب

  ؟ یدور باش  یواسه چ -

 ندارم:  میلرزش صدا یرو  یکنترل

 ...  ارندیسراغم تا دخلم رو ب فرستادیکه من لوش دادم، حتمًا چندنفر م دهیاون فهم -

 .بودی جالب م می برا کشدی از فرط شوک خبر م ترایکه م ینیه
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 : کنمیاضافه م ارادهی ب

 کنه و... دایکه خودش منو پ  نهی بهتر از ا یل یکنن خ رآبی افرادش سرم رو ز - 

 :بلعمی دهانم را از فرس هراس آهسته م بزاق

 ! یاون روان  آرهی سرم م  ییتصور کنم بعدش چه بال تونمی نم یحت -

کاله؛ بلوند  یبه حجم موها یرگ یو با خ داردی سرش برم یرا از رو سشیگه کال رتیبا ح  سرگردان
 :دیگوی م  رلبیز

 ساغر... جان یو ذاتش خرابه؛ نگرانم ردت رو بزنه برسه ا نهیک یل یخدا به دادت برسه، اون خ -

با   اریاختی مانده بود که ب یباق میبه قوت قد میپا یداغ رو  خیس یهنوز جا شود،ی از تنم رد م یارعشه
 : کنمی واهمه نگاهش م

 اد؟ ی ب امیپ  جان یممکنه ا یعنی -

 : اندازدی باال م یاشانه متفکر

 که اون داره؛ شک نکن... یبا اون زد و بندا  ست،ی ن دیازش بع -

 

 کنم؛ی م یمن در عالم خواب سپر کردی گمان م یوقت افتم،ی  مکالمه مرموزش م ِادیدفعه  کی
گر اختالس   ایارش  شود؛ی که شصتم خبردار م دیگوی به پشت خطش م یآوررعب یهاجمله  مالحظهی ب

را با قساوت   شانیهایو ته مانده دارا  دهیرا مک گناهی از مردم ِب یلیاست که خون خ  یو کالهبردار قهار
خود را   گناه؛ی ب یهاتن و شانه آدم  یبا باالرفتن از رو خواست؛ی که م یتا به ثروت کالن  کندی قبضه م

 .کشاندی جزء ثروتمندان باال م

قرار دهد...  قهیبابامحمد هم پاپوش درست کرده بود تا مرا در مض یبرا یو ناجوانمردانه حت رحمی ب
 بودم. که به او نارو زده ی کشتن من یحت  ؛یهرکار آمد؛ی از دستش برم   یهرکار یروان   کیآخر 

*** 
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که تنها   ی و به اتاقک رمیگیم مدندان یرا ال سیخودنو دهم؛ی به اتاقک ُسر م حوصلهی را ب سرم
 .بودی م امیاتاقمشترک با هم زی م کیبا  نفرهک یو تخت خواب  ی واریکمد د ش؛ل یوسا

 !کمپ

  ش؛یها. با تمام حقارت سمیکمپ را بنو نیخاطرات ا  دیبا کنم،ی م ادداشتیام همه را دفترچه  یرو
 ...های توجهی و ب  ینژادپرست   ش؛یکمبودها

 .دیآی و قلم به حرکت در م رمیگی و لبم را از داخل گاز م  کشمی م یآه

اعم از پناهجو، پناهنده را   یهاهمه آدم یطور کیفقط   کنند،ی ها توجه نمتعداد یکمپ به ازا داخل
 .دهدی م یداخل خود جا

  یاتاقک زندگ  نیبه هفت ماه در ا بیکه قر بودی اش مبا دختربچه  پوستاهیس خانم کیمن  یاتاقهم
 . کردیم

 گذاشته بودند. یری ادگی یهای مدع یزبان برا یآموزش طی باز و مح یها، فضاکمپ  خوشبختانه

در   تیچنان با جدمسئول بازپرس هم  ا؛یخودم و ارش  یپزشک  پروندهی کپ  یتمام مدارک و عکس حت با
 . بودیام مگذشته  یریگی حال پ

 داشتند مثل:  یتازگ میدرهم و برهم که برا یهااز سوال یبا انبوه کایآمدنم به آمر علت

 ...رانی ارائه اثابت مدرک دال بر خطر جانم در ا یبرا یفرد سیخطر، ک  سیراه، ک  سیک -

  طورن یو هم یل یتحص هیبورسس یگفته بودم که من در انگل امبه بازپرس پرونده  کهنیوجود ا با
اما با وجود   میریرا بگ  ایتان یبر یجزء شهروند  میتوانسته بود  ا؛یارش یگذاره یواسطه سرمابه

قوت   هزنده و ب  دیکه علت خطر؛ با کردندی انداختن مقابل راهم؛ بازهم قبول نمو سنگ های ریگسخت 
 باشد. 

  ایارش  یو اسناد پروند روان  حیاما با توض بودی م تی در زندان بود، به طبع جان هم در امن ایکه ارش  حاال
نشده بودند و حرف؛ حرف   هیبازهم توج   ا؛یمن از شخص ارش تیو شکا یکبود  یهاعکس  یحت

 خودشان بود. 
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 : زنمیام زل مشده  یخطو به دفتر خط  کشمی م یپوف

 اندهیهاش مجرب و دوره دبازپرس  یتمام  کنه،یبول نم ق یبه راحت کایسخته! امر یل یراهم خ -
 ...خدایا

ملل به افراد داخل کمپ  که مددکارسازمان  خوردی گره م یفارسزبان  یهامقاله  ینگاهم رو ناخودآگاه
 . میبدان  کای آمر عیکشور وس طیو مح  نیدر مورد قوان شتریدادند تا ب

 : خوانمیمقاله را بلند م رپررنگیت

   ونینتگراسیا - 

 به چه معناست؟   ونینتگراسیا 

 : کنمی نجوا م رلبیو ز اندازمی باال م  ییابرو

  یاز آن معان انیامور خارج  ژهیو به و یدر امور اجتماع یاری است که بس ی مفهوم ونینتگراسیا -
چون انطباق،   یو لغات میابیی معادل آن نم یدر زبان فارس  یا. از آنجا که واژهدهندی ارائه م یمتفاوت 
شده به کار    یالمللن یکه ب نیلذا اصل واژه الت م،ینیبی نم ی مناسب و کاف  زی ادغام را ن ایو   افتنی قیتطب 

 .  شودیگرفته م

 

جزء )فرد  کی  وندیپ  یدر لغت به معن ،یشناس( در علم جامعه نی)الت ونینتگراسی: اون ینتگراسیا فیتعر
 .  باشدی ه( متر )جامعبزرگ  کرهی گروه( با کل پ کی ای

 

 یهاملل و فرهنگ یزندگ جهیو در نت   دیکشور جد کی تازه وارد به  انی و خارج  نیارتباط با مهاجر در
و  یرگذاری و تاث ریی و تغ  یریادگیپروسه  کی عبارت است از  ونینتگراسیمختلف با هم و در کنار هم ا

هر چه   یمعن فرهنگ غالب، به  رییتغ تواندی آن م یاز دستاوردها یکی  یمتقابل که حت یریرپذیتاث
 کردن آن باشد.   تری پربار و غن 
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 کی نی وارد و ساکنتازه  انیخارج نیب  یتبادل باز فرهنگ کیرا  ونینتگراسیا توانی م بیترت نیبد
 گرید یهاحفظ خواهد شد و جنبه  یمثبت هر فرهنگ  یها جنبه  زیکشور دانست که در آن قبل از هر چ

 خواهد داد.  ریی خود را تغ  ،یپروسه طوالن کیدر 

نشده، بلکه به عنوان  دهید رییثابت و جامد و بدون تغ  یامر تیو هو ونینتگراس یا دگاه،ید نیا از
 شده است.   فیهر دم تعر یو دگرگون  رییدائما در حال تغ یادهیپد

وارد با جامعه و  خوردن فرد تازه  وندیرا پ ونینتگراسیا توانی م یامور اجتماع  نهی تر در زم ساده  یان یب به
و   یانسان ی زندگ یهانه یوارد زمکه فرد تازه یکرد، به نحو  یمعن دیجد  طیاو در کشور و مح ی جاافتادگ

نسبت به جامعه، خود را نه  علقکرده و به مرور با احساس ت دایجامعه را پ  یاعضا گریشانس برابر با د
 از جامعه احساس کند.   یبلکه عضو  همان،یم

فعال نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داده و در  یو برخورد  کردیبا رو تواندی م  یو بیترت نیبد
  ای و  زیآمض ی تبع  نیوجود قوان  یحالت نی . در چندینما یجهت حل مشکالت آن، مشارکت و همکار

آن   نعما ا یسه را کند کرده و پرو  نیالزم، ا یاس یو س یاجتماع  ،یحقوق   کیستماتیس یهانهیکمبود زم 
 خواهد شد. 

 

 . زمیری را بهم م می حجم موها یختگیرو سرگردان با بهم کشمیم یابلند و کالفه  پوف

 یشروط برا  نیترجزء سخت  کایامر دانمی م یکشور پناهنده شوم؟! وقت نیاز ترس جانم به ا دیبا چرا
 . ستیقبالً ن یاش به راحتدر جهان را دارد و شهروند شدن یقبول

. حاال اگر  کندی توجه م یاجتماع سیبه ندرت به ک  یلیو خ  کندی رد م یرا به راحت هاس یک انواع
مدام به شخص اجازه اقامت مشروط   یو بررس قاتیبعد از تحق  داد؛یم  یاسی س سیک  یشخص

 !دهندیم

 

 : کنمیم پ یتا ترایه مب لیمیا یتو زنمی م  یتلخ  لبخند
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 یالاقل االن برا شد،ی م وگرنه بد م هم مسلط  یسیو خوندم و به انگلدرسم سی انگل  یباز خوبه تو -
خود  یبه خود سیانگل یدارم، شهروند بودن تو کای از امر یالمللن یب  تیبار درخواست حما نیاول

 !شهیاگه دولت قبول کنه، خوب م  یدردسر نداره ول 

 

را به دست   کای نرمال در آمر یزندگ طیو شرا یای و کتاب قطور جغراف گذارمیم  زیم یرا کنار رو مقاله
 . رمیگیم

انجام داده بودم؛ به کل خسته و کالفه شده  گرید شیخون هزار آزما   شیکامل و آزماچکاپ  یوقت از
 قبل را ابدا نداشتم. یبودم و انرژ

 

بابامحمد و   یها براوقت  شتریشده بود. دلم ب میروزهانی ا یتکرار یروزها  فنکی جزءال ییو تنها ربتغ
 .کردی که در شکم حمل م  یو کوچولو هیسم  یبرا  یحت شدیتنگ م بیعج  حانهیرمامان

ش؛ خنجر به قلبم نشاند  بودن  ایمحجوبم که با تمام حجب و ح  یداشتنمرد دوست  یبرا  تیدر نها و
 با پس زدنم.

 ی. به چهره خواستنبندمیهم م یرا آرام و شمرده رو میهاچشم یو ال زنمیم  هیتک یفلز یصندل  به
 .کنمی اش فکر ممردانه

به   یوقت اشره ی خط نگاه ت یحت اش؛ی براق و مشک یهاچشم کرد،ی اش که دل را آب ممردانه لبخند
 .کردمی و من؛ چه سرخوشانه حظ م اددی م  ماتومیمن الت

 خدا...  آه

 م؛ی و در کمال ناباور دیفاصله را با خشم ُبر م؛ش ی ش ستیدو یکنارش مقابل خودرو یروز وقت همان
 کرد. می رها  رحمانهی پرواز چه ب  انیم  یدلدادگ یدلم را در مشتش گرفت و بعد؛ در وانفسا ورانهیغ

 جان دهم.  تشیکنم و تا بازگردد و در آغوش ابد ش ینجات خودم... صدا یاجازه نداد؛ برا یحت
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 با تصورش لبخند بزنم! ارادهی کنم و ب فکر  یبه مرد متاهل کهنیگناه بود، گناه ا  دانمیم

*** 

به   ؛ ییکای شده چند آمرزوم  یهابه چشم اعتنای و ب کنمی دستانم جا به جا م انی را م دیخر یهاپاکت 
 .افتمیکوچکم راه م تی طرف سو

که   ندازمایم امی به صندوق پست ینگاهمین کشم؛ی م رونی ب نمیج  بیرا از داخل ج  دیکلکه دسته ین یح
 .شدیم دهی گوشه کاغذ داخلش د

دوباره به طرف   ک؛یبار یکنار راهرو دیخر یهاسهیو بعد از گذاشتن ک کنمی را باز م تی در سو متعجب
  یو نامه که ُمهر جمهور کنمیرا باز م  یمخصوص صندوق پست دیبا کل یبا کنجکاو افتمی در راه م
  یوارس  نیح  انهو با شوق و مشتاق  لرزاندیته دلم را م یزیچ  ؛یحک شده با تمبر اسالم  شیرو یاسالم

 . بندمی و در را محکم م شومی م تمینامه؛ داخل سو

 : خوانمی م بلند

 ... ترایفرستده، م -

 یابدون لحظه  ستادهیو ا کنمیو با ذوق گوشه نامه را پاره م  زنمی م یاز خوش  یبلند غیدفعه ج کی
  یو رو دیآی م رونیعکس هم ب  کیکه همراهش  کشمی م  رونی وقت تلف کردن؛ نامه را از داخلش ب

 .افتدی پارکت م 

 . ندینشیصورتم م   یرو  یضیکس عکس؛ لبخند عرو با برع  شومی پارکت خم م  یرو یج ی با گ متعجب

 .کردی نگاهم م یح ی در کنار آغوش کامران که با لبخند مل ترایم

 پوستش آب رفته بود. ریتپل شده بود و ز یحساب 

  منیکه به طرف نش ینیح کنمی و برگه نامه را باز م  کشمیم اشی از سالمت یو راض یق یعم  نفس
 . خوانمیآهسته م رلبیز رفتم؛یم

 .جونی " سالم ساغ
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 هی ی... راستمیکه من و کامران باهم خوب یگلم، اگه حال مارو بخوا یسرحال و خوش باش دوارمیام
 هیم که بچه دمیفهم روزید م،ی شی مامان و بابا م می... آره من و کامران داریشی خاله م یخبر؛ دار

هفته  هیعکسم مال   نیهت برسونم، اخبرو زودتر ب نی خوشحال شدم و گفتم ا یلیخ یماهشه... وا
  یلیتنگ شده و جاتم خ  یلیام... خب گلم، دلمون برات خکه حامله  دونستمی هنوز نم یوقت شهیپ
  یخبر ی... راسترانیا ای سر ب هی یاگه تونست  یجا، ول اون طیبرات سخته با شرا دونمی م ه،یخال جانیا

وقته  یل یخ  ر؛ی بگتماس باهاشون  هی ست،یحال بابات خوب ن   دمیاز کامران شن ؟یاز خانوادت دار
  م؛یتا از حالت باخبر بش یزنی هم نم لیمیا م،ی... نگرانت هستیدی رو نم کسچ یه یجواب تماسا

 ."ترایدوستت؛ م نینامه رو فرستادم تا الاقل خبرت کنم... بهتر نیا نیواسه هم

 

و با   گذارمی م یرو  ی. سرگردان پلک محکمرومی وا م یکاناپه خردل  یاندکم؛ رو یرفته از خوش  لیتحل
 .شودی از تنم رد م یانداشته بودم؛ رعشه  یخبر کدامچیشش ماه از ه کهن یتصور ا

آنقد فکرم را مشغول  آمدم،ی اش برمو تنها از پس  کهی  دیکه با  یو درشت ز یو مشکالت ر یگرفتار
 .گشتی برم تیام به سوجنازه  ؛یروز پرمشغله کارکردن  یها بعد از سپرکه شب  کردیم

و تازه بعد از شش ماه ثابت   کندمی سخت جان م دیمرفه با مهی ن یزندگ  کیو   نیمخارج سنگ یبرا
 مشغول به کار شده بودم.  اشان؛غ ی بودن در شرکت محصوالت و تبل

 .دادندی و کار دوام ممکن بود اجازه اقامت را م مه یمشروط با پرداخت ب  یهم بعد از قبول آن

 : کنمیبا خودم زمزمه م  جیگ

 ! ست؟ینوشته حال بابام خوب ن -

  یتماس خارج  خواهمی از ُاپراتور م   یریگو بعد از شماره دارمی را برم میسی تلفن ب  یو با نگران سرگردان
تحت کنترل دولت   میهاتمام تماس مدانستیم کهن یوصل کند. با ا میرا هرچه زودتر برا رانیبا ا
  تفاوتی ب  درمنسبت به حال پ توانستمی عنوان جاسوس مشکوک بودند اما نمو به من به بودیم

 باشم. 

ممتد؛  یهاکردن و بوق  یخودخور  یکردن را داشت. بعد از کل سک یارزش ر میبابامحمد برا حال
 : دم یز پشت خط شنا حانهیگرفته مامان ر یشد و صدا یباالخره تماس برقرار
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 الو، بله؟  -

آلود بغض   یوقت بودمیتنگشان مکه چقد محتاج و دل  شومیتازه متوجه م  ش؛یصدا دنیشن  با
 : میگویم

 ...زم یعز یمامان... خوب  -

 : آوردی آه دردناکم را برم  حانه؛یمبهوت و شوکه مامان ر لحن

 یتو... چرا چندماهه اصالً ازت خبر ی... کجا هستمعرفتی دختر ب یساغر...! واقعًا خودت یتوا -
 مکه، آره؟  یحاج  یحاج یرفت  ،یزنگ بهمون نزد هی! چرا ی... هعستین

 : زنمیمرتعش و لرزان لب م  ی به زحمت با صدا شود،ی م  سیچپم خ گونه

 بابام خوبه؟  ن؟ یخوب ،یحق دار  یبگ یام... هرچمامان... من... شرمنده -

 : اندازمیچنگ م امنهیتر به قفسه سکه نگران و دلواپس  کشدی م یسپر ینیگبه سکوت سهم یالحظه 

 افتاده؟  یمامان! تو رو به خدا بگو چه اتفاق -

 : نالدی وار داغان مو زمزمه  دارخش 

 ... ناخوش احواله...خونهض یبابات افتاده گوشه مر  -

 : پرسمی پته به زحمت مبا تپه شودی م یباره خال  کی میپا ریو ز پردی به شدت م  رنگم

 ! شده؟ی! چـ... مگه چیچ -

 : زند یپچ م  دهیو آهسته بر کشدی را باال م اشی نیب

سکته ناقص رو رد   هیبابات  گنی. فقط مکه.. دنی آدم نم  لیتحو  یواال، دکترا حرف درست دونمی نم -
 ... نیکرده و واسه هم

 :کنمی بلند ناله م ارادهی ب

 ...! یوا -
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 : کوبمیم می پا یرو یبا ناراحت یرا با حرص و نگران تمدس

 االن... االن حالش خوبه... ها؟  خدا.. ی. اسکته کرده..   -

 : دیگوی م یدلبا مکث با تنگ حانهیرمامان

چندماهه آزرگار   م،یهم ازت ندار یخبر چیور و ه اون یساله رفت... دختر سه رهیگی همش سراغ تورو م -
 اما...   یریگیباهامون تماس م یهم چشمون به تلفنه که ک

 :کشدیم یازدهحسرت  آه

باشه   یهرچ م،یچه کنم بابات گفته نگرانت نکن  یبشه ول  یبهت بگم دختر تا دلم خال یچ دونمی نم -
 !کهن یمثل ا ستیخوب ن ادیاوضاع توام ز

 

 : زنمیبلوند سرم را چنگ م  یو با پنجه تمام موها  شارمفی هم م یلب رو یآشکار یبا نگران  کالفه

 ...آمی ... باشه، من متوندن ید امی تا ب کنمی رو م  امی تموم سع -

 : لرزدیم  حانهیرمامان  یصدا

چقد   یدونی... نمشهی خوشحال م  یبابات بشنوه کل یوا  شمون؟یپ  یایب یخوای م یتوروخدا... جد -
 دخترم... هیجات خال 

 

 بود!  یخال  یحساب  میهم نوشته بود؛ جا ترایزدم از فکرم رد شد که م  یتلخ  لبخند

 :کنمی لب از لب باز م ناخودآگاه

 کنن؟ یم  کاری چ نایو س هیسم -

 : پرسمی که متعجب با اخم م  کندیم یدارکش  مکث

 مامان! -
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 :کندی کنان مرا از سر خودش وا م  منمن

  یفقط حرفه... مواظب خوراک و خودت ایخوبه  کنن،ی م فیکه تعر یجا اونقدخبر؟ اون چه گهید -
 ها؟ گه،ید یهست

 : کنمیم یادندان قروچه ظیباغ

 من بفهمم، ها؟   یخوای که نم شدهی... چستمیمامان! من بچه ن  -

 :شودی و لحنم موشکافانه م  زیسکوت معنادارش؛ چشمانم ر با

 افتاده، ها؟ ی نبودم چه اتفاق یتو -

 :دیگوی م وقفهی و ب  تند

... باشه مراقب خودت  کننی! فعالً من برم که پرستارا دارن صدامم میشیمتوجه م ،یای خودت ب -
 ؟یندار ی... کاررسونهیباش مامان جان، باباتم سالم م

 

 : زنمی با اخم لب م  یجی با گ  ریمتح

 ... خدانگهدارتون...توندنید  آمی سالم منم برسون به بابا، بتونم زودتر م -

 

  دیبع  حانهی. از مامان رکندیو سپس در کمال تعجب قطع م  کندی م یو دستپاچه خداحافظ هول
 طرز رفتار!  نیا بودیم

 : دارمی لبم نگه م  ریرا ز  تلفن

 من متوجه بشم... خواستی ... انگار که نمکردی م یرو ازم مخف  یزی چ هیتابلِوه  -

 :کشمیم یاکالفه  پوف

 شده آخه!  یموندم چ کنه،یمشکوک رفتار م  یلیخ همحانه ی مامان ر نیا -
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*** 

 

به   یمغموم کش و قوس ؛یاز راه طوالن یبا خستگ  کنمی را باز م میهاچشم یدار، المهمان  یصدا با
  نکیو زدن ع بگمن یو با برداشتن ِ کاب  شومی بلند م امی صندل یاز رو ازهیخم دنیو با کش دهمی کمرم م 
سفر خوب را    یمشرب با لبخند آرزودار قدبلند وخوش که مهمان افتمی راه م یبه طرف خروج امی آفتاب
 . رومی م نییپا مایهواپ یهابدون حرف از پله  زنمی م  یکه لبخند تلخ کندی م میبرا

 .دیکشی و عطر وطن را نفس م یهوا یتنگو همه با وجد و دل بودیمسافران م انیم یاهمهمه

بار طعم ِ غربت   نیو من؛ براب دوم یکنی را درک م زهای چ یل یتازه مفهوم خ  ،یغربت که باش در
 .کردمیاضافه م میرا هم به دردها یکسی و ب  یدلبودم و طعم تنگ  دهی باگوشت و جانم چش

 سکته کرده بود! مارستانیمهربانم در ب ی... بابامحمد... باباایخدا

کوچکم را   بگن یچشمانم؛ دسته کاب یرو نکیو با زدن ع شودی طعم دهانم تلخ و گس م  ناخودآگاه
 .کنمی و کاله شال دور گردنم را آزاد م کشمیم

آفتاب سوزان و داغ کشورم   ی. چقد برادادیرا جال م امزدهخ ی پوست  یمرداد ماه، حساب  یهوا
 سوزان شرق کجا... مطبوع آفتاب  ی و هوا کجا؛ و گرما یغرب یو سوز کشورها ی. سرد بودمیتنگ مدل

که چرا  بودمی و من؛ چقد متاسف م دیوزیکالهم م انی بازهم بادگرم در م یدود یهاحه یوجود را با
 بودم! ده یشال نپوش

 

 ی. ناگهان از پشت نما شومی هم رد م یبازرپرس  ت ی و از گ کنم،ی را رد م ی باالخره خرطوم  یوقت
 .شودی و کامران خشک م ترایم یهمراهان؛ نگاهم رو یاشهیش

 یاش براکردهبعد منع  دیآی ب شوازمیبه پ  ترایم  کردمیو نگاهم مبهوت. گمان نم  ماندی باز م  میهالب
 ! یالمللن یآمدن به فرودگاه ب
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 وم. آخر رد ش  تیکه از گ کندی و باعجله اشاره م دهدی گل را تند تکان مباز دسته  شیلبخند و ن با

 .افتمی راه م نانهیبه طرفش طم یدلتنگ   قراریبلند و ب  یهابا قدم  خورمی م فرو م تلخ   لبخند

که با فشردن دستش دور کمرم؛ دستانم را دور   روم یفرو م ترایدفعه در آغوش گرم و خواهرانه م کی
 .دارمیاش نگه مشانه 

 کنم؟ی من از دستت دق م ی... نگفتیاومد ریچقد د وونه،یدختره د -

 .دهمی بزاق دهانم را سخت فرو م رمقی ب

هفته التماس، مجبور شدم که  ه یندادن، آخرم بعد  تی رضا کای نشد، جونم باال اومد اما مقامات امر -
 . رانیبدن برگردم ا  تیرو امضاء کنم تا رضا پورتمینامه د

 . زندیبه کمرم م  یلبخند به لب آهسته مشت ترایم

 !یهرگورستون ینر یتا تو باش  حقته! -

 

  بیتاس ِ تاس نبود، دستانش را درون ج  گریدر آمده سرش که حاال د یو موها  ری با تغ کامران
که با زدن لبخند   کردیشدن نگاهم م کینزد نیاش حشلوارش فرو کرده بود و با همان ژست مغرورانه

 دار زمزمه کردم. خش  ؛یمحو

 بهت ساخته!   یمتاهل کهنیمثل ا یسالم کامران... چطور -

 .شودی م کیبه طرفم نزد یقدم نیسنگ

 .یساغر، خوشحالم که در سالمت  یخوش اومد ی... راست نیهمچ  یهع -

 .کشمیم  ینیآه غمگ آلودن یحز

 ! مخصوصًا بابام.یلیتنگ بود... خ  یلیدلم خ -

 .کندینگاهم م ری دلخور و دلگ ترایم



 دل رهیچ

708 
 

 خب بگو واسه منم دلت تنگ شده.  عشور یب -

 .دیگویبا آرامش م  ردیگی را م  فشی دست ظر کامران

 !یکنی م ی... حاال ساغر دلش برا باباش تنگ شده، تو حسودشتمیپ شهیمهم منم که هم -

 .زندی پلک م یح یبا لبخند مل ترایم

 ! میریچمدونات رو بگ  میبر ای ساغر ب ،یوا ی... ایگی راست م  -

 ... میرویها مچمدان  گاهیو همراه هم به طرف جا دهمی تکان م دیبه تائ  یسر

 

 . پرسمیم  یبا کنجکاو نمینشیصندوق عقب م یوقت

 ن؟ یدار یاز بابام، خبر -

 .کندی زمزمه م یبا لحن بم زندی که استارت م  ین یاما کامران ح  دزدینگاه م هوک ی ترایم 

 پدرت.  دنید یریبعد م خونه استراحت کن میبر ،یااالن خسته -

 . زنمیرا چنگ م یو استرس لبه چرم صندل  یبا نگران  لرزاندی ته دلم را م یزیچ

 شده؟  یزی چ ن،یو بگراستش  -

 .دهمیادامه م ،یخبری و ب ی از نگران یبا آشوب و استرس ناش ترمستاصل 

 افتاده؟ ها... ینکنه اتفاق  -

خود را از  صالیو است ی رمقیبا ب  داردی که ترس برم شودی رد و بدل م  ینگاه ترایکامران و م نیب
 :کنمی ناالن م فشارم،ی را م میکه گلو یبا اضطراب درحال  کشانمیجلو م یدو صندل  نیماب

 ... واسه بابام... ها... نیشده... بگ یزی تورو به خدا... اگه چ -

 یسوگوار یدر دلم ندا  یزیکه چ کندی ن نفوذ ماخم کامرا نیب  یو گره کور گزدی گوشه لبش را م  ترایم
 : دهدیم
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 بابام...  -

 . ردیگیبه سرعت مچ دستم را م ترایم

 ... ستیخوب ن ادی... فقط... فقط حال بابات زینگران نباش ساغ  ست،ی ن یزیچ -

  ی. کاسه چشمانم در کسرزندیم  شیباره اشک از کاسه چشمانم ن کی کند،یم  یته دلم را خال یزیچ
 . کندیپرآب و شناور در مردمک چشمانم ُشره م هیاز ثان

 :نالمی کردن و پس افتادن مبا دق  یوقت  ستی کمتر از حال احتظار ن حالم

 ...کنمی بابام... خواهش م  شیپ  نیمنو ببر -

 : کندینگاهم م  یعصب  کامران

 .کن بعد.. استراحت کمی میساغر، لج نکن بر ستیاالن حالت خوب ن  -

و من؛   بودی جان بابامحمدم وسط م یحالم؛ دست خودم نبود وقت کشم،ی م غی ج  محابای ب
 گر. باشم و نظاره   تفاوتی ب توانستمی نم

 ... بابام... خوامی نم -

تکرار   رلبیز  یو نگران  یقراری با ب  ه یگر ری ز زنمی و از ته دل محکم م گذارمیم میها گوش  یرا رو دستانم
 .کنمیم

... بابامحمد... من... بخشمیو نمخودم  وقتچی... هایبشه... خدا  شیزیخدا... اگه چ یبابام... ا -
 خدا... یبودم براش... ا  یچقد دختر بد ا،یخدا

. طعم کردندیم دایامتداد پ میهالب  یو تا رو  کردندیُشره م میهااز گونه  واران ی تند و غل میهااشک
 : بلعمیبزاق بدطعم دهانم را به زحمت م یوقت  شوندیدهانم شور و تلخ از بزاق ترشح شده دهانم م 

 داره... بابام...  اجی... االن بابام، بهم احتخوامی بابام... من بابام م -

 .کشدیم یاکامران نفس بلند و کالفه 

 باشه.  -
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 .شودی بلند م  یبا لحن حرص ترایم اعتراض

 ...کنهی جا سکته منبره او  کهن یا ش؟ی بکش یخوای م ست،یحالش خوب ن ین یبی ...! نمکامران -

خاطر منقطع شدن  به  یبی با لکنت عج زنمی را چنگ م ترای با عجله و هول دست م کنمی امتناع م  عیسر
 :نالمیداغان م میهانفس 

 ... خوامیو منه نه... من فقط بابام... بابام  -

 : دیآی ام مالبت وسط جمله با ص درنگی ب کامران

 ... برمی م یعن ی برمتی... گفتم که مگهیبس کن د -

 : کندی هم با چهره نگران و مغموم نگاهم م ترایم

 ...میگی ما بخاطر خودت م ،یخدا ساغبه -

 :میگویدار مبا لرزش مشهود و خش  زنمی را پس م میهااشک  دلواپس

 ... بابام... خوامی و ممن... فقط بابام  -

 .شودی م رهی به جلو خ ندینشی صاف م اشی صندل  یبا تاسف رو کشدیم  یزیانگآه غم حرفی ب

... آنقد در فکر  رمیگی دندان م ریرا ز میهاآشوب شده ناخن  یو دل  یبا تقال و نگران  بودیدلم نم یتو دل
گوشت انگشتانم را هم َکنده بودم   یها و الکه ناخن  بودی حواسم نم  یکه حت روم ی فرو م  یو سرگردان

بند  میگلو  یرا رو م" کنان با افسوس دستانیگوشت ناخن و انگشتم" و انیو ناخودآگاه با سوزش م
 : نالمیحدقه زده م یهابا چشم  کنمیم

 ...کنمی حس م  -

 :پرسدی زده م رتی ح ترایم

 !یچ -

 : میگویداغان م یبا حزن و ناباور  ندترسی م لرزند،یو *"همزمان م هاچشم
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 بابام... بابام...  کنمی حس م  -

 :کوبمی م امنهیقفسه س یباره محکم رو کی

 کسم.... بابام... خدا... بابام... همه ی... اآدی مرگ م  یبو -

در   یبا محشر دیآیبه سراغم م یتنگکه نفس  جوشدی م هیغلتان اشکم چنان با قدرت و مرث چشمه
 : کنمی شمرده شمرده ناالن م ده؛یمنقطع شده و بر یهانفس دلم و 

 ... بابام...کشهیآخرش رو م یها... داره... نفس کنمی حسش م  -

 : توپدی م یبا ترس مشهود کشدیم یاخفه غی ج  ترایکه م رودی چنان باال م لی اتومب سرعت 

 ...یتو ساغ ،یوا یحالش بده... ا یساغ  ین یبیکامران آروم... مگه نم  -

 : چرخد یبه طرفم م  یفی اخم ظر با

 ...آدی نم  شی پ یمشکل چی ه مارستانه،یب  یبابات تو ؟یکنی م یخودخور یتو چته... چرا دار -

نبض زده و سردرد   قهیو با شق  رمیگی جفت دستانم م انیرا م امی شانیبا حال خراب و بد پ امتناعی ب
 : زنمیهق م امی لعنت

 برام نمونده... اگه بابامم منو تنها بذاره... یکچ یه ایکسم... تو دنبابامه... همه -

به   سیآلود و خ کنار جدول؛ متعجب با چشمان غم  لی اما با توقف اتومب کندی دهانش را باز م ترایم
کر  دفعه بدون ف کی. دیآی به جوش م  میهاخون در رگ  مارستان؛یب دنیکه با د گردم ی برم شهیطرف ش
را هم  ترایبلند م غیکه ج  دومیم  مارستانی ب یبا هول و عجوالنه به طرف ورود کشمی را م ریدستگ

 : شنوم یم

 مـــواظـــب بـــاش...ســـاغر  -

بار   نیچندم  یو من برا شودیبه سرعت از کنارم رد م کلتی که موتورس کشمیموقع خود را کنار م  به
 .چشمی طعم مرگ را م

 کرده بود تا جانم را بستاند.  نیکم امیقدم کیکه در  ی آن مرگ
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... با چشمان دو دو زده با  زندی خشکم م ابانیو سکرت در کنار خ شودیو منجمد م خی ارادهی ب تنم
به شدت تکان   میبازو  بارهکی که  کاومی را با نگاه م  کلتیموتورس  ری و ترس آشکار رد تا یقراری ب
 غرد: ی صورتم م یتو ظی که با غ  نمیبی را غضبناک مقابلم م ترایم  رت؛ی و در کمال ح  خوردیم

 مونده تورو بزنه! کم  عشوریاون ب ی... لعنتیکنی م یچه غلط یمعلومه دار وونه،ید -

اما توان حرف و تکان دادن زبانم را نداشتم. قفل و سکرت   خوردی چشمانم مدام تکان م مردمک
 ! بودمیم

با   شودی ناباورانه باز م شود؛یم دهی گوشم کوب  خی که ب یلی و نفسم با س  زدیگریتنم م یایاز زوا یارعشه
 .گذارمی صورتم م   یرو  ریتعجب و منگ دستم را محزون و دلگ 

وارد  میهابه شانه یدوباره تکان محکم  داد،ی که دستش را محکم تکان م  یبا چهره سرخ درحال ترایم
 : کندیم

 ... ی تو ساغ یکشی م یجورنیو اخدا خودت به -

 : رد یگیدستانم را ملتمس م یکه با غم و نگران کندیاز گوشه چشم چپم دلخورانه ُشره م یاشک قطره

  ترسمی... میا... تو، خستهزمی ... به خودت مسلط باش عزیساغ یکه دوسش دار  یتو رو به اون -
 خره! یسکته کن

بلند   یهاپرواز کردن؛ با قدم  یبرا امی درون لی در سکوت برخالف م دهمی م یام را تکانشده خشک  ِتن
 .افتمی راه م ی به طرف ورود یو دلخور یریبا دلگ  یو عصب 

مصرانه از محوطه  یهااما بدون اعتنا با قدم  شودینگهبان بلند م یکه صدا  شومی رد م  ینگهبان از
 کنمی گردش را لمس م یفلز رهی" دستگی" ورودیبا تابلو یاشه یبه طرف درب ش  مارستانی ب شلوغمه ین

 . چدیپی م امرشامهی ز یالکل  یاز بوها یادیاش؛ حجم زسالن  یو با داخل شدن در فضا

 :زنمی لب م  یو با منگ رومی اطالعات م  شنیبا اکراه به طرف است اندازمی م امی نی ب یرو  ینیچ

 د؟ یببخش -

 : ردیگی باال م  یتوجه ی سرش را با ب مارستانیب یابا فرم سورمه  مرد
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 د؟ یبله بفرمائ -

 :دهمی دهانم را به زحمت قورت م بزاق

 شده... یبستر  نجایپدرم ا -

 : پردیام مله کنم، پابرهنه وسط جم لی حرفم را تکم دهدی نم مهلت

 اسم و مشخصاتش؟  -

 مرمق ی به حال نزار و ب توجهی ب ستم؛یدر س  یکه بعد از بررس دهمی مشخصات بابامحمد را م ینگران  با
 : دیگویم

 .دنی هستن و اجازه مالقات هم نم وییسی س -

که با   چرخمی دور و اطراف خودم م یو سرگردان   یجیبا گ کنمی مالحظه به طرف راهرو راه کج م بدون
 .گردانمی ش ممبهوت گردنم را به طرف  ؛ یی آشنا یصدا دنیشن

 ساغر...! -

 : زندی شوکه لب م  دنم،ید با

 ؟یاومد ی... کیواقعًا خودت  -

 :پرسمی م وقفهی ... مغموم و دلواپس تند ب داردیبرم ز یبه طرف خ ارادهی ب

 .. ست... بابام.، بابا کدوم طبقه هیسم -

 : کندی پسر کوچکش را خسته در آغوشش جابه جا م هیاما سم چسبدی م هیسم  یبه پا سارا

 طبقه سومه...  یول دنی اجازه نم -

 .کنمی اش نم هم به اعتراض خفه یو توجه افتمی ها راه مو عجول به طرف پله دستپاچه
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که   شدندیو تمام نم  آوردندی در م یها باز... پلهرومیها باال ممانده رمق از پله شتاب و سرعت با ته  با
طبقه سوم  یبه راهرو گذازندی نم مینا برا یکه عطش و خستگ یزنان درحال نفس باالخره نفس 

 .رسمیم

اما باز   بودی م هدیو زبانم به سقف دهانم چسب  سوختی م دنیو دو  جانیاز فرط ه امنه یس قفسه
 .دهمیبه راهم ادامه م تیاهمی ب

که پشت درب   افتدی م حانهینگاهم به مامان ر دم،یکشیرا باال م امی نیکه آب ب  ین یو ُسست درح ُشل
 .  بودیم  رلبی گردان ِ و ذکر ز حی مشغول تسب یابسته

 

  یِسرشده و تن یو با دست وپاها زنمی پس م ظیصورت سردم با غ  یسمج و گرم را از رو میهااشک
 .رسانمی م حانهیرخود را به مامان نیکرخت و سنگ 

 مامان... -

 دنیکه با د آوردی نشسته بود با تعجب و شک سرش را باال م شیکه رو ی فاصله دور با صندل  از
لبان   نی از ب یزیانگش؛ آه پرافسوس و غمو درشت  ز یو چروک ر نیصورت شکسته با آن همه چ

 :کنمی رها م  خشکم

 مامانم...! -

 : داردی و لرزان به طرفم قدم برم شودی بلند م  یصندل یاز رو مبهوت

 ! ؟ی... آره مامانم... خودتیساغر... مادر باالخره اومد -

اما   کنمیحس م امی ن یب  ری را از ز یگرم  عیما یسی خ کرد،یوارد م میکه به گلو یبا فشار نیسنگ بغض 
 : روم ی م  لیبدون اعتنا شل و آشفته به طرفش تحل

 واسش افتاده...؟  یبابام... بابام... چه اتفاق -

 :دیگوی اش بلند م با چنگ زدن به گونه  شودی م دیگچ و سف ه؛ی از ثان  یدر کسر صورت

 ...هیچه حال و روز نیپناه برخدا... چت شده دختر... ا -



 دل رهیچ

715 
 

ام ماندهته ی انگشتش؛ تمام انرژ یخون رو دنیکه با د کشدی م امی نی ب ری باره انگشتش را ز کی
 .شودی و کرخت م   حسی طرف بدنم ب کیو  رودی م  لیتحل

که قبل از افتادن  شودی م  ریبه طرف چپ سراز جهیبا سرگ حانه؛یمقابل چشمان حدقه زده مامان ر در
و ضعف  یاری هوش انیو من م ردیگی بازوانش م ان یمرا م یدستان تنومند و قطور ن؛ی زم یرو
  شک ُشره کردن دو قطره ا نیو ناخودآگاه ح کنمی را استشمام م یریآشنا و دلپذ حهیحجم را  ؛یحالی ب

 : کنمی نجوا م ارادهی چشمانم؛ ب ریاز ز

 بهاوند...  -

*** 

  که به صورت برافروخته و یکه بعد فرو دادن و نگاه تلخ و معنادار یو بغض  خوردی دم گوشم م یلیس
 .اندازمی م  ایارش  انیعص

  نیترانت یکه انگار خ  کردیچنان نگاهم م ظیسرخ از خشم و غ یهاو با چشم  زد ی نفس نفس م هنوز
 زن عالم من هستم نه او!

 :دهمی م  نییرا به زحمت پا م یگلو خیب  میبدخ توده

 ! اونم من...  انتی خ -

 : کنمیگوشم م  یرو یلیبه س یااشاره 

 حقم بود؟! واقعًا حقم بود؟ -

 : چسبدی را م میبا دندان قروچه محکم بازو زندی م یبد  پوزخند

  یفهمی ! میکه من چقد دوستت داشتم عوض یفهمی م چی... هیکرد انتی بهم خ  یتو غلط کرد -
 با من، آره؟ یکرد کاریچ

را  میگلو یادهنده . غم مطلق و آزرکشدی م ریدلم ت سوزد،ی جوشان اشکم از سوختن دلم م چشمه
 .کنمی دار با بغض زمزمه مکه خش  زندیچنگ م



 دل رهیچ

716 
 

 ی... اما تو؛ حتانتی خ یگی... مدهیرو م گهیزن د هی یاما... اما تنت بو یدوستم دار یگی م -
 . ایارش دهیم انت یخ  یهاتم بونفس 

کف پارکت   یو ناغافل رو ارادهیکه ب دهدی شده محکم هلم مگر با چهره کبود و سرخ باره پرخاش  کی
 ...ایاما ارش افتمی پس م

 .کشدیم رونیشلوارش ب  انیکمربندش را از م  کرد،یدود فروران م  اشی نیب  یهاکه از پره یدرحال 

و حدقه زده از ترس و وحشت  با چشمان گرد  شودیپرسوزم محبس م نهیسنکوپ شده در س منفس 
  راسی و برق سر ِ سگگ ِ کمربندش در ت  چاندیپی که چرم ِکمربند را دور مشتش م یابه دستان مردانه
 . ردیگی ام قرار مزدهچشمان وحشت 

  بیبا نه دهیو ترس کنمیکه دستم را حائل صورتم م شودی م کمی آور نزدترسناک و رعب یهاقدم  با
 .کندی تمام تنم را منجمد م اش؛ی رعادی اما لحن ِغ  رومی عقب عقب م اشن یخشمگچهره فوق 

 آره؟ ده،ی م انتیخ  یهامم بوکه نفس  -

و    یکه لرزش میدرست لحن صدا لرزدی به شدت م میدست و پا دهم،ی دهانم را سخت فرو م بزاق
 دار است.لکنت 

 ارشـ....  -

  غی و ج شودی ساعد دستم؛ دردناک در نطفه خفه م یندش روشدن سگگ کمرب دنیدر با کوب میصدا
 . رسدیم عمرم تا عرش خدا و گوش ملک  یفرسادهشتناک از درد طاقت 

بدون   ای اما ارش  شودی خانه دهشتناک پخش و اکو م  یجا یو از ته دل در جا زیانگرعب  میهاغ یج
 .دیافزایکمر و بدنم م یممتد کمربندش را رو یاعتنا با تمام خشم و زور با فشارها

تا   اورمیرا تاب ب  قرارمی ب  نیبه جن اشی دردناک و لعنت  یهاتا در مقابل ضربه  کنمی را بند شکم م دستم
 نشود... دهی ام کوببچه یرا رو دادی عشق را م  یخشم و انتقام حسرت حت یکه بو یپرقدرت  یهاضربه 

مقابل شکمم   یو دستانم را طور زنمی پارکت خانه دراز به دراز رو به شکم چنبره م یبه او رو پشت
را  یاو برنده   زیت یهاخراش  یو جا دهیها را در مقابل فرزندم دفع کنم... دستانم خراشتا ضربه   رمیگیم

 ... ستیاما مهم ن دادی م منشان
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که   یبار درحال نی. اکندی پرت م  یکمربندش را کنار ظیبا غ افتدی بعد خسته و به نفس نفس م  یوقت
که  یدرحال  کردم،ی حبس م میهادندان  نیمحاصره در ب یهارا خفه و پشت لب  میهاهقهق
 یهاغ یشکسته از ته دل دو رگه از ج یو َتر کرده با دل رنجانده و قلب  سی تمام صورتم را خ میهااشک

 : نالمی کرارم، م 

 ...ای ... منتظر چوب خدا باش ارشدهیخدا تقاص کارت رو م  -

  یم براکه نفس  کوبدی ستون فقراتم م یرو یمحکم و دردناک یلیکه لگد خ شودی تمام نم  امجمله
  نیکه از ب یگرم هیما یسیو خ رودی م یاهیتر بودن؛ س نیو چشمانم در ح  شودیقطع م یالحظه 
 . جهدیم رونی روان و داغ ب میپاها

 .رسدی و آه سوزناکم به دروازه درب خانه خدا هم م ناله  زدهوحشت 

 م... بچه  -

 

  نینفس زدن به اولبا نفس  می هاو ناگهان با گشودن پلک  ردیگیرا به سرعت مچ دستم را م یزیچ
 . شومی م رهی مقابلم خ ریتصو

.  شودیمقابل چشمانم تار تار م کند،ی نگاهم م قراری که نگران و ب یدرحال حانهیمامان ر دهیتک چهره
خود   یتنگبا بغض و دل ارادهی که ب زندی ام پس مگونه یچشمانم را از رو  ریز یهادست گرمش اشک 

 . زنمیهق م یدلو اوج تنگ  ی تابی و از ته دل با ب اندازمی را در آغوشش م

 ... اون کثافت... مامان...ایم... ارش مامان... بچه  -

اش  و مهرمادرانه نهی به س شتریبا تقال خود را ب کند،یرام پشت کمرم را نوازش مآ  حانهی مامان ر دست
  تیربط داشته باشد؛ به نها  ایکه به ارش یاز هرچ  ش؛ی های و تالف  ایاز ارش ترسمی. مدهمی فشار م

 وحشت دارم. 

 به روزت اومده گل دخترم؟ حرف بزن... ی... چی احوالشونیپر قدنیمامان... چرا ا شدهی چ -

دردآورم را با   یهاهق. هقکنمی حس م   یش را در بدجانبض  یوقت  زندیدهانم م انی م یجا قلبم
 .کنمی م یخال  یریدلگ
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کرد... من احمق با   ریو پمن، بابام  ی... کارابخشمی نم  وقتچ یو هبشه، خودم شی زیبابام... اگه چ -
 مامان... اگه...  ترسمیروز انداختم... م نیبه ا  وزدم بابام   یندونم کار

 : خوردی م یهم تکان بد میگلو بکیکه س دهمی دهانم را سخت فرو م بزاق

 مامان... بابام... یاگه بابام... بابام منو تنها بذاره... من... وا ترسمی م -

 : شومی م رهی خ شس یآلودم به صورت خ اشک  یهابا چشم دهیترس

 واسه بابام افتاده؛ آ... آره؟  ی... نکنه اتفاق؟یگی نم یزیچرا چ -

که دست گرم مامان؛   شوندیم دهیهم کوب یهم رو میهاو علنًا دندان  لرزندیم دیبدنم بدتر از ب  تمام
 : رد یگیپشت دستم را محکم م

 خوبه نگران نباش... تو حالت از بابات بدتره که...  -

متقابالً باز شدن در بدون اجازه؛ پرستار با اخم داخل  یاربه جوابش را دهم که با زدن ض خواهمیم
 : دیآیم

 رو سرت!   یرو گذاشت  جان یچه خبره خانم ا -

 کرد؟ی ! درک نمدیفهمی نم

 : کشمیلبان خشکم م یرو یزبان 

 .خوامی و مبابام  -

 : شودی کورتر م  فشیظراخم

 ... دنشی د یبر یتونی و شماهم نم وییسی بابات س  -

 :کشمی م یبلند غیو خشم ج ظ یبا غ  اریاختی اما ب ستیخودم ن  دست

... من نمیو نب بابام  ینذار یعالکه جناب  امیب  دمینکوب   کایهمه راه از امر نیخانوم! من ا  یچ یعنی -
 خوامی کوش؛ کجاست، م  یلعنت مارستانیب نیا  سی... اصالً رئدیبا یفهمی م نم،یو بببابام  دیبا
 ! نمشی بب
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نبودم. هرلحظه    ینرمال تی را نداشت اما من در وضع یبرخورد نی خشکش زد، انگار توقع همچ  پرستار
 نگران بودم که نکند...  هیو ثان قهیمنتظر خبر بد و ناگوار بودم... هرلحظه و هر دق

ننگ و   هیبگذارد... که نخواهد مرا، دختر ناخلفش که ما میبابامحمد تنها شهیهم یبرا نکند
 .ندی را بخواهد بب ستی زیآبرور

 خبر شده؟ چه -

  وچهارست یو غربت در تمام ب ی کسی ب یو تنها همدم روزها یقراری بی مرد روزها یصدا دنیشن  با
 .گرددی ام به طرف او منگاه دو دو زده ارادهی ساعت عمرم؛ ب 

و   رهی ت شیهاچشم یمشک یهالهی. تدادی تر نشان ماز قبل مردانه و پخته شتری اش بو چهره  شیرته
. انگار که بودی تر از قبل م یاقطور و عضله ش؛کل ی بود با ه ستادهیتر در کاسه چشمانش ثابت اباجذبه 
کلمه؛  نی و با ا گذاردی م اقو اقتدار پا به ات تی با جد گونهنیخوب با او تا کرده که ا م؛یبا نس   یزندگ

 .کندی همه را مسکوت م

 :دیگوی با اخم به بهاوند م  دهدی م یپرستار به خود جرات  ،حانهیرسکوت من و مامان  با

 اشتباه گرفتند! گهید یبا جا جارو ن یظاهرن ا د،یبهتره از خواهرتون بپرس -

 : کنمی با تعصب و حرص زمزمه م ناخودآگاه

 !ستمین ستم،ی من خواهرش ن -

 : توپمی تار م رو به پرس ظیبا غ ارادهی که ب شودی م لیمبهوت به طرفم ما حانهیرمامان

 ... یآریکه واسه من ادا در م یهست یک  یشده کجاست؟ فکر کردخراب   نیا سیرئ  -

 : شودی بلند م  یو کفر یحرص  مغ یج

 هــــا؟! -

 : دهدی به تاسف تکان م یسر پرستار

 واقعانکه! -
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اش" وا . اما با چنگ زدن مامان به گونهشومی م  زیخمهی تخت ن  یکه رو ردیگیچشمم را م  یجلو خون
که  دیآیبا اخم به سمتم م کندی م  تیهدا رونی خدا مرگم بده، ساغر" بهاوند با تاسف پرستار را به ب

 : دیگویم وقفهی ب  یبا نگران   ردیگیُسرم را م  حانهیرمامان

 ...آدی داره ازش خون م   نیتکون نخور مامان... بابا ُسرم دستته... بب -

 : غرمی م رلبیهستم که بدون اعتنا به حضور بهاوند با خشم ز  یو کفر یعصب  دآنق

 که پرستاراش رفتار درست رو با آدما ندارن... هیمارستان یچه ب گهید جانی... اآدی به جهنم که خون م -

 : کنمی و غرغر اضافه م ین یبا بدب  غرولند

و جا  برو حالش گهی م طونهی... شکنهی و سر من بلند مبازپرس که صداش  ایپرستاره  ستیمعلوم ن - 
 !افتهیزندان و زندابان م ادی رفتارش؛  دنیتوروخدا، آدما با د نی آ... ِا ِا بب ارهیب

 

 تموم نشد؟  -

 :شودی م  لیبهاوند با حرص به طرفش تما نی و سنگ  یجد یباصدا

 بازم بگم؟  یخوای نه تموم نشده... م -

 *" زندی م یکار و حق به جانبم، لبخند محوصورت طلب  دنید با

 حاال؟  یزن ی خب، چرا م یل یخ -

 :میگوی م  حانهیرو خسته نگران رو به مامان   یبا کالفگ توجهی ب

 ؟ یدیبابا رو ند -

  حیتسب  یکه نگاهم رو دهدی تکان م  نیو در سکوت سرش را به طرف کشدی م ینیغمگ آه
 . کندیم  یتالق شیاروزهیفی آب

 : زنمی پوزخند م ین یچرکبا دل  ناخودآگاه
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 *"کنه؟ی م دایذکر، بابام شفاء پ هیبا دعا و آ -

 . رهیگی ش مزشته دختر، کفر نگو... خدا قهره  -

 : زنمیم ی ن یتلخ وزهرآگ  پوزخند

 چرا...  مارستان؟یکه بابام افتاده گوشه ب  ستیقهر ن ست؟یاالن قهر ن  -

 : تکانم ی به جانب دستم را در مقابلش م حق

 دنشید  یبرا  دیبا م،یدور و برش ماها باش  کهنیا یجاسکته کنه... چرا به دی سن با نیا یچرا تو -
 ه؟ یپس چ  ستیها؟ اگه قهر ن   ،یکوفت یجان یا میایب

 : چرخاندی اش را به طرف سقف منگاه عاجزانه  مامان

 ... ارهیرو به دست ب  شیبابات سالمت کهن یجزء ا دونم ینم  یچیدخترم... من االن ه دونمی نم -

 خانوم. اهلل حاج شاء ان -

 : کنمی م یخنده عصب توجهی که با اخم و پوزخند ب کندی م ترمانی بهاوند، عص حرف

 ... شهیبابام خوب نم  زایچ نیا شاالیاهلل و اشاء با ان  -

 : ند ینشیام مشانه  یمامان رو دست

 ساغر... آروم باش دختر... آروم...  -

 : کنمیکنان ناالن مهقهق  یو نگران  یصبربا کم   هیگر ریز زنم ی محکم م اریاختی ب

تقاص   دیقسم، نبا کونهی که عبادت م یا... بابام گناه داره... به همون قبلهخوامیو مبابام... من بابام  -
 باشه... جان یا ستین... حقش ستین منو؛ بابام پس بده... بابام پاکه... حقش یکارا

 : کنمی تکرار م وارک ی ستریه یرارادیغ

 . اون...بابام... گناه داره..  -
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و تند مردانه بهاوند را از کنار گوش چپم   یعصب  یهاو نفس زندی با عجز خدا را صدا م حانهیرمامان
 : گذارمیهم م یپلک رو یو با دردمند  رمیگی م دشیناد حوصله ی که ب شنومیم

 . نمیو بب بابام  خوامی م -

 : شودیمبهوت و متعجب مامان در گوشم پخش م لحن

 ساغر...! -

 : کنمیدار فوت مرا کش  منفس 

 مامان...  نم،یرو بب بابام  خوامی م -

 : پرسمیبه او بدون مکث م  رهیخ

 ه؟یادیخواسته ز -

که   آوردیو راه نفسم را بند م کردیم  ینیگ قلبم سن یرو نی شئ سنگ کی زد،یم مدهان انی م یجا قلبم
 .مانمی و صورت سرد منتظر واکنش مامان م  یبا دو دو زدگ

... بدون دیآی به طرفم م میمستق  تفاوتی و ب شودی داخل م یگریبا باز شدن درب اتاق؛ پرستار د اما
 . اندازمیم امی ن یب یرو ینیکه چ آوردی پوستم در م  ریرا از ز  ویحرف ُسرم و آنژ

 تمام جانم را خوف انداخته بود، خوف مرگ بابامحمدم را...  یترس لعنت  بود،یم  خیبدنم سرد و  تمام

و   نیبنز یخدا بو شهیاش، از نگرفتن دوباره دستان زمخت و زبرش که هماز نبودن دمیترسیم
 !دادندی م نینفتال 

 ره؟ی نم  جیسرت گ -

را کنار   می مالفه رو ،یشان یپ یو با گذاشتن دستم رو شومی از هپروت خارج م حانه،یرسوال مامان  با
  یو دستم را با نگران دیآیم می اریبه سرعت به  که مامان زمیخی به زحمت برم میاز جا زنمیم
 . ردیگیم
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فرار کرده است  می. قوت از جان و پاهامیافتی راه م یسکوت با طپش تندشده قلبم به طرف خروج در
به طرف    مارستانیو ساده البته ساکت ب دیسف یبه زحمت از راهرو یلرزش  یهاکه لرزان و با قدم 

 .میرو یم وییسی بخش س 

 . دوزمیکف راهرو چشم م  کی تار به سرام دهیو با د  حالی که گردنم را باال گرفته بودم، ب ین یح در

پچ   یبا ناراحت  کندی مکث م  حانهیرمامان . میرسیم وییسی بخش س یاشهیپشت درب ش یوقت
 : زند یم

 بابات...  دنید یکه بر دنی اجازه نم -

آورده درب را هل و چشمان آب تابی ب  یبا قلب کنمیو دستش را رها م کنمی به حرفش نم  ییاعتنا
 . زنمیم هیتک  یاشه یرا به درب ش امی شان یپ  اریاختی پشت سرم؛ ب  یزن زیآماما با لحن سرزنش  دهمیم

 تو...  یریو م یخانوم که سرت رو انداخت  ین یبی ورود ممنوع رو نم یمگه تابلو -

 . شنومی قورت دادنش را به وضوح م یکه صدا  یجور بلعم،یدهانم را سخت م  بزاق

در گوشم  ح ی توض یمردانه بهاوند که برا یو دعوا ندارم اما صدا دادیداد وب شی گنجا کنم،ی م  سکوت
 .نوازدیم ن یطن

مالقات با   یمهرجو هستن که تازه از خارج اومده برا یخانوم دختر آقا نیخانم پرستار، ا دیببخش -
 ...؟ننیپدرشون رو بب قهی دو دق نیاجازه بد کنمی پدرشون، خواهش م

 لحن ممکن گفت:   نیبا سردتر  پرستار

 محترم.  یهستش آقا وییسی بخش س  جانیا  ست،ینه، امکانش ن -

 : کنمی م انیطغ  رحم،یو به طرف پرستار ب  شومی م یکفر اشیدیتاک جمله  دنیشن با  کالفه

 هیوقت بخاطر ... اوننمی و ببتا بابام  رانیپاشدم اومدم ا یمن با چه بدبخت یدونی م  چیشما ه -
...  نمیتنگشم و دلم براش قد گنجشک شده رو ببو که چندساله دلمن، بابام  نیذاری مسخره، نم نیقوان
 چرا؟

 : کندی نگاهم م تیاهمی ب
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رو بدم،   یاجازه  نیوقت اگه من به شما چن اون  نن،یرو بب  اشونض ی تا مر جانیا آنی چندنفر م یروز -
 نه؟ یا ریغ گه،یهم اجازه ورود بدم د هیبه بق  دیخب با

 

 :دهمی مکث راسخ پاسخ م بدون

... نگرانشم... زنهی دلم براش پر م  دم،یو ندبودن اما چندساله بابام  شهیچون اونا هم نه،یرایبله غ -
 وقت زبونم الل... هینگرانشم که 

مامان صورتش را   شود،ی م دهیمژگانم بلع ر یو ُشره کردن اشک از ز حانهیهق مامان رحرفم با هق  هیبق
 . خوردی آرام آرام تکان م شیهاوشانده و شانه پ  یچادر مشک یال

 : زنمی مشت م امنهیناک به سو دردناک و اندوه  دیآی به درد م قلبم

... بابام؛  کشمی بشه، منم خودم رو م  شیزی... به خدا اگه چخانوم  کنمی سکته م نم یمن اگه بابام رو نب -
 لطفًا؟ نمش،یبب قهیدق هی... لطفًا بزار واسه ایدن نیا یهمه کس منه تو

  یق ینفس عم دنیو بعد از کش  اندازدی لرزان مامان م  یهابه چهره ملتمس من و شانه ینگاه دیترد با
 : زندی پلک م

 لباس مخصوص بهت بدم. میبر  ایب  شین یبب ذارمی م قهی باشه، دو دق -

 ودر سکوت از پس اشک  زودودمی ام مقوس گونه  یرا از رو میهاو اشک  زنمی م  یکوتاه لبخند
 .شومی م  یزده پشت سر پرستار راهحلقه

قفسه  یوصل رو یهاآن همه دم و دستگاه ری بابامحمد ز دنیکه با د زنمیرا کنار م  یاشه یش پرده
و چشمان تار آهسته  یتنگبا دل شودی محبوس م امنه ینفس در س اش؛ی نی ب  یو درون پرها نهیس
 . رومی م شک ینزد

هم آهسته و منظم تکان   انشیعر نهیو قفسه س شودی دستگاه قلبش هماهنگ پخش م  یصدا
 . خوردیم
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  یریرا با دلگ بودی را که به دستگاه وصل م یدست یقراری و با ب دهمی فرو م  یب یرا با بغض عج  امی نیب
  دشیسپ دستکی یکه با حزن و غم صورت شکسته و موها ین ی. حرمیگیدستانم م انیم یدلو تنگ 
 .دهمیبه دست زبر و زمختش م  یفشار دم؛یکاوی را م

 : زندی لب م  حالیو باضعف و ب  لرزدی آرام م اشیخاکستر پلک 

 ساغر...؟  -

 : کنمیناله م یتنگو با دل کشدیام زبانه مقوس گونه یلجوج و گرم از رو  اشک

 ... ... باباجونمییبابا -

سو و کم یهابا چشم کندیباز م زیآمرا رخوت  شیهاچشم یو ال ردیگی و ناتوان دستم را م جانی ب
 . کندینگاهم م فروغی ب

رو به ظهور   میهاکه شدت اشک  کندی و راه نفسم را بند م  زندیچنگ م میگلو  انی و غمباد م بغض
 : زنمی م شی که با لرزش صدا روندی م یشتریب

 سرت اومده آخه...   ییباباجونم... چه بال -

 :کشمی باال م یبلند  یرا با صدا امی نیب

 ؟یروز افتاد نیچرا... چرا به ا -

 : خوردی اش تکان مخورده و رنگ رفتهترک  یهاو لب زندی پلک م  پرضعف

 سـ... -

و   فیخف شیدااما ص دادیو مشقت*" را مدام تکان م یکه به سخت برمیگوشم را جلو م محابای ب
دار خش  یو دم گوشش با صدا  دوزمی چشم م ژنشیاکس... به ناچار به ماسک رسد ی لرزان به گوشم م

 :کنمی و مرتعش زمزمه م

 برات سمه...  جانی... هییبه خودت بابا  اری جانم بابا... توروخدا فشار ن -

 : کندی ناالن م یحال ی از نم و ب ییایتار و در یهابا چشم  کندی نم امتناع
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 بگم... اون... یزی... چ...چهی...د یبا -

با   دهیکه ترس زندی م یکبود یاش به سرعت روو چهره شودی سرش بلند م یدستگاه باال یصدا
 : رم یگی اش را مشانه  ینگران

 ... یترسونی منو م یبابا... تو رو به خدا آروم... نکن با خودت... دار -

 : کندی م یبه زحمت کلمات را هج  شیهاو ترس چشم یو با نگران زندی به حرفم نم یتیاهم

 ... اون... ایارشـ... ارش  -

 : فشارم ی اش را مو شانه شومی م رهی صورتش خ یرگ یبا دلهره و وحشت به ت خفناک

 کرده؟ کاری چ  ؟یچ ای ارش -

 : دهدیسرش را تکان م  داغان

 تو... مواظب... خودتـ... -

 .ماندی ثابت با چشمان باز رو به سقف بدون حرکت م ناگهان

که با  آوردی دهانم هجوم م انیکه قلبم در م  شودیرها م حسی و ب  جانی دستم ب انیدر م دستش
با   ارادهیو ب  کندی از فکر و قلبم عبور م  به شدت یزیچ تور؛ یمان یدستگاه و خط صاف رو غیج  دنیشن

دست  انهملتمس  د،یچکیام مگونه یرو  محابای تند و ب  میهاکه اشک   ینیبدنم؛ ح یرعشه دردناک رو
 : چسبمیتر م را محکم  جانشی ب

 ...یی بابا... بابا -

دوان  دهیپر  ییکه با رنگ و رو کندی را چک م  یاتیو عالئم ح رسدی بابا محمد م یبه سرعت باال  پرستار
و از  را محکم  شیهاشانه   اریزده بدون اختکه وحشت  بردی هجوم م زشیم یدوان به طرف تلفن رو 

 :زنمی م شیسکته صدا هیشب   یبا حال دهمی وحشت سخت تکان م یرو

 ...  یـیبــابــا -
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هم پشت ِ   یبا ناباور زد،ی نبض م از ترس تندتند   امقهیو شق  دیلرزی م دیکه تمام بدنم بدتر از ب  یدرحال 
 : زنمی دو رگه از ترس هق م یبا صدا

 بــــابــــا  - 

در مهارم   یو سع کشدی را م میکه بازو یو پشت بندش دست رسدی چندنفر به گوشم م دنیدو یصدا
 تا اتاق را ترک کنم:  کندیم

 ...رون ی ب  دیخانوم بفرمائ -

با   بودی پدرم م نهیکه مشغول معا یو رو به دکتر کشانمی توجه کشان کشان خود را جلو م  بدون
 : میگویالتماس و حالت زار  م 

 ...کنمی... خواهش م نیبدو... نجات دکتر... بابام  -

 : برد ی عقب عقب م  یو کالفگ یبا ناراحت  پرستار

 .. خانوم محترم.  دی... مزاحم کار دکتر نشرونیب  دیلطفًا بر -

با   بود؛ی م رهیبه سقف خ  حرکتی تخت افتاده و ب  یمالحظه رو به بابامحمد که مظلوم رو بدون
 : نالمی و رو به موت از قعر چاه م  یتابی ب

.... نه... نه... پاشو... تنهام  یی. بابا.... توروخدا... پاشو... جواب بده..ییباباجونم .. پاشو... بابا - 
 ... باب...کنمی خدا دق م ... بهکنمی آ... دق م ینذار

 

 !شده؟یامام هشتم... چ ای - 

 : رم یگی گرفته با لکنت و سکسکه انگشتم را به طرف اتاق بابامحمد م  حانه؛یرسوال مامان  با

 ... ت... بابا... اون...سی حالش... خوب... ن -

و    غیبا ج بردی م ورشیو با وحشت به طرف درب اتاق  زندی م  یرنگش به زرد هیاز ثان یکسر در
 : زدیری التماس اشک م 



 دل رهیچ

728 
 

 ...نمیشوهرم رو بب  نیخدا... بذار  یتو... آقامحمد... آقامحمد... ا  امیب  نیبذار -

با حالت خراب و   رمیگی سرم م یدستم را رو  یج یبا گ کنمی م واریدستم را بند د دید یضعف و تار با
 : زنمیهق م جانی رو به مرگ ب 

 بابام... خط دستگاهش... اون... -

و تمام تنم ُسست و   شوندی منقبض م می... عضالت پاهارودی م  جیو گ شودیسرم ستاره باران م  دور
 : روندی م  لیکرخت تحل

 مامان...! -

و    دیکوبیم اشنه یخودش مدام به س یقدم بردارم که در هول و واال حانهیبه طرف مامان ر خواهمیم
که تاب و   دمیدی م  لیو طو یرا طوالن  یمتر کی... فاصله دادی خدا را به امامان معصوم) ع( قسم م

  ریباره ز کیکه در   دارمی برم حانهیر مامان ینمانده است اما به زحمت قدم لرزانم را به سو میبرا یتوان
مرا محکم    امی بر ضعف وناتوان رهیو چ شودی حلقه م میدور بازو یو دست محکم شودی م یخال  میپا
  یوحشت درونم؛ وانفسا یآشوب و بلوا انی... در مفتم ی تا پس ن داردی م مو با قدرت نگه ردیگیم

  حی بهاوندم و مل یمتوجه بو شی ناآش خاص و بکر مردانه   حهیو من؛ از را خوردی م امی شانیبه پ  یگرم
که دور سرم    دوزمیتار و منگ به سقف چشم م دهیاز پس د یج یشده با گ... مسخ شومی م امرشامهیز

. در  زندیم میکه هراسان صدا شنومی را م یکس  ینگران یاما در اوهام صدا آوردندی ستارها هجوم م
م دل سنگ و بغض  فهممیم  یرا به خوب  دبهاونترس  دهیزوم صورتم؛ ند یخط و نگاه نگران  انیم

و مظلومانه   بانهی و قلبم قر زندیچنگ م میالخ به گلومثل سنگ می. توده بدخکندی اش را آب ممردانه
 : زد یری فرو م

 بهاوند...  -

 :اندازدی م امدهیپربه چهره زار و رنگ  ینگاهمین

 جانم... آروم باش... نگاه...! رنگ به روت نمونده دختر...  -

 :دهمیم رونیو به زحمت کلمات را *"ب  کشمیام مچشمان گودافتاده ریز یدست

 بابامحمد... توروخدا.... تنهاست...  شی ... پ شیبابام... برو پ  -



 دل رهیچ

729 
 

 : ردی را بگ شیلرزش صدا یجلو تواندیبه خودش مسلط باشد اما نم  کندی م یسع

 ...نفرهیباشه... تو رو بسپرم دست  -

 ..! یساغ یوا- 

با   روندی و تمام جانم مسکون و خواب م بندمیرا محکم م میهاچشم یال ترا،یم یصدا دنیشن  با
ولو  حالی ب  یآغوش گرم انیدر م  ه،یاز ثان یلعنتس در کسر یماریوجود فشار خون و سابقه آن ب

 : شنوم یکه ُتن بم و مبهوت بهاوند را با عجز م  شومیم

 ساغر...! -

*** 

هق سوزناک و هق  هیسم غی ها با ج زن  هیو مرث ونی ش یزغال گداخته، صدا یدود اسفند رو یبو
آزردهنده و پر از   امی نی ب ری دار زخاک نم  یبو یمداح و تالوت قرآن حت ی... سوز صداحانهیرمامان
 . بودی خاطر م شیتشو

قاب عکس با پارچه   یحت  ؛یقبرخاک یرو اهی قبر با وجود پارچه س یو حلوا رو لی خرما با گرد نارگ ینیس
 به من ِخدا زده بود.  ی کجپوزخند و دهان  یاش همگگوشه  یمشک

و  دهدیام را آزار ممتنوع، معده ی از وجود بوها امی رفالکس شکم خال دیترشح اس سوزد،یم اممعده
منقطع   یهابا تقال نفس  ندینشیگلو و قلبم م یدستم رو ارادهی که ب کندی تر مرا مچاله رنگمی صورت ب 

 .فشاردی درد و رنج م   انی م شتریگوشم را کر و قلبم را ب  ه،یسم  غیکه ج کشمی م یق یو عم

 ... بابا... ی... چرا تنهامون گذاشت ی رفت  یبابا... واسه چ -

 .کنمی خاک را با ضعف استشمام م  یو بو ندینشی م  یپارچه مشک یو حال سرم رو  حسی ب

که مداح  کنمی را جمع م میخسته و بدون توان پاها م؛یبا گزگز پاها شودیتنم پرالتهاب و گرفته م تمام
 ...دیگوی م تی هفتم مرحوم را سوزناک به بازماندگان تسل 

خفه تکان   یهاهقو هق  یبا دلخور خت؛یری سرش م یکه خاک را رو  ینیح حانهیمامان ر یهاشانه 
 .خوردی تکان م
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 .شوم ی م رهیبه قاب عکس بابامحمد خ  کنمیگردن کج م وسیبا چشمان سرد و ما  مسکوت

  ریبه تصو یتنگخاطر با دل ... آزردهآزاردی و زانوانم را سخت م کندی خاک به جانم نفوذ م یسرد
 . شومیم  خکوبی مهربان بابا م

 با؟  با  ی" تنهام گذاشت 

 کار کنم؟ بدون تو، من چه حاال

 کنم؟"  کاریسر با خودم و مامان چ  هیبابا، بدون سا بدون

 هوایسخت و ب  امنهی. قفسه سآوردی م فشار مگلو و گردنم محکم به بغض  نیماب یسخت یشئ
  ستیبه ُمرده ن شباهتی ب  یسرد است و حالم؛ حال رونی . تمام تنم از درون داغ و از بکندی م ینیسنگ
... بابامون ُمرده ن یبب یکه" آبج هی ام توسط سمتکان دادن بازو و شانه یحت  غیبا وجود تقال و ج  یوقت

مگه  ؟یکنی نم هی... ساغر تو چرا خشکت زده؟... چرا گرستین مونش یبابامون پ گهینگاه کن که د
قاب عکس   زهیانگی کرخت و ب  ش؛یاهکن...؟" من در جواب تمام سوال  هیگر یقلبت از سنگه تو... آبج 

تا   بندمیهم م یرو میهاچشم  یو ال گذارمی م یقبرخاک یسرم را رو بانهیو قر رمیگی را در آغوش م 
 ...ردی اش بگبابامحمد دوباره مرا در آغوش پدرانه 

" زشته گفتی و م گرفتیاست، مرا در آغوش نم  تی دور و برمان شلوغ و پر از جمع یوقت  آخر
 "؟یاباباجان... مگه بچه 

  انیتا دلش نرم شود و مرا در م کنمی منتظر نگاهش م یهالرزان و چشم یهابا لب   کردمی م بغض
 و سرم را نوازش کند... ردیبغل پرمهرش بگ 

بلغور    حانهیردم گوش مامان   یزیچ یدلدارندارند و هرکدام محض  دورمان قصد رفتن  یهامزاحم
که الهام   کندی را پاک م  شیهاچشم ریو با گوشه چادرش ز کشدی را بلند م اشی نیب  که مامان کندیم

 ...ردیگی مامان را م یبازو   ریو ز دیآی جلو م اهی دست س کی با لباس 

 : رود یش باال مهقهق اد؛یز هی کلفت و دو رگه از فرط گر یهم با صدا هیسم

 ... گذارمی و تنها نم... بابام رمی نم یمن جا -
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قبر بلند   یاز رو خواهندیم هیکه از سم  شومی م نایو س  انیشا یاوهام متوجه بگو و مگو انیم در
 بشود.

 کنمی قبر بلند نم ی..." سرم را از روگهی... باتوام ساغر، پاشو دگهید نی" پاشنایبه تشر س  تیاهم بدون
 را نوازش کند.خاک پوست صورتم  یسرد دهمی و اجازه م 

 : شودیم دهیکوب محس ی صورت ب   یرو یابا اخم گنده نای و تشر س شودی م دهیبه شدت کش میبازو اما

 !؟ی... کرستمیمگه باتو ن -

 :کشدی م اشختهیربهم  یموها یرو یکه کالفه چنگ کنمی سکوت معنادار نگاهش م در

 ؟ یکنی نگام م یجور! چرا اونهیچ -

روز سکوت و  اما بعد از هفت  دوزمی م  یبه قبر خاک رمیگی کارش ماز حسم را از صورت طلب  یخال  نگاه
 : کنمی باالخره زبانم را باز م یمانالل

 تنهام بذار.  -

 : آوردی کم نم  نایس

حواسم رو به تو   تونمی باال سرشون باشم، نم   دیمسجد با رندیخونه... االن مردم م میبر دیبا شهی نم -
 بدم که! و مامان 

مرا در آغوش گرفته  ترایکه م  شومی اش متوجه مزنانه حهی و از را شودیام حلقه مدور شانه یدست
 است.

 .نی ما حواسمون به ساغر هست... نگران نباش ن،یبه مهموناتون برس دی شما بفرمائ نا،یآقا س -

 : زند یموج م دیترد  نایس یصدا در

 ن؟ ی کنارش باش نی تونی که م نیمطمئن  -

 : دهدیپاسخ م نانیبا اطم  ترایم

 لطفًا.  ن ی به کاراتون برس  نی... شما برزترهی معلومه، ساغر از خواهر برام عز -
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 :گذاردی نم  یباق  دیترد یکامران جا  یجد یصدا

 منتظر هستن. هماناتونی م  نا،یآقا س  دیبفرمائ -

از   یو دور اطراف قبر خال  روندیم مانن یب  و کم کم همهمه و ازدحام از کندی بار مخالفت نم نیا نایس
 .شودی آدم م

  یپرپرشده رو یهاپدرم حاال تنها است... گل  شومیو متوجه م اندازدیقبرستان به دلم چنگ م خوف
از   یبا حس ته نمینشی م دوباره کنار قبر بابامحمد مبا حزن  وسکوت محض  کنمی و رو م ر یقبر را ز

ان مشتم ُپر ی م یرگی از خاک سرد را با خ یو از کنارش مقدار گذارمی قبر م یقاب عکس را رو  ات،یح
  بیاما عج  کشمی نفس م یقراری و با ب  قی... عمرمیگیم امی ن یب  یو جنون جلو یدلو با تنگ  کنمیم

که ذرات خاک آهسته  کنمی و ُمشتم را باز م کنمی. متعجب گردن کج مدادی را نم میبابا یاست که بو
 ... زندیری م نییمشتم پا یاز ال

 : رد یگیام قرار مشانه یرو یدست

 ساغر؟  -

 : زندی و نگران لب م ردیگیم  یق یکه نفس عم کنمی م  بیهم ک یسکوت بدون عجله پلک رو در

 لرزه؟ ی پاهات م نیخونه... بب میساغر... ممکنه بارون بباره... پاشو بر هیهوا ابر -

تاب و   میکه فشارم باز افتاده و پاها شومی متوجه م اندازمی لرزان و ُسستم ب یبه پاها  ینگاه کهآنی ب
 را ندارند.  من یتحمل وزن سنگ

 . ستیش نپدرش کنار  گهیقبول کنه که د دیبذار با پدرش خلوت کنه... با ترایم -

 

 میگلو نی از ماب دی. ترشح اسکشدی م  ریو صراحت کالم کامران ت  یقلبم از سرد کشد،ی م  ریت گردنم
ام را باال  دل و روده اتیتمام محتو نیزم  یرو دنمیکه ناتوان با چرخ رسدیبه دهانم م آوردی هجوم م

 با مرده ندارم.   یرفته و علنًا فرق می... قوت از جان و پاهاآورمیم
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 : توپدی رو به کامران م  یریو با دلگ ردیگی لب و دهانم م یدستمال جلو دهیترس  ترایم

 ؟ یکنی ...؟ چرا خون به جگرش مستیحالش خوب ن   ینیبی ... مگه نمهیکامران کاف  -

 : زندی را زخم م مینوای قلب ب  یقاطعانه کامران دل و جگر حت کالم

  یاز وقت ی نیبی... مگه نمشهی نخوردن، باباش زنده نم  یزیکردن و چ  یخور... با خودادیکنار ب دیبا -
اشکش رو   یو همش تو خودشه... اگه اون سد لعنت ختهی قطره اشک هم نر هیهم پدرش فوت شده،  

 بفهمم توروخدا! ترا،یم کنهی نشکنه که دق م

 شومی بلند م نیزم  یتاب جرو بحث را نداشتم که بدون مخالفت از رو یحت د،ی لرزی م  میو پاها دست
 : تکاندی مانتو و شلوارم را م یرو یبا تاسف و غم خاک ترایکه م

 به روز خودش آورده...   یچ نیخدا بب  ینگاش کن... محض رضا -

و   ردیگیم را  میبه زحمت بازو ترایکه م دارمی قدم برم   یتار یو تلوتلو با ضعف حت  رودی م جیگ سرم
 رهیدستگ ش؛ل یبه اتومب دنیو به محض رس داردی با افسوس گام برم گرمیکامران هم کنار دست د

 : کندی به داخل م یاو اشاره  کندی عقب را باز م

 سوار شو.  -

  تی که بدون حساس شودیم من یمتوجه جو و نگاه سنگ  اندازم، یم امی تمام خاک  یبه مانتو ینگاهمین
 :دهدی تکان م  یسر

 . ستی سوار شو... مهم ن  ایب -

هم بدون   ترایو م شومی م ریگی عقب جا یصندل یو با التهاب و ضعف رو رمیگی م  یقیو بازدم عم  دم
 :دیگوی اما خطاب به کامران م ردیگیم  یو دستم را با نگران  ندینشی مالحظه کنارم م

 خونه خودمون...  میبر ایشون خونه مینظرت بربه -

 : اندازدیباال م یو با اخم سر یکامران، عصب رهینگاه خ  با
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هم  یساعتم پلک رو هیچند روزه هم من شاهد بودم که ساغر  نیشلوغه، ا  یل یجا خبهرحال اون -
 یدلو دق  پرهی طفلک م نیهمش به ا نایس  یطرفجا... از اونکه شلوغ و پلوغ بوده اوننگذاشت بس 
 ...کنهیم ی ساغر خال زنش رو سر 

 : زندی غرم رلبیز  ین یو بدب ین یچرکدل با

جا بشور و بساب داره، حالش همش دست تنها اون  نیکه همش خونه شوهرشه، ساغرم با ا هیسم -
 !زنهی م  یصدتا زر الک ده،یکار انجام م  هی نایزن س

*** 

 .اندازمی م یحس ی ام نگاه بو به اتاق ساده اما آشفته  گذارمی ُمتکا م یرا رو سرم

.  خوردیالهام و دختر کوچکش به همراه چمدان به چشم م یهاپاش خت یو ر  یرعلی ام لیوسا تمام
به جو   تیاست و بدون اهم  یبازن یاتاق درحال ماش  یکه در سکوت وسط قال شومی م یرعل یمتوجه ام

 است.  اشکردنی اتاق مشغول باز رونی ب نیسنگ

 .دهمی و سرم را رو به سقف تاب م کشمی را با درد باال م امی نیب

  یبرا ی تاب  چیهنوز سرپا بود برعکس من که ه وارش؛یکچ و د یرو یهااتاق با وجود ترک  سقف
 و سرپاشدن نداشتم. ستادنیا

  یدادن بابامحمد مقابل چشمانم تداعاما صحنه جان  کنمی م بیهم ک یرو نیرا سنگ میهاچشم یال
 . شودیم

که  یلعنت آن سکته ینفس حت  ی تکه با صورت پرالتهاب و کبود از تنگتکه  یهاباز و نفس  یهاچشم
 نصف بدنش را فلج کرده بود.

 میکرده و حزن ماهگرد گلو. غم النهشودیم میهاشدن چشم  یشده در دلم باعث باران شهیر بغض
 .زنمی مالفه را چنگ م یب یبا ترس قر چسبدی تخت م ی. تنم ِسر و ُسست روشودیم

نگران و دلواپس بازماندگانش   یعنیبرود،  ای با چشم باز از دن یبودم که اگر کس   دهیاز الهام شن شبید
 هست. 
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 نگران ما بود؟ چرا؟  یعنیرا وداع گفت!  ایباز دن  یهابابامحمد با چشم 

  انیالهام در م یو چهره عصب  شودی که در بدون صدا باز م  دهمی م رونی سردرگم ب و  یرا با کالفگ نفسم
 : شودی درگاه ظاهر م

 ؟ یرعل یام -

و پرتقال ُبرش زده را   بیو بشقاب س دیآی داخل م ظیکه الهام با غ کندی م «ی»هومی الیخی با ب  پسرک
 :گذاردی مقابل دستش م 

 بخور، تا شام آماده بشه... ونیا -

 : زند یپچ م  رلبیز هیدارد که با حرص و واگو یریدرگ ییبا خودش گو بعد

هام  بچهبه  دیدارم بابگه بابا منم آدمم، بچه ستین یک یشدم کلفت خونه... همش بشور و بپز...  -
 که.... اوف خدا، خسته شدم. نمیکه همش ور دل شوهرشه ا ی کیبرسم... اون

  انیدر م حانهیتا در با مامان ر کنمی م  اری را اما سکوت اخت شیهات ی ها و شکاتمام غرزدن   شنومیم
 بگذارم. 

خودشان  و الهام به خانه نایما  صبر و تحمل کند. وقتش بود که س ینداشت که به پا یآخر الهام گناه 
 بروند...  

 : پراندی سکوتم؛ حرفش را مزه مزه م  دنیکه با د  شومی خودم م یدار الهام رونگاه وزن  متوجه

 ؟یدار یزیتو مشکل چ  -

 :دیگوی هم جوابم سکوت است که ُرک م  باز

 ... یهست یزیچ  یضیمر یعنی یکنی نم هیگر یکه وقت  دمیشن  انیو شا نایآخه از س -

 اشی شانیبا چشم درشت کردن به پ کندی نم دایمجال حرف زدن پ ،ینوزاد هیگر یصدا دنیشن  با
 : کوبدیم

 خدا...سرسام گرفتم به خبره..... چههیاوف بازم گر -
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خنجره   ا یکه گو ی. جورشود یبچه بلندتر و از ته دل م غ ی ج یکه صدا بندمیهم م یرا رو میهاچشم
 پاره کرده است!

 : زدی خی برم یرعل یبا اخم از مقابل ام  الهام

 که...  ستیالناز ن  هیگر کهنیا -

بعد   اندازدی به داخل هال م یو از پشت در نگاه ردیگیدست مقابل دهانش م  دهیباال پر یابروها با
 : کشدی م یبا تاسف پوف 

هم  جونحانه ی قرمز شده... بغل ر هیتوروخدا چقد صورتش از گر نشیدختر بهاونده که... بب کهنیِا ا -
 ... شهی آروم نم

 : کوبدی به پشت دستش م سپس

 ...خورهی هم نم ری ش یطفل  یوا -

 :دهدیآمده است با اندوه ادامه م  ادشی  یزیچ ایگو بعد

 ...کنهی م یبی و باهام قر آدی بخونه، آروم بشه... بغل منم نم  ییکه براش الال ستیهم ن هیسم -

 :پرسدی با تعجب م چرخدی به طرفم م دفعهکی

 ؟ یازجات بلند بش یخوای تو نم  -

  انیدر چارچوب نما نایکالفه س افهی و ق شودی باز م بارهک یجوابش را دهم، درب اتاق  خواهمی م تا
 : غردی م  رلبیبا حرص ز شوندی درهم داخل اتاق م یهاکه بدون تعارف با سگرمه شودیم

 آورده... ر ی ش گنِنه منو له بچه -

 

 ...هاشنوهی ! زشته منایوا س -

 ! یاعصابی در و تخته مناسب هم بودند از لحاظ ب نایو س  الهام
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با   شومیکه از کنارشان رد م  یدرحال شومی م بلند م تخت   یبا اخم از رو  فشارمیهم م یپلک رو ظیغ از
که   رومیبه داخل هال م  یبا نگران اندازمی ام مشدهبافت   یموها یرو  ؛یجالباس یبرداشتن شال از رو

که تمام   ینوزاد یتماشا ااما ب ابمیی م دهیپرزار و رنگ  یهارپا با صورت را س حانهیربهاوند و مامان
و دستم   رومی م بلند به طرف مامان  یهابا قدم  کنمی خوف م محابای صورتش سرخ و ملتهب است، ب

و دلواپس رو به  از حد کودک؛ نگران شیب یاما با حس المسه داغ گذارمینوزاد م   یشانیپ  یرا رو
 :میگوی بهاوند م

 مارستان؟ یب  شیتب کرده... چرا نبرد کهنیا -

 : کندیمداخله م حانهیرمامان

 . ادیب نیی دادم بلکه تبش پا یاه یبهش جوشنده گ -

 : زنمیزل م یهم ندارد با نگران  دنیکشنفس  یکه نا هیو مبهوت دوباره به نوزاد سرخ از فرط گر  مات

 چند وقتشه؟ -

 :دهدی گرفته پاسخ م یبهاوند با صدا حانه،یرمامان  یجابه

 ماهه!هشت  -

رو به بهاوند   ی با اخم و نگران آورمی م رونیب  حانهیربغل مامان  انیو نوزاد را از م کشمیم یاخفه  آه
 : کنمی اشاره م

 وقت...؟ دکتر... اگه تشنج کنه اون  شیپ  مشیببر دیبا شهی نم  یطورنیا -

 :کشدی م شیبه موها  یچنگ بهاوند

 سپردم، حالش خوب بود...  م یصبح که به دست مادر نس -

 : زنمیرا چنگ م بشیداخل ز چی و سو فیک  ؛یجالباس ی از کنار راهرو توجهی ب

 . میبر  دیبُجنب با -

 : کندینگاهم م  متعجبمامان
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 وضع؟  نیبا ا -

  ظیو با غ  اندازمی . نوزاد را دوباره در بغل مامان ماندازمیم امی و شلوار مشک  یمشک  کیبه تون  ینگاه
رو به  یل یمی با ب اندازمی سرم م  یرو یحوصلگی با ب زنمی را چنگ م اشی چادر مشک یاز کنار جالباس 

 :میگوی مامان م

 برم؟  یذاری حاال م -

در آغوش گرفته   اطیو نوزاد را با احت کشمی م یکه پوف دهدی تکان م یسر سرخی ن یو ب یچهره ناراض با
 : کنمیدستانم جابه جا م یو رو

 ...؟گهید میخب، بر یل یخ -

را   چیدر سکوت سوئ رمیگی را به طرفش م چیکه سوئ شودی تشر آرامم، بهاوند زودتر از هال خارج م با
 :دیگوی م رو به مامان یبا شرمندگ  پوشدیرا م  شیهاو همزمان که کفش  کندی لمس م

 مام افتاده گردن شما.  یهایگرفتار گه،یشرمنده د -

و دنبال بهاوند از عرض   کنمیم را به پا متخت پاشنه  یهاکفش  یبا نگران  شومی منظورش نم  متوجه
 .گذارمیوآشغال مآت  یختگیاز ر ختهیرو بهم  سیخ  اطیح

که بدون حرف اضافه،   کندیتوقف م میپا یرا جلو وششست یدو نی ماش شومی وارد کوچه م یوقت
زمزمه   یپاچه با سردرگم سرم و نوزاد در آغوشم؛ دست  یاما با وجود چادر رو کنمی را باز م رهیدستگ

 : کنمیم

 سوار بشم؟  یجورچه -

پشت فرمان نشسته است، با   کهن یو با وجود ا اندازدی باال م ییابرو ام،یپاچگدست  دنیبا د بهاوند
 : آورد ی مدستش را جلو  یلبخند کمرنگ 

 . نی بدش من، تو بش -
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  یصندل یچادر با مشقت رو  یهاکردن لبه و بعد از جمع   سپارمی مخالفت نوزاد را به دستانش م بدون
  جهتی و ب شودی محبوس م  امنهیاش؛ نفس در س مردانه حهیشدن بهاوند و را  کیکه با نزد نمینشیم

 .رودی باال م  شتمیضربان قلبم تند و ر

 !دهیخواب یول  به،یعج  -

اش گره چشمان بسته  یکه تازه نگاهم رو  رمیگیدستانم م یرا ال شدهچیتعجب نوزاد قنداق پ  با
 : خورد یم

 !دهیآره خواب -

و  کنمی پشت زردش را نوازش مکم یکه به درونم رخنه کرده است، موها یبی حس خاص و مهر عج با
 :کنمی و نرمش را لمس م فیبا پشت دست پوست لط

 دختره؟  -

 : ردیگی و فرمان را ماهرانه م شودی مان خارج م بعد از استارت زدن، از سرکوچه  اطی احت با

 !مهی اسمش نس -

 : پرسمی گرد شده م یهاکرده با چشم کپ

 روش...    نیکه اسم دخترتون رو گذاشت شهی ناراحت نم  مینس شه؟یمگه م -

 : گزمی بهاوند، گوشه لبم را م نی سکوت سنگ با

 !گردنی شون برمجفت   ،یرو صداش کن  مینس یآخه تو خونه وقت -

 :رسدی دار و دو رگه به گوشم خفه مزنگ  شیصدا

 وقته رفته! یل یمامانش خ -

 : دوزم یشده بهاوند چشم مسخت  رخم یبه ن بازمه ین یهاحدقه زده و لب شده با چشمان  خکوبیم

 ...!مینس -
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آن لبخند ُمرده  یمحو تلخ   ب،یکه من عج زندیبه من م  یبه طرفم برگردد، لبخند تلخ هکآنی ب
 : شوم یم

 سر تولد دخترمون، تنهامون گذاشت...  مینس -

  یمشت محکم  امنه یبه قفسه س یکس  ایگو شوم،یم رهی به رو به رو خ یزدگبا شوکه  زندی م خشکم
  کردنهیو همزمان گر دنیبه خند  ی بی عج لیم را رها کنم. منفس محبوس  توانستمی کوبانده بود که نم 

 : میبلند بلند بگو کهنیداشتم. ا

 !«یذاری سر به سرم م  ی... زنت منتظرته و تو داریکن مردحساب  یکن بهاوند، کم شوخبس  »

  شنوم،ی قورت دادن بزاق دهانش به وضوح م یو صدا خوردی آدمش سخت تکان م بکی س یوقت اما
 . ستین یکسچ یو مزاح در مورد مرگ ه  یاو مرد شوخ شومیمتوجه م

در واقع هنوز حرف بهاوند را هضم نکرده   رسد،ی ش به ذهنم نمدادن یو دلدار ی تسل یبرا یحرف  چیه
، نور چشم که خار چشم نبود ی مضحک باشد تا مرگ خار چشم یشوخ  کی خواست ی بودم و دلم م

 بود.

  یام را روگونه  یقراری و با ب برمی م نییآلود سرم را پاکه بغض  شودی م قیو اندوه در قلبم ترز حزن
 .کشانمی م  میپوست دختر نس

تن ِ داغ و گرمش *" و   یحت میگرم و منظم نس یها. نفسچدی پیام مشامه  ری و خاص ز نیری ش یبو
 .افتدی م انیدلم به غلرا در ته یزیچ

  ضیپرالتهاب مر صورت  یحت  دشینوزاد کنار صورتم، دستان کوچک و الغر اما سف یهانفس ی گرم
 .  آوردیقلبم را به درد م م،ینس

کوچولو، با   می ... نس رفتی به خواب نم  بهیغر ک یدر آغوش  بیهمه قر نیا دیمادرش زنده بود، شا اگر
سرش   یکرده است اما مادر باال... تبخواستی ... مادرش را مزدی مادرش را صدا م ،یزبانی وجود ب 

 بچشد... یمادری بخواند و نگذارد طعم ِ ب یی. الالاش برود.. تا مهرمادرانه و قربان صدقه  ستین

  کوچولومینس  ی... دلم برارودیِدم م یبه قدر یو نفسم به سخت شودی شکسته م میماهگرد گلو بغض
 .  نمیبی م پناهی و ب بیهمه قر  نیاو را ا یوقت شودی ب و جزغاله مکبا



 دل رهیچ

741 
 

 مادرش را از دست دهد؟ یچه بود که در نوزاد گناهش

را  میهااشک زشیر یجلو توانمی اما نم بلعمی و مدام بزاق دهانم را م رمیگیخود را م  یجلو سخت
پوست نرم و   یو رو کندی ُشره م میهامژه  ری م چند قطره لجوج از زاز چشم چپ ارادهی ب  یوقت  رمیبگ
 می... نسرمیگی دست سردم م یال  یرا با حس وافر دشی... دست کوچک و سفافتدی م مینس  دیسف

 است.  دهیحاال آرام خواب هی و گر  غیخواب است آن هم بعد از آن همه ج

تا   رهیگیماهش بود که دردش ملبش صبر کنه... هفت و نتونست واسه نوبت ق  کردی ش درد م قلب -
 ...مارستانیب  میرسونیم

 :اندازدی م نی دار در گوشم طن گرفته و بمخش  یبا صدا یتنگ و ُپر از دل  بیاش لرزش قرمردانه یصدا

واسش آرزو   یرو که کل   ینتونست دخترش رو بغل کنه... نتونست صورت دختر یحت ...کنهی تموم م  -
 ... نهیاشت رو ببو ذوق د

 .  کنمیم میهاه یرا با ولع وارد ر اشی و بهشت  نیریش  حهیو را  فشارمیرا به خود م مینس  مسکوت

 : دیگوی ش مدکترم که با تاسف کالم  یصدا  زند،یدر گوشم زنگ م یزیچ

 "یاریب  ایبچه دن یحت  ای  یدوباره حامله بش یتونی نم  وقتچی" متاسفم ساغر اما تو ه

م  تا بلکه راه نفس  کشمی محکم م یتنگو نفس  ظیرا با غ مک یتون  قهیو  زنمیچنگ م امنه یقفسه س به
 آزاد شود.

 دیرا به ام یلعنت یهاقرص  یقوط و من تا آخر عمر آن  دهدی را به من م یناگوار و تلخ  دینو دکتر
را   میهام آمد و تمام رشتهاس سراغ اسام  یماریبلکه معجزه شود... معجزه نشد و ب خوردمی درمان م

 را نابود کرد.  دمیبه فنا و ام

 اشی تنگخرخره نفس  یبرا ژنیدست کوچکش و اکس  یکوچولو را ُسرم رو میدکتر، نس  نهیاز معا بعد
 : شوم یم رهی غرق خواب خ میکه کنار بهاوند به نس زدندی م قاتیدر بخش ترز

 آره؟ ،ییحتمًا بهت سخت گذشت بزرگ کردن دختر به تنها -

 : کندی و آرام نجوا م کشدی صورت ملتهبش م  یرو یدست خسته



 دل رهیچ

742 
 

 شهیبا زانودردش هم تونستیاش اما نم نوه شهیپ اومدی مادر خانمم م م،یاول از رفتن نس  یروزا -
چهل   ی تا بتونم کارا افتادیدوش مادرت م یهم رو  مماههیدختر من... زحمت دختر  شی بمونه پ

و   کردیم هیکه مادر نداشت... همش گر یمن بودم و نوزاد م،یرو انجام بدم... بعد چهل نس مینس
 ...خواستی تر حضور مامانش رو ممهماز اون  خواستی مادرش رو م  ریش

که   بودی م دیغر سفو ال زیقد ر آن  رم،یگیدست راستم م یرا ال مینس گریو با غم دست د مغموم
 کند. هینکرده گر یفشار دهم و خدا دمیترسیم

 :کشمی آه م نی غمگ رلبیز

و   کیکوچ  نقدیا یبه دخترت سخت گذشته... بدون مادر اونم وقت  یلی... معلومه خو الغره  فیضع -
 ...زبونه ی ب

 : کندی زمزمه م یدارخش  یبا صدا  ردیگیم ی قینفس عم بهاوند

 ؟ یدوباره برگرد ای یبمون  یاومد -

 ناالن کردم:  ینگاهش کنم با خستگ کهآنی ب

بذارم، نه تا   کایو تو خاک امرپام  دنی اجازه نم گهیاگه بخوامم د ی. حترو امضاء کردم..  پورتمیبرگه د -
 سال تموم نشه!پنج  یوقت

 : کندی براندازم م نیو سنگ  محجوب

 ؟ یبمون  یگرفت میپس تصم  -

 : شودی خارج م میهالب  نیاز ب یاخفه  آه

 ندارم... یاگهیچاره د -

 : شومی شوکه م یاش؛ کم سوال بدون مقدمه با

 ؟ یرفت میخاطر من و نسواقعًا به  -

 : دهدیجسورانه ادامه م شانم،ی اما بدون توجه به حالت پر دیآی بند م زبانم
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کرد باهات تماس برقرار کنه اما انگار  یسع یل یحامله بود، خ  یوقت یوجدان داشت... حت عذاب  مینس -
 !یخطت رو عوض کرده بود

شدم که بهاوند بعد از دم  رهی خ میآلود نسنداشتم و با سکوت به چهره خواب   شیبرا  یجوابچیه
 از اتاق خارج شد. نیسنگ یهاتکان داد با قدم  یبا افسوس سر ی قیعم

 کنندهی ضدعفون یهاحه یدار اتاق با راالکل  یاز هوا کنم ی رها م  یام را به آننفس حبس شده  درجا
 کردم؟ یو طپش گرفته چه م قرار ی دل پرب نیاما   با ا کشمی م یق ینفس عم

گذاشته بود و از شانس بد   میکه پدرم تنها گردمی برم  یهمه سال وقت نیبعد ا  دیچه بود که با گناهم
 نبود.  یخبر  طرفهک یاز آن عشق  گرینبود اما د ایدن نیهم همسر بهاوند هم در ا

اما  نمینشی م  یبا خستگ گرفتم،ی را م مینس یاکه دست پنبه  ین یح  اطیبا احت نفرهک یتخت  یرو
 .رودی ور ماما فکرم سمت بهاوند غوطه شومی م  رهیش خ ناخدآگاه به صورت معصوم

هشت ماه   قاً یکه بهاوند دق دانستمی نکرده بود اما نم  میشب هم رها کی یو خاطره بهاوند حت  ادی
 نوزاد!  کیبود که تک و تنها شده بود با 

 چه بود؟ اشی معن

 سرنوشت؟  ای ریتقد

 ما؟  یکائنات در زندگ لیدخ ای

 ؟ یچ یعن یزدن دوباره ما   وندیپ یهمه امتحان و آزمون برا نیو ا بی قر ویسنار نیا یمعن

بودن  کیبا هربار نزد دیگذشته حاال به خاطره مبدل شده بود. شا نیآن عشق آتش یهم وقت آن
 یصدا دنیبا شن  یحت  زندیچشمانم سو سو م اشدنی با د ای زندی بهاوند، نبض قلبم هرج و مرج م

 ! ردیگیاش ُگر ممردانه ن یدلنش

 ؟یاخسته -

 :کشمیم یاازه یو خم گذارمی هم م یرو ی و مخمور پلک  دهمیبه تنم م یمختصر تکان

 .دمی چندشبه اصالً نخواب  -
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و کنار تخت   داردی برم اطی از گوشه اتاق با احت یو صندل  گذاردی تخت م  یرا رو ک یو ک  وهیآبم  لکسینا
 : کندی اشارا م ریسرخ و سربه زبا چشمان گذاردی م مینس

 .یبخور، رنگ به رو ندار -

 : نشانمی به لب م  یتلخ  لبخند

 ...کنمی که واست افتاده، فکر م یبه اتفاقات یوقت -

 : کنمی رها م  ینیکه آه غمگ کندی آلودم را شکار مو نگاه حزن  دیآی آهسته باال م سرش

... تو زحمت  آدی م ادمیکه   ی... از روزیبکش یبختو بد  یهمه سخت نیحقش نبود ا  نمیبی م -
  یواقع یزندگ هیمزه  یداشت ،یعقد کرد میبعد که با نس یدرس خوند ،یشب و روز کار کرد ،یدیکش
 که... یدیچشی رو م

 

 رو که شکستم رو دادم با مرگ زنم.  یتاوان دل -

اش زوم  به صورت دمغ و گرفته   یتنگبا غم و دل کنمی جمله تلخ و معنادارش، دلخور سکوت م از
 را رد کرده است.  یشیرچندسانت از ته  شیهاش ی که ر شومیم

  یخوشبخت یبراتون آرزو شهی... برعکس فکرت،  من همدمیآه نکش تیپشت زندگ  وقتچیه -
 ...خواهر دلسوز بود هیبرام مثل  میو نس  کردمیم

 : کندیهم چفت م یمسکوت دستانش را ال ری ز سربه

 ؟یچرا نموند ،یپس چرا رفت -

 : زنمی تلخ لبخند م تلخ

بروز   مینس د ی... شاگهیزن نسبت به زن د هی تی خاطر حساس... نه بخاطر تو، به رفتمی م دیچون با -
مون... تورو دوست داشت، واسه همون با اون قلبش پاشد اومد خونه واروانهیاما اون د دادی نم
... باالخره  ن یباهم در آرامش باش  نیتونستی نم  میتو و نس وقتچ یاگه نرم... ه  دمیجا بود که فهماون
 منم بهتره بود تا... یبرا یطورن یو... بعدش ا آوردیکم م تونی ک یجا  هی
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  یو چادر رو کنمی پراز لرزش پره شالم را لمس م یبا دست  انهی ، ناشو موشکافانه بهاوند مینگاه مستق با
 :کشمی سرم را جلوتر م

 شخمش زد...   دیگذشته و نبا گهیبهرحال د -

که   رمیگیباال م ارادهی متعجب سرم را ب بود،ی م یو خاص  فیلط یالیخور بهاوند که الزنگ یصدا با
 :گذاردی کردن، تلفن را بغل گوشش مبعد از وصل  شودی م رهی بهاوند با چهره درمانده به شماره خ

 سالم خاله...  -

 :دهدی و جواب پشت خطش را م اندازدی به صورت کنجکاوم م  ینگاهمین

 ...دهی... ُسرم زده االن خوابمیشکر خدا خوبه نس  -

 :دهدی تکان م یسر ریسکوت سربه ز در

 دستتون... ی... گوشچشم -

 : گذارمی و دم گوشم م رمیگی را از دستش م  یکه با تعجب گوش  ردیگی را به طرفم م شتلفن 

 بله؟  -

با    دیفهم یراه انداخت وقت  یداداشت چه قشقرق یدونیم  چیهنوز... ساغر ه یومد یتو؟ چرا ن  یکجا -
 درمانگاه!  یبهاوند رفت 

 : زنمیم ی پوزخند کمرنگ یحرص

 .میتموم بشه، اومد میسنگ منو بزنه... ُسرم نس خوادی بگو، نم  رتی به اون جناب باغ -

 :رسدی خفه و نگران به گوشم م شیصدا

 رون؟یب  یمرد بر هیبا  آدیاش باد داره و خوشش نم هنوز سر تو کله نایس  ،یدونی دختر تو نم -

 :توپمی م یبا تن باالتراز معمول دم گوش یکفر

 ... فعالً... رمیگی بزنه، حالش رو م یادی اگه زر زجهنم... به -
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 قطع نکـ... الو ساغر..  -

تخت پرت   یو تلفن را رو کنمی تماس را با خشم قطع م  حانهیرتوجه به عجز و البه مامان بدون
صورت   یرو یتا آب  رومی م یبهداشت سی تند به طرف سرو یهابا قدم  زمی خیتخت برم یاز رو کنمیم

 ... دمیپاشی برافروخته و ملتهبم م

تا سوز سرما نوزاد معصوم را   چانمیپی گونه دورش م را دورش محتاط  مینس  یصورت یو پتو قنداق
 نکند.  تیاذ

درب  یو لبه چادرم را از ال کندی که بهاوند کنارم مکث م شومی م ادهی پ نیگرفتن لبه چادر، از ماش با
 : کندیزمزمه م یو محجوب  نیبا لبخند سنگ کشدی م  نیماش

 .آدی بهت م  یلیچادر خ  -

  کوباندی م امنه یس واریبه در و د تابانهی جمله، خود را ب نی هم دنیتنها با شن  جهتی و ب  خودی ... بقلبم
 . ردیگیو تمام تنم منقلب و ُگر م

 : کنمی مان اشاره مبه درب خانه یاپاچهاما با زدن لبخند دست  لرزدی و دلم م دست

 تو...  میبر -

 : زند یم ش ی به پشت موها یچنگ ریو سربه ز  نیشرمگ

 .میریما م گه،ینه د -

 : نشانمی ابرو م  نیماب یاخم

 بخور بعد برو.  یچا  هی ای خوابه... ب میتو؟ تازه نس یآی چرا نم  -

با   م؛ینس یداروها  لکسیبا گرفتن نا دهدی تکان م یدر سکوت سر کندیمان مبه خانه ینگاهم ین مردد
 تا من اول داخل شوم.  ستدیای و مودبانه کنار م  کندی باز م  دیزدن زنگ خانه... درب را با دسته کل

که به   شومیم ماناط یداخل ح  دارمی نگه م میبازوها یرا محتاط رو میکه نس ین یتعارف ح بدون
درهم  یرا ناراض  میهاسگرمه کند،ی م ینیسنگ میکه رو نایس یمحض برخورد در هال و نگاه برزخ 

 : ستدیای دست به کمر م انهیها شاکپله یکه از باال تابانمیم
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 خوش گذشت؟  -

 : زنمیم  اشه یکار و کنابه لحن طلب یپررنگ  شخندین

 داداش! یتو خال  یجا -

تا   چسبمی را سفت م  میکه از ترس، قنداق نس داردیبرم  زی طرفم خ آتش به  یمثل اسفند رو چنان
 مبادا در کشمش ما طورش شود.

عمرا اجازه بدم،  ریخنه  ؟یرو بکن   یکه خواست یهرغلط  یتونی چون بابامون مرده، تو م یفکر کرد -
 !یهرز بپر ی ابونیخ یسروصابای ب نیا هون یع

 : دارمی به عقب برم  یقدم یکفر

 ...مونمی نم جانیهم ا قهیدق هیمن  ه؟یچ یدونی ... اصالً میکنی م جای تو ب  -

 :زنمی بلند غرش م یبا نگران دهیکه ترس کشدیرا م میشده بود که چنان بازو وانهیانگار د نایس

 بچه بغلمه؟  ینیبی نم ی! چته... کوریهو -

 : دیگویبار تلخ و پراز طعنه م نیا

باشه که  رتی حواست به مادر پ ،یدلسوز بود  یلی... تو اگه خیله بچه مردم هم که شدکه له نمیبی م -
 باز فشارش رفت باال و...

 : غرمیدندان م یاز ال سابمیهم م یدندان رو نی و خشمگ  یعصب

  یخواینه؟ م ای شهیم تی مراعات حال ؟یکه اون بدبخت فشارش افتاد؟ تو آدم یکرد یکارباز چه  -
 بابا؟  ن ی ع یسکته بد مامانم

کج شدن  ن یکه ح  کوبدیگوشم م  ریز  یمحکم یل یو در کمال شوک س کندیدفعه دستش را بلند م کی
 .کندی گزگز م شی لیس  یگردن و گرد شدن چشمانم، جا

 کنه؟ی دست بلند م  کشی خواهر کوچ ی... آدم رونای آقاس هیکارچه نیا -

 : بردی به بهاوند هجوم م ادبانهی افسار پاره کرده با توپ پر و ب  نایس
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 ؟ یپالس  جان یپول به دماغت خورده که شب و روز ا یبو هیچ  ؟یکنیبه تو چه که دخالت م -

 : کندی لب باز م  ریمات و متح  بهاوند

 !ه؟یحرفا چ نیا -

 :خنددی م یبلند و عصب  یع یرطبیبا حالت غ  نایس

  یماه یآلوده و خواستگلآب یدینه، بذارم بگم... تو د ینزدم هنوز... ول  یکه حرف کدوم حرفا... من  -
احمق و نادون تا دوباره گه نزنه به  نیو دادم به ادونگ حواسممن شش   یخبر ندار یول  یریبگ

 آبرومون... 

  نای... سدندیلرزی م دیها سرد و مثل بتنم از غضب گفته   کند،ی از خشم تمام وجودم را رخنه م یرعشه
 !کردی را بار ما م  آمدیکرده بود و هرچه به دهانش م یرا ق  ایعملنا ح

 ...ی... افترا بزن یکن  نیبهم توه دمیبهت... بهت اجازه نم  -

 : تازد یم  زیآمباز هم جنون  نایس

مرد بعد از ُمردن زنش   نیبابا رو ُبرد... حاال ا یآبرومارو به باد داد...  تی ثیکه ح یشو... تو نبودخفه  -
 ؟یکه چ  جان یاومده ا یچ یبرا

 بودن توعه! وهی و ب جانیاالرث اکه چشمش به سهم  نهیرایغ مگه

 : دیگویدار و دو رگه کوبنده مزنگ یبهاوند با صدا ،یاما قبل هرحرکت ردیگیچشمانم را م یجلو خون

به خواهرت ُبهتون   کهنیبه مال و منال محمدآقا نداشتم و ندارم... ا یداشتچشم  چیه وقتچیه -
ندونسته قضاوت   کهن یاما ا ستین یحرف  گمی م نرم مدنده ،یبگ  یحرفه... به من هرچ  یلی خ یبزن 
 حرفه...   یلیخ ؛یشوری و گناه م  یکنیم

 : کوبدی م اشنهی تخت س توجهی ب  نایس

به او، صاحب اون    دنیبا رس یخوا ی چشمت به ساغره و م گمی که منه منندو یشر نگو باوا... هرک  -
 . یبش  یگاراژ لعنت
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 : کندی رو لب حک م ینیلبخند تلخ و غمگ بهاوند

 ش به اسم خود ِمحمدآقا. دونگدونگ اون گاراژ به اسم منه و سهسه یدونی پس نم  -

 : پرسدی با چشمان درشت شده م خوردی جا م نایس

 که... یگی سندش رو گرفت و تو م  نایجا رو با وام ا... بابا اونرممکنهی! غیچ -

 :دهدی به تاسف تکان م یسر یبا تلخ کندی کتش را صاف م قهی بهاوند

رو با پول  رگاهی... من نصف اون تعمدونستنی خانوم مبفهمه اما حاج  یاست کسمحمدآقا نخو -
 االرث به خواهرت نظر دارم؟خاطر سهمبه  یگیشدم.... حاال چطور م کی با محمدآقا شر من یزم

به سمت هال قدم  عیسر یهابا قدم  نایبه طرف س خی ندانستم با سرزنش و توب ز یتعلل را جا گرید
 . دارمی برم

 سقف بمانم.   ری صورتم دست بلند کرده در ز یکه رو یحاضر نبودم با برادر رگید

 شده؟ی خدامرگم بده، چ -

 : شودی که الهام با اخم سد راهم م شومی رد م حانهی رمالحظه از کنار صورت نگران مامان بدون

 ساغر؟ هیچه وضع نیا -

 : کنمی م را نثارش م نگاه براق  یبا دلخور آلودغضب

 م...چک زده رو صورت  ومدهیبپرسب که ن تتیاز اون شوهر ُقزم یبهتره بر -

 : زندی اش مگونه یرو  یچنگ  یبا نگران مامان

 ؟یزدتت؟ آخه واسه چ نایسرم کنن... سخاک به  -

اما داد  کنمی ند م با حرص و خشم به طرف اتاق بابامحمد پا ت نا،یدرب هال و غرش بلند س دنیکوب  با
 :دیگوی که خطاب به مادرم م   دم یشنی را م نایبلند س

 که؟ یپسره شر نیبابا با ا یدونستی تو م -
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 : دهدی بعد تبسم و سکوت جواب م مامان

 شده؟ی حاال مگه چ -

 : شودیدرجا بلند م  نای س عربده

بودم تا   ختهیبرنامه ر یاون گاراژ کوفت یمن چقد رو یدونی ! مشده؟یچ یگیاالن... االن... م -
 چرا؟  ن؟یکرده بود  یرو مخف زیوقت شماها از من، از تنها پسرتون همه چاون م،یدار بشمون پولهمه

 

طول و عرض   یو نگران  شیبا تشو گذارمی تخت مامان م یرا رو  میو نس چرخانمی را در قفل م  دیکل
مامان   میاصالً مراعات حال وخ کردی م دادیداد و ب مالحظهی ب و  پروای ب  یادیز نای. سزنمی م یاتاق را ط 

 ...کردی و هفت بابا را نم

 همه جار و جنجال به پا نکند؟  نیشود و  ا  الیخی ب  نایتا س کردمی م کاری چ دیبا

 . ردیگی را م  میکه سراغ نس کنمی م زی بهاوند گوش ت یصدا دنیشن  با

 کنمی در را لمس م رهیدستگ ی. وقترومی و به سمت در اتاق م  رمیگیدستانم م یرا آرام ال مینس قنداق
 .دیآی خونم به جوش م  نا،ی جمله س دنیبا شن 

 بهاوند...    یدونگ ما باشواسه سه کیدنبال شر دیبا -

 : شنوم ی و شوکه مامان را م  ریمتح یصدا

 باباتونه! یکندنا...! اون گاراژ مزد تموم جوننایتو س یگی م یچ -

 : کندی مبهوتم م نایاز حس س  یکه با لحن عار کنمی مکث م  یکم

 .دارم..  ازیمنم به پول ن -

بزنم و سودش رو ماهانه   یزخم  هیو به پول اون خوام ی: م رسدی رسا به گوشم م اشی جد یصدا بعد
 ؟یگی ... بگو بد ممگی بدم م  ،ی نش تیبدم بهت تا بدون بابا اذ
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و بعد    چرخانمی در م  یقفل یرا ال  دیاما با باز نشدن در؛ با حرص کل دهمیدر را فشار م رهیدستگ
که  رمیگی را به طرفش م میو نس ستمیای کنم، مقابل بهاوند م نایحواله س ینگاهمین کهآنی ب

که   کندیصورت معصوم دخترکش؛ پدرانه نوازشش م دنیبا د ردیگی گونه قنداقش را در بغل ممحتاط
 : زندی م  شیجانم را ن   نای که باز طعنه س کنمی مسکوت عقب گرد م 

دونگ حواسم بهش هست که دست از پا خطا  ... خودم شش ارهیدر ب یباز  رسری به دخترتم بگو کم خ -
 نره!

 :کنمی در دل ناله م دهمی تکان م یتاسف و افسوس سر با

  دکیکه فقط اسم برادر بزرگ رو  یبابامون خشک بشه بعد واسه من آقاباال سر بشو برادر" بذار کفن  
 !"یتا اصل ماجرا رو بفهم  ینبود وقتچ یو ه یدیکشیم

 

 یبا صدا گذارمی زانو م  یکرده سرم را روو چشمان پف یحال ی با ب کنمیم  بیاتاق را محکم ک  در
نرسد. قلبم را شکسته   هیبه گوش بق میهاهقهق یتا صدا کنمی م بیدهانم ک یدستانم را رو ،یاخفه 

 گوشم زده شد. خ یکه ب یناحق یلیبودند امشب با وجود آن س

  یکند حت  راثیارث و م  یکند و ادعا یزی آبرور نیچن نایس دادی اگر زنده بود، هرگز اجازه نم بابامحمد
 صورت دخترش بلند کند...   یدست رو

 . دندیشنی مظلوم را نم  ادی... سکوت و فردادندی ام را مشکستهاوان دلهمه تاوان داشتند، ت هانیا

 

*** 

 : شنومی م میو جذبه کامران از رو به رو یجد یکه صدا کشمیام مچشمان گودافتاده ریز یدست

 کا؟ یامر یبرگرد  یتونی نم گهیپس د -

 : چالنمی را م مفیو دسته ک کشمی م یق یعم  نفس
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بپرسم،   یکارخونه چندتا سوال حقوق لیاالن اومدم تا از وک  ست،یمهم ن نای... اتونمی سال نه نمتا پنج  -
 شه؟یم

 : زندی درهم گره م یخاص  ژیو دستانش را با پرست اندازدیپا م  یپا رو خونسردانه

 االرثه؟مسائل سهم  -

 : دکنی که با شصت گوشه لبش را لمس م  رمیگیگردنم را باال م  مبهوت

 هنوز چهل باباتون تموم نشده! یمنته د،یرس  شهیم جهینت نیاز حال و روزت فقط به هم -

 : زنمی لب م نهی با دل ُپر از ک مغموم

  ینه... ول ایبه اسمش کرده  یزیبابا چ  دونمی ... نمکنهی و نمزده به سرش، مراعات حال مامان  -
در   رگاهیکه ماهانه از دخل تعم یاما اون پول  ستین گهیبفروشه... درسته بابام د  دیگاراژ رو نبا دونمیم
 !کنه؟ی چرا داره طمع م  نایس دونمی ... نمکنهیو مکفاف مامان  آد،یم

 : زندی و متفکر لب م کشدی اش مدوخت مردانه پاچه شلوار خوش  یرو یدست

 چقده؟   متشیق -

 : کنمی را پرافسوس فوت م نفسم

 بشه خوب بود... الیخی کنم که ب یو راضر نایس تونستمیاگه م دونمی نم -

 : گذاردیهم م یرو  یپلک کامران

 ... رسهیبه ذهنم نم  یحلراه چی صورت هباز بشه، در اون نامهت یتا وص  یصبرکن دیمتاسفم اما با -

 : اندازدیدارم مبه چشمان غم  ینگاه سپس

 سرکارت؟  یبرگرد یخوای تو نم  -

 :دهمیرا سخت فرو م میگلو آب
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همش تو خونه بمونم   کهنیسرکار... خودمم از ا آمیم گهیاما از هفته د ستختهیراوضاع خونه بهم -
 .شمی م وونهیدارم د

 : دهدی تکان م ی سر تی باقاطع کامران

 . یکم خاطرات تلخ رو فراموش کنتا کم  ی و گرم کنسرخودت  دی با ،یکنی م یکار خوب  -

 : کنمی زمزمه م ی ُمردگ با دل شومیبلند م یارکاناپه اد یرو از

  یتونیکه نه م موننی م یکنج قلب باق یرنگ توبلکه کم شنی فراموش نم وقتچیخاطرات ه  -
 !یببر ادشونی نه از  یدورشون بنداز

با از گوشه چشم با  کنمی که حضور کامران را با فاصله حس م افتمی راه م تی ریطرف در اتاق مد به
 : پرسمی م یحسی ب

 خوبه؟ یبا حاملگ ترایم -

 : خورد ی م نی اما گوشه چشمانش چ کندی را حفظ م اشی جد حالت

 ... زود رنج وحساس هم شده!کشهیرنج م یو کسل  اریاز و -

 : نشانمی به لب م  یکجخند

 .شهی ماهش تموم بشه بهتر منه ه،یع یطب -

 : رد یگی را م شت ی ریمد لیو استا کندی شلوارش فرو م  یهاب یج  یرا ال دستانش

 . دوارمیام -

که همان پسرک دانشجو الغر   اشیکه منش میشوی و از اتاقش خارج م دهمیرا نرم قورت م میگلو آب
که خطاب   شودی م  کیبه طرف کامران نزد ردیگی دستانش م یرا ال  یو کاتالوگ شودی بلند م   شیاز جا

 :میگوی به کامران آهسته م

 کارت. برس به رم،یم گهیمن د -

 : دیگوی م باتحکم



 دل رهیچ

754 
 

 سرکارت. یایب گهینره از هفته د ادتی بسالمت...  -

  رونی را ب ن یماش چیسوئ فمیک یاز ال  رومی م  نییکارخانه پا یهاو از پله  کنمیم  لیگردن ما میتفهم  با
  لیخود را به اتومب حوصلهی و ب حالی ب یهابعد با قدم  زنمی را م  رشیاز همان فاصله دزدگ آورمیم
  ینیاز ب  یقی عم فساما با گرفتن فرمان، ن  شومی م ریگیبعد از سوار شدن پشت فرمان جا  رسانمیم
کارخانه راه  یبه طرف درب خروج  گذارمیپدال م یرا رو   میو پا زنمی و سپس استارت م کشمیم
 ...افتمیم

 

  ابانی در خ  حالی و ب کندی م نفوذ م بافت  یموها انیکه باد در م آورمی م نییسمت خودم را پا شهیش
 .شودی تلفن همراهم در فضا پخش م  یکه نوا اندازمی م  یفرع

 :دهمیقرار م کریاسپ  یداشبرد رو یرو کشمی م  رونیب  بشیج  یو از ال اندازمی م فمیبه ک  ینگاهمین

 الو؟ -

 : شودی نگران مامان با دلهره اکو م  یصدا

 ؟یطولش داد قدن یمادر... چرا ا یکجا -

 :میگوی و کالفه م اندازمی م امی نی ب یرو  ینیچ

 شده؟ی م... باز چ تو جاده  -

 : کنمی که نفسم را پرشتاب فوت م  کندیم یالحظه  تبسم

 خبره؟بگو مامان... چه -

 :دهدیادامه م شی و پرتشو گرفته

و زود  جا... توام خودت اون  رمی... منم االن مرگاهیاون تعم انی رفته دم خونه بهاوند... سرجر  نایس -
 برسون. 

 : پرانمی با حرص م  یبلندنچ
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بعدشم  .بعد.. شدی کفن بابام خشک م کردی است... الاقل صبر مگشنهچقد طماع و چشم نایس نیا -
 کرده؟  یچه گناه چارهی اون بهاوند ب 

 :دهمی تکان م  نیبه طرف یسر یکه عصب کشدیمحکم باال م اشی ن یب آب

 وفا نداره.  ای خدا ارزش نداره، مال دنقربونت برم مامان... به  ؟یکرد هیباز گر -

 : زند ینفس م یریبا دلگ دلخور

خدا، اگه  یافتادن سر هم... ا  یچه جور ایل و منال دنهاش سر مابچه  نهی که بب ستی بابات زنده ن -
 کردن؟ی م  یجورنیا نایمحمد زنده بود االن ا

 : کنمیم  ادیسرعتم را ز مغموم

 ... نایس دونمی کنه من م دایپ  خیب ادیتو غصه نخور، اگه ز -

 : پرسد ی م دیبا ترد مردد

 ؟ یکن ی م کاری رو چ  هیسم -

 : بندمی پلک م  یج یبا گ زندی نبض م امقه یشق

 !خواد؟یاونم سهم م ؟یچ هیسم -

 : خوردی دار و گرفته به گوشم ماما خش  کندی وار مپچرا خفه و پچ شیصدا

پاشده رفته دم  نایخودش با س  جا،ن یرو آورده ا هیارث داره... االنم سم ینه... شوهرش ادعا هیسم -
 خونه بهاوند... 

  زندیم من یاز پشت سر محکم به عقب ماش  لی اتومب کیه دفع کیجواب مامان را دهم،  خواهمی م تا
و   شود،ی ترس بلند م یرا ناخدآگاه از رو مغ یکه ج خوردی م  یچنان تکان نی ماش یبد یکه با صدا

 .  شودیداشبرد به کف خودرو واژگون م یاز رو یگوش

 ... اخدای -

 : شنوم یمامان را گنگ م دهیترس یصدا
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 تو... ساغر مامان...  یخاک برسرم... ساغر خوب -

با سرعت به    لیکه اتومب شومیم رهی به عقب خ یجلو نه یاز آ چسبمیزده مرا محکم و وحشت  فرمان
  فشارمیپدال م یرا رو میپا ارادهیو ب  کشمیم یاخفه غی ج یکه با ترس آشکارا  راندی م نمیسمت ماش 

 .دهمی و گاز م

 از جونم؟  خوادیم ی... چهیک گهید  نی... اایخدا... خدا -

 

 : گرددیافکارم م ییروش ی زده مامان مانع فکرم و پهراسان و دلهره  یصدا  باز

 ... شدهی ... چیمامان خوب -

کنار   قاً یدق ل یاتومب دنیکه با د کنمی م لیگردنم را به طرف چپ ما ارادهی کنار گوشم، ب  کیالست غیج  با
با   بارنیکه ا شودی از گوشم رد م  یو رعشه دهشتناک کندی در تمام جانم رخنه م  ی بی خوف عج ؛من یماش

شود از ته دل نام ی م  لیبه سمت راست ما یبد یبا صدا نیکه ماش  کوبدیشتاب و محکم به سپر م
 :کشمی خدا را داد م

 ... نـــه!ـــایخدا -

خالص شوم اما با بستن راهم و سد هرگونه  وانهیراننده د نیکنم تا از شر ا ادی سرعتم را ز خواهمیم
  نیکه با تمام ترس؛ تلفنم را از کف ماش کنمی از خود بروز م ینیآه غمگ ارادهیجاده؛ ب   یسبقت از رو

با حال  کنمی را روشن م امی گوش نترنتیتماس اتمام شده؛ بدون درنگ ا دنیکه با د زنمیچنگ م
و ناخواسته به  یج یرا با گ  شنیلوک  د،یلرزی م دیب نی که دستانم سرد و ع  یدرحال  دهیترسخراب و 

 .اندازمی م مکفش  یال یبا خوف و نگران گذارمی حالت سکوت م  یو سپس رو فرستمی شماره بهاوند م

  یهم با فاصله کم یمشک لیکه اتومب کنمیتوقف م زد،ی که پرنده پر نم  یناچار وسط جاده متروک  به
و   کنمیشمارش افتاده؛ در داشبرد را باز م یهازده و نفس   خیکه با تن  زندیترمز م ری ز نی ماش یجلو

  رهیبه راننده خ شتبا وح رمیگیدستانم م انی را م یبا ترس قوط دارمی اسپره فلفل را از داخلش برم 
 . شومیم
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ضامن دارم   یچاقو درنگی که ب شودی م ادهی ش پاز داخل یکل یو مرد ه شودیسمت راننده باز م  درب
بلندخود را به  یهاکه راننده با گام  کنمی شلوارم فرو م  بیج یو ال کشمیم  رونی ب  فمیک یرا از ال
و   یک آنیکه در  دهدی فشار م ظیو با غ ردیگی درب طرفم را محکم م رهیو دستگ رساندی م  نیماش

 یکه عربده بلند و دهشتناک رمیگیو اسپره فلفل را به طرف چشمانش م دهمیزده درب را هل م شتاب
 ... رودیو عقب عقب م کشدیم

که با   رمیگی و دنده عقب م گذارمی م ی. دستم را کنار صندل نمینشی و هول پشت فرمان م پاچهدست
که عقب برود اما برعکس   زنمیراهنما م دیام هیماو ته  دواریبا چشمان ام  ؛یلوکس عقب لیاتومب دنید

جاده خلوت و   طوس  لیدو اتومب  نی و علنًا در ماب شودیهم مانع راهم م دیلوکس سف لیتصورم؛ اتومب
 !بنددیراهم م  شی و نه راه پس نه راه پ افتمی م  ریمتروک گ 

که درب راننده ازهم  افتدیو نفسم به شمارش م کردی پس سرم از وحشت گرومب گرومب م در
 .کنمیو چشمانم حدقه زده سنکوب م  دیآی  شخص مذکور؛ زبانم بند م ِدنیاما با د  شودیگشوده م

  یانگار کس  داردی که برم ی. با هر گامداردی و فاتحانه به طرفم گام برم یشگیو با تکبر هم خونسردانه
 .آوردی که راه و نفسم را بند مام گذاشته خرخره  یرو یخنجر  یشخص

خود را   امنهیبه جداره س یاز فرط وحشت و ترس آشکار  انهیو ضربان قلبم وحش  پردی به شدت م  رنگم
 : رد یگیقرار م امده یچشمان ترس  راسی ش در تو پوزخندکج  شودی که درب طرفم آهسته باز م زندیم

 ساغر.   میدیباالخره بهم رس -

 :دهمی قورت م  یبا ناباور یرا با هراسو وحشت آن  میگلو آب

 !؟ی ... واقعًا خودتای ارش -

*** 

 یاخفه  غیج ارادهیو ب افتمی م نی زم  یرو یپاچگکه ناغافل با دست  کندی پرتم م یبه داخل اتاق محکم
 : کشمیم

 !؟یکنی م  یکاریچ یمعلومه دار یآخ... روان -

 . بنددینقش م اشره ی لبان ت یرو  دارد،ی برم یبلند ِکه داخل اتاق گام ین یش در حمعروف  پوزخند
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 ! یو نباختهنوز زبونت درازه... خوبه پس هنوز خودت  -

 .توپمی اما با حرص م رومی عقب عقب م دم،یلرزی م  دیب نی که از درون ع ین یدرح یعصب خنده

 .ینکرد یفرق چیرفتنت هام بعد زندانتو  -

 : فرستادیگونه مبه سمتم مثل خنجر در قلب ساطع  یب یو کدرش، نفرت عج  رهیت یهاچشم ینی ن در

 بد...  یلی ساغر... خ  رم،یگی بد ازت م وکارت ن یتاوان ا -

 :کنمی حرکت به طرفش پاتند م   کیبا  شومی بلند م  نی زم یو غضبناک از رو نیخشمگ

جواب پس بده،   دیهم که با ی... اونیبده، توعتقاص  د یکه با  ی... اونیتاوان بده توع دیکه با یاون -
 نه من... ،یلعنت  یبازم توع

ش مکث  مقابل دهیدرهم تن یهاکه با اخم کندیدر سکوت نگاهم م یب یخونسردانه و حالت عج چهره  با
ادامه  نهیو ک  یریبا دلگ  شود،یِسر م میو پاها دیلرزیکه تمام تنم م یدرحال  یشتریبا شدت ب کنمیم
 .دهمیم

نداشتم ...اما  یکردیم یکالهبردار کهن یبه ا یو هرز رفتنات نداشتم... کار  فیکث یبه کارا یکار -
م تا هرزمان  احمق هیمن  یکردیکه فکر م  آدی م وسط اومد... خونم به جوش مخونواده یپا یوقت

 ..نگم. یزیو چ  رمی و منم الم تا کام خفه بگ یازم سواستفاده کن یخواست

آتش گرفته  یبا غم و دل ارادهی که ب شودی م  رهیفقط به چشمانم خ ینیو سکوت سنگ یتفاوت ی ب  با
 . کوبمیم مقلب  یمحکم به رو

زندان   یتو باعث و بان  دمیفهم یهوست سوختم... سوختم وقت شیآت یخفه بمونم و تو  یتو نذاشت -
خونوادم    یدونستی م یلعنت ی... تویبابام بود رگاهیتعم ینایماش حانهی رفتن بابام و اون سرقت وق

التماس   شتیپ  امیتا ب   یکه ضرر کرده توع یاون یو وانمود کرد یبابام رو انداخت  یخط قرمز منه... وقت
 ... یبرس  تی و توام راحت به هوست لعنت
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 یگود یاشک از رو  زیر  ری و حر زندی م  شیاشک به چشمانم ن که ناخدآگاه سوزدی و جگرم م قلب
 .نالمی دار و از قعرچاه م خش  یکه با صدا شوندی ام واژگون مگونه

بهت بدهکار باشم   شهیکه من هم یکرد یباز یجورهیدرزش نره...  یکه مو ال یدیتو چنقشه  یجور -
 نه من... یکاره تو باشمحق و طلب  شهیکه هم ی... و اونادی و صدامم در ن

اضافه  نیچرکدار و دلداغ ن، یبا تکان دادن سر به طرف دهدیادامه م اشی به سکوت لعنت بازهم
 .کنمیم

دختر نتونه    هی... تا یتا به شهوت و هوست برس  یکرد اهیرو س می ... زندگیکرد یم بددر حق  یل یخ -
 ها؟ ؟یمت یبه چه ق ی... ولبرات تاقچه باال بذاره

 .کشمیبا خشم و نفرت بلند داد م زنمی را چنگ م اشی آجر راهنیپ قهیناخواسته  ظیبا غ زناننفس 

کردن   بختاه یخانواده با آبرو و س هی یزندگ دنیازهم پاش متیبه ق ؟یمتی... بگو به چه قیبگو لعنت -
  یازیچه ن گهیمدل بود، دهمه یزنا   یدست و بالت کل ی کثافت تو یدختر ساده؟ آره... توع هی ندهیآ

 ؟ یداشت  چارهی به من ِ ب

ناالن   یدرپی پ یهامشت دنیکوب نیح  یو فرسوده با دل ُمردگ کشمیرا محکم باال م امی ن یب آب
 .کنمیم

  ضیدار بشم و مربچه گهیکردم که نتونم د ی... کاری م کرددار بچهمنو داغ  ،ینابود کرد ومیزندگ  -
  ی... تو... تو حتای ارش یتو بود می زندگ   یهمه بالها ی... بانیلعنت یمقصرش توع نا،یبشم... و تموم ا

  یو باعث شد یکه بابام رو سکته داد ی... تو بودگمیسراغش، درست م  یو رفت یبه بابام رحم نکرد
 رو بپوشم... آره؟!  امچارهی ب یبابا  اهیرخت س

که با حالت    شومی متوجه گرفتن ِ دستانم م یو از پس پرده اشک با منگ زدمیم دل منفرت و خش در
 : کندیزمزمه م یاو دورگهبم  یبا صدا ردیگیدستان سردم را م یبی عج

 باباتو...  خواستمی بود که دوستت داشتم... باورکن، نم نیا یبرا نایهمه ا -
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  زنمیم  کیریو هست  یاشک و نفرت چنان با عصب انی کرده بودند، در م فی ُجک سال را تعر انگار
ام درهم ادغام  شکستهبا اشک دل امن یخنده و زهرآگکه از گوشه چشمانم اشک تلخ   رخندهیز
 . شوندیم

  ستی تو اسمش عشق و عالقه ن  یکارا نیبفهمم... ا  ستیداشتن ندوست  ن ی... اایچرت نگو ارش  -
 نیخوارخاک... ا  ریرو نابود کرد... بابام رو فرستاد ز میه زندگ تو بود ک یوونگیجنون و د  نای... ایلعنت

  یروان هیتو  کهن یکه آبروم رو ازم گرفت... آرامشم رو گرفت، بچه *"رو گرفت... جزء ا هیچه عشق
 که... یاره یزنج 

تا به صورت   دهدی م یو تکان سخت ردیگی محکم م  یعیرطبیام را با حالت غ شانه   کیریدفعه هست کی
 . جوئدیدندان م انی کلمات را با خشم از م ی رگیباخ ،یو سرکش یشوم که با نگاه اجبار رهی خ اشی لعنت

بودم   کارانت یخ  یتوع  یروان  ،یکه من ِروان یدیبودم... پس باالخره فهم توونهیمن د یدیپس فهم -
 داشتنم...به عشق و دوست  یو گند زد

 . خندمی م یگآشوبدل انی م رانیتلخ و ح  یواج با ناباور وهاج

 ...  کارانت یخ گهی م  یبه ک یک  نی...! ببکارانت ی خ -

زبانم،  یزی با ت بارهکیکه  شودی ام از درد و اندوه مچاله م و چهره  کندیام ترشح م معده دهیاس
 .زنمی م ین یوجودش را زخم چرک

 نه من...  یتوع کارانت یبهت گفتم که خ  بارهی ادتهی -

آن   یبه تداع یاکه پوزخند تلخ و کشنده  شوندیدرهم م زیانگگذشته رعب یادآوری با  شیهاسگرمه
 پاشم ی شب نحس م

  غیعطر وج  یکه لباست بو یتوع  کارانت ی... خدهی م  انتی خ یکه تنت بو یتوع کار انت ی گفتم خ ادتهی -
 ...دهیزنونه م

  انتیخ ینفساتم بو  یافزودم: *"حت نیهم از چشمانم زهرآگ ِشدن دو قطره پشت  ری با سراز ارادهی ب
  ادته؟ی... دهیزده متو و من فلک  یمتاهل ی زندگ  یتو

 .هکشمیبا نفرت داد م دهمی را با خشونت تکان م اشقهی
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م رو  تا بچه یقد کوفتاون ،یقد زدبه جونم ... اون یافتاد یجورکه بعدش چه ادتهی! ا؟ی ارش ادتهی -
 ...؟شدی اش چاما ته ی کنی که جبران م ی... قول دادیقول داد مارستانی سقط کنم...  تو ب

 .کنمی و پوستش را َتر م کشمیام مخورده لبان خشک و ترک  یرو یزبان 

که اون  یاخونه ، همونخونه یردآو  یلعنت  مارستانیکه بعدش تن ِ آش و الش منو از اون ب ادتهی  -
 و توعم راحت باهاش... گشتی راحت جلوم م  یعوض کهی زن

  ا،ی تندشده ارشزمخت و نفس  یاما با صدا میبرا بودی شوم مثل تفاله محض م  یآن روزها یتداع
چنان باال و   اشنه یو قفسه س زدی م ی... صورتش به کبودکنمی م یقالب ته  اش دنیزده با دهپروت 

 .بودی درحال زبح خودش م   ایکه گو شدی م نییپا

 .کشدی عربده م نیام، خشمگشده گرفته گردخونچشمان  دنید با

  ی... کاریزدی ... همش پسم میآوردی همش بهونه م اومدمی م  شتیپ ی وقت  کردمی م کاری چ -
م... چرا... مگه و مفلوک  فیمرد کث هیزنم،  یچشما یکه حالم از خودم بهم بخوره که جلو  یکردیم
  ونخاطر اتو، به کردمیبغلتم م  یوقت ی... حتیبود ی اون پسره دهات ادیبه  شهیکه تو هم نهیرایغ

بودم توام با فکر کردن به اون به پسر؛ بهم  ی... اگه من با هردختریزدیهمش پسم م یپسره موذ
 م چون گناه توعم کمتر از من نبود ساغر...... پس نگو فقط من مقصر یکرد انتیخ

 

من را   یبه جانب و مدعکه چطور حق  کنمی و ُبهت نگاهش م یبا ناباور زندیدهانم م  انیدر م قلبم
انداختن بابامحمد و آن همه ... زندانکردی ... ُجرم خودش را انکار مدانستیم  یمقصر اتفاقات لعنت

 پس... ینتلع یهانقشه

  لیدر آن دخ یهوس و شهوت  چیمن فقط عشق بود، عشق به بهاوند که پاک و منزه بود. ه گناه
بچگانه من... که دل  یبهاوند بود در برابر تمام کارها یو صبور ینبود... هرچه بود پراز مردانگ

 ربه و پخته شد.باتج  یزگیاو، در کمال ُانس و پاک یا ی باح و متانت  یریزبا وجود سربه متجربهی ب

 .دیگوی م تازک یو آمرانه با سلطه  کندی آورم استفاده مسکوت شوک  از

 ساغر...   میشد  ریبه   ریحاالم باهم  -
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 :دهدیگرانه ادامه مکه محق و سطه زنمیزل م بشیبا شوک به صورت خونسرد عج  ارادهی ب

 میتا انداخت یکرد یک یکه با دشمنانم دست به  کنمی... فراموش مکنمی فراموش م زویمن همه چ -
 تا... یای و همراه من م یکن ی ... توعم گذشته رو فراموش میدونهلف

 : رومی با تکان دادن سر عقب عقب م  یبا ترس آن کنمیرا به ضرب با خشم از دستانش رها م  امتن

 دونمیبعدش م ،یگی م زیچ هین اال ،یندار ی.. تو، تعادل روانامینه... نه... من باتو بهشت هم نم -
که  یتورو بخورم... توع  بینادونم که بازم فر  قدنیا ی... فکر کردیاوریسرم ب ییچه بال یخوایم

که واسه   ی... توعوت باور کنم حرفا  ی... حاال چطور انتظار داریکنی م یرو تالف هیکار بق  نیترک یکوچ
 ام نشه!بچه گهید یکرد  یو کار  یم رو ُکشتبچه  یام، زدکار نکرده 

 

 .کشدی م درجا سوت مکه گوش کشدی م ینعره بلند هوای ب

 وقت... اون یم نکن اگه قبول  ،یایشو... اگه نشو... خفه خفه  -

 .اندازدی ام پرتاب مزدهو حدقه دهیبه طرف چشمان ترس یآوررعب  نگاه

 !میریمی باهم م -

گره  میگلو  خیحبس و سنگ ب  امنه یو نفس در پس س  چسبدیاز فرط ترس به سقف دهانم م زبانم
 . زندیام مبه صورت زردکرده یپررنگ شخندیکه ن  خوردیم

جنازتم به   ذارمی نم یدست اون پسره بهت برسه، حت ذارمی ... نمایدناون می ری باهم م یطورنیا -
من به  یکه فکر کرد ی... کور خوندیبش گهید یکیمال  ذارم ی منم نم  یایباهام ن  یدستش برسه؛ وقت

تو؛ هم  جونهم  ،یکن یزندگ یخوای نم گهی... حاال که باهام دیدیساغر... فهم  گذرمی ازت م یسادگ
آرزومه   ن یکنار هم، آخر ... ُمردنمیراحت بش  یلعنت یزندگ  نیتا جفتمون از ا رم یگی ُجون خودم رو م
 ...دمی که از دستش نم

به  یسر یزیآمباحالت جنون   نانی با اطم شودی خارج نم  یزدگاز دهانم از فرط خشک  یپاسخ  یوقت
 .دهدی چپ و راست تکان م
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قصه من  نیبازنده ا ذارمی بهش برسه... نم یکسچی دست ه ذارمیکاره... نم نیبهتر نیآره... ا -
 ...ذارمی تو حسرت باشه... آره... نم شهیاون پسره باشه که هم دیباشم... بازنده با

که با   اندازمی م یبه دور و برم نگاه  یو وحشت زده با منگ شومی در، از شوک خارج م دنیاز کوب  بعد
م را درون  زده با هول دستپنجره؛ شتاب کیاز  غیدر ی حت  زی و راه گر لهیاز وس یاتاق خال  کی دنید

بود که تند با   هبه شمارش افتاد نهی... نفس درسآورمی م رونی را ب امی و گوش کنمی بوت راستم فرو م
 یلرزان برا  یبا هول با دستان الیخ ی شماره ب نیچند دنیکه با د کنمی صفحه را روشن م    یپاچگدست

 .کنمی م پیشماره بهاوند تا

 .«.. ایشده... توروخدا فقط زود ب  وونهید  ای آدرس... ارش نیو برسون به ازود خودت  »

 ف،یضع نترنت یکه با نبودن آتن و ا فرستمی کجاست را به شمارش م دانستمی که نم یمحل  شنیلوک
 ... زدیخ ی نادم آه از نهادم برم

  شترینقطه ب افتنی یبرا خمچری به دست به چهار طرف اتاق م   یتپنده گوش ی و سردرگم با قلب کالفه
وگرنه   دادمی فرصت را از دست م  دیبود... نبا  یبه زندگ دم یام نیآخر یگوش  نی... انترنتیاتصال ا

 ...آوردی سرم م  ییچه بال ایمعلوم نبود که ارش

با تقال   آوردی دهانم هجوم م  انیم  یقلبم جا م؛یو گزگز کردن نوک انگشتان پا می حس ِسرشدن پاها با
که در  رمیگی م یُکشت رهیبا خشم با دستگ برمی م  ورشیتند طپش تندش به طرف در اتاق  تمیو ر

تنگ   یراهروزده به   رونیب یهاو من با دهان باز و چشم شودی باز م یژیق یدر با صدا یکمال ناباور
 ...شومی م رهیخ  کی و تار

ام، چشمانم را در طول راه بسته بودند تا متوجه مانتو ب یبعد از گشتن ِ ج  یبودم! لعنت   نیرزمیز در
متوجه  دیقلم را بلد بود وگرنه با  ک ی نیش فقط همنشوم از هوش و نبوغ  م،یرفتی که م  یجاده و راه

 !شوندی م متلفن 

از   ،ییصدا  نیترک یکوچ دیو بدون تول کنمی م بیهم ک یرا رو میهالب کنم،ی وقت را تلف را نم  
  کردمیم  یمانیو س یآجر واریکه دستم را بند د  یبدون سر وصدا درحال رومی باال م یسنگ یهاپله

 ردهک متعجب و کپ  ،یزیتند و ت یاما حس بو دارمی را برم میهاقدم  اطیآهسته و شمرده با احت 
 ...چدی پیام مشامه ری ز یرمانندی ق یکه با دلهره بو کشمی باال م زی را ت امی نیب
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 !هیکوفت گهیچه د نیا ایخدا -

کف پارکت؛   زی و ل  سیکف خ دن یاز د گذارمی پا م یپارکت چوب  یرو یوقت  دیلرزی م میو پا دست
  ایارش دنیکه با د کنمی مکث م سی و قبض روح شده وسط سالن تمامًا خ شودی از جانم رد م  یارعشه

  غیج ارادهی ار سالن؛ بگوشه و کن یکدر دیسف  عیما یری دستانش درحال سراز ان یدر م  یکه باک ِ بزرگ
 :کشمی م  یخراشگوش 

 ! ؟یکنی م یچه غلط -

 . کندینم   شیاما رها آوردیم ن ییو باک را پا زندیم ی پوزخند کج دنم،ید با

 ؟ ینیبی مگه نم -

 

از آن هراس داشتم و  شهیبود که هم  یکارش همان جنون لعنت نیشده بود بدون شک، ا وانهید
 .رنرمالشی حالت غ نیاز ا  کردمی وار فرار م واهمه

 ؟ یکن کاریچ یخوای ... میم -

را نشانم    اشی و در مقابل صورت مبهوتم؛ فندک اتم آوردی م رونی ب  یزیچ شب یبه لب از ج   لبخند
 .گذارمی به عقب م  یقدم  اطیبا تکان دادن سرم با احت شودی م یخال   میرپایکه ز دهدیم

 ...یشد  وونهیامکان نداره... تو... تو حتمًا د -

 

که آنتن دهد و زودتر   کردمی در دل دعا دعا م رمیگیو شماره بهاوند را م کنمیرا عقب پنهان م دستم
 .سوزاندیمرا م وانهید نیخودش را برساند وگرنه ا

 : خنددی م یع یرطبیو غ  کیستریه

 ندارم آره؟  یباهات شوخ یدی...؟ دختی ! کرک و پرت ریشدی چ -
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و  کشدی م رونیِکنت ب  گارینخ س کی ش،راهن یپ بی ج یکه از ال بلعمیرا به زحمت م میگلو آب
  گارشیاز س یقیبعد کام عم  ردیگی م  رشی و فندکش را ز گذاردی م اشره یلب ت  ری ز شخندیفاتحانه با ن 

 :دهدی تکان م یمتکبرانه سر اش؛ین یب یهاآمدن دود از سوراخ نیکه ح کشدیم

  ینگرفت یمنو جد وقتچ یتو ه یول موندی م ادتی دیبا نویکه مال من باشه تا ابد مال منه... ا یزیچ -
 ساغر...

 : کشمیآلود داد مو خشم  کنمیچپم را مشت م  دست

  یاز زندگ ی... مگه من چنمیروز خوش بب  هی ی... خدا لعنتت کنه که نذاشتایخدا لعنتت کنه ارش  -
 ...؟ من...خواستمیم

 : زنمیام سوزناک هق مقلب شکسته  یحت  یتاب ی و ب یتنگبا دل  ردیگی م امهیگر

نه جسم و   نهیمنو ببو... روح نه جسمم نهی و ببروحم  خواستی که منو م یکس خواستمی من فقط م -
خاطر هوست... فقط فقط به  ی تموم آرزوهام رو نابود کرد  یلعنت یخودش رو... توع   ینفسان الیام
 شب و....  هیخاطر به

... شوندی و کرخت م حسی ب م یو پاها شودی م رهیم چضعف بر جان  رود،یم  لی تحل امیانرژ تمام
 : زنمیام مهق مظلومانهتلخ دلم را با هق  یهاکه حرف  گذرانمی را م میهانفس نیکه آخر فهممیم

کابوس و شکنجه؛  نیکه بدتر  یواسه من، مرگ آرزوهام... شب  یشب که واسه تو لذت بود ول  هی -
 واسه تمام عمرم بود... 

 و تمام شده  کنمی پارکت با زانو برخورد م یرو  یحالی و ب یِسر با ناتوان ِسر

 :افتمی پشت م دردناک با   

 ...!شهیتموم م  یآخ خدا... ک -

 گری... دشوندی مثل سنگ خشک م جانی و ب  حسی ب  میدر بدنم نمانده بود و پاها یجان  گرید
را از من ِ چشم به   دمیتمام ام م،یشدن پاها حسی و ب را حرکت دهم... کرخت   میپاها یحت توانمی نم

 .ردیگی راه م
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و غم  اسیکه با  افتدی کف پارکت م  یم روو تلفن  شوندیوزن مانگشتان دستانم هم سوزن س نوک
  ی... در وانفساکشندی ام زبانه مآرام آرام از قوس گونه میهابار اشک  نیو ا اندازمی م  نییسرم را پا

  بانبه ز  یحرف چیاما ه کنمیآب احساس م  دنینوش یبرا یب یعطش عج  کشد،ی م  ریمرگ قلبم ت 
 . دوزمیچشم م ایآمده ارش یهادر سکوت به قدم رانمی نم

 !یشد ض ی پس راسته که مر -

تا   فشاردیمشتش محکم م انیقلبم را در م یکس ییو گو سوزدی م بانهی جگرم قر رم،ی تقد یدل برا در
 ذره ذره جان دهم.

سر و صورت   یباک رو  اتیتمام محتو یرعادیحرکت غ  کی در  ند،یبی سکوت و تبسم تلخم را م یوقت
 : بنددی لبانم نقش م یرو  یلبخندتلخ  یدیکه با تاسف و ناام زدیریخودش و من همزمان م

 .االیزودتر تمومش کن...   -

 میهاگوش  یکه دستانم را با حزن و افسوس رو زندی م بارهکی یوارک یری و هست یرارادی لبخندغ
و   یچهره خواستن ایاورم، در اوهام و رو... اما برخالف ببندمیرا م میهاچشم  یو محکم ال گذارمیم

 ...خواندی م  رلبی را ز یکه ورد شودی مهربان بهاوند مقابل چشمانم زنده م

 

 :کنمی زمزمه م ناخواه

 ؟ یگی م یچ -

 : چدیپی م  یوار باقدرت خاصو دلنوازش در گوشم اکو  نیدلنش یصدا  ییطور معجزه آسا به

ْلَنا   " َربََّنا َوالَ ُتَحمِّ

 الَ َطاَقَة َلَنا ِبه... َما

 پروردگارا

 طاقت تحمل آن را نداريم،  آنچه
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 ما مقرر مدار..." بر

سرم   یرا باال ایارش م؛یهاکه با گشودن چشم شودیم قی در جانم ترز یبی عج یرو ی دفعه قوت و ن کی 
 شودی م بی و ذکر همان جمله غر  دیرشار از امو تمام وجودم س ابمیی درحال سر و کله زدن با فندک م 

چاقو را   یزی حرکت ت کیدر  کشمی م رونی شلوارم ب بی ج  یدار را از الضامن  یچاقو ،یرگی که با خ
 . کندینگاه م یمات و مبهوت با ناباور ؛یاکه با زدن عربده  کنمی ش فرو مدرون شکم

 تو... تو...  -

به خود  یاما سرسختانه تکان ندیآی کش م  میبرا هاهیثان دهمی و واج قورت م دهانم را هاج  بزاق
 . کندیم امی ام، کفرتن ِ سر شده یول دهمیم

واژگون شده در   نیزم  یکه فندک را که رو کنمی سرم را درجا بلند م ،یزی چ یصدا دنیشن  با
مصرانه با طپش   گذارم،ی م سیو خ  زی ل نی زم یکف دستانم را رو  دوارانهی...  امنمیبی م امیچندقدم

 :کشمی م را عقب عقب متن  یپاچگلرزان و دست   یبا دستان گرفتهتمیر

 کمکم کن... باره ی نی... فقط همکنمی بار... خواهش م نیکمکم کن... خدا... خدا... فقط ا ایخدا -

اما با هزار زحمت و عزم خود را به در   کردی حرکت دستانم را پرمشقت و سخت م میپاها یحسی ب
که نعره   چرخانمی را بامشقت م دیکل ره،یو بعد از ور رفتن با دستگ رسانمی سالن م یخروج
 ...گردانمی گردنم را به عقب م دهیکه ترس  لرزاندی تنم را دهشتناک م ا یخراش ارشگوش 

 ...یوا -

و شکافت    یدگیُبر یخون با فشار از جا  ظیغل اریبود و ش  دهیکش رونی اش باز شکم چاقو را وانهید
 .کندی م  نیو خون  نیو شلوارش را رنگ  راهنیپ  ریچاقو ز یزیت

 

حرکت بعد از گشودن  کیو در  جهد ی م  رونی با شتاب تکان و نفسم با واهمه و ترس ب امنه یس قفسه
را خراش   میکف دستان و زانو زیر یهاالخکه سنگ  اندازمی م رونی توان خود را به ب نی در، با آخر

که   یایرشرو به ا نی اما با تمام وجود خشمگ کندی دستانم رخنه مکف  انیدر م یو سوزش بد  دهندیم
 :کشمیبا نفرت داد م د،یآیتلوتلوخوران به طرفم م 
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 ... همون جا بمون... اجلوین -

 :خنددی ُشل م  شم یو با سماجت با آن حال وخ کندی فم نم به حر ییاعتنا

 ...یتنهام بذار ذارمی... مگه ممیریرفته... قراره باهم بم ادتیرو تموم کنم...  کارم  دیبا -

 :کشمی م  غیلحن ممکن ج  نی اشک و نفرت دوباره با باالتر انیم در

 ... بمون سرجات...یلعنت ای ... ناین گمی بهت م -

 : زنمیبار با التماس و ملتمسانه هق م نیکه ا رسدیبه چارچوب در م  یوقت

 بمون همون جا...  ،یکه دوسش دار یجا بمون... تورو به هرک ... همونای ارش کنمی خواهش م -

 : کندی زمزمه م شده با حزنو لحن تلخ ادغام  نیغمگ  ینگاه با

 من فقط تورو دوست دارم... -

خندان به طرفم دست دراز   یلب  بیو عج  بیکه با حالت قر دهمی را ملتمس به افسوس تکان م نمگرد
 : کندیم

 من هنوزم دوستت دارم...  نی... ببشم یپ ای.... ب زمی عز  ایب -

 :دهمی تکان م یسر یدیبا ناام  یوقت کشدی م ریام تتلخ و معده  دهانم

 تموم بشه...   یبا خوب  انیجر نیجا... بذار ابمون همون  -

 : کندیو تار با صورت برافروخته و ملتهب نگاهم م رهیبا خشم و نفرت و جنون با نگاه ت کشدی م عربده

 ... ذارمی ... نمیفهم یم ذارمی ساغر... نم  یبش  یبذارم زن اون پسره عوض ... یغلط کرد -

مچاله شده، شعله فندک را  یبا اندوه و قلب  هیاز ثان یدر کسر کند،ی بلند م لبه درگاه یرا که از رو شیپا
که با برخورد آتش با   کنمی با زدن ِ چخماق، فندک روشن شده را به طرفش پرتاب م  کنمی م ادی تا آخر ز

 یدفعه صداها کی اشی باورنا ان یو در م  زندی جرقه م  یبی شعله مه اش؛ن یو شلوار غرق ِبنز راهنیپ
اش مسکوت  و وحشت زده به صورت پراز درد و سرخ افروخته  نیدلش؛ غمگاز ته ادیخراش و فرگوش 
  یکه با صدا  دوزمیبه او چشم م سمیصورت غرق از خ یچفت شده و چشمان اشک آلودم حت یبا لبان
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خودش را به در   یدردناک  یکه شتابان با عربدها یایشده فقط به ارشپشت سرم؛ خشک  یغ یترمز وج
به صدا زدن کنار گوشم؛  تی و بدون اهم دیآی آن صحنه زبانم بند م دنی... از دکوباندی م واریو د

 ...کنمی را تماشا م ایآخر ارش  یهانفس 

که جزء اصوات نامفهوم   کندی دم گوشم بلغور م ینامفهوم یزهایو چ کندی ام را لمس مشانه  یدستان
 ... شنومی نم یزیچ

ناتوانم را محاصره   یجفت بازوها یدستان قدرتمند  ا،یآخر ارش  یهادار سوزاندن و نفس و   ریگ در
  ینی در ن دانمی که نم ردیگی نگران و پردلهره بهاوند مقابلم قرار م افهیو با چرخاندن صورتم؛ ق  کنندیم

و دلنواز   کندی پنهان م اشگرانهت ی سرم را در آغوش حما بارهک یکه  ندیبیام چه مزدهچشمان ِ شوکه 
 : نوازدی در گوشم م

 ... آروم...ستین یزیآروم باش... تموم شد... چ -

هم  یرو میهاو دندان  لرزمیم  بارهک ی دیکه ناباورانه مثل ب  کندی ام رخنه مشامه ریاش زمردانه  عطر
 ... کنندی برخورد م

 : کندی دم گوشم نجوا م یبا نگران  دهیترس

تورو به جانمم قسم...  هیزهرا... آروم باش تورو به خدا... ساغر... کافنترس ساغر... تموم شد به -
 دل بهاوند... زینترس عز

 یو ال شومی م حالی ب  اشره ی بازوان چ یو حال رو  حسی که ب کندیبه جانم نفود م یارعشه
و پراز مهرش گوشم را   نیغمگ ادیکه فر شودی بسته م نی آرام و سنگ  یقطره اشک دنیبا چک میهاچشم

 :دهدی نوازش م 

 ) ع( نه... نذار بره...  ن یتورو به حس ایخدا -

 . رودی م لی و بم تحلدر اوج خش  شیصدا

 ساغر رو نه... خدااا... یول  ریجون منو بگ  ای... خداریرو ازم نگ  یکی  نیا ایخدا -

*** 
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از پنجره به داخل اتاق   دیها و نور خورش گنجشک  . آوازبودمی به پنجره ساده اتاق م رهیسکوت خ  در
 اتاق را روشن و گرم بود... ینفوذ کرده بود و فضا

با  توانستمینم کهن یدستم، ناراحت و معذبم کرده بود. ا یرو وکتیو آنژ ندینفره ناخوشا  کی  تخت
 .میبروم، واقعًا سخت و پراز حس انزجار بود برا  یبهداشت س ی وجود ُسرم به سرو

  یکه از بو یتخت درحال یرفته بود و حاال من تنها رو  مارستانینماز به نمازخانه ب  یبرا حانهیرمامان
 نداشتم.  یگریگرفته بودم اما چاره د یتنم حالت بد یهاتن و لباس 

و   شودیبه در نواخته م یضربه آرامکه  کنمی بالشت جابه جا م  یو سرم را رو کشمی م یق یعم  نفس
 : رسدیاش محجوب به گوشم ممردانه یپشت بندش صدا

 تو؟   امیب تونمی م -

 :دهمیجواب م حوصلهی ب یو با صدا گذارمی هم م یرو  یپلک

 . ایب -

که با تعجب به پشت سرش چشم  شودی داخل اتاق م  یدیسف  سهیو بهاوند با ک شودی آرام باز م  در
 : دوزم یم

 کوچولو کوش؟  میپس نس  -

 :دیآی به سمت تخت م  نیسنگ یهاقدم  با

 مادر بزرگشه... شیپ -

 :شودی م زانیآو میهالب

 آهان. -

 ششی ربه ته  یو محجوب دست گذاردی کنار تخت م  زی م یرا رو  دیسف سهیو ک دهدی تکان م  یسر
 : کشدیم

 ستن؟ یخاله ن  -
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 : رم یگی م یآرام دم

 .آدی رفته نماز بخونه، م -

 : کندی هم باز و بسته م یپلک رو ری ز سربه

 ؟ یخودت بهتر -

 : زنمی م یخندتلخ   پکر

 .کشمی م  یام و نفسگفت زنده  شهیم -

 : پاشدی م میبه رو یاگرم و مردانه لبخند

 ... فتهیبرات ب  یفکر کن ممکن بود  اتفاق بدتر نیخدا رو شاکر باش... به ا -

 :دهمیادامه م یبا تلخ  محابای ب

 جزغاله بشم؟  شیآت ی تو ایمثل ارش  کهنیا -

 : کندی نگاهم م یحجب و دلخور با ناراحت با

   ؟یزنی و محرف   نیخدا نکنه... چرا ا -

 :کشمی م ینیآه غمگ ارادهی ب بانهیقر

تنم از  یتموم موها  کنمی بهش فکر م  یش همش جلو چشمم هستش... وقتگرفتن  شی صحنه آت -
 . یل یبد بود، خ یلی ! خشنی م خیترس س 

 : ند ینشی م یصندل یو در فاصله به تخت؛ مقابل رو کشدی م  رونیب خچالی را از کنار   یصندل

 ش خرابه که...حد وضع  نی اون پسر تا ا کردمی فکرش رو نم وقتچیگذشت... ه ریواقعًا به خ  -

مشت   ش یزانو یو دستش را رو خوردی و نادم من فرو م  نیغمگ یهاچشم دن یحرفش را با د هیبق
 : کندیم

 ...دمی تموم حرفاتون رو شن  -
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 :دهمی مهربانش ُسر م یهابه چشم دیم را با تردلرزان مردمک

 ؟ ییچه حرفا -

 : زندی و پرغصه لب م دزدی م نگاه

 تو... کردمی فکر م  شهیمن هم کهن یسرت آورده... ا ییچه بالها کهنیا -

 :دهدیادامه م یب یزده با حال قرو شرم  کندی رها م شیهالب ن یاز ب یازدهحسرت  آه

 کنم تا جبران مافات کنم...  کاریچ دونمی نم  ی... ولدونمی م زویاالن همه چ -

 :زنمی م شیصدا  یاش؛ با حالت خاصبه جمله   تیاهم بدون

 بهاوند؟  -

صورتم   مکی و به م  آوردی ش را باال مکه آهسته گردن شومی اش ماز اندازه  شیُبهت و تعجب ب  متوجه
 :شودی م  رهیخ

 جانم؟  -

 :دیآی لبانم کش م  یرو ارادهی ش ب جانم«گفتن  دن»یاز شن یلبخند

و نجات  بهم قوت داد تا خودم یبی جور عج  هیتو،  یصدا  هویشدم  دیکه ناام یدرست وقت  یدونی م -
 بدم؟ 

گواه تعجب و شوکش بود. لبخندم عمق گرفت و   بازش،مهی شدن مردمک چشمش و دهان ن گرد
 ملتمس ادامه دادم:

به کمکم اومدند تا از دست   ینامرئ یروی. انگار ن کرد.. یجورهیو که دلم یخوند هیآ هیسوره،  هیتو  -
 نجاتم بدند...    ایارش

 :دهدی شده بزاق دهانش را فرو م سنکوب

 ...! هیآ -
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 : کندیزمزمه م یو لحن خاص دیبا ترد  کندی فکر م یکم

 که؟  ستیذکر ن نیمنظورت ا -

 : خواندی رسا و پرُانس م  رلبیرا ز یذکر یافتهی خلوص و لحن ش با

ْلَنا   َربََّنا  َوالَ ُتَحمِّ

 الَ َطاَقَة َلَنا ِبه... َما

 

 پروردگارا

 طاقت تحمل آن را نداريم،  آنچه

 ما مقرر مدار... بر

 : پرسمیبا تعجب م  زدهجان یه

 !شه؟یمگه م ،یجورخودشه... آخه چه  -

را محجوب  شیهاچشم یو ال کشدی اش مصورت گرگرفته  یرو یدست یو مانوس  بیحالت قر با
 :دیگوی دار و گرفته مخش  ین یریبا لبخند ش  بنددیم

 سوره بقره... ۲۸۷آيه -

 : کندی م را شکار مواجو نگاه هاج رای بعد از گشودن چشمانش، نافذ و گ سپس

... افتهی تو نم یبرا  یبدم که اتفاق یبار خوندم تا به خودم تسل راه سه یذکر رو اون روز تو نیا  -
 ...مینگرانت بودم... خاله دل تو دلش نبود و از حال رفت... همه نگرانت بود

و  بانهی . دلم قرشوندی م ریسراز میهامژه ری ش، از زکردن بیچشمانم را با ک یرو نشستهشبنم  ِنم
آن روز در گوشم نواخته  نیخاص و دلنش ی... صدادیکوبی م امنهی س واریناباورانه خودش را به در و د

 شد؟ی مگر م امارا در دل و جانم زنده کرد... تا خود را نجات دهم...  دیکه ام  ییشد، همان صدا
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  نیات و مبهوت ا... میحس آدم  کیشباهت داشت تا معجزه.. معجزه خلوص و وافر از  ای به رو واقعاً 
وواج به و هاج   خورمی م یگرفته بهاوند، تکان آرام یکه با صدا  شومی م رهیخ  یشوک به نقطه کور

 : شومی م لی طرفش متما

 ...؟ یچ -

 : زندی پچ م  ریسربه ز ،یو بعد زدن لبخند کمرنگ اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 به دستت برسونم. دینامه رو با هیبرم... فقط قبلش   دیمن با -

 

 :کشمی م امده یلبان خشک یرو یزبان  مبهوت

 ؟یاچه نامه -

با لحن   آوردی در م  بشیرا از ج یاتاشده یااش پاکت نامه مردانه  یکت مشک  یو صبورانه از ال پرتبسم
 : کندی زمزمه م  ییرایگ

 داد تا بهت بدم...  ونی قبل ِ مرگش ا مینس -

 : رم یگیبا دست راستم گوشه پاکت دا م کنجکاوانه

 نوشته؟  یچ -

 : دهدی آرام تکان م نی به طرف یمکث سر با

 . یخودت بخون  دی... گفت فقط بادونمی نم -

 : رم یگیرا باال م  میابرو ییتا کی

 ش؟ ینخوند یعنی -

 : رد یگیم  ین یو سنگ قیعم  نفس

 نه! -
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 : شومی م رهی به او خ دیبا ترد موشکافانه

 که... یبه کس ی بد ینامه زنت رو نخون شهی! مگه میب یعج  -

 : کنمی کج تکان م یسر یج یو با گ  گزمی زده گوشه لبم را م نگاهش؛ شرم یرگیخ  با

 . خونمی باشه م -

وافر به   یبا طعم ِ شربت گورا  نی ری اش؛ شاما جمله  زدی خی برم شیاز جا یابانهیو باحالت قر نیسنگ
 : چسبدی جانم م

و   یاحساس رو شرع نیوقتشه ا گه ید ار،ی دست ببه وت ی بانو... زودتر سالمتمهر  مراقب خودت باش -
 .میخداپسند کن 

 : میگویآرام م  طنتی با ش نیاش کنم. بنابرابا سکوت بدرقه  طورن یکنم و ا یباز هم تلخ آمدی دلم نم 

 ! ؟یچ یعن یخداپسند  -

 :دهدیم هیهد میبه رو یاهی لبخند محجوبان بهاوند

 مهربانو با منم، آره؟! -

 : زنمی لبخند م نهیطمان یخوش غرق

 برو به سالمت.  -

لب از   نی زده محکم اما نرم و دلنش براق و شرم  یهابعد با چشم داردینگه م  یدر را با مکث  رهیدستگ
 : کندی لب باز م 

 خواستن. نیمحاله عقب بکشم از ا  گهینذرت رو از خدا کردم اون روز مهربانو... د -

خاص بهاوند؛ لبخند هول و  یرو  نی. ناباورانه از اشودیوجودم سرشار از خواستن و عشق او م  امتم
. ملتهب و با التهاب  شودیتمام صورتم ُگر گرفته و داغ م کنمی که احساس م زنمیم یاپاچه دست

 : کندی که آرام زمزمه م رمیگی دندان م ریرا ز   نمیریلب ز ینی ریش

 خدانگهدار.  -
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 :دهمی نرمک جواب م  بود،ی م دیکه از من بع  یب یبا شرم عج ارادهی ب

 در پناه خدا. -

ام را به سرعت فوت  که نفس حبس شده  شودی از اتاق خارج م  یبا لبخند بشابش و خواست  مسکوت
 .گذارمی م مدار و سرخ داغ یهاگونه  یو دستان سردم را رو کنمیم

"* 

ابرها،   انی ابرها و آسمان بود که م انیدر حال پرواز در م بایبلند و ز یهابا بال یاحال پرنده  حالم،
 . بودی م یپرواز ملکوت نیو خواهان دوام ا ده یاز عشق را چش یسراسر از لذت و اوج وافر

  یدر و تماشا ییهویک ی که با باز شدن  کردمی م ریس نیر ی و ش بیقر یچقد در آن حال و هوا دانمی نم
 :میگوی به دست؛ با شوق م  حیتسب  حانهیمامان ر

 مامان...؟ -

 : دوزدیکرده ام چشم م رییبه حالت تغ یبا کنجکاو بنددی در را م  متعجب

 ؟ یخوب شده؟ی جانم... چ -

 : دمیوواج گزبود، هاج  دیکه از من بع یرا با شرم لبم

 مامان بهاوند...   -

 : کندینگاهم م یشتریب باتعجب

 ؟ ی بهاوند چ -

و مغموم   شودیدود م امی ش؛ تمام خوشلباس  یاهیس دنیچشمان گود افتاده و د دنیبا د دفعهکی
 : کنمی با حزن زمزمه م

 آورده...  یخوراک کمی... اومد واسم یچ یه -

 : گذاردی م امی شانیپ یپشت دستش را رو نگران
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 ...یخداروشکر تب هم ندار -

 : کندی کنجکاوانه آن را باز م بودیکه همراه بهاوند م دیسف سهیک یف ی با اخم ظر بعد

 .گهید ادتی بنده خدا اومده ع ؟یتو دار هیچه اخالق نی خبره! ابهاوند، فکر کردم چه   یگفت نی همچ -

  حرفی و ب اندازم ی م ری سرم را ز یری با دلگ حانه،یمامان ر یگو شکسته  اسیهمه  ن یاز ا کنمی م بغض
 : شومی م  رهیبه ُسرمم خ ظی با غ گذارمی بالشت سرم را م  یرو

 ش کنه! رو جمع  یکوفت نیا آدی پرستاره کجا مونده که نم نیا -

نفس   دنیو با کش دهمیتخت را فشار م یکنان زنگ باالکه نچ دهدیم ی اش را تکان خسته  ِتن
 .شومی م لحاف  ری آن پاکت ز ادیناگهان  ی قیعم

 

که  اندازدی به ما م ینگاهمین  یتفاوت ی و پرستار با ب  شودی که در باز م شومی تخت جابه جا م یرو
 : کنمی به سرم م یااشاره  حوصلهی ب

 تموم شده خانوم.  -

 :میگوی م حانهیکه رو به مامان ر دیآی م کمیو نزد دهدی تکان م  یسر

 ست؟ ی ن میزیاستراحت؟ واال چ یری خونه، چرا حاال نم  ینرفت شبید -

را از رگم   وکتیکه آنژ زنمیم زل مبا اخم به طرف آرنج  دهمیم امی ن یب  یرو ین یدر آوردن سوزن، چ با
 اش است. کردنو درحال جمع  دهیکش رونیب

 نکند:  یزیررگم را فشار دادم تا خون یو پنبه رو   دمیکش یپوف

 شم؟ی مرخص م  یک -

 : کشدیالتکس را باال م دستکش  یبا خونسرد  پرستار

 . یشی م صیترخ  االن -
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 :کشمی م نیی را پا  میمانتو نیآست

 خداروشکرت راحت شدما... -

 لبش بهم زل زد:  دنیام کرد و از اتاق خارج شد که مامان با گزحواله   ینگاه چپ  پرستار

 ه؟یخداها چبنده  نیخب گناه ا  یول آد،ی بدت م  جورجاهان یاز ا دونمیجون... منکن مامان  -

  کیم؛ کفش دنیتخت آرام برخاستم و بعد از پوش  یو با گرفتن لبه تخت از رو دمیکش یاکالفه  پوف
نبودم. ناگهان   ایدر دن  گریبهاوند انگار د یهانرفته بودم و با حرف  یبهداشت  سی آمد که سرو  ادمیباره 

 : دمیبا هول به طرف مامان چرخ

 توالت کدوم وره؟  -

 : کندی از اتاق م رونیبه ب یااشاره متعجب

 راهرو سمت چپ! یتهاان -

 راهرو راه افتادم...  یتند به طرف انتها یهاو با قدم  شومیاز اتاق خارج م پاچهدست

*** 

  رمیگی م یمقابلم گرفته است را به آرام حانهیرکه مامان  یآب  وانیو ل گذارمیکف دستم م یرا رو قرص
 . نوشمیرا م  خنکمهیاز آب ن یاو جرعه اندازمیدهان م  یبا سکوت قرص را ال

 دنیبا شن اریاختی که ب ندینشیم مبه پشت سرم با تبسم و تفکر گوشه تخت  رهی خ حانهیرمامان
 : گذارمیم یپاتخت  یرا رو وانیمتعجب ل  اشنیغمگآه

 مامان...؟ -

که  شودی م امرهی اش خو با چشمان گودافتاده چرخاندی گردنش را به طرفم م حرف ی و ب   مسکوت
 : پرسمی نگران م

 ؟یچرا همش تو فکر شده؟ی چ -

 :دزدی و نگاهش را م  کشدی م اشده یپشت دست چروک یرو یدست
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 نشده، نگران نشو. یزیچ -

 : بندد ی نقش م میدو ابرو نیماب  یاخم ارادهی ب

 شنوم؟ یشده... م یزیچ هینه...  -

 : دیگوی م یو عاص  کالفه

 . ستین ینکن ساغر، خبر لهیپ -

 :کشانمی م را جلو م تن  یشتریسماجت ب با

 ؟ یکنی م میقا یرو دار یمامان...! منو احمق فرض نکن خواهشًا... چ -

و  کشمی گوشه لباسش را م  یکه با اضطراب و نگران  شودی تخت بلند م  یم از رواز لجاجت  لیمی ب
 : زنمی م  شیملتمسانه صدا

 مامان...! -

 : کندی زمزمه م نیو غمگ کندی را فوت مو کالفه نفسش سردرگم

 ...رسهی هم امشب م نایبابات فرداست و سچهل  -

 : سابمی و متفکر لب م جیگ

 خب؟  -

 : کندی و نگران نگاهم م کشدی سرش م اهیس یروسر  یرو یدست پرتبسم

 تا...  شی و زندگسرخونه گردهی برنم یدفعه دست خال  نیا دونمی م  یبچمه ول  نایس -

 :دهدیادامه م یآلودو با حسرت و آه حزن  داندازی اتاق م یبه سرتاپا ینگاه

 رو بفروشه...   جانیا -

 : کندیکه با غم اضافه م شودی کورتر م  میهاگره اخم ارادهی ب
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 برگشته خورده و در به در پوله...   نایچک س دمیاز الهام شن   -

 : کنمیمداخله م یو کفر  یعصب

 ش رو حل کنه... بره خودش مشکل  م؟یهست نایس ی ما چه... مگه ما مسئول گرفتاربه -

 : زنمیادامه با غرغر نفس م در

پول   نای... سمیسرمون رو از دست بد یچون چکش برگشته خورده ما سقف باال شهی نم  لیدل -
 ... مارو سننه؟دهینداشته، غلط کرده چک کش

 :دهدی تکان م یو تاسف سر  یریدلگ با

 تا کمکش کنم.  ستی بند ن ینگو... تنها پسرمه و نگرانشم... دستم به جا یطورنیا -

 : فشارم ی هم م یمحکم پلکم را رو یو حرص کالفه

و  هواش دی با  ینه؟ تا ک ای ادیبتونه از پس کاراش برب  دیبزرگ شده و با   رسرشیخ   یپسرته درست ول -
 ... ها؟ یداشته باش

 : کندی و با غم زمزمه م شوندی فت هم مچ شیهادرهم و لب  شصورت 

 یکه خدا می نگران باش قدن ی... الزم نبود امینداشت بتیو مص یهمه گرفتار نیاگه باباتون زنده بود، ا -
 سرمون رو حراج بزنه...  یخاطر مال و منال بخواد سقف رونکرده برادرتون به

 : شومی م امقهیمتوجه نبض زدن شق کنم،یرها م  ینیو خشم از ب  ظی را پرشتاب با غ نفسم

 خواد؟ یگاراژ رو نم  نایمگه س -

 : دهدی به باال تکان م یو متاسف سر وسیما

 دنیکه با بابات به زحمت وام و قرض خر یبود. محاله بهاوند، گاراژ کیگاراژ رو بهاوند با بابات شر  -
 از دست بده...   یرو مفت و مجان

 :کنمی لب از لب باز م اشی زده از روسر رونیب د یسپ یبه چهره شکسته و مو رهی خ  مستاصل
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 فکر نکن... باشه؟ ادیخدا بزرگه، ز -

 : کشدی م ینیغمگ آه

 ... همش نگرانم. برهی خوابم نم ادی... از فکر زتونمی نم -

 :دهمیم شی دلدار صالیاست با

اونا   ی... با سروصداآدی م نایشبم که س یابخواب، خسته ری . برو بگ..شهی درست نم  یزی چ یبا نگران -
 . یساعت پلک رو هم بذار هی یتونی نم

 : کشدی سرم م یرو یو محزون دست مادرانه

 . خوامی از خدا م ون ی... فقط هم فتنیبه ُجون هم ن  ایخاطر مال دنهام به کاش بچه  -

از فکر و توجه   غی... دربودی نگران ما م شهیهم امچاره ی. مامان ب شودیفشرده م یطور خاص کی قلبم
 درون او.  ادیزما به غم

 : گذارمیهم م یپلک رو  ی که با نگران شودی از اتاق خارج م یسکوت و فکر مشغول در

 خدا؟ میکن  کاری چ دیبا -

تمام تنم  ارادهی پاکت نامه، ب  دنیکه با د کنمیرا باز م  یپاتخت یکشو یسرم ال  یسردرد لعنت با
 .شودی منقبض م 

 رفته بود؟  ادمیچرا  یوا -

و    بی. با استرس عجرمیگیم میهاانگشت  انی و پاکت را م کنمی دست دراز م  یوقت لرزدیم دستم
  رونی و برگه تا خورده داخلش را ب شکافمی گوشه نامه را م یدارطپش باالرفته قلبم؛ بعد از تبسم کش 

 . آورمیم

 یدو نامه طوالن دنیاز د کنمیآرام برگه را باز م یخاص  جان یو با ه دهمی را سخت قورت م میگلو آب
 .کنمی شروع به خوانش م  رلبی در سکوت ز

 .همتای بنام خداوند  به »
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 گهیمن د یخون ی نامه رو م نیاالن که ا دونمی نامه به دستت برسه. م نیا دوارمیساغرجان. ام سالم
منه که باعث   یآه تو پشت زندگ  کردمی فکر م شهیهم یبود وقت   یسخت یروزا ...ستمی ن ایدن نیا یتو

منو   یراحت جا یتونستی تو م کهن یبا همسرم نداشته باشم. ا یاز زندگ  یقلب  تی رضا موقعچیشد ه
 ...دونمی و... نم یکار رو نکرد نیاما ا یمن، کنار بهاوند باش  یو االن جا یریبگ

و   زدیحرف نم   ادیشد. ز یجوره یحال بهاوند، هم بعد رفتنت  ،یرفت رانیکه از ا شدیچ دونمی نم
  نیگفتیبهاوند بهم م ایاگه از اول تو  کردمی فکر م  شهیسال همسه نیبود. ا یجا  هیبه   رهیخ شهیهم

به   یحرف کدومچ یاما متاسفانه نه تو و نه بهاوند ه دمیکشی من عقب پس م  دیشا  ن،یخوایکه همو م
 .میعذاب بکشم و ... بگذر   شهیبا غم شما دوتا هم  دیو گذاشت دی... خودخواهانه نگفتدین نزدم

هاش  شونه یتنهاست و بار عذاب وجدان هم رو شهیمون همبهاوند بعد مرگم با وجود بچه  دونمیم
 نمی... ایباش  شونش یپ شهیو هم یهرگز بهاوند و دخترم رو تنها نذار خوامی هستش.. ازت م

 هیسا خوامی ... راستش نم یشیبهاوند ِ من م  یبرا یدخترم و همسر خوب یبرا  یتو مادر خوب  دونمیم
خودخواهم اما  ،یشی دخترم م یبرا یباشه... تو مطمئنم، مادر خوب  نیدخترم سنگ یرو بهیغر هی
تو   یبخت خوش کنندهن یتضم  یهمسر بهاوند من بشه... عشق تو به تنها یاگهی زن ِ د رتو؛یغ خوامی نم

منو   یتقاضا نیا کنمی من از توِعه ساغر... خواهش م یتقاضا  نیآخر نیو بهاوند و دخترم هست... ا
 دونمی ... مرهیبهاوند کم بشه و روح منم در آرامش قرار بگ   یرد نکن. بذار بار عذاب وجدان از رو

 . خدانگهدار  یناراحتت کردم حاللم کن نکرده ی . و اگه خدایریگی رو م  میتصم ن یبهتر

 م«ی: نس امضاء

 : دوزمینشسته به نامه چشم مبه اشک  یهابا چشم آلودبغض 

 ! یلیسخته، خ  یل یواال خ...؟ آخه من... بهیطور تونست چه -

برگه جامانده و   یرو می. عطر نسمیبوی و َتر نامه را م  سی خ یهابا چشم  رمیگیصورتم م   یرا جلو نامه
 .کندیدارد نگاهم م می نس کردمی م  احساس

 . خوردیتکان م مینس  تیهمه مظلوم نیاز ا میهاشانه 
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بهت   لیاوا کنمی و بشکنم... اعتراف م نخواستم دلت  وقتچ ی... همینبود نس تی م پشت زندگهرگز آه  -
دلم  یکه شناختمت اون حس حسادت کمتر شد... مهرت ناخواسته تو یاما بعد کردمی م یحسود

 ... کردی رفت و منو شرمنده کارام م

 : لرزدی م  بیگرفته و عجخش  میصدا

 ... من...یمنو حالل کن دی نه من... تو با یحالل کنه، توا دیکه با یاون -

 : رودی اال مب یم با اندوه و سرشکستگهقکه هق شودی م دهیبر دهیمنقطع و بر نفسم

 خدااا... -

*"را حس   یام به روگونه یگود یشدن قطرات اشک از رو  ریو سراز دهمیرا به صورتم فشار م نامه
 .افتمی م مینگاه آخر نس  ادی  یوقت شودیمشت مچاله و جمع م   انیو قلبم در م کنمیم

 . شودیم  یو تداع  یکاوریر میصحنه در فرودگاه برا آن

  یصدا ی. حتکشدی در آغوشم م نیری و خواهرانه و ش  دیآیام مزنان به بدرقه نفس  میکه نس  یهمان
 . بودی م  بیقر میدارش هم برادار و نگاه نمخش 

که با متانت و وقارش مرا شرمنده حسادت و حرصم  یافرشته م،یدوست بود برا کیفراتر از  مینس
و از همان ازل محجوب و   شدیم دهیها کم دآدم نی و در ب  ایدر دن شیکه نظر یا. فرشتهکند یم

 . بودی محبوب م

 : کنمیام آزاد مسوخته نهیاز س یو گرفته آه نیغمگ

 کاش.  ی... اشتیبودم پ یچقد مظلوم... کاشک  یرفت -

مثل   چانمی پیزانو م یو دستانم ال کشمی بالشت و تخت دراز م یدار روکرده و سوزش پف  باچشمان
 ...شومی م واریبه د رهی خرو به پهلو    نیجن

 

شده  یدوزترمه  یو عقب به ُپشت گذارمی م حرفی عبوس، ب ینای مقابل س ی قال یرا رو  یچا ینیس
 . زنمی م هیتک
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به   یتعارف نا،ی خودش و س یو بر گذاشتن بشقاب خرما جلو  داردی خودش برم  یبرا  یاستکان الهام
 .کشدی استکانش م   اتی از محتو صدای ب یبعد هورت  کندی م نایس

 .  رومی ور م اهمیس  کیبا لبه تون اندازمی م  نییرا پا سرم

خودم    یاما به رو شدی سوزن سوزن م یگز گز و گاه میحالم رو به راه نشده بود و کف پاها هنوز
 تا مبادا مامان را نگران کنم. آوردمی نم

چنان  امدهیکه ن کنمی م  لیما نایعبوس س رخم یگردنم را به طرف ن ارادهی ب ،یچا  دنیبلند هورت کش با
 ام.قتل کرده ایکه گو کندیبا اخم و غضب نگاهم م

 : گزدیلبش را م یبا نگران مامان

 مادر؟ ینشد تیراه که اذ یتو -

 : اندازدی و استکانش م یبه چا یو وسواس نگاه ظیبا غ نایس

 ت؟ یچا دهیدم نکش  -

از داشتن ِ برادر   داندی اما خدا م افتمی و به طرف آشپزخانه راه م شومیبلند م  میحرف از جا بدون
 .خوردمیچقد حرص و جوش م نا،یمثل س یامالحظهی ب

با وسواس    زمیری م یرنگخوش  یچا  گر،ید زی استکان تم  کی و در  دارمی سماور را برم یرو  ینیچ یقور
 : دوزم یچشم م زانشی به رنگ و م

 !گهیه کمرنگه نه پررنگ... خوبه دن -

باز در سکوت    رومیبه هال م  یتفاوتی و با ب گذارمی م ین یچ ینعلبک  یرا رو  یاستکان چا سپس
 : زندی اش را تلخ م که طعنه گذارمی م  نایرا مقابل دست س یاستکان چا

 واسه من. دهی وقت شعار م اون یزیبر  یست یبلد ن یچا هی -

 : زنمیم یدارلبخند حرص  د،ی این  شی دعوا و بحث پ کهنیا یاما برا کنمیم یادندان قروچه یکفر

 خان داداش! ده،ی شعار رو همه م  -



 دل رهیچ

785 
 

 :افتدی اش مگودافتاده یشان یپ  یرو امیاز حاضرجواب  یکور گره

 همه شکر خوردن... -

 : کندی مداخله م انهیجووسط حرفش صلح  مامان

 . نایرو بخور س تی خب مادر، چا یل یخ -

 : چرخد ی به طرف مادرم م تی تر از دشمن با چشم غره به طرفم با جدمهربان  برادر

  ستم؟یتون نمگه من بچه  -

 :گذاردی هم م یبا مالحظه پلک رو مامان

 آخه؟  هیچه حرف نیچرا مادر... ا -

 : کندیو پرطعنه اضافه م  تلخ

خونه    ایرو بفروش ب  یخونه ُکلنگ نیا گمی ... اگه مخوامی رو م من، بد شماها ن یکنی پس چرا فکر م -
 گم؟ی آره مادر بد م گم،ی من، بد م

 .کردی مرا داخل آدم حساب نم یحت  بودی جا هستم، طرف صحبتش مادرم منه انگار من هم آن انگار

 کردی از ما خود را حساب م یخودش را سوا نایاز همان ابتدا س رد،یگی م یمهری حجم از ب  نیاز ا قلبم
 !میخواهر و برادرها نبود هیو اصالً شب

 .ناجانیبگم س یواال چ -

قصه سر دراز   نیا ای. گودهمیرا مالش م  امقهیو با سرانگشت شق  سابمیحرف مامان کالفه *" م با
 اش کرد.جمع  یبه راحت  شودی دارد و نم

 : کندیمحق دخالت م نای س باز

  نسیزیب یو پولشم تو  فروشمیرو م جان یرو بسپر دست من... خودم ا شه یو بق یکالم بگو، راض  هی -
ست... هرماه سودش رو  همهکار به نفع  نیخدا اتخم چشم منه واال به ی... توام مامان جات روزنمیم

 بده؟  نیو راحت بدون دردسر، ا میکنی خرج م
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 : دیگویم ی جانببه الهام با حق  رو

 بده؟  نیخانوم تو بگو، ا -

 :کندی م  دیحرفش را تائ  یبا چابلوس الهام

 بهتر؟  نیاز ا یچ رسن،یم ینون و نوا هیخوبه... همه به  میل ینه واال خ -

 یهابا قدم  زمی خی برم یقال یبا حرص از رو یاشان گوش بدهم ناراضبه خزبالت  توانمی نم گرید
 .مانمی در امان نم نایس  شیز طعنه و ناما ا افتمی م راه مبه طرف اتاق  نیسنگ

... حاالم  میرفتی محل م  نیاز ا شی همون چندسال پ دیدختره درست کرد با نیکه ا ییآبروی ب  نیبا ا -
 نشده... رید

مار هم بدتر بود،   شیاز ن  نای. زبان سشنومی اش را به وضوح مخردشدن یکه صدا شکندی چنان م قلبم
 که درمان نداشت.  کردی روحت را چنان آزرده خاطر م زدی با زبانش م  یوقت

  یاحترامی حرفش را با ب نیتا جواب ا کشمی م  قیو چندنفس عم گذارمی م وارید یرو ظیرا با غ دستم
وقت مامان  آن کردی نثارم م  یلیس  کردی وگرنه باز افسار پاره م کردمی سکوت م   دیندهم. آدم نبود و با
 و...  رفتی باز هم فشارش باال م

 

 شومی و داخل اتاق م فشارمی در را م رهیدر دل دستگ یبا ذکر  رمیگی م یق یافکار، ِدم و بازدم عم نیا با
 .زندی و قلبم با اندوه و درد نبض م  شومی اشک را متوجه م یهااما ُشره کردن دانه

تازه به صورت ملتهب و اشک   یتا هوا کنمی و درزپنجره را باز م دارمی طرف پنجره اتاق گام برم  به
 آلودم بوزد. 

  شی... درد زخم و نشدی تا مسلط به احساساتم شوم اما نم کنمی به پنجره مدام نفس تازه م پشت
 . شدی مدام در ذهنم با قدرت تکرار م ییو بدتر آن جمله کذا  افتیی نم  مامیزبانش الت

 :مدهی را فشار م میو با انگشتانم گلو زنمی م مبه شال  یچنگ

 خدا ازت نگذره...   -
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منصرف شوم با دو گام بلند تلفن   کهن یو قبل از ا شومیم رهی م خبه تلفن  دیبا ترد  شانیو پر مستاصل
 . رمیگی و به سرعت شماره بهاوند را م زنمیچنگ م یپاتخت  یرا از رو

  یرایخسته و گ یکه صدا دهمی ممتد گوش مدر انتظار به بوق  رمیگیدندان م ری ناخن ز  شیپرتشو
 : چدی پیاش در گوشم م مردانه

 الو...؟ -

 : زنمی م شیصدا  یقراری سرعت با ب به

 الو بهاوند...!  -

 : پرسد یم ی و بعد با لحن نگران کندی از سر ُبهت م یمکث

 شده؟ یساغر...! خدا بد نده، چ یتوع -

 : زنمیهق م و حزن یتاب ی با ب ارادهی ب

 بهاوند...! -

 : پرسدی و نگران با مکث م دلواپس

 ست؟جانم مهربانو، چرا صدات گرفته  -

بهاوندم است همان  کند،یصحبت م نی با من مهربان و دلنش قدنیکه ا یکه کس شودی نم  باورم
 با مالطفت حرف بزند.  گونهنیچه برسد ا کردی که نگاهم نم یمرد

 :کشمی را باال م امی ن یب آب

 حالم بده...  -

 : شودی م ترنگران

 افتاده؟  یمن؟ اتفاق ِزیچرا آخه عز -

 : بلعمی را سخت م دهدی دهانم را که طعم شور اشک م  بزاق
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 اومده...  نایس -

 : کشدیم یاو بعد، نفس آسوده کندی چند لحظه مکث م  وواجهاج

داره، داداشت اومده واسه  یبیشما که... خب چه ع ی! جونم به لبم کردشدهیخدا... فکر کردم چ یا -
 پسر بزرگ اون مرحوم سرمجلس باشه.  دیبا گهیم محمدآقا... رسمه دچهل 

 : شودی لبانم خارج م نیاز ب یآلودحزن  آه

  ری زور داره به واهلل... خ کشه،یم  شی ش رو پبحث فروش خونه و طلب سهم ومدهین ،یدونی آخه نم  -
 تره...زن تنها واجب  هی یبرا یخونه از هر پول و سود هیسقف  دونهی سرش مرده اما نم

 . پرسدی مکث و مردد با شوک م با

 زده؟! یحرف  نی خودش همچ -

 . رمیگیدندان م ری لبم را ز گوشه

راست برگشته تو  هیمون نداره... پسره جزء خونه یخدا مامان جاهو زد... بند حرف   نیمامان ا یجلو -
 خدا.زور داره به   یلیخونه من... خ  ایروش گفت؛ خونه رو بفروش و ب 

 : اندازمی به صفحه تماس م ینگاه یکه با نگران کشدی دار و به درازا مکش  شسکوت 

   ؟یالو... چرا ساکت -

 .اندازدیم ن یدر گوشم طن  یبا آرامش خاص  شلحن 

 .شهی م دایپ یراه هیباالخره    مه،یصه نخور مهربانو... خداکرشما غ -

 .شودی گرم م شیوایاز آرامش و لحن ش وجودم

 ...شمی آروم م زنمی باهات حرف م یوقت  بهیعج  -

 مملو از حس و عواطف دارد. شیصدا

 بد؟  ایخوبه  نیخب ا -
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 .میگوی و صادقانه م آورمیم  نییرا پا میصدا ولوم

  یسمفون هیآرومم کنه، مثل... اوم مثل  تونهی نم یزیچچ یکه ه یمن یبرا خوبه...  می لی خوبه! خ -
بهش   شهی که هم یزیبودن... چ دغدغهی از جنس آرامش و از جنس راحت و ب ی... سمفون مونهیم

 نداشتم.  وقتچیکه ه  یآرامش نیهمچ هیبه   اجیدارم... احت  اجیاحت

 :دهمیم نهیری حس د نیبه ا یشتریجرات ب  ش،یاهسکوت و هرم آرام نفس با

 بود؟  یچ میدوست دارم بدونم نذرت واسه سالمت -

نتوانستم   گریبودم و د دهید مارستانیکه در ب یبعد آن روز ماهک ی بودی که خوره جانم م یسوال نیا با
 با او صحبت کنم

 :کشدی م ین یاز ب یق یو که نفس عم شودیحاکم م مانن یسکوت ب یِلخت

 نبود، هنوز نذرم سرجاشه! -

 : پرسمیپشت خط تند م جانیبا تعجب و ه کنجکاوانه

 گه؟ی ...! خب بگو دیراست -

 : کندی زمزمه م یبا لحن خاص  گونهخساست 

 ... باشه؟مهربانو  گمی به وقتش م -

 :زنمی لب م  یبا حالت ناراض دمیبرچ  لب

 . ریقطع کنم، شب بخ  خوامی باشه... م -

 : اندازمی م امی نیب  یرو  ین یش چسوال با

 مهربانوجان؟  یناراحت شد -

با او داشتم اما درست نبود. حاال   ی صحبتهم  یبرا یشتریب ل یتما  بیدست خودم نبود، عج لبخندم
 که آرام شده بودم بهتر بود که تماس را به اتمام برسانم.
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 ساغرخانوم؟  -

 :میگوی آرام محکم م ،شینشات گرفته از لحن صدا  یو خاص بیحال قر با

 خدانگهدار.  -

پرت   یپاتخت  یو با حرص رو کنمی از جانبش باشم، تلفن را خاموش م یمنتظر حرف کهآنی ب بعد
 یبررس را رو  یبعد کفر آورمیم  رونی ب میموها یو از رو زنمی م مبه شال  یچنگ  یبا کالفگ  کنمیم
 :کشمی م میموهارج

 شه؟ی کمت م ؟یبهم بگ شهی م  یخب چ -

که   یدرحال  افتمی م میبه جان موها یبا سردرگم  شومیم  یحرص شتریام بحالت و طرز افکار بچگانه  از
 .کنمی فکر م شیپ قهیبه چند دق  شومی م رهی خ واریبه د

 میدلدار یبرا  یحرف یو او فقط سکوت کرده و حت  گفتمی من با صداقت از حس و حالم م کهنیا به
 .زدی نم

که  کنمی م یزن. گمانه ..شیهمه خودخواه نیاما بهاوند... آخ از ا کردمیساسات خرج ماح شیبرا
 به من نداشت و ندارد؟  یاعالقه چیاشتباه کرده و بهاوند ه  مینکند اصالً نس

 و عذاب وجدان بود؟  ن یسر ِد یاش هم از رو" مهربانو" گفتن نکند

 یو فکر  ظیبا غ کنمی م میدسته تقسرا به سه میموهاو رج  بندمی م مرا دور مچ میکش موها یعصب
 : شوم ی بلندم م یمشغول، سرگرم بافتن موها

شده، بعد  یجورهی کنه؟ی چشامم نگاه نم یو تو کنهی م ی... وگرنه چرا همش ازم دورگهیآره د -
 ... رهی زنگم نزد تا خبر بگ بارمهی مارستانیب

 :کنمی لحظه مکث م  کی جیو گ کالفه

 ره؟ ی خبر بگ یاز چ -

 :دهمیبا تفکر ادامه م  شومیمشغول بافتن مو م باز
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 خواد؟ی ... نکنه منو نمکنهی نگامم نم یاما االن حت کردی بهاوند قبالً بهم نرمک نگاه م -

 : بندمی محکم م میکش را دور موها زانیبا لب و لوچه آو شودی مچاله م یاز درد و ناراحت  قلبم

تا دلمم بهش   دهی انجام م ینه کار زنهی ... نه حرف م کنهی م جیو گخدا... آدمکرده به ر یبهاوند منو پ  -
 خوش باشه! 

 

*** 

مان آمده، که تازه داخل کوچه   خانمهیو زک مانی میقد  هیخانم همسا بهیچند ط یحلوا را جلو سید
 :زنمی دار و گرفته لب مخش  ها؛یچااستکان  یحاو  ینیبا اشاره به س گذارمیم

 . دیکن  ییرایاز خودتون پذ د،یبفرمائ -

 : کاودی را م میلبخند به لب سرتاپا خانمهیزک

 دخترم.  یکم ندار یاز خانم یچ یماشااهلل ه -

 : نشانمیبه لب م  یکمرنگ  لبخند

 . نیلطف دار -

 :شودی اش مدادنو مشغول مالش گذاردیم  شیزانو  یدستش را رو نیغمگ حانهیرمامان

 سرد نشه. تونیتوروخدا، چا  دیبفرمائ -

 :دهدی تکان م  یسر  یخانم با مهربان  بهیط

 امرز؟ ی سرخاک اون خداب نی... امروز رفتجانحانه یر شهی سرد نم  -

 :کشدی را آرام باال م  اشی ن یب حانهیرمامان

 ... میسر رفت هیها دم صبح بابچه  -

 : نوشدی م اشی چا اتیتواز مح یهورت هیزک
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 ست؟ ین نایآقا س -

 : زند یاش پچ مبه بخار برخاسته رهی و خ ردیگی م گرشیدست د انی را م اشیاستکان چا حانهیرمامان

 رو درست کنه...  قبر باباش موند تا سنگ  -

 به طرفم برگشت:  یخانم دوباره با نگاه معنادار هیزک

 ؟ یکنی م کاری خب دخترم، تو چ  -

 : برم ی باال م ییابرو تک

 .ن یسرکار و بعدشم خونه، هم رمی واال فقط م -

 : کندی تمام صورتش را ُپر م   شبخش ت ی لبخندرضا

 درسته؟ ،یکردی م  یور آب زندگکه اون هیو چندسال کردهل یتحص  دمیدخترجان... شن نیمرحبا، آفر -

 :دهمیتکان م یسر یهمه سوال، با منگ نیاز ا متعجب

 بله. چطور مگه؟ -

 :دهدیادامه م استیس با

 درسته؟ ،یکه معلومه اقامت هم دار طورن یپس ا -

 گریهم د  ای جا برگردم، حاال که ارشدوباره به آن  توانمیرا دارم و م سیانگل یفکرم رفت که شهروند در
وش خانه، با  سر فر هیو سم نایس یهاها و تنش با کشمش نی... بنابرانبود تا آزرم دهد ایدر دن

 .می برو  سینگلو باهم به ا  رمی را بگ حانهی... بهتر بود دست مامان ریخانه و زندگ  نیفروختن ا

 : کنمی مشغول زمزمه م یبا فکر متفکر

 رو دارم. سی اقامت انگل -
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باال انداختم که  یاشانه یالیخی خانم شدم اما با ب بهی و ط هیزک  نیرد و بدل شدن نگاه ب متوجه
به طرف    بهیو با اشاره ابرو به ط  شودی بلند م   شیزده از جاشتاب  اش؛ی چا ِدنیبعد سرکش خانمهیزک

 : روندی م یورود یراهرو

 ... میکنی رفع زحمت م گهیما د گهیخب د -

 

 که؟  نیرو نخورد تونیعجله؟ چا  نیکجا با ا -

 : بنددی لبان دو زن نقوش م یرو یاپاچهبرخاستن مامان و تعجبش، لبخند دست  با

 داشتم؟  یعرض هی اط،یح یآی م قهیچند دق هیجان  حانهیر -

 : شودی م  یمات و مبهوت پشت سرشان راه مامان

 باشه... ری خ -

 : جنباند یم یتند سر جانی با ه هیزک

 شاءاهلل. ان -

 : میگویرو به آن دو نفر م  آرام

 . نیخوش اومد -

 :دهدی رسا جوابم را م هیزک

 قربونت دخترم.  -

که الهام   کنمی جمع و جور م یقال یحلوا را از رو   ینیو س یچا  ینیمشغول س یاز بستن ِ در، با فکر بعد
 : نندینشی وسط هال م ونیزیمقابل تلو  لیمی اش با صورت درهم و بو دختر چهارساله   یرعلیبا ام

 ق...پوف خوب شد رفتن، حوصلم سر رفت تو اتا  -

 گفت:  یالیخی به من با ب خطاب
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 گفتن؟ی م  یحاال چ -

 :زنمی لب م  یحسی با ب دارمیدستانم نگه م یرا رو  ینیکه س ین یح

 نگفتن...   یخاص  زیچ -

 حانه یرمامان  ی... دلم برانمیشام تدارک بب یتا برا شومی آشپزخانه م  ی راه حوصلهی ب  سپس
 مجبور به پخت و پز بشود. شیهاچشم ییسوکه با وجود زانودرد و کم  سوختیم

 . میهم صبح سرخاک گفته بود که شب منتظرش باش هی و الهام آمده بودند و سم نایماه س کیاز  بعد

و   پزمه یقرمز ن ایقورمه و بسته لوب  یبسته سبز کیبسته بزرگ گوشت به همراه   ،یحساب سرانگشت با
 باز شود.  اشانخی تا  گذارمیدرون قابلمه متوسط م آورمی در م  زری منجمدشده را از فر

داخل قابلمه   ازیپ َمشغول رنده کردن  یو بعد از آبکش  رمیگی درشت را پوست م ازیاز سبد پ سپس
 . شومی بزرگ م

را   یموعمان یل  مو،یل یکردن چندجابا سوراخ  کشم؛یم رونی را ب  یموعمانیل شهیش   نتیاز داخل کاب بعد
 گرفته شود.  اشی تا تلخ سانمیخیداخل آب جوش سماور م

  سی به همراه نمک خ یدیتر برنج داخل تشت سف اضافه الهیپر و دو پ  الهیامشب پ یتعداد اعضا به
 برنج در آب بماند. یساعتسه گذارمی و م کنمیم

و سرگرم پختن ِ خورشت   دهمی اجاق گاز قرار م یرو  عیرا به همراخ روغن ما  ازیپ  ساعتم یاز ن بعد
 ... شومیم

 

 یاجداگانه الهیتازه را آبش را داخل پ  یمویو داخل کاسه ساالد، ل کشمیم امی شانیپ یرو یدست
با قاشق   تفاوت ی و ب   زمیریکاسه ساالد م یتو اهیسرا با مخلوط نعنا و نمک فلفل  موی و آب ل  رمیگیم

 یو نمک؛ کاسه ساالد را تو مو یشدن از مزه و اندازه بودن لکه بعد از مطمئن  کنمی اشان ممخلوط
 .دهمی قرار م خچالی

 ؟ی... شام گذاشتیانداختبو راه  -
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به لب   یاش لبخند محونگاه موشکافانه  دنیکه از د کشمی به درگاه م یسرک حانه؛یماماگ ر یصدا با
 را بشورم.  شدهف یکث یهاتا ظرف   رومی م ییشوظرف نک ی به طرف س زنمیم

 اومد... ادمی یرونیا یغذا  دیساغرپز بپزم شا یسبزقورمه هیگفتم  م،یاامشب همه جمع دمید -

 : کنمیاضافه م یآلودبا لحن حسرت  بعد

واسه  یقورمه سبز هیکه آدم  شهی نم  دایپ زایچن یا یموعمانیقورمه و ل ی سبز  سیو انگل  کای تو امر -
 خوردم، سوهاضمه گرفتم واال! زایچنیا تزا یو پ یجا ماکارون خودش بپزه... از بس اون

 : کنمیرا کنارم حس م حضورش

 گه؟ید یبرگرد یدوست ندار یعنی -

 : پاشمیش مبه سوال یازدهتلخ و غم   لبخند

با   میندار  یچچیه جانیا گهین دمامان... چو میباهم بر میبخواد خونه رو بفروشه، مجبور نایاگه س -
 !میو تحر  یوضع گرون  نیا

 !یبه ازدواج هم فکر کن  یخوای نم یحت -

 ست؟ یها چسوال نی. منظور مامان از ابردیخشک و ماتم م ارادهی ب

 : شودی م لیگردنم به سمتش ما مبهوت

 ؟ یفکر ازدواج...! با ک ؟یچ یعنی -

 : کشدی سرم با عوطفت م یرو یدست ماردانه

 اومده بودن تا در مورد تو با من حرف بزنن. نایا -

 : بلعمیدهانم را سخت م  بزاق

 ؟ یچه حرف  -

 : کندی م همانمیم یام لبخند کمرنگ به صورت زردکرده  رهیخ
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 !گهید یخواستگار -

  نکیلبه س  ی. مردمک چشمانم بازتر و حدقه زده با دستان کفشودی ُسست و دهانم خشک م میپاها
 : فشارمی را محکم م 

  ؟ی ک  ی! برایخواستگار -

 : کندیزمزمه م  نهی و طمان آرام

... به آدیو ازت خوشش م  نهیبیتورو م   تیمراسم تسل یتو ای... گوکنهی م یآلمان زندگ  هیپسر زک  -
بهت پرس وجو  راجع  مونی م یقد هیانم همساخ به یکنن... ط  قیکه در موردت تحق گهی م هیزک
خوب   یلیتو رو خ  طیوآمد داره و شراوقته با ما رفت  یلیخ  بهی ط یدونی ... خودت مکننیم
  آرهیو م کنهی وصلت م نیرو وساطت ا  بهیامروز ط  هیزک کنه،ی م دیتو رو تائ  بهی ط ی... وقتدونستهیم

 ... رهیرو بگ  یخواستگار ری تا ازم قول امرخ

 

 ... چه جالب؟نایکردند ا یمامان... از ساغر خواستگار دم یدرست شن -

 :دیگوی زده با نرمش م هیرو به الهام که درچارچوب در تک  ی با لبخند کمرنگ مامان

  انیسر ب هی  می... بذارمیدست دست کن ستینآره، گفتند حاال که چهل اون مرحوم تموم شده، صالح  -
 و حرفاشون رو بزنن بلکه ازهم خوششون اومد.

 

  یریو دلگ  یبا ناراحت شد،یم  دهید یقال ریآشپزخانه که ز کیبه کف موزا ی اندوه و فکر مشغول  با
 .کنمی سکوت م 

 بودم؟  دواریکردن آن هم حاال.. حاال که به بهاوند ام یخواستگار

. اگر بهاوند باز هم سکوت کند و از دور  .. گذشتیداشتم و چه در دلم م یچه حال دانستی خدا م فقط
در فکر بهاوند چه  ایاوست و او... خدا ری من هنوز درگ یکنم؟ قلب لعنت  کاری تماشا کند، من چ

 گذشت؟ یم
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 :کنمی زمزمه م  یب یبه دست اشعار فروغ فرحزاد را با حال قر کتاب

 وحشت آورم  یمن مثل حس گمشدگ -

 من... یخدا اما

 ...؟! دیاز من ترس شودی چگونه م ایآ

 ی جز بادبادک  گاهچیمن که ه من،

 نبوده ام  یزیآسمان چ یمه آلوده  یو ولگرد بر پشت بامها سبک

 : خوانمیبار رسا م نیو ا زنمی ورق م میگلو خیو بغض بزرگ ب  یتنگو با دل ریدلگ

  دیفرا خواهد رس یمرگ من روز -

 روشن از امواج نور   یبهار در

 غبار آلود و دور   یزمستان  در

 و شور  اد یاز فر یخال یخزان  در

غزل، دلم را به درد  نی. مفهوم اکنمی را تکرار م   تی و پرافسوس ب شودی خارج م  لبانمنیاز ب یازدهغم آه
 قرار بود زنده بمانم؟ یبروم. مگر چند روز ایاز دن عشقی ناکام و ب کهن ی. اآوردیم

 نداشت که نداشت.  یگرید  زیچ  چیجزء درد و عذاب شکنجه ه میبرا ایدن

 دم؟ یرس  جانیشد که به اچه اصالً 

 خط است؟ ته یاالنم، حال و هوا یکه حال و هوا شدچه

 :دهمی م هیبه جلد کتاب تک  نیرا غمگ امی شانیو پ  بندمی ناک مرا مغموم و اندوه کتاب

 و روزم، حال و روز مرگه!حال  -
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 ؟یدیناام قدنیکه ا شدهی چ -

 : کنمی دار و گرفته زمزمه مم آمده، خش بدون اجازه داخل اتاق  کهنیکه ناراحت بشوم از اآن  یب

 .هیحوصله ندارم سم  -

را  میهامژه ریو با سر انگشت ِاشک ز چرخانمیگردنم را مخالف او م دارد،یکه به طرفم برم یقدم با
 که کنارم نشسته است. شومی و متوجه م خوردی م آرام تکان مکه تخت  زنمی پس م

 : پرسد ی که با تعجب م کشمی را باال م  امی ن یرا ب امی ن یب انهی ناش

 ساغر؟  یکرد هیگر -

 : کشمیآه م بانهی و قر ُمردهحس 

 گذشته...  کردنه یکارم از گر -

 :دهمی بزاق دهانم را قورت م آلودبغض 

 !شدمی و راحت م  اومدی که کاش اونم نم  رهیو م آدی م  یفقط نفس -

 : کندی و نگران لب باز م ندینشیام مشانه یرو دستش

 ... شدهی چرا؟ مگه چ -

 : نالمی م حوصلهی ب

 .یچ ی! هیچ یه -

 :دیگوی م رلبیترم، بعد مکث زسکوت تلخ و تبسم تلخ با

 ست؟ ه یپسر زن همسا یستگارخاطر خوابه -

از غصه و غم  کسچ یه کرد؟یدرک م یغم  و داغ دلم را کس م،ینگو  یحرف چیکه ه دهمی م  حیترج 
 که نگران و دلسوز من هستند! کردندیخبر نداشتند و فقط وانمود م صاحابمی دل ب یحت
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آلمان  یپسره مهندسه و تو  گفتی ... مامان مادیخوشت ب دیشا  انیداره، بذار ب یبی خب چه ع -
 بهتر؟  نیاز ا ی... چکنهی م  یزندگ

  هی... برعکس سممانمی م  تیاهمی ب هیسم یهای تلخ مسکوت به وراج با تبسم  یقال یهابه گل   رهیخ
 .دمیدی در خودم نم یذوق چیمن ه زد،ی که با آب و تاب از خواستگار حرف م 

از خدات   دیو ازت خوشش اومده، با دهیندطرف پس  ؟یرو بچش  یطعم ِ خوشبخت یخوای چرا نم  -
 باشه... 

 از بهاوند از من خوشش آمده بود؟  ریغ یباشد که مرد میخدا از

 بودم؟ ی پسندم کرده، خوشحال م  یکی کهن یاز ا دیبا

 وارانه بود؟ ای! چرا دنکردمیم هیخون گر امدم،یبه چشمش ن  دیکه با یکس کهنیا از

بشود   الیخی ب  یقدر دیمن نبا یچرا دل لعنت دادند؟یبرعکس دل آدم حکم م  ریسرنوشت و تقد چرا
 که دوستم ندارد؟ یاز فکر مرد

باز   م،ی... البد با وجود مرگ نسیگریو او به فکر د تپدیم  گرید یکی  یتلخ بود تمام فکر و قلبت برا چه
   کرد؟یم  یاو زندگ ادیهم به 

که تو   یآورده... تو با اون سابقه درخشان یساغر، شانس بهت رو نیبب ؟یزنی چته! چرا حرف نم  -
 که... یسراغ دختر اومدی نم کسچیه ،یگذشته داشت

 . لرزندیهم م یرو یاو لبانم با لرزش معصومانه  کنمیم بغض 

 .دادی که روح آدم را آزار م یابه زبان ُبرانده  لعنت

چنان ادامه ها همده رانده شده بودم اما زخم و زبان که مقصر هم نبودم از خانوا  یبا اشتباه  بارکی
 گرید گاهچ یو ه دمیند گاهچیکه ه یارا از دست داده بودم. عشق، بچه  زم یداشت. همه چ

 با ُمرده متحرک داشتم؟  ی. چه فرق اورمی ب ایدن یابچه  توانستمی نم
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  فیکلمات را رد یریکه تلخ و محزون با دلگ ردیگی باالخره نفس م هیو توص  حتی نص ی بعد از کل هیسم
 : زنمی وار پچ م

 آدی م صدای ... اولش آروم و بیو کنار بزن اون  یکه تو با خواست خودت بتون   ستین  یزیعشق، چ -
... مثل من... مثل من که بعد از  یا یب  رونیاز فکر و ذکرش ب  یتونی نم گهید یشی دچارش م یوقت  یول

خودتم   و یانگار طلسم شد  ی... لعنترونی ب  امیساعت از فکرش ب  هیظه، لح هیهشت سال نتونستم از 
ناخواه  ،یمثل قبالً باش  یتونی ... نمیتا آروم بش  یزنیم وار یدرمون نداره اما خودتو به در و د یدونیم

 ... یایتا به چشم اون ب یکنی م ی... هرکاررهیگیم یاگهید  یرنگ و بو  زتیچهمه

 : پرسد یبا تعجب و ُبهت م ردیگیدستانم را م دفعهکی

 ؟ یتو هنوزم... هنوزم بهاوند رو دوست دار  یعنی... یعنی -

 :دهمیرا صدادار فرو م میگلوآب

 ست بگم هنوزم دوسش دارم، آره؟ که مسخره  ای... رون؟یب  ومدمیروزم از تو فکرش ن  هیدروغه بگم  -

 : کندی کنکاوش م  یاز مزاح و شوخ یرد یصورتم را برا  یازده اجزوق یهابا دهان باز و چشم ناباور

حس   هی  ری تو درگ کردمی فکر م  شهیکه من هم نهی... آخه تو... منظورم اشهی خدا... باورم نم یوا -
 بچگونه... 

 : کندیاضافه م یشرم کمرنگ با

 ! یعاشق بهاوند شد یجد یکه جد دونستمی ... نمیحس مزخرف زودگذر شد هی ای -

 : کنمیم ب یهم ک یآلود روو حزن  نیرا غمگ میهاپلک 

  شی پاپ  وقتچیه نیواسه هم  دی... شاستین یحس ِ من بهش واقع  کردیمتاسفانه اونم فکر م -
 نگذاشت...

 : شودی م رهیواج بهم خ و هاج هیسم

 شه؟ینکرد... مگه م یکارچ یه یول  دونستی خودشم م -
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 : زنمی م یرخندبا حسرت زه کامتلخ 

... چقد ستمین  یچقد داد زدم که من دختر ناپاک ؟یاز اون داشت یچه انتظار  یخود تو باورم نکرد -
  یرو نابود کرد... با چه رو  میتعرض کرد و زندگ انهیوحش  ایکه ارش  یوقت  نیعجز زدم چقد... کجا بود

 ؟ یها؟ با چه رو کردم،ی به بهاوند فکر م  گهید

 : کندیُبهت زده زمزمه م  رلبیز

 پس راسته! -

ادامه  جانی با ه ردیگی تر دستانم را ممحکم یاقهی در فضا بعد از دق نیسکوت تلخ و جو سنگ با
 : دهدیم

به تو و بهاوند شک داشت واسه همون  انی... شاانینداشتم شا یریمن تقص یدونی خدا... مبه -
 کرد...   تونبیهم تعق  انیشا ت؛یشگاهدانهم یمهمون  نیکه با بهاوند رفت یشباون

 : کندی با استرس اضافه م  گزدی دندان م ری آلودم، لبش را محکم زدرشت شدن چشمان اشک با

و   نیتو و بهاوند رو لو بر  یجورهیتا  دهی خبر م  سی به پل انمی نبوده و... شا  یدرست  یمهمون ایگو -
 ... نیافتی بابا خراب و از چشمش ب شیپ

 : دیگویو ملتمس رو بهم م اندازدی م امده یپر یروو رنگ زدهخ یبه دستان  یو نگران چنگ  مضطرب

. از اومد جلو در و سراغت رو گرفت..  ایارش کهن یتا ا شدی ... اولش باورم نمگفتی از تو بد م یل یخ -
فاتون رو  دنبالتون اومدم و حر ن،ی بست رفت بن  یباهم کوچه پشت یکه وقت دمی صداتون رو شن فونیآ

 جا مطمئن شدم که تو...ضبط کردم... اون

 : کندی زده نگام م*" و شرم دوباره

  ایتو با اون پسره، ارش میدیمون فهماون اتفاق افتاد و همه   کهنیتا ا یاون موقع از چشمم افتاد -
  یشد... ول  ری سال پ ستیشدم... کمر بابا شکست، مامان قد ب زاری ازت ب گهیجا د... اون یرابطه دار

  خبریبهاوند بود... ب   بیعج  یرفتارا م،یدیو با چشممون د میمون ازش جاخوردکه همه یزیچ
  اهیهمش س اومد،ی جمع ما نم  یتو میمثل قد گهیشد... د اعصابی گو و بش رو عوض کرد، ُرک خونه

 ...سوختی ده بود... دل آدم براش م ش گهید یکی و کالً انگار   دیپوشیم
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 : کندیکنج لبم جا خوش م یپوزخند تلخ انداختم،یم ن یی که سرم را پا ین یح

 !هی داغ دل منو تازه نکن سم زایچ نیبا گفتن ا -

 : پرسدی م جانیبا ه دفعهک یسرمان  یبه المپ باال  یرگیاما با خ  کندی رها م ینیغمگ آه

 ن؟ی کنم شما دوتا بهم برس یکار هی یخوای م -

 : زنمی م اشیباوربه خوش  یخندتلخ 

 ؟ یفهمی جا شد، م یدل کس یتو شهی نم  یزور -

 : زندی به کتفم م یحرص و شوخ  با

 جلو.  ادیکنم تا بهاوند با کله ب یچنان کار ن،یتو... حاال بب  یبافی َاه چقد منف -

 : گذارمی م زیم یکتابم را رو متاسف

 تو چنگت! ادیب یورد و نقشه زود هیکه با   ستی قارون نگنج  یکن، زندگ یاپردازیکم رو -

 : کندی انزجار نگاهم م با

تو واسش  ی... وقت یخاطرش بجنگعشقت بخوره فرق سرت... عشق اونه که به نی... اشیا -
 شت؟ یپ  ادیتولد ب زیشده رو م چیعشق؛ کادو پ یتوقع دار یدینجنگ

تخت برخاست و  یو ذوق از رو جانی. متفکر سکوت کردم با هبود بی و استدالش عج منطق
 دستانش را بهم کوباند: 

 نباش، بسپرش به من... یچ یجبران کنم ساغر... االنم نگران ه  خوامیمن م یدونی ... منیآفر -

به سمتم گردن   یبا حالت ملتمس ره،یدستگ دنیبعد از کش داردی به طرف در قدم برم  زدهجان یه
 : گرداندیم

  یوقت ستادمیپشتش وا خبری ساغر... شوهر من ناخواسته بهت ضربه زد... منم ب میما بهت بدهکار -
 وقتشه جبران کنم... یشده ول  ری... دیبود گناهی تو ب
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 .شودی م خارج ماز اتاق  یبخش نان یکه با زدن لبخنداطم  دهمی تکان م  یسر دیو ناام حسی ب

  رهی با درون ُگر گرفته به سقف اتاق خ کنمی و دستانم را تا انتها باز م  کشمی تخت دراز م یسکوت رو در
 . شومیم

 ...کنمی دنبال م وار یترک د تفاوتی که ب  تابدی به چشمانم م میمستق  یالمپ مهتاب  نور

 :دهمی خوردن در، دو رگه از بغض جواب مضربه با

 ه؟ یک -

 : رسدی به گوش م هیبشابش سم یصدا

 .میکنی سفره رو پهن م می... دارگهی د رونی ب ای از اتاقت ب -

 : کنمی از سر باز م اشتهای ب

 ندارم... لیم -

 : چدی پی م اشی کالفه و حرص یکه صدا ردیگیم ی کشت رهیبا دستگ ایگو

 ؟یندارم؟ بابا چرا در رو قفل کرد  لیم  یچ یعنی -

 : کندی گونه نطق متر و پچ آرام  سپس

 اومده... یک ی اگه بدون  -

 : زنمی غر م  حوصلهی ب

 َاه! گه،یبرو د  خورم،ی گفتم شام نم  ه،ینکن سم لهیپ -

 :کندی پچ مپچ  غرولند

 کن... بابا بهاوند اومده!   یخوب ایکوفت! ب  -

 : پرسمیبا تعجب و شک م  کنمی شک م میهاگوش  به
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 ؟ یچ -

 کنمی و قفل در را باز م  زنمی م یتخت جست  یاز رو دیو ترد یکه با کنجکاو دهدی قصد جوابم را نم  از
 : بنددی داخل و در را پشت سرش م  دهدی که محکم هلم م

 !شمی م عیضا نایجلو ا یگی ... نمیچرا در رو قفل کرد عشور یب -

 : توپمیم نهیبا اخم دست به س توجهی ب

 ؟ یذاری سرم مسربه  یواسه چ ،یکن  تیاذ آدی خوشت م -

لوازم   زی م یجلو یصندل  یو من را رو ردیگی ام را مو بدون مالحظه شانه کندی نازک م  یچشم پشت
 : نشاندیام مساده  شیآرا

 شش؟ یپ یبر یخوای م ختیخوشگلت کنم، با ر  کمیلحظه حرف نزن... بذار  هی -

 : کشمیم یاخسته پوف کالفه  

 اد؟ی ب یواسه چ  جانی، اکردن راثیسر ارث و م انیو شا نا یکه س ی... بهاوند با بحث هیدست بردار سم -

 : شودی و با تمرکز مشغول م مالدیپوستم م یپودر را رو کرم  انهیموذ

رو کمرنگ   شتیمجبورم آرا ،یاوردیرو از تنت در ن  اهیهنوز س ی... راستجونیمنو آبج  ریکم نگدست  -
 کنم.

 : زندی م جانشیهمه ه  نیبه ا یمحو پوزخند

 که طرف بپسنده؟ یکنیمنو ترگل و ورگل م یوقت تو دارسرمون امروز چهل بابامونه، اون  ری خ -

 : رم یگی با حرص مچ دستش را م  بارهکی

بخواد   شی که منو با آرا یپسر ه،ی چ یدونی پسند نکنه... م اهیصدسال س  خوامی نکن خواهرمن... م -
 که نخواد! خوامی اصالً م

 : پراندی م رلبی ز یبلندنچ  
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بلکه  کنمیم  یمالت رو کرم و گودافتاده اهیس ییاون چشا  ری فقط دارم ز قه،یدق هی  نی جان... بشمرض  -
و لباتم   اهی س رچشاتیهات آب رفته، زگونه  ن،یبب  نهیو تو آنگاه بندازه... بابا خودت  هیرغبت کنه بهت 

 تو خوش باشه؟  یخدا دلش به چخورده... خب بندهترک 

 . شومیم رهی خ نهیبه آ یازدهبا حالت خشک ارادهی ب ش؛ یهاحرف  دنیشن  با

 ... الغر و پژمرده شده بودم چقد

 : کندی را لمس م یو چند تار خاکستر رودی سرم م  یجلو یاز موها یاطره یرو دستم

 شده...؟!  دیسف -

 : ردیگی را طرف مژگانم م لیم یر  ظیبا غ هیسم

که به  ذارمی رو موهات م  یفندق یمورنگ  هی... ایتو غصه نخور ینشه... ول دی سف یخوای پ منپ  -
  میببر یروز هی دیصورتتم بند بندازم... ابروات ُپر شده... اوف... با  دی... تازه باآدی م دتمیپوست سف 

 ...شهی نم یجورنی... اشگاهیآرا

 

 : کنمیافسوس و اخم مداخله م با

 .مینره ماهنوز عزادار ادتی -

 : دیگویم یت یتبسم و نارضا با

  ن،یشیآب م نیتو و مامان... جفتتون دار کردنی زندگ  نیبه ا ستین یواال به خدا بابامون هم راض -
  ستیقرار ن گهی... بابامون به رحمت خدا رفته، دگهیاستخون... بسه دپوست  نیماه شد هی نیا یتو

از   یردلم واسش تنگ شده، اما کا  می لیدخترشم دوسشم دارم بابامه... خ م؟یبر نیماهم از ب
منم که خونه شوهرمم با   کنع،یرو م  شیکه داره زندگ نای جزء دعاکردن براش... س آدی مون برنمدست
  ،یزینه چ  ینه مهمون  ی حیکنج خونه، نه تفر نیهام سرم گرمه... تو و مامان تک و تنها افتادبچه 

  دنیپاش دهگرد ُِمر کنمی همش حس م جان یا آمیم ی وقت  یدونیهمش غصه، همش آه و غم... م
 ... جان یا یجا یجا
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  ی. حرکات فرز و تند دستش روگذارمی هم م یپلک رو یقدر یو با خستگ شومی ناچار ساکت م به
 . رفتی مالش م یو دلم از گرسنگ کردمی صورتم را حس م

 داشتم.  لی حاال م  بیغذا خوردن نداشتم اما عج یبرا یی اشتها م،یصبح که سرخاک بابا رفته بود از

 : کنمی را باز م میهاپلک یو مغموم ال شومیکوچولو م  مینس هیکردن متوجه گر  زیتگوش  با

 !کنهی م هیداره گر مینس -

 : زندی خونسرد لب م هیسم

 .کنهی م هیخب بچه کارشه، همش گر -

 : شوم یم رهی به در خ ینگران  با

 .آ..  میبر دیتموم نشد، با -

 : کندیاشاره م نهیو با ذوق به آ کشدی عقب م  تیرضا با

 و؟خودت  نیبب  -

 یرو ینی چ ؛یصورت و رژکالباس  یدیسف دنیکه با د کنمی م  لیما نهیگردنم را به سمت آ حوصلهی ب
 : اندازمی م امی نیب

 خبره...!چه -

 

 چشه مگه؟ -

 :کشمی م اشع یضا کرم و رژلب  یو آهسته رو کشمی م رونی ب یاز جعبه چند برگ دستمال کاغذ یکفر

 ؟نداره تیکارا خوب   نیو ا میما عزادار یدونی اما نم ،یبلد یشگریآرا رسرتی خ -

 :کشدی م یپوف  ظیبا غ کالفه

 برو...  ای... ب ایکه... ب یگند زد -
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و بعد با صاف کردن و فرو   کنمیم  زی را با دستمال مرطوب تم شودیم دهیهم د مل یچشمانم را رد ر ریز
 : کنمی در را باز م رهیگرفته دستگ تمیر ی با قلب ام،ی داخل شال مشک میفرستادن موها

 . هیسم ایب -

 : رودیم یاغرهچشم

 زحمتتم... فهیکوفت! ح  -

 :بلعمی دهانم را آرام م بزاق

 کم غر بزن... زشته. -

که در هال داشتم از  یدیو در همان حال با د میو بعد من پشت سرش از اتاق خارج شد هیسم اول
 لبانم نقش بست.  یرو یلبخند محو ارادهی به بغل، ببهاوند سرپا و بچه دنید

خواباندن   ی ش برادر آغوش  میدادن آرام نساز تکان  اشکردن یبود و پدر مینس یبرا یخوب   پدر بهاوند
 آن طفل معصوم بود.

 وارد آشپزخانه شد.  ظی نازک کرد و با غ  یما پشت چشم دنیکردن سفره بود که با دمشغول پهن  الهام

 : کنمی زمزمه م  رلبیز

 برو کمک مامان. هیسم -

 هیبه بق یسالم یپاچگکند، با تکان دادن سر از کنارم فاصله گرفت که با دست  یسوال کهنیا بدون
مقابل بهاوند مکث   یتنگبا دل ان،یدرهم شا یهاو اخم  نایس یدادم و بدون توجه به چشمان جد

 کردم: 

 بغلم؟ یدی رو م م ینس -

 : کندینثارم م  یمهربان  لبخند

 سالم. کیعل -
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را به سمتم  میکه نس دهمی تکان م یو در سکوت سر کشمی شالم م شهی ر یرو یدست زدهشرم 
  یح یبا لبخند مل رمیگی را در آغوش م پوشی و با ذوق دختر صورت  کنمی زده دست دراز م . شوق ردیگیم

 .کنمی م یآرامرا ماچ   دشیگونه سف

 .کردی و دلربا م  نیری ش *" او را شو درشت  اهیس یهاچشم

 تو فسقل؟  یچقد ناز ی اله  زم؟ی عز یوا یوا -

 

ام را باال  چانه یکه با خنده آرام کندی از خودش بروز م یو اصوات نامفهوم  شودی آرام باز م شیهالب
 :کنمی م  نییو پا

 بگو بابا...  ؟یحرف بزن یخوا ی م ی... الهجانم  -

 :کنمی را با ادا باز م دهانم

 بــابـا؟  -

 : ردغی زبانش م  ریو حرص ز ظی با غ  نایس ناگهان

 برو کمک بده به مامان.  ایساغر... ب  -

 : کنمیکج م یرو به بهاوند صامت سر تفاوتی به تشرش، ب   تیاهم بدون

 غذا بخوره؟ تونهی م مینس -

 : بنددی تبسم پلک م با

 !اوردهی و نرم... هنوز دندون در ن یآبک  یزای فقط چ -

 : زنمی پچ م  رلبیو ز ردیگی عمق م لبخندم

 !یبادرک وشعور  یچه بابا -

 : زندی باز هم تشر م  نایس
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 ساغر...؟  -

 : میگویم هیو با صورت مچاله رو به سم  رومی به طرف آشپزخانه م   یو کفر کالفه

 .میبدم به نس  زیبرنج و فقط آب خورش بر الهیپ هی -

 :گذاردی م یغذاخور ز یم یرا رو هایسبد سبز هیسم

 باشه...  -

 .بودی م سید یپلو رو دنیدرحال کش حانهیکه مامان ر رودیبه طرف قابلمه م سپس

 : داردیرا مقابل مامان نگه م الهیپ

 بدم دست ساغر.   زیبر کمی -

خورش  آب یفرز با مالقه مقدار هی که سم زدیریم یاشهی ش  الهیپ یپلو تو یکم  ریگبا کف  حانهیرمامان
 :دهمی اشاره م  و رسا  یرگیکه باخ زدیری م مینس  یپلو یا روبود ر  ایتر و بدون لوبچربرا که کم

 .زی نرمش هم بر یاز اون گوشتا -

 : پرسدی با تعجب م هیسم

 بخوره که.  تونهیبابا دندون نداره، نم  -

 : فرستمی به امتناع باال م یسر

 بهش بخوره.  دمی م کنمی ش مله -

 .اندازدیم  الهی پ یدوتا گوشت تو  تی در نها کندی م یخورش را وارس یهاتو قابلمه با مالقه گوشت  سر

 

 :میگوی م عیکه سر دیآیقاشق کوچک به طرفم م با

 دستام رو بشورم...  رش،یبگ -
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 رفت!  یله بچه شدله -

و بعد   شورمی نم را تند م دستا ییشوظرف  عیبا ما نکیو فرز و چابک در س رمیگی م دیالهام را ناد طعنه
  نیرا ح  شیپلو یغذاخور زیم  یو رو رمیگی م هیرا از بغل سم میاز خشکاندن دستانم با حوله؛ نس

 تا سرد بشود. کنمی کردن فوت مله

 : رم یگی م مینس  یصورت  یهاقاشق را مقابل لب  جانی با ذوق و ه نشانمیم  میران پا یرو سپس

 جون؟آ آ... باز کن فسقل  -

 : میگویبا خنده م کنمی دهانش فرو م  یکه قاشق را ال خنددی م حی و مل  نیریش

 ست...خوشمزه  نیبب  بخور گلم..  نیبه... آفربه ،یآ -

 : کنمی کرده دوباره قاشقش را ُپر مو بشابش ذوق  جانی ه با

 به...به به...کوچولو.... به میآ آ باز کن که قاشق پرواز کنه نس -

 بذار بچه قورت بده بعد تو دهنش بچپون.  -

 

آرام آرام تکان   اندنشی م مینس  یو خواستن   نیریبه صورت ش ینگاهمیاز تذکر مامان، ن متعجب
 : شومی و متوجه م  خوردیم

 ... ایگیمِا راست  -

 :میگوی م یزی با خنده ر بعد

 چقد دنگ و فنگ داره ها... یداربچه  -

 : کشمی *"را نرم م اریاختی ب ه،یباد کرده سم یهالپ  دنید با

 ... بخورمت؟ یگوگول خورهی م واشیخداجون، چقدم ناز و   ییوو  -



 دل رهیچ

811 
 

 : فرستمیش محلق   یقاشق را تو یفتگی که با ش کندیرا باز و بسته م دهانش

 ! نیآفر  ،یگ بشبه بخور بزر من... به  یگوگول یگشنشه... اله یوا -

نگاه مات و   دنیکه با د شومی م حانهیدار مامان رو نم رهیمتوجه نگاه خ  بارهک یباال بردن گردنم  با
 :کشدی م یآه تلخ  بازم؛مهیدهان ن

قدوقواره هم دیاالن با بودیخدا، اگه بچه خودت زنده م ی... ایدیبهش غذا م یچقد قشنگ دار -
 باشه، نه؟ یرعل یام

 :دهمی تکان م  یتلخ و محزون سر ارادهی ب

 آره...  -

بودم و اما چندماه اندک با او خو گرفته بودم و   دهیکه هرگز ند ین یجن ادیفکر گذشته فرو رفتم با  در
 م بود. تلخ و سخت  یروزها  یدلخوش

 کرد. خیغذا   ن،یایمامان... ساغر ب -

 . شومیبه دست از آشپزخانه به همراه مامان خارج م الهی پو   رمیگی بغل م اطی را با احت مینس  محزون

و مامان هم کنار   نمینشی گوشه سفره با فاصله مقابل بهاوند م  نا،یبودن کنار س   یبه خال  تیاهم بدون
 .شودی م  ریگ یجا نایس

هرکدام نشسته بود و فقط بهاوند تک و تنها گوشه سفره    شیها و شوهرهاو الهام در کنار بچه هیسم
 .کرد ی م یباز شیبا غذا

 : زنمیو آهسته پچ م رلبیز م،ینس یپر کردن قاشق برا  نیح

 غذا بدمزه است؟  ،یخوری چرا نم  -

 : پاشد یم یااما گرفته نهیلبخند طمان ری ز سربه

 نه خوبه.  -

 :گذاردیدستم م یاز پهلو را جلو یبشقاب حانهیرکه مامان گذارمی هم م یرو  یپلک
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 بخور.  -

 : ردیگی زده دستش را مقابلم مبهاوند معذب و شرم   بارهکی

 کن.  لی بده راحت غذات رو م  ومیام... نسشرمنده  -

 : کنمی م ینچ  انیصدقه گو  قربان

 کرد! خینکن با غذات...  ی... توام بازخورهی جون داره غذاش رو مراحتم بابا... فسقل  -

 . آورمی خودم نم   یاما به رو شومی خودمان م یرو انیشا یو الهام حت نای س نینگاه سنگ متوجه

  مویقاشق متوجه اندازه ل نی با اول زم یری م میپلو یو رو کشمی بشقاب خورشت را جلو م   تیاهم بدون
  یسبزمزه قورمه یچقد دلم برا یوا " میکه بگو رم یگیخودم را م  یاما جلو شومی م رشینظی و طعم ِ ب
 ها"تنگ شده

  بارهکیکه بدون مالحظه   اندازمی ابرو باال م  هیسم شخندیاما ن  شومیمشغول م یسکوت به آرام در
 : دیگویم

 شرهرتون؟  نیری م  یک نایس یراست -

 

 : کندی بلغور م یو با اخم و بددل  ردیگیرا مقابل دهانش م  یرازی از ساالد ش یقاشق

 هستم واسه سر و سامون دادن کارا... چطور مگه؟ یاهفتههی -

 :دیگویم هوای ب  یزیر  طنتیبا ش  هیسم

 . ادیقراره واسه ساغر خواستگار ب یدونیآخه راستش م یچ یه -

  زنمیزل م هیبه سم ی فیو من با اخم ظر شودی هال و سفره حاکم فرما م یدر فضا ین یسهمگ سکوت
  نیامشل چهل پدرمان است، ا یکه بهاوند هم مهمان است و از طرف یوقت و اد شب نیکه چرا در ا
 !زندی م فکرانهی حرف را ب

 : کندی م  دیرا تول یبد یکه صدا کندی بشقاب پرت م  یقاشق و چنگالش را با حرص رو نایس
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 گه؟ی م یدخترت چ نیمامان... ا -

 : کندی لب باز م  زیآمحالت مسالمت  و بعد با کندی م هیبه سم یاخم  یحالی با ب  مامان

مراسم هفت باباتون   یمون، ساغر رو توکوچه هیهمسا خانم،ه ی... پسر زک ناجانیس ست ین  یخاص  زیچ -
 ...رهی اومد تا اجازه بگ خانمهیو خوشش اومده... امروزم زک  دهید

 : پردی با خشم وسط حرفش م نایس

 دهیحرفا رو بزنن... واال از شما بع   نیا دیو نبا میما عزادار دوننیکرده پاشده اومده... مگه نم جای ب -
 مادرمن؟  انیاونا ب  یمامان... چرا گذاشت

 :دیگوی م نایرو به س یبا خونسرد الهام

  زیچههم  ی... وقترهی ... پولشم از پارو باال مکنهی م یداره... پسره مهندسه و آلمان زندگ  یب یچه ع -
 جلو راهشون؟  میچرا سنگ بذار گهیتمومه د

  خوانیعقد بکنن که فقط م یزود ستیبندخداها هم قرار ن  نیضمن چهل باباتون تموم شده و ا در
  یخبر چیوقت هنوز ه ... بعد. اوناسیجوراصالً باهم تفاهم دارن، ندارن چه ننیبکنن و بب  یصحبت  هی

 !شهی مزده ن  یبابا هم حرف امرزی. مطمئن باش تا سال خداب رسمه..  هیبابا  ؟ینشده تو داغ کرد

 هیدهان باز کنم، سم خواهمی تا م کنند ی م تن ِمن مو بدون صالح  دوزندیکه م کنمیم یاقروچهدندان
 : کندیمداخله م  یشتریلعاب ب یهم با آب و تاب حت

پسره...   هیاوک یآلمانه... اوک یسازن یماش  دار کارخونهپسره سهام  ده،یخانم شن بهی تازه مامان از ط -
 بهتره...  جانیاز ا یلیجا خ اون دونهی کرده وم  یتازه ساغرم خارج زندگ 

 

  کردیو وانمود م زدی نم یحرف  چیه کهن ی. اکردیام مکالفه اشی ری بهاوند و سر به ز نیسنگ سکوت
 به من ندارد؟ یاندارد... نکند جدًا عالقه یت یاهم شیبرا

سفره   یپا  یرا جلو  یآب کوچک شهیکه بهاوند در سکوت ش دهمی را م مینس یو مغموم غذا  یعصب
 : کندیگرفته زمزمه مو خش  دهدیهل م
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 شده... تشنه -

با   انیکه س رمیگی م میآب را مقابل لبان نس شهیو سر ش  کشمی م یق یمخمصه نفس عم نیاز ا یبرزخ
 : دهدیمخاطب قرارم م تیجد

 تو؟! یراض -

 :دیگوی م یکه الهام با خرسند کندیم یگرید الی ها خاست اما آن  ظیاز خشم و غ  سکوتم

 رو رد کنه؟  یآپشن نیپسره به ا ستوونهیمگه د ه،یمعلومه که راض -

 : کندی باز هم مصرانه دخالت م نایس

 ساغر...  یهو ؟ی زنی چرا حرف نم -

 : زندیم میهم متعاقب صدا هیسم

 ... ساغر...؟گهی ساغر...! جواب بده د -

 خشم به ستوه آمدم و گر گرفته با غضب سرم را باال آوردم.  از

عقد   انیمحال بود سر جر  گریباشم... د انیجر نینبود که موافق ا نیبر ا لیبهاوند سکوت کرد، دل اگر
 . میایو ازدواج کوتاه ب 

 : چرخمی به طرفش م  فیظر و اخم یصورت جد با

 به زبونتون؟  یچرا همش ساغر ساغر بست  ..هیبله... چ -

 : شودی کورتر م  نای س یکور ابروها گره

 ه؟یبگو، حرفت چ کالمهی -

 :زنمی م یصدادار  پوزخند

  یشخص  یزندگ  یتو ن،یدی نظر م خوادی دلتون م یمهمه! نه واقعًا مهمه براتون... شماها که هرطور -
 ن؟ یخوای همه سال نظر م نیحاال بعد ا د،یکنی دخالت م  هیبق
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 : کندیو کلمات را با حرص ادا م کندیم یابا رنگ کبود دندان قروچه نایس

 !کنمی درستت م ، یسر شد رهیخ  یل یخ -

 

  نییتع مینکرده بود برا یبرادر گاهچیکه ه ی. تا چه زمان اجازه دهم برادربارکیهم  ونیش  بارک ی مرد
 بکند؟   فیتکل

 :کنمی دستانم جابه جا م  یرا رو مینس

... عمرًا هم ازدواج کنم... سیانگل گردمی برم  گهیمن چندوقت د ،ی...! گمون نکنم بتون یکنی درستم م -
 ! دیاری در ن یباز رتیواسه من غ خودی پس ب

 :شودی باز م   شی گره ابروها مبهوت

 ؟ یدلت خواست بکن  یکه هر غلط یاخانوادهی در ضمن مگه ب  ؟یگی چرا چرت و پرت م -

 : سابمیهم م یکرده لب رو داغ  ن،یهمه توه نیاز ا کردهداغ

  ،یابونی. بگو خنشده بازم بگو... نذار تو دلت بمونه..  یت خال ... اگه عقده کالی...! خوبه بارخانوادهی ب -
 فاسد ناپاک... 

 : کندیم ی انی مثالً پا در م انیشا

 خواهشًا! دی... حرمت سفره رو نگه داردیا ی.. کوتاه ب.گهیبسه د -

 : پرانمیم انی همراه با متلک رو به شا یواضح شخندین

 ها؟به حرمت  یزنی گند م شهیکه خودسر هم ییما؟ شماش یداشتنم بلدحرمت نگه  -

 : کاودی را م  میسرتاپا یبا صورت درهم و گنگ انیشا

 ؟ یکنی م یرو سر من خال  هیمن چه... چرا حرص بقبه -

 : سابمیهم م  یدندان رو آلودغضب
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...  می زندگ کردند و گند زدند به  یکه در حقم بد  یاونا وقتچ یه امرزی من... ساغردختر محمدآقاخداب -
حق   کسچی ه کنمی م دیتاک کس،چ ی... هییبه اون باال کنمی . واگذارشون مکنمی حالل نم وقتچ یرو ه

 ...آمی کوتاه نم گهیبکنه... چون د جای من دخالت ب  یزندگ ینداره تو

 :دهمیبا منظور و راسخ ادامه م کنمی رد و بدل م انی و شا  نایس نیب  ینگاه  یو جد درنده

 نکنم.. کاری کنم چ  کاریو نطق کنه که چ رهی بگ میبرام تصم یکس دمی به بعدم اجازه نم نیاز ا  -
 رو از آب بکشم...خودم  میگل  یجورخودمم بلدم چه

را   مینس دهیکه مامان ترس دیآی و با گام بلند به طرفم م شودی سفره بلند م  یاز رو نیخشمگ  نایس
 :ستدیای و نگران وسط ما م ردیگیم

 ن؟یبه جون هم افتاد هیشماها، چ نیم کردبسه، به روح باباتون بسه... ذله -

 : توپدی تکان خورده و صورت برافروخته سرخ م  نهی با قفسه س نایس

... بافه ی ر و ور مش قدنیداداش بزرگش ا یجلو کشهی . خجالتم نمش دراز شده دختره..زبون  -
 ... رونی گورت رو گم کن... بجنب گمشو برو ب جانیاز ا االنن یهم  االی ،یرو گم کن گورت  یخوایم

به طرف   تی با عصبان  ردیگی را باخشونت م  میبازو ه،یمامان و بق یهابدون مالحظه به صدازدن سپس
 : کشاندی م  یخروج

 ... گمشو...ی که ازش اومد یبرو همون گورستون ،یو آدم نشد یدیسفخودسر و چش  قدن یحاال که ا -

 کشمی م رونیرا از دستش ب   میکه محکم با خشم بازو رسدی جانم به لب م ری همه حقارت و تحق نیا از
 :توپمی کاذب م جانیاز استرس و ه تابی ب  یتند شده و قلب و با نفس 

دلت   یهر غلط  یتونی م  ستیبابا ن  یچون فکر کرد ای...  ینوحرف راست رو بش ی! تحمل ندارهیچ -
 اد؟ یو منم صدام در ن یخواست بکن 

 : دیآی بحث م  نیماب یجد بهاوند

 ... آروم باش مرد مومن. نایقباحت داره آقا س -
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 هیبه بق  تیاهمی که ب بودیم  ادشیکه نشان از خشم ز شودی مدام باز و بسته م اشی نیب یهاپره 
 : دییسایهم م یدندان رو  یخطاب به من با پرخاش و برزخ

 از خونه ما گمشو...  االی... آبروی گمشو ب -

که حد ندارد اما بدون توجه به عالئم هشداردهنده  شودی ُسست م  میو پاها کشدی م ری چنان ت قلبم
 : پاشمی و زهرکالمم را به جانش م ستمیای بدنم؛ مقابلش م

 تنها...  یخونه مال ماست نه فقط تو  نینه من... ا یوع بره، ت دیکه با یاون -

ام عقب و به سمت چپ  گونه ارادهی و ب  دهیکه ترس ردیگی ش را باال مدست راست  یکمال ناباور در
 .شودی م لیما

چشمانم را باز کردم   ینبود، ناخودآگاه ال  یلیاز چک و س یخبر  یبودم اما وقت  اشی لیمنتظر س  هرآن
 در دست بهاوند مات و مبهوت ماندم.  ریمچ اس دنیکه از گوشه چشم از د

هم سرخ در آب  شیهاچشم ید یاش فشرده و سفبا فک بودی و سرخ م یبهاوند کامالً جد  صورت
 یبا عرق درشت رو  نایشده بود که س رهیخ  نایزدن با ُابهت و تذکر به س پلکی . بشدیم دهید
 : دیتوپ  نهیبا خشم و ک دیدستش را عقب کش  ظیبا غ اشی شانیپ

 ؟یدیما دخالت نکن آقا، فهم  یوسط؟ ها... تو مسائل خانوادگ نیا یگیمی تو چ -

 :دیگوی م  ینیآرام اما سنگ یدو رگه از غضب با صدا یبا صدا بهاوند

که توش پر از گرگ   یاونم شهر ؟یکن آابونیوقت شب، خواهرت رو آواره کوچه خ نیدرسته ا نیا -
 ش؟ ی بفرست  یکارنداره، با ندونم  تیمردا هم امن ی برا  یست و حتدرنده

 : زندی آخر م  میبه س نایس

 از؟ یته پ ای یازیسر پ ؟یبه توچه... تو مگه ُمفکش -

 : ردی گی را م میو غم بازو یبا ناراحت حانهیرمامان

 شر درست نکن...  ا یب برو تو اتاقت...   ایب -
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 : دیگوی م یرو به بهاوند با لحن آرام و نگران  سپس

 سر سفره.  میبر  ای پسرم ولش کن... ب -

 بهاوند تلخ تلخ است:  جمله

 ... کنمی رفع زحمت م  گهیممنون خاله، من د -

 : کندیرو به مامان زمزمه م یو با تلخ رودی به طرف راهرو م میگرفتن ِ نس با

 . ریبخشب  -

  رومی و به طرف اتاق م دهمیتکان م نایس یبا تکان دادن پرتاسف سرم برا یتلخ و پراسفبار  پوزخند
 : شنوم ی گرا مکه عربده بلندش را سطه

 تو رو صبح من مشخص کنم.  فیتا تکل  یآی نم رونی از اتاقت ب -

  چرخانمیرا دوبار در قفل م دیو کل  شومی و داخل اتاق م   شمپای م شی به رو یبار پوزخند صدا دار نیا
  ریبا غم سراز میهاشده پشت پلک جمع  یهااشک دهمی و اجازه م دهمیم  هیو سرم را به در تک

 بشوند.

  نایو تعصب س یشتر نهیبروم... ک رانیاز ا شهیهم یبرا دیامشب حجت را بر من تمام کرد، با برادرم
 میقد براآن دمیکه امشب د یو حقارت  ری غرور و خرد کردن تمامم... تحق متیگران تمام سد. به ق میبرا

 از او ِبُبرم.  شهیهم یگران و پربها بود که برا

 

ام کنج  با برداشتن پاسپورت و شناسنامه  بندمیدر ِ چمدان را م غیوج  یچشمان پف کرده و سردرد با
 .کنمی م میصبح تنظ شش  ی را برا امی و ساعت گوش گذارمی اتاق م وارید

ام را  بکند و وجه  فیو تکل نییتع میبرا یبرده که نبودم که هرکس ماندم،ی نم  جان یلحظه ا کی گرید
 خراب بکند. هابه ی غر شیپ
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 : نالمیاز ته دل داغان م کنمی اش را باز م پنجره ی و ال رومی به طرف پنجره م  حالی و ب گرفته

 کردن و... یکه حق انتخاب داره حق زندگ یآدم هیآدمم...  هیبار حس کنم، منم  هینشد  -

 :زنمی زده و تلخ لبخند م غم ش؛ی شماره آشنا دنیکه از د  لرزدیدستانم م  انیتلفن در م بارهکی

 فقط دعا.  کنمی دعا م -

 : رم یگی باال م  یو سرم را تا انتها به آسمان مهتاب کنمی قطع م  یحوصلگ ی را با ب  کونیآ

 ...نمیروز رو بب  نیتا ا دادمی و نجات نم... کاش خودم مردمی کاش م  -

 . لرزدیدستم م یکه دوباره تلفن در ال کندیچشمانم دوباره ُشره م   ریاشک از ز زی ر قطرات

. هرم  گذارمی دم گوشم م یریبا سکوت و دلگ  فشارمیسبز را م کونیو آ کشمیرا محکم باال م  امی نیب
 : کندی نجوا م یابا ُتن بم و گرفته یوقت کندی و  رو م  ریاش از پشت خط، قلبم را زمنظم مردانه

 ؟ یخوب  -

 :زنمی با حزن پچ م  ناخواه

 . تیبود نه واقع  ایرو هیاما اون فقط،  ، یکه منو دوست داشت  دمید ای رو یبار تو هی -

 : پرسدی مکث مبهم م با

 حالت خوبه؟  -

و ُرک حرف دلم را به او بزنم تا بعدًا حسرت امشب را تا ابد در دلم نکوبم که   پروای ب خواهمیم امشب
 کردم. غیجسارت و شهامت گفتن ِ حرف دل را از خود در یب  یآمد ول  شی پ یفرصت 

اما اون  ی ریمی براش م  یدونیاون دوستت نداشته باشه... م  یول  یدرد داره عاشق باش  یدونی م -
 ...یدلش از سنگه اما بارم دوسش دار

 : کنمی داغان و ناتوان زمزمه م یو با دلخور ترتلخ 
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 ،ی که دوسش دار یدردناکه اما از دست دادن کس یاکه بهش وابسته  یاز دست دادن کس -
 تره...دردناک  ه،یرحمی ب

 بدهم:  امیام را التتا وجود ُگرگرفته  کنمی استشمام م رونیتازه ب  یاز هوا ینفس

 .کسچی که من دارم رو درک کنه، ه  یاحساس پاک تونهی نم کسچیدلخورم... چون ه م،ن یغمگ -

 من:  بیقر ی تنها یهامرد شب  لرزد،ی م  بیعج شیصدا

 ... کنمی )ع( درک م نی... به حس کنمی درک م -

 : زنمیهق م  یبا مظلوم صدای و ب رودی قلبم باال م  ضربان

تاوان رو دوست   ن یچقد تاوان داره اما من با تموم وجود ا ا،ی آرزو و رو هیبه   دنیرس میدونی ما نم  -
 تونم؟ ی... م شهیبه تو، پس بدم... م دنیتاوانش رو با رس خوامی دارم و م

 :اندازدی م نی گرفته در گوشم طن دار و خشزنگ  شیصدا

 .. تو رو به جان بهاوند نکن... نکن با دل من مهربانو. -

 : شودی و تنم داغ و ملتهب م دهمیرا سخت فرو م میگلو آب

 واسه رفتن... بندمی ساعته تو اتاق دارم چمدون م هی -

 : دیآیام موسط جمله  یابانه ی لحن قر با

 ؟ یبش راهمهی ن قیرف یخوای م -

 : ردیگی و پوستم داغ و ُگر م وزدی به صورتم م   یبی حرارت عج افتد،ی به شمارش م منفس 

 بمونم.  قیرف  خوادینم گهیدلم د -

 : کنمی که بدون مقدمه لب از لب باز م کندیم حکم مانن یبتلخ  تبسم

 ...  آرمی خودم م  شی... بعدشم مامان رو پ شهیهم یبار برا نی فردا صبح عازمم... ا -

 :دهمیمو حرص ادامه  یریبا دلگ اشی سکوت لعنت  با
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 . دمیتازه فهم  نویا دنه،یعشق به هرگز نرس -

 : کندیدار زمزمه مخش  یامردانهبغض  یبا صدا  بارهکی

 چه کنم؟  ینفسی ب نی ا یمن تو ،یاگه بر -

 : زندی نجوا م یآلود با ولوم زبرکه بغض  زند ی خشکم م ناباورانه

 بشم؟  نفسی ب آدی منه مهربانو... دلت م  یهاتو، نفس  یهوا -

و   چسبدی و زبانم از شدت ُبهت به سقف زبانم م زندی گلو و دهانم تند تند نبض م  انی م یجا قلبم
 .شودیبازتر از معقول ممردمک چشمانم 

 ؟ یو خواستن نیر یاعتراف ش  نیا بهاوند

 ا؟ یری احساس پاک و ب بهاوند

 :میگوی مات م  دهزجانیبا هرم تندشده و ه ارادهی ب

 ...؟!یگفت  یتو... چ -

 : زند یاز پشت خط دم گوشم پچ م ین یآهسته و نرم با لحن دلنش کنندهمسخ

 مهربانو...   یم بشنفس هم خوامی م -

 :زنمی شده لب م  سنکوب

 ...یمن... تو... وا یمن... خدا یخدا -

 : خنددی تو گلو م مردانه

 م؟ یکن یرو ملکوت   وندمونیپ میفردا بر ، یچمدون بست -

 

 :میگوی با عشق م   بندمیرا م میهاچشم یال یحدی ب  یو خوش یرپوستیبا حس ز ناخودآگاه
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 بله. -

و هردو   ستی جوان عاشق ن یاز دختر و پسرها یدست کم مانیاست حال و هوا بی. عجخنددی م  باز
 .میدنبال سرنوشت هم هست نیری ش یبا عواطف پاک و خواستن

 : کنمی ا با صداقت و عشق زمزمه مقلبم ر حرف

 . یاز چشمام بخون نویا یتونی دوستت دارم، به واهلل م یل یمن خ -

 : کشدیم یهوای از ب  یق یعم دم

سر قرار... آدرس محضر رو برات    ای ست ساغرجان...  فردا صبح بحس دو طرفه  نیبانو، ا دونمی م -
 .فرستمیم

 :زنمی پلک م  یخوشنود با

 چشم...  -

 

قد در آن دانمی چه موقع تلفن را قطع کردم چه زمان از ساعات شب رد شده بود اما فقط م دانمی نم
 که حد نداشت. کردمی م  ریها سو در آسمان نیری خلسه ش

 

و با   میآیم  رونی شده از هپروت بواج مسخ واذان صبح را داده است. هاج  میآی به خود م یوقت فقط
 .اورم یتا نماز شکر را به جا ب  چرخانمی قفل در را م یحظ و حس وافر

بهاوند بودم، به  نیدلنش یهاحرف  جیو بعد از وضوگرفتن که هنوز مسخ و گ شومی م اطی ح داخل
 . شومیرو به رو م حانهیرکه با مامان رومی طرف هال م

 مامان؟  یشد  داریب -

 گرفته و مبهم است:  شیصدا

 اصالً خوابم نبرد. -
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کنار   اطی او را داخل ح شیهابا گرفتن ِ شانه  نیرا پنهان کنم، بنابرا  یزیاز مامان چ دیآی نم دلم
 : کنمی همزمان لب باز م کنمی م  تیحوضچه هدا

 بهت بگم...  یزی چ هی دیمامان با -

 

*** 

 

 کنمی در سمتم را باز م امی مشک فی بعد از برداشتن ک  کشمی م  رونی فرمان ب ریاز ز یحالی را با ب  چیسوئ
 . شومیم ادهی پ نیو گرفته از ماش 

با ابهت و آرام به   خوردیاز گل نرگس در دستش به چشم م یاکه دسته یرا لبخند به لب درحال  بهاوند
 : دیگوی و چشمان براق م جانی بعد با ه داردی طرفم گام برم

 شما.   نیکنی نداره، جبران مافات م  یبی خب ع ی. ول.. نایکرد رید قهیسالم مهربانو... ده دق کیعل -

 : نشانمی به لب م یلبخند کمرنگ شیتشو با

 گال مال منه؟ نیا -

 : رد یگیها را به طرفم مآن گل  ایزده و حجب ح گل و سپس با شرم سرعت سرش را به طرف دسته  به

 عه.مال توِ   نمیرفت... ا  ادمیپاک -

 : کشمیم  ین یب  رینرگس را ز رینظی ب  حهیبا ولع و شوق را رمیگیدستم م یحرف دسته گل را ال بدون

 ممنونم...   -

 : پرسد ی و مضطرب م یبا نگران  شودیم مرنرمال یکنکاوش در صورتم متوجه اوضاع غ  یکم  با

 ده؟ ینه؟ چرا رنگ و روت پر ،یست یخوب ن -

 : کنمیم  نیاشاره به ماش یدارد که خسته به آرام یبی سوزش عج  میهاچشم



 دل رهیچ

824 
 

 !میزنی سوار شو تو راه حرف م ایب -

 : اندازدی م نیبه ساختمان محضر و بعد به ماش  ینگاه میو مبهوت ن  مات

 آخه... -

 : کشمیرا نرم م اشنیآست گوشه

 ... میحرف بزن  دیبا  ایب -

سوار   نیو داخل ماش  کنمی اگرد را باز م و خود بدون حرف در ِ سمت ش رمیگیرا به سمتش م چیسوئ
 . شومیم

 : پرسدیو قبل از استارت زدن، بدون مقدمه م شودی م ریگی پشت فرمان جا یبعد از مکث  بهاوند

 ؟ یمنصرف شد -

 :کندی لبم جاخوش م  یرو یخندتلخ 

 تو راه... گمی م م،یروشن کن بر -

 

که فرمان به دست با   دهمی بهاوند سوق م رخمیمشغول به ن یبا فکر کندمیدل از رو به رو م باالخره
 مشغول راندن است. اطیاحت

بار  .. سه. زندی مامان در گوشم زنگ م یها. حرف کنمی استوپ م شرخمی به ن رهی زدن خ پلکی ب
 بگذارم که ناراحت نشود.  انیطور آن را با بهاوند در مچه دانمی پشت ِهم اما نم

 . شنومی م -

 .کنمیکنکاوش م یفتگیو ش  ییدای. در سکوت با شسابمی و منتظرش با تبسم لب م  یجد لحن  با

شکافتم و به اليه هاى زيرين آن دسترسى پيدا اش را مىخواست پوست صورت مردانه دلم مي 
 بدون شک بهاوند بود.  میمرد برا نیترکردم. جذاب مى
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با خيال راحت بتوانم از احساسات او با خبر گرددم و تكليف دل و  کارم مشخص   توانستمی م کاش
 کنم.

 فکرت رو مشغول کرده؟ یچ  -

  شنومیتند و تپنده قلبم را واضح و رسا م یکند آنقد که صدامى قراری بم و مردانه اش قلبم را ب  صداى
 . شومی و نگران م

هاوند بدزدم برخالف هميشه جسورانه و با شهامت نگاه  اينكه نگاهم را از چشمان نافذ و براق ب  بدون
دهم شايد بشود در جان مرد مقابلم نفوذ کند بلکه به احساس پاک و عشق م را ادامه مىشيفته

 ببرد:  یام پصادقانه 

 به تو! -

اش را  اما متفکر چهره  تفاوتی اما حالت ب خوردیجواب ناگهانى جا م نیبه وضوح از ا البداههیف
 .كندی م حفظ 

 جا كنارته؟! كنى كه اينچطور به كسى فكر مي یجالبه! ول -

تالش   اشی بار براى هميشه براى عيان گشتن احساس واقعخودم را گرفته بودم. بايد يك  تصميم
 : کرد ی م ممیمرا مطمئن از تصم دیبا کردیاعتراف م دی... باكردیم

 .ماندن یرس یها و تالش براحرف   نیآخر

 من چيه؟ احساست به -

 آرام نبود. گرید شود،یبرجسته م اشقهی سرخ و رگ شق شیو رو رنگ

 : پرسد یمتاى ابرويش باال مى جهد و شوکه و مرد  يك

 منظورت چيه ساغر؟  -

 : شومی م یو عاص  یرفتن اش شاکطفره از

 منظورم مشخصه. منو دوستم دارى يا نه؟  -
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 نیكند. ممتد، نافذ، معنادار و سنگاما به يك نگاه ممتد اكتفا مى  بهاوند

تن صدايم باال مى   ارادهی که ب میآی سكوت که خوشايندم نيست، به ستوه م  نیاز ا یو حرص  یکفر
 رود: 

 اصالً دوستم دارى يا نه؟ -

ب دادن ندارد قصد جوا ای. گواندازدی آتش به جانم م اشی لعنت رهی... ُبهتش... آن چشمان خسکوتش
 اش مرا تا سر حد مرگ عاصى مى كند:  و با نگاه خيره 

مونه! عشقش رو فرياد مى زنه... مثل من که اين سكوت تو از رضايت نيست! آدم عاشق ساكت نمي  -
 ..و بعدشم.  رونی ب  امیاز اون خونه ب خواستمیخاطر تو م واسه شبید

با درشت شدن چشمانم، محکم دستم را   کنمی حس مام و حلقومم مانند را در معده دیاس عیما هجوم
 : تکانمیدر هوا م

 ..بزن کنار.  -

 : رد یگیرا م میو با استرس بازو  نگران

 !یشدی ساغر...؟ چ -

 : زنمیعق م ارادهی و ب   رمیگیدهانم م  یرا محکم جلو دستم

 بـ... -

ُسست و ناتوان لرزش دارند که   می . پاهازندی هم تند نبض م امقهیو شق  لرزدیتنم از باال آوردن م تمام
  یو خود را جلو کنمی در را باز م  یبا چشمان تار و حال خراب با سخت داردیکنار جاده نگه م نیماش
 ...زنمیو از ته دل عق م اندازمی آب م یجو

 

 یآب معدن یکه بطر  رمیگیآب م فیکث یزنان با انزجار چشم از جوبا ضعف نفس  دهیو لرز خسته
 : شودی م گرفته ممقابل 
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 دست و صورتت رو بشور.  ایب -

 :دیگوی م  یکه با مهربان رمیگی را م  یو با ضعف سر بطر ناتوان

 تو بشور... زمیری من آب م  ن،یی پا ری سرت رو بگ -

بعد از ُشستن صورت و دستانم، چند برگ از دستمال  دهمی مخالفت همان کار را انجام م بدون
 : کندی م یب یج یکاغذ

 ...یم نخورد... حتمًا صبحونه یکن، فکر کنم ضعف کردخشک   ایب -

 : کنمی نثارش م ار یاختی ب ی تلخ  پوزخند

 نخوردم. یچی ه روزیاز د -

 : کندینگاهم م یابا اخم مردانه  کالفه

... با غذانخوردن تو،  یکنیم یتو خودآزار  ستی اوضاع بر وفق ن کمهیتا  ؟یکه تو دار هیچه عادت نیا -
 . یبریم  نیو از ب فقط خودت 

 : شوم یبلند م میاز جا گونهمحتاط

 گذشته، وقتت رو تلف نکن.  حتی کارم از نص -

و با در آوردن کفش؛ دستانم را  نمینشی م یصندل  یرو رمقی که با ب  کندی سمت شاگرد را باز م درب
 .دهمی م هیتک یو سرم را به صندل  چانمی پی م میدور زانوها

 شده؟ یچ ی بگ یخوای هنوزم نم -

 : روم ی راست سر اصل مطلب م  کی هیحاش بدون

  یخوایکرد اگه منو م دی... شرط کرده و تاکمیمحضر عقد کن  میبر یجورن یهم  ستین یمامان راض  -
 اونم با آبرو و احترام... یرخواستگا یای ب دیبا

 :دهمیادامه م یو ناراحت  یسکوت بهاوند با سردرگم با



 دل رهیچ

828 
 

  ریز نیبر  سروصدای ب  یجورنی نداره هم تی عنوان برادر بزرگت حق داره و تازه خوب به  نایگفت س -
 .یاز خداشه تو دامادشون بش حانه،یمردم وگرنه مامان ر ثی از حرف و حد ترسهیسقف... البد م

 :کشدی م ششی رته یرو یدست آشفته

 دارن... حق  -

 .زمیریم رهیدا یرو افکارم را رو   شیپ عی از وقا نی و بدب دلخور

 .ندازهی نفره که سنگ جلو پات م ن یاول  نای شک نکن س -

 .کنمیسرش به طرفم، دلش را قرص م  دنیچرخ با

بازم اول و    ن،یزم  ریاز ز شیآت ا یوام... سنگ از آسمون بباره نگران نشو من تا آخرش طرف ت یول  -
 بهاوند.  ،یآخر انتخاب من تو هست

 : بنددی نقوش م اشی صورت خواستن یرو یکمرنگ  لبخند

 خوام؟ی م یاز خدا چ گهی من د ،یبهم اعتماد دار قدنیچه خوبه که ا -

 :کنمی . مغموم و حزن ملتمسانه زمزمه مرودی م شیر دلم

 منو... -

 :دهمیادامه م شانیکه داغان و پر شودیام مزوم صورت گرفته کردهکپ 

 بخواه... از ته دل بخواه. ،یکنی که عبادتش م یمنو از خدا -

 : کنمیلب از لب باز م نیدلنش کند،ی م قیبه من ترز یب یعج   ینیری که ش ییدایبا لحن ش  رایگ وبم

 شهیشمارو هم  کیکه دل کوچ خوامی ... مخوامی باال سرمون م یمن از خدا شهی چشم... شما رو هم  -
 من باشه. شونیآروم نگه داره و نذاره پر

 :کشمی م یآه حسرت بار ناخودآگاه
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... یخواستگار یای گفت که فرداشب ب نمی... اکنهیصحبت م  هیو بق نایمامان گفت امروز با س -
 بهاوند؟ 

 :دهدی جواب م یفتگی به صورتم با ش  رهیخ

 جانم؟  -

 : کنمی صورتم فکر م یو با استرس به داغ کشمیام مبه گونه  یدست مضطرب

و   ینی ریگل و ش فاتیتشر نینداره... من از ا تیرسم و رسوما اهم نیمن ا یبرا یدونی خودت م   -
. پس فکرنکن اگه امروز  و بس..   یمن فقط تو مهم ی... براآدی خوشم نم زایچ ن یجشن ا دونمیچه م

... ستحانه یرخاطر احترام به نظر مامان هاست... نه فقط به حرف   نیمحضر به خاطر ا ومدمیباهات ن
 ام به عنوان همسر ثبت شده بود. شناسنامه   یاسمت االن تو الیو

 

 :دیگوی نرم م  یآرام جانیو بعد با ه  شودی لبانش حک م  یرو  یلبخند پررنگ یالحظه 

 مهربانوجان... فهممی م -

 : خندم ی بدون صدا م حالی ب

 ؟ یکنی حاال چقد مهرم م  -

 : خندد یُبهت و تعجب م  انیم

 کردم؟!  یعجب...بنده از شما خواستگار -

 : کنمی نازک م یپشت چشم  طنتی ش با

 !یکنیهم م ی فردا شب خواستگار -

 : پرسد یم  یبای به وقتش که با لحن بم و ز شودی م یطانی بهاوند هم زاهد ش 

 گه؟یجوابت مثبته د اناً یاح  -
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 : زنمی با شرم توام با خباثت پچ م یخوب است وقتخوب ِ  حالم

 ! یکنیکه نثارم م یو عشق امهیبستگى داره به مهر -

 : پرسد ی م کنجکاوانه

 ؟ یچ -

 :دهمی دهانم را آهسته فرو م بزاق

  ه؟یمن چ یسالمت ینذرت برا -

 :کندی که مملو از حس ِ وافر با حظ نگاهم م شومی اش ممردانه  یای حجب و ح عاشق

وقت منم نذرم رو  اون ،یخانمم شد یو قانون   یمن هنوز نذرم رو ادعا نکردم پس هروقت شرع -
 قبوله؟  گم،یم

 : دم یلب برچ نیغمگ

 ...گهینذره د هیخب  -

 :دهدیو با صداقت و محجوب ادامه م ردیگی عمق م  لبخندش

 نذره مقدسه برام.  هیشما  ینذر ساده، سالمت هینه  -

 :نمینشی صاف م   یصندل  یرو قراری و ب  تابی ب

 هوم؟ کنم،ی... خواهش مگهی بدجنس نشو، بگو د -

 : زندی لب م ی و با عشق حظ و مهربان اندازدی باال م  ییابرو

وقت بهت بگم... اون یهمسرم شد ی... قسم خوردم هروقت رسم گفتمیوگرنه م شهی باورکن نم  -
 شه؟ی که قسمم رو بشکنم، م شهی نم

 :دهمی تکان م ن یطرفبه  یسر مغموم

 ...شهی نه... نم -



 دل رهیچ

831 
 

 : راندی را م نی ماش اطیو با احت کندی از استارت دنده را جابه جا م بعد

 مهربانوجان.  امرزهیخدا پدر و مادر شما رو ب -

 رهی خ  اشیابر یو هوا رونی و مملوس از عشق به ب قراری با دل ب چرخمی سکوت به پنجره م در
 . شومیم

 

*** 

  یرو مختص مهمان ییطال یانقره  ینیدلشوره و مضطرب س  ام،ی شانیپ یبا عرق نشسته رو تابی ب
 : شمارمی را م شی رو یهابا دلهره تعداد استکان  نتیسنگ کاب

 تا استکان...دو... نه ،ک ی -

 : کنمی َتر م یلب

 رنگ!شم خوبه، نه پررنگه نه کمرنگ  -

دورم،   مامانی چادر نماز مجلس  چاندنی بعد از پ رمگذایم  ین یس یرا هم رو یجفت قنداق بلور سپس
درگاه،   انیدر م  شومی و با صلوات و ذکر از آشپزخانه خارج م دارمیدستانم نگه م یرا لرزان رو  ینیس

به ناچار   ماا  شومی م شی کارطلب ِو حالت نشستن  نایدرهم و عبوس س یهاو اخم نیمتوجه جو سنگ
 . رومی جلو م  ری سر به ز

 : کنمی و از ته خنجره دهان باز م  دهمی را فرو م می و توان آب گلو تابی ب

 سالم. -

 میروبه  ییرومهربان با خوش  دنمیبا د بود،ی م  نیریزن تپل و با چهره دلگرم و ش  کیبهاوند که  مادر
 : زندی م  ینیری لبخندش

 دخترم؟  ی ماهت عروس... خوب   یبه به... سالم به رو -

 : رمیگی ش مودبانه مرا مقابل  یچااستکان  یحاو ین یس ری و محجوب سر به ز  نیشرمگ
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 .نیاومدممنونم... خوش  -

 : نگردیرا م میسرتاپا نیبا تحس شکافد ی ش ماز گل  گل

 دخترم.  یهزار ماشااهلل... بزنم به تخته چقد بزرگ و خانوم شد -

زده بود  هی تک یرا مقابل پدرش که مسکوت به پشت ینی و بعد س دمیبه حرفش پاش  یانهی طمان لبخند
 آرام لب زدم:  گفت،ی ذکر م  یاقوتیدرشت دانه حی با تسب

 ... ییکربال دیبفرمائ -

چنان پراقتدار اما هم بودیسخت در شهرستان م یگواه زندگ  اشده یآفتاب سوخته و چروک صورت
 هم متواضع گفت:  رلبی را برداشت و ز اشی استکان چا نی و سنگ کردی برخورد م

 دخترم.  یباشزنده  -

و   یرپوستیزو بعد با شرم  نایتر به ساز بزرگ  بیرا به ترت  ی و چا  رومی م حانهی رمقابل مامان  سپس
. که بهاوند با لبخند  ..میاما مستاصل مانده که چه بگو کنمی مقابل بهاوند مکث م  دیاز ام یایدن

 : داردی را برم اشیاستکان چا یامحجوبانه 

 بانو.  یدیزحمت کش  -

 : زنمیلب م زد؛ی ش دست و پا مکه در بغل  میبشابش آهسته به نس یبا لبخند رودیغنج م دلم

 ؟ یفسقل چطور -

به سرعت   که پاشدی م یقال یبهاوند رو یاستکان چا اتیاز محتو یکه کم زندی دست و پا م  باز
 : کندیاشاره م میلب رو به نس  دنیبا گز گذاردی م یش را گوشه قال استکان

 که! ی... سوزوندییبابا واشی -
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مادر بهاوند، ملوک خانوم لبخند   ی رگی اما با خ شومی م ریگی جا  حانهی سکوت با متانت کنار مامان ر در
تا   کشمیاز سر ِ استرس و دلهره م یق یو نفس عم اندازمی م ری سرم را ز ارادهی و ب زنمیم یاپاچه دست

 آرام بشوم. 

به  یبودم که حرف ناپسند نایبودم اما مدام نگران رفتار س شی همه دلهره و پرتشو نیچرا ا دانمی نم
 خانواده بهاوند بزند و کار را خراب کند. 

ام تا آشوب و دلشوره  خوانمیام را پشت ِهم مکه تازه حفظ کرده  یکه در دل ذکر رودی قلبم باال م تمیر
 وصل بکند.   یو خوش  ریرا به بخ وصلت  نیتا عاقبت و سرانجام ا خواهمیرفع بشود. از خداوند م 

حوصله و  سال تمام فاصله و حذرکردن از عشق بهاوند، مرا کمنداشتم. هشت یتاب و تحمل دور گرید
 کرده بود. طاقتی ب

 سر اصل مطلب. میحاال که ساغرجان هم اومدن، بهتره بر -

... رمیگی م یق یکه دوباره دم عم شودی م نیاز شرمم سنگ صورت ُگرگرفته   یملوک خانوم رو نگاه
 رخ بدهد و ...  ی اتفاق بد دمیترسی. مبودمی همه دلهره و نگران م نیچرا ا دانمی نم

مون خبر داد  که پسرم به  روزیبدون زن نباشه و برعکس... د یمرد چیسنت هست که ه میبله، از قد -
 یچ گهیمادرم و د هی... من یبند نبودم از خوش نی خداشاهده رو زم  ،یواسه خواستگار میایکه ب
 از خدا جزء سر و سامون گرفتن پسرم؟ خوامیم

 :دهدی الش م را م  شیکه آهسته زانو نمیبی و م گذاردی زانو م یدست راستش را رو حانهیرمامان

 بشن.   ریشاءاهلل همه جوانا عاقبت به خ ان -

 : کندی را صاف م  شیگلو  ییکه کربال ندیگویشاءاهلل" م " انیگهمه  رلب یبهاوند ز خانواده

تا اگه  می ما اومد من یهم یو برا خوادی پسرم؛ بهاوند... ساغرخانوم رو م ن،ی که خبردار طورن یهم -
  میریهم بگ کی جشن کوچ هیدوتا جَوون با اجازه خانوم والده؛ بعد عقدشون  نی نبود ا یزی چ یمشکل
 . میشون کنبخت خونه  یراه یدخدایامکه به

که مامان  افتمی م رنگمی شال کرم شهیو من با استرس به جان ر شودیباز حاکم م  ینیسنگ سکوت
 :دیگوی زودتر با چهره عبوس م  نایاما س کندیلب باز م  زیانگمصلحت 
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 نایو حرف از جشن ا یخواستگار نیمن تموم نشده که اومد یهنوز سال بابا  یول خوامی معذرت م  -
 ...نی زنیم

 : کندیاضافه م یبا غرولند بعد

... خونواده یبار ما بکنه که چ یاکهی ت رسهیاز راه م یو هرک میمونده متلک مردم بش نمیهم -
  شهیدختره رو دادن شوهر... نم  یش رد بشه بعد... هول هولکنگذاشتن سال امروزیمحمدخداب 

 !ییکربال

  روزیکه پر  رمیتا سرم را بلند نگ  رم یگی خودم را م یجلو  یو به سخت لرزدیاز خشم و غضب م دستم
 نه ما!  زدیزنت حرف از جشن و مراسم م

 : کندیمداخله م زیآمخانم مسالمت که ملوک  کندیتبسم م نیسنگ ییکربال

مردم حرف   نی... بازم امایانجام بد میشما... بعدشم ما هرکار یزنی ... چه حرفا منایآقاس یا -
  ی... منتهزدندی م  یخون، بازم پشتش حرف الکنماز با اون همه پشت  امبری... پزننی خودشون رو م

 جان. نده خاله هیعاقل باشه و گوش به حرف ِ بق دیآدم با

 که ردخور نداشت.  کردی ومات م شی خانم چنان ک... ملوک آدی ش در نمخون ،یزدی م یرا کارد نایس

و   ماندی که از چشم الهام دور نم بنددی لبانم نقوش م یرو  یاش لبخند محوجواب کوبنده  نیا از
 : داندازیم ماو زهرش را به جان  بارنیا

 ن؟ یدونیم یزیخانم... فقط شما در مورد گذشته ساغر چملوک  حیحرف شما صح  -

 : زندی م  شیصدا  یبا اخم و ناراض حانهیر مامان

 الهام؟  -

 : کندی مثل پوست مار رنگ عوض م ینرم و چابلوس یو زبان استی بدون توجه با س الهام

  دیبشند و با  لی... باالخره خانواده آقا بهاوند قراره فامگمی مامان جون... تازه بد که نم  گمی دروغ م  -
 نه؟  ایبدونن  زویهمه چ
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و با حرص پارچه را   زنمیو چند حس متضاد چنگ م یری دلگ یچادرم را محکم با خشم و دلخور پارچه
 .چالنمی مشت م یتو

 را به کامم زهر نکرده بود.  یالحظه  یخوش  طورن یا کسچیه

 !حانهیبله عروس ر -

  ر؛ی واسه امرخ جان یا میایما ب کهن ی... پسرم؛ بهاوند قبل امیرو راجع به دخترمون باخبر زیما همه چ 
 .میگذاشت شی مون گفت و ما با علم ِ گذشته پا پرو به  زیهمه چ

همه مهربان و   نیاما باز ا دانستیرا م  زی. ملوک خانم همه چدهمی قورت م  ریرا تلخ و دلگ  دهانمبزاق 
 ! کرد؟یبرخورد م  هگرانت ی حما

 : کندی با چهره برافروخته دهان باز م  نایبار س  نیکه ا شودی حاکم م مانن یباز ب  یب یعج   سکوت

  امرزمونیحاج خانوم... مشکل ما سر گاراژه که بهاوند با پدر خداب میندار یما با اصل موضوع مشکل -
 .کهی جا رو شرنصف نصف اون

 .شومی م رهی مغموم خ اش؛ی به چهره جد کنمیتک سرفه بهاوند، ناخودآگاه سرم را بلند م  با

ست... به نام مرحوم محمدآقا و بنده ی گاراژ قانون ... طبق اسناد و مدارک، اوننایآقا س  یمشکل چ -
 ه؟ یاالن بحث سر چ

 : سابدی لب م  ظیبا غ نایس

 هیم بابامون رو بخر و پولشون رو بده بهمون تا به سه  ای جا رو بفروش من گفتم اون کهن یسر ا -
 گفتم من! ی نبود که چ التمی خ نیاما اصالً ع  میبزن یزخم 

 : کندی نگاهش م یموشکافانه و جد بهاوند

 ... نینکن  یباهم قاط ناروی... انایبه موضوع گاراژ نداره آقا س یربط  چی ه یبحث خواستگار -

 : تازدی بدون مالحظه م نایس
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 ی اومد یپاشد هویسهم به دماغت خورد پول و ارث یکه تا بو هیجوراتفاقًا خوبم داره، چه -
 !یدادی محل بهش نم روزیخواهرما که تا  د یخواستگار

 .شودی م نیطعنه سنگ نیو علنًا سرخ و کبود شده مبهوت ا شودیبهاوند برجسته م قهیشق  رگ

کم  که نفس زندی را چنگ م  میاز عمد گلو یکس کنمی و احساس م پردیبه شدت م می و رو رنگ
 . آورمیم

 تا کجا؟ تا خرد کردن غرورم؟  وقاحت

 : کندی بهاوند مسلط به خود جسورانه دفاع م  اما

 حرفا باشم؟  نیا قی که ال نیدینسبت به ساغرخانوم د  یاحترامیاز جانب من تاحاال ب  -

 : کنمیخطاب به بهاوند لب از لب باز م  یری و دلگ یبه تلخ  ه،یسکوت بق با

 ...کنهی م ی... برادر من داره گروکش یندار یری نه تو تقص -

 :دهمیمحزون ادامه م د،یلرزیم  بانهی قر میکه صدا یدرحال  یمشهود یبا دلخور نایرو به س سپس

 ... خوام ی نم یچیخاطر سهم و ارثه باباست که من هاگه مخالفتت به  -

 : چرخانم ی سر م  یغم و ناراحتبا  هیبه بق  رو

 ... همش مال خودتون... خوامی از امالک بابام نم  یچ ی... نه پول نه خونه هخوامی نم  یچ یمن ه -

 : کنمیگردن کج م حانهیررو به مامان  یکه با تلخ کشدیدر چشمانم زبانه م اشک

رو ادا کن، منم به جا آوردم اما   یکی کوچ یحرمت نگه دار و بزرگ  یمامان... نگاه کن... گفت ایب -
  ا،یدننتونسته با خودش ببره اون  یوفا نکرده و کس  کسچ یکه به ه ایبه خاطر مال دن شد؟یچ
 ه... حاال کستیرو گردنم ن  ینید چیه گهیمن د یمنو خراب کنن... ول  ندهیو آ یزندگ خوانیم
 ... انیاه ب ر کمی ستنیحاضر ن  کدومشونچیه

 نشود:  ریها سرازآن یتا اشکم جلو زنمیو مدام پلک م  کشمیرا محکم باال م  امی نیب

 ...  رمی خودمه... پس راه خودم رو م  یزندگ ،یزندگ  نیا -
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 . دندیغلتیام مگونه یکه با سماجت رو یهااشک  زشیر  یاست تا جلو سخت

 :میگوی تو افتاده رو به خانواده بهاوند ملتمس م   یو سر یشرمندگ  با

 . خوامی خدا... معذرت مام بهمن شرمنده -

بهاوند را از پشت سر   یرسا یکه صدا دارمی م قدم برم افزون به داخل اتاق  یو ناراحت یبا تند سپس
 : شنوم یم

 ساغر خانوم؟  -

که با   گذارمیهم م یپلک رودار با تعلل و خش  کنمی ها مکث م اتاق  یوسط راهرو ارادهی ب
 : کندی اضافه م تی م با قاطعکردن مکث 

... کنمیم  میرو به خاله تقد  امرزی دونگ محمدآقاخدابو پول سه  ذارمی من اون گاراژ رو به فروش م -
 شما غصه نخور. 

 ...کشمی و با تاسف و افسوس آه م بلعمی م مدهانم را همراه با قطرات شور اشک  بزاق

 

 : زنمیپچ م یگوش یتو پرغصه

 ده؟یآخر کار دستم م  نایس نهیگفتم ک یدی... دترایم یدید -

 : توپدی به من م شدهیبعد کفر کندی م نایحواله س یاجده یبا حرص فحش مثبت ه  ترایم

   ؟یخب خره! تو چرا حاال آبغوره گرفت  -

 :نالمی م نیو غمگ  دلخور

رو   رگاهی اون تعم ی... بهاوند با قرض و بدهیاریهمه بدب نیاز غصه و ا ترکمی ... دارم مشهیم آتدل -
 خاطر من، مفت و راحت زحمتش رو به باد بده! ... حاال بهدهیخر

 : غرد ی که با انزجار م کشمی پرصدا باالم  امی نیب
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که بهتره، عوضش قدر   یطورنی... خب خره اعشورینزن چندش... کم دماغ بکش بو بهمَاه! حالم -
... تازشم اون شترهیش بارج و قرب  ،یاریدست ب به یرو به سخت  یکس گنی... مدونهی م  شتریتورو ب

که اگه   کنفکر  نیخودش باشه... به ا سی خودش و رئ یبزنه و آقا   یکی مکان گهی د یجا تونهی شازده م
بزنه... بهونه جور بکنه و رو مخ شوهرت سگ هیهر روز  یگور به گور ینایاون گاراژ رو نفروشه، اون س

 خوبه؟  یطورنیا

 

 : زنمیلب م نیو غمگ ناکاندوه

بهش زور بگه... بهاوند مثل   یکس کهن یخار به پاش بره چه برسه ا خوادی خودش قسم دلم نمنه..! به -
  یاحترامی ب  یتا به کس کنهیبرخورد م  نیو مت نیغرور داره اما محجوبه... سنگ ست،یمردا ن هیبق

  آرهی خدا رو مو آباد و اجدا اون بنده کنهی چاک دهنش رو باز م هوی ستین یطورن یا ناینکنه... اما س
بکنه واسه   یحرمتی و ب  نیبه بهاوند توه یاحد چیه ا،یخاطر مال دن به  خوامیجلو چشمش... منم نم 

  هیبردارند و بذارند ما  میتا دست از سر من و زندگ خوامیو سهمم نم  از حق  یچیهم گفتم که ه نیهم
 خدا.به  میبکش   ینفس

 

و   یبهم زدو باال نکش جان ِننت! که دل و روده منو تو فقط اون ِمماغت  زم،یعز  یکشی نفس هم م -
 !نماوسفیتو با اون شازده  یداد  یکه به من طفل یم تا خورد لگد زد از دست حرص و جوشا بچه 

 

 : غرمی م ادیز ه یبا لحن گرفته از گر ردیگی ام مخنده ارادهی ب

 وسط؟ن یا هیچ نماوسفیتو... شازده یداری برنم  یبازهم دست از ُخل   طیشرا نیا یدرد! تو -

 : دیگویُرک م  یسیرو در وا بدون

  یتوبه و رب  یچشمک کل هیبه نافت، با  بندهی استغفراهلل م یخندی که تا بهش م یاون زاهد عابد -
  نمشی... به جون تو، ببرهیو با سر راه م نهییهمش سرش پا هی... َاه َاه چ دهی م  لتیتحو زایچ نیا

 که... گمی حتمًا بهش م 
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 : کندی نازک م  را عمدًا پرناز و عشوه شیصدا

نگاه به  هی... هانه یبی فرش و آسفالت تو کوچه رو مشما فقط سنگ یچشما با،یحاج برادر بهاوند شک  -
 جون تو! میندار یکم وکسر یبهشت یا یماها بکن، واال از حور

 : گزم یرا از خنده م من ییپا لب

ُمخ عابد    خوادی که خانمت م دمی وقت منم به کامران راپورت ماون  ؟یبگ یزی بهش چ یجرات دار -
 محل رو بزنه!

 : خندد یم دغدغهی ب کناننچنچ

 !دمی مومنا نمعابد و حاج  یشوهرم رو به صدتا یتار مو هیمن  دونهی بگوو... کامران م -

 : زنمی مدم خط پچ   یبا لحن دوستانه و مهربان شودی دلم گرم م  ترایبا م یصحبت هم از

 !تراجونیم  ،یمنو بخندون ی ط یهرشرا یخداروشکر من تورو دارم که تو -

 . رمیگی ام ماش، آرام خنده جمله با

 م؟!من دلقک یعنی...! یچ -

 :دهمی به سقف جوابش را م  رهیو خ کشمی م دراز متخت  یرو

 ... یاتو فرشته  زم،ی نه عز -

 : توپدی و بعد با صراحت م  کندی م یهوم

 ...  کلتی به ه زنمیکه گند م ینگفت یاز ما گفتن بودآ... بعدًا نگ -

 : پرسمی م دهیباال پر یبا ابروها متعجب

 جانم؟  -

 : کندی م فیبا توپ پر پشت ِهم رد  محابای ب
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... کنمی نفرم خودم پاگشات م نیو اول میشی من و کامران شاهد عقدت م ،یمارو هم دعوت کن دیبا  -
 آندرستن؟ ،ین یبی از شر و ورا که بد م میکار دار ی... آآدی شوهرم بدش م یکه آ  یآری بهونه هم نم

 :پرانمی لبم کج باال م  گوشه

 ؟یندار یبابا... کار  یاوک -

 : خنددی مقدمه م بدون

نرفته، کامران از دستت شکاره، حتمًا فردا   ادمیشدن بود خره... آها  رفهمی حاال تز نده. صرفًا جهت ش -
 سر به کارخونه بزن. هی

 : کندی گل م طنتمیش

 ...کمانی تیباشه خداحافظ م  -

و با   رمیگی و بشابش از سقف چشم م یو با چهره راض  کنمی بلندش؛ به سرعت تلفن را قطع م غیج  با
 .دهمیم میهابه لباس   یکنجکاو

 برم سرکار...  تونمی سر و وضع که نم نیبا ا -

و با   گذارمیم امی دست فیپولم را داخل ک فیک م،یهالباس  ضی و با تعو کشمی لبانم م یرو یزبان 
 ...شومی حاضر و آماده از اتاق خارج م چیو سوئ  یبرداشتن گوش 

 

*** 

 

  یبه احترامم از رو یرو به کامران که با لبخندمحو شومیبلند م یادارکاناپه  یاز رو  یو راض  خوشحال
 :میگوی م  یالوصف یبا شاد زدی خی کاناپه برم

 ممنونم. یلی... خکنمی لطفت رو تا ُغمر دارم فراموش نم نیبگم آقاکامران... ا یچ دونمی نم -

 : دهدی تکان م یمختص خودش سر ژیبا پرست  بیدست در ج کامران
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 نکردم ساغر...  یکار خاص -

 :دهمیوهمزمان مودبانه ادامه م رومی م یبه طرف خروج  جانی پا بند نبودم با ه رو

... برم  شهی بودم اما مطمئنم بهاوند بشنوه، خوشحال م  دهیرو نشن یمدل نیاتفاقًا کارت متفاوته... ا -
 شرمنده مزاحمت شدم.  گهید

 : کندیسر، لب باز م  دیتاک با

 حتمًا خبرش رو بهم بده تا چک روزش رو بکشم. ،یگفت  یوقت -

 

 :دهمی تکان م  نییسرم را باال و پا  یازدهجان ی واکنش ه با

 حتمًا...  -

و   زنمیرا م ر یاز فاصله دور، با ذوق دزدگ رومی م  نییها پااز پله  بلندمه یاما ن نیسنگ یهابا قدم  سپس
به سرعت پشت فرمان   ن؛یبعد از گشودن در ماشو  دومی م  محابای مانده را تند و ب یچند فاصله باق

را   ترایشماره م رفتهگ تمیر  یقلب یپاچه حتو بعد از استارت زدن با عجله و دست  شومی م ریگی جا
 ... رمیگیم

 

 شومی بلند داخل م یهاو قدم جانیبا ه ری بعد از زدن دزدگ کنمی کنار جدول توقف م رگاهیتعم  مقابل
 : کندیبه طرفم پا تند م دنمیبا د بودی نوجوان م یاکه شاگردش که پسربچه

 د؟ یسالم بفرمائ -

و حاال... باورم   کردمی از فاصله بهاوند را تماشا م شهی هم شدمی م رگاهیبار بود که داخل تعم نیاول
 . بهاوند آمده بودم  دنیکه به د شدی نم

 : کنمی م سی کردن لب خ زی با چشم ر بانه یسا ریز

 بهاوند آقا کجاست؟  -
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 :دهدیجواب م ین یب یرو ین یچ با

 ن؟ یدار یریتعم  ن،یی پا آرهی رو م نیماش هیاوستا داره سپر  -

 : چرخانم یچشم م یتوجه با کنجکاو  بدون

 اوستات کوش؟  -

 : کندیدراز م یرا به جا دستش

 طرفه...اون -

 : شنوم ی اش را مخسته  یکه صدا رسانمی تند خود را به همان طرف م یهابا قدم  زدهجان یه

 اون چارسو رو بده؟ د،یمج -

درون  طانی ش  ،یو آچارفرانسه و انبردست یگوشتچیانواع و اقسام پ نیبا چشم گرداندن ب متعجب
سپر   یو بدون حرف جلو دارمی جعبه ابزارش برم  ی را از تو یکه انبرقف  ردیگی م اشی جلدم شوخ

 ...  ندیاجازه بدهم مرا بب کهآنی ب  شوم؛ی تا کمر خم م نیماش

با لحن   یاش دادم که بعد از مکث را به دست دراز شده   یدندان محبوس کرده انبرقف ری لب ز با
 گفت:  یگرسرزنش 

 تو پسر؟  یگرفت اد ی ی... پس چیدونیو چارسو رو نم   ی...! تو هنوز فرق انبرقفدیمج -

 :کنمی زمزمه م یالحن لوند و کرشمه با

 عاشق تو باشم بهاوند.  کهنیا -

ادامه  ییدای و ش یفتگی با لحن لبالب ش شودی لبانم حک م یرو  یحی که لبخند مل دیآی از او در نم صدا
 :دهمیم

 . زمیداشتن تو تاوان منه، عزدوستت  -

 : رم یگی م نیی سرم را پا یو نگران" آخ" بلندش که با دلهره  یو بعد صدا خوردی م یتکان  دفعهکی
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 تو؟ ی خوب شد؟ی چ یوا -

  نیسپر ماش ری از ز فشرد،یم اشی شان یپ یکه دستش را رو یچهره دردمند و مچاله شده درحال  با
 : دیگوی م  یبا اخم کمرنگ دنمیبا د دیآی م رونیب

 ...یدی  منو به باد م ِتو آخر سر، سر  -

تکان   نیبه طرف یسر یاکه با لبخند مردانه کنمی لب جمع م اشی شانیپ دنیبا د اندازمی باال م  ییابرو
 : دهدیم

 خانوم؟   ،یدار یسر ما چه مشکل  نیچه وضع اومدنه... با ا نیدخترخوب ا -

 : برم ی مکث صورتم را جلو م بدون

 ش کنم خوب بشه!بوس  ایخب ب  -

 : دهدیم لمیتحو یااخم پرجذبه  ین یری ش یای با حجب و ح ردیگی اش ُگر مچهره هیاز ثان یکسر در

 ازت.  کنمی نگو خواهش م گهیزشته مهربانو... د -

 : اندازمی م اشیفرار یهابه چشم ینگاه  طنتی ش با

 چشم آقا...  -

 : کوبانمیدستانم را بهم م جانیخبرم، با ه یادآوریبا  بعد

 ... یگاراژ رو بفروش  ستیالزم ن گهیخبر خوب دارم... د هی یراست -

 : پرسد یم دی با ُبهت و ترد متعجب

 شده؟ الیخی ب  نایچطور...! س -

 : بندم یپلک م ظیو با غ مغموم

 رو ولش کن...    ناینه بابا... س -

 مقدمه دوباره گفت:  بدون
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 ؟ یپس چ -

 :کشمی با تسلط به افکارم م یق یعم  نفس

 ...یشناسی کامران رو که م -

 :دهمی که با شوق ادامه م دهدی تکان م  یو شک اما در سکوت سر دیاز ترد شودی پر م  نگاهش

 بشه باتو...  کیرو شر  جانیبخره، در واقع ا نایرو از مامان و س  جانیداده که سه دونگ ا شنهادیپ -

 : پرسدی و ظن م  ینیبا بدب  کندی م ریی صورتش تغ  مکی حالت م یرنگ و نگاه حت   بارهکی

 ... ای ادهیپولش ز کنه؟ی رو م یلطف  ن یوقت چرا همچ اون -

 :ستمیای او م بهکیوار نزد اما با تواضع و لحن مسالمت  زندی م خی فکرش مو به تنم س از

  جانیا که،ی شر یرو داد... البته گفت فقط اسم  شنهادیپ  نی... اقمهیرف  ترا،یکامران زن داره، زنشم م -
 بزنه...  جانیبه ا یتا مثالً سر جانیا آدینه م خوادیرسمًا مال توعه بهاوند... نه سود م

 : کندیاشاره م یشتریسوظن ب با

  ؟یچ یعنی  یدونیدار معروف هم هست.. مسهام  هیدار آقا کامران کارخونه  اون یدونی ! م؟یپس چ -
 نمی.. و ا.کنهی به ضرر پول و منفعتش نم یارهم ک موقعچیفقط به فکر پول و سود پولشه... ه یعنی
 ... رهیگی خدا موش نم یمحض رضا یاگربه  چیکنم که ه یادآوری

 

تا   نی. افکار من با افکار بهاوند زمزندی م رونی و چشمانم از حدقه ب ماندیاز فرط بهت باز م مدهان
 اما.... کند ی کامران استقبال م شنهادیکه او از پ  کردمی م یال یخ. من چه خوش ..کردی آسمان فرق م 

انداختم با    نییبودم! کپ کرده با شوک سرم را پا  دهیو اخالق بهاوند را ند یرو ن یعجب و تعجب ا در
 را با شتاب رها کرد:  اشی که نفس تند و حرص دمیبدون حرف به طرف عقب چرخ  یاندوه و ناراحت

 ساغر...!  -
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  اریام شقوس گونه یکه از لجوجانه از رو یاشک یحت دیلرز ی م  نییپا یکه رو یاتو داده و چانه  یسر با
 .بود یمن م توانی و ب ارادهی ب یهمگ  زد،یریم

و تار   رهی ت اکشنیر نیا دنیبا بهاوند با د  یزندگ  نیری ش  یای... روداردیترک برم  امی ایرو سقف
 ...شودیم

*** 

و نفسم را با   کشمی سرم م یموها یال یچنگ یبا کالفگ کنمی پرت م  یپاتخت ی رو حوصلهی را ب کتاب
 : کنمیفوت م  نهیحرص از س 

 . درمونهی درد ِ ب هیزخم دل با زخم عشق،  -

در   روزینبود... بارها صحنه د ین یبش یآتش بودم و حاالت بهاوند قابل پ یتا حاال اسپند رو  روزید از
 . دمینرس یجواب  چیکردم اما باز، به ه یکاوری م رذهن

 سالهست ی ورم سرگردان هستم. من و بهاوند جوان بو احساسات غوطه ضیدر افکار ضد و نق  معلق
 غرورم گذاشتم. یمن پا رو یگذاشت و نه حت  ش یاما نه او پاپ  مینبود

ما را   دیبا   یزندگ یهای ما و سخت یسرنوشت با وجود پختگ نیدارم، ا یو سردرگم یگنگ  احساس
 !میبرس وچهارساعتست یقهر ب کیبحث ساده، به  کینه که از  کردی م  کینزد گریدکیبه

 گذشت، کجا؟  سالکی که قد ِ  یو امشب یصبح کجا و امروز  روزید

  انیاما امشب... امشب در م کردمی آسمان پرواز م  انیصبح من در اوج پرواز و سر در افراشته م  روزید
 بهاوند مرا دوست دارد؟  ایکه... آ کردم ی و شک دست و پنجه نرم م دیبرزخ ترد

 م؟ یببر  نیمان را از براه یجلو یهاسنگ خواهدی دارد و نم دوست

در واقع اوج و تّدبر با   حانه؛یرسهم مامان دنیاما خر کردی فروختن ِ گاراژ، صورت مسئله را پاک م با
 .دادیبهاوند را ندارند را کوبنده م دنیکه چشم د یانیشاو   نایاقتدار بهاوند را نشان همه خصوصًا س 

 خواستم؟ی چه م اشی کار طهی بهاوند در ح  شرفتیمن جزء پ مگر
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  کیسقف با  کی ری ... بعد ازدواج و رفتن زامی با وجود گذشته لعنت کهنیاز افکارش، از ا ترسمیم
 بکند.   ریی صبح تغ روزیبحث؛ رنگ و نگاهش مثل د

  کیهمه مرا سکه  یو الهام که جلو  نایبعد عقد سرکوفت و طعنه نزند! مثل س یکجا معلوم فردا روز از
 پول کرده بودند! 

 داشته باشم؟  دیبا یچه انتظار ه یمن از بق کرد،یام محواله هیو کنا کهیام تخانواده  نیترک ینزد یوقت

 : زمیریمرا محکم بهم  میموها

 .مشیم وونهی... دارم دایخدا -

 . رومی به طرف پنجره م  یحسی و ب  یبا منگ  رمی خی تخت برم یاز رو  شانیو پر دردمند

 . زمیری در الک خودم فرو م تیاهمی اما ب  دیرسیبه اتاق هم م  یکردن الهام و مامان حتصحبت  یصدا

 که خوره جانم شده است.  یدیو ترد ندهی . ترس از آزیهستم، نگران همه چ نگران

 . شومیم  رهی و با بغض به چمدانم خ چرخانمیگردنم را م زهیانگی ب  شودیزنگ خانه بلند م یصدا

مرا در   میواهمه و ب   یلعنت دیترد  نیبهاوند اما ا یبه سو دنیپر کش یچنان آماده بود براهم مچمدان
 . مر یبگ میدرست تصم  توانمی سوق داده است که نم یبد دو راه

که  یاگربه  . مثل پنجه زندیم چنگ مو خواستن  و احساسم با قدرت به قلب زندی م  بیمدام نه عقلم
 .کندی و عزمم را در برابر او ُسست م دهیکشجگرم چنگ  یرو رحمانهی ب

رفتن دارم   یام که نه پاکرده ریسخت و جدال نابرابر منطق و احساس گ  یدو راه نیا انیچه بد م و
 .دنیپاپس کش ینه پا

 کردم؟ یچه م ییافکار کذا نیبا ا یم هست، ول قسم آخر و عشق اول بهاوند

 

آوار   دیترد یرو  انهیآش  یو ناغافل رو سر اهال داردی خانه ترک برم  زود ستون یل یخ  ،یبا دو دل 
 ابهام بنا بشود.  دیشک و ترد هیکه برپا یا... خانهشودندیم
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 ... مهمون اومده.رونیب   ایز اتاقت ب ساغر... ا -

و   اندازمی م میموها یرا رو یاشال سرمه  حوصلهیو ب  رسدیبه گوشم م حانهیربلند مامان  یصدا
 . شومی م ییآشنا یپرسکوتاه متوجه احوال  یاز کنار راهرو شومیاز اتاق خارج م نیغمگ

  یکوچولو با ناباور می بهاوند و نس  ِدنیکه از د اندازمیداخل هال م یسرک واریپشت د  یجی با گ  ریمتح
 .کنمی چشم درشت م

که چقد محتاج   زنمی م امیب یبه قر یلبخندتلخ  ارادهی اش بجمله   دنیاما با شن زنمی بار پلک م دو
 .زدمی له مله شی صدا دنیو شن دنید

 اومدم با ساغرخانم صحبت کنم. تشیشب مزاحم شدم... واقع  وقتن یشرمنده ا -

 : اندازدی اش مشانه  یچادرش را ُشل رو حانهیرمامان

 .آدیشه االن متو اتاق  -

 یهاو با دست دهدی تکان م یلبخند به لب سر نا،یآلود سو اخم  نیبه نگاه سنگ  تی بدون اهم بهاوند
 .شودی و پدرانه با دخترش سرگرم م ردیگی را نرم م مینس

آهسته وارد هال با قدم   رومیفرو م امی و بعد در جلد خونسرد شکانمی دستانم را با استرس م قلنج
 : کنمی دهان باز م یبا سرد شومیم

 سالم. -

 : اندازدیم ن یو پر از حس در گوشم طن  کالم من، لحن بهاوند گرما  یعوض سرد در

 ؟ یسالم خانم... بهتر -

 : زنمیم هیتک  یبه پشت یقال یرو  حانهیرکنار مامان  یتفاوت ی با ب  کنمی *" اما موضع خود را حفظ م

 ممنون.  -

 : کنمی باز م شی که ناخودآگاه دستانم را برا زندی با شوق دست و پا م  دنمیبا د مینس

 بغل؟   ایفسقله... ب ایب -
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به طرفم چهار    جانی کنان با هخنده میکه نس گذاردی م یقال  یرا رو مینس  اطیبدون حرف با احت بهاوند
 :میگوی که با ذوق م دیآی پا مو دست 

 من...   یگوگول ا ی... بجانیا -

با ادا و   آورمی و مقابل صورتم م  رمیگی اش را مبغل  ریبه سرعت ز ردیگی را م مکیدامن تون کهن یهم
 :دهمی اصول سرم را تکان م

 .. .گریج  یقربون فسقله... آخ... تو چقد ماه -

اش را با ولع و  عطر تن  ارادهی و ب گذاردی ام مشانه یکه سرش را رو رمیگی م مآغوش  یتو زدهحسرت 
 . میبویمحکم م ینی با ب یدلتنگ

را قلقلک    شیگلو ری و شوق ز یکه با خوش  چدیپی ام مشامه  ری ز نی ریش حهیاش خاص و را تن  عطر
 :دهمیم

 تو؟  یبود  یک ی...؟ گوگولیگریآخ تو چقد ج  -

ام  خنده ارادهی که ب زندی و الغرش دست م دیبا دستان سف شودی بلند م میهااز قلقلک  اشخنده
 : رد یگیم

 ... دست...جانی... ایدستدست  -

 حانهیرکه مامان شوندی م یبازهم میبا نس  ندیآی طرفم م  جانی ترش هم با هو خواهر کوچک یرعل یام
 : پرسد یم  یرو به بهاوند به نرم

 هنوز تهرانه؟  یآبج  -

 :دهدینرم جواب م شی با صاف کردن گلو ردیگی م میبا لبخند چشم از نس بهاوند

 هستن...  نه -

 هیهد رای را گرم و گ بودم یم اشرهی خ  لکسیو ر یکه خنث یرو به من یلبخندمعنادار یرچشمی ز سپس
 : دهدیم
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 دارم. یصحبت  هیخانم با ساغر ن، یاگه اجازه بد -

و خود در سکوت    سپارمی دستان مامان م یرا محتاطانه تو میو نس دهمی تکان م یمخالفت سر بدون
 : کندیآمرانه نطق م  نایکه س  زمی خی برم یقال  یاز رو

 .دی حرف بزن اطی ح یتو -

 . دارمی هال قدم برم یو صامت به طرف خروج  بنددی کنج لبم نقوش م یکج  پوزخند

  کینزد اط یحگوشه  یچوببه طرف تخت  یبا دلخور نهی دست به س ،یالانگشت  یدمپا دنیاز پوش  بعد
 . شومیم

 خانم؟  یکنی رو عفو م  ریبنده سرتا پا تقص  نیا -

 بغل   ریو دستانم را ز نمینشی تخت م  یو مسکوت رو یریبا دلگ  گذارمی محل به حرفش نم تکلفی ب
 .دهمی ضطراب تکان مو ا  شیرا با تشو میو پاها دارمینگه م

 

و با حالت   ندینشی تخت م  یرو یو بعد در فاصله کم  کندی براندازم م  یو صامت با لبخند کمرنگ صاف
 : کندی زده و ملتمسانه لب از لب باز مو شرم  بردی دستش را پشت گردنش م یابامزه 

 مهربانو؟  یقهر -

 : شودی م لیما مرخ میبه ن  رتی که با ح کنمینچ م یریو با دلگ نیغمگ

 ت خاموشه؟!تلفن  روز یو از د  یستیقهر ن -

 : زنمی پچ م نیدار غمگخش   یبا صدا زندیچنبره م  میدر گلو بغض

صد و هشتاد درجه عوض   هوی بدم... تا اسم ِکامران رو آوردم،  حی واست توض ینذاشت  یحت  روزید -
 ...یشد

  

 : نالمیپرسوز و گداخته م یو با دل  اندوه
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  یکنی باهاش حرف بزنم، چون فکر م  آدی و خوشت نم   یمردا حساس یرو فهممی... مستمی حمق نا -
 من...

 دستم را تکاندم:  ی پاچگبا دست  ترکالفه

 ...یبهم اعتماد ندار دونمی م -

 : بردی تشعش و نافذ حرفم را م با

نبود که بهت اعتماد   نیخاطر اکردم... به ریی تغ هوی روز یساغر... من اگه د  یکنی اشتباه م یدار -
بخواد ازت   یهرکس و ناکس ها،ی خاطر مشکالت و گرفتاربه خوامی خاطر بود که نم نیندارم... به ا

داد اگه  شنهادیپ نیکه ا ییآقا نی من حرفم رو کامل برات بگم... ا یسواستفاده کنه... تو مهلت نداد
 ... ذاشتی ماجرا م انیبعد تو رو در جر  فتگی اول به خودم م دیبود با  ریخ  شت ین

 : دمییهم سا یلب رو یو ناراض صامت

به تو نگفت   کرد،ی م ی... خب چه فرقاومدی از اول سراغ تو م دیکه با شناختی تو رو از کجا م -
 کجاست؟  رادشیا نیش به من گفت تا خودم بهت بگم، االن اعوض 

 : کندی را صاف م  شیگلو ،یکه بعد از مکث  شودی فرما محکم  مانن یب  ینیسنگ سکوت

 آقا رفتم و مفصل هم باهاش حرف زدم.  نیمن امروز صبح سراغ ا -

 : چرخمی ش مطرف  عی سر یبا کنجکاو  ریمتح

 شد؟ ی واقعًا! خب چ -

 من بزند: به  کاستو کمی انگار مردد بود که حرفش را ب د،یکش ی نیاز ب  یق یعم  نفس

فکر   یاگهید زیچ چیداره و جزء سود و ضرر به هسهام  هیآقا  نیگفتم، ا روزیکه د طورن یهم -
  شتریگاراژ رو ب کردنکمک ت یخواسته به ن نیهم یبرا م،یما قصد فروش گاراژ رو دار  دهی... شنکنهی نم

 بخره... اما با دو تا شرط...  آی مشتر هیاز بق

 :دهدیکه قاطع ادامه م شومی م  رهیخ  اشی انی به دو انگشت اشاره و م وواجهاج
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کنم که خب    سیسرو گانیکارگراش رو را یهان یتمام ماش  بارهیماه که من شش  نهیش اشرط   نیاول -
ش از ما  از سهم شراکت  خوادی که ماهانه نم یهمون سود یعنیو  شهی م نیماش تای بالغ بر س یزیچ
 ...شهی اما از حقوق کارگرا کسر م رهیبگ

 : کندی م اشیان یبه انگشت م یاکه با تاسف اشاره  ماندی از فرط تعجب باز م دهانم

 چیکنم که ه هیش رو تمام و کمال تسوتونستم پول ندهیسال آکه اگه تا پنج  نهیش هم اشرط نیدوم 
 هست! یباال  سکیخودش ر نی گاراژ و سهم خودمم رو هم بهش بفروشم که ا  دیاگه نتونستم با یول

 : دهدیزده و ناباور من، متاسف و آهسته ادامه موقمان مقابل چش در

سود و  یتو خوادی نم کهنی... اشهی رو بهت نگفت، ما حالل و حروم سرمون م هیاون آقا اصل قض  -
 خودش مورد داره... نیباشه، ا کی ضرر گاراژ شر

امور   یم توه یدخالت یحت  رهیگی ش رو نم کرد که سود ماهانه از سهم  دی که فقط بهت تاک نمیا
خودش رو از چاله تو چاه  یش هست اما خب کدوم آدم عاقل و هوش  یاز زرنگ کنه،ی نم  رگاهیتعم
 رو کرده باشم؟  کار نیکه من ا ندازهیم

اما در باطن،    دیرسی کامران در ظاهر خداپسند و خوب به نظر م تی ن زند،ی از تفکرش نبض م امقه یشق
 .کردی طلب و طماع کارش را مفرصت 

حاال هر  کردی تجارت م شیها. آسوده با پول نبود که دغدغه ما را نداشت، حالل و حرام  خودی ب
 !یتجارت و کار

 

او تا   یجلو کهنیبهاوند را نداشتم. ا ِدنید یم ادامه ادام. روبه سکوت  ریشرم و افسوس سر به ز از
... آخر من  یو کفر یو هم عصبان   کردی اش معجوالنه قضاوت کرده بودم، مرا شرمنده  و فکری حد ب نیا

 دانستم؟یکامران را م  تی از کجا ن

درست مثل گذشته که عجوالنه و   دادی را نشان م امیفکری ام، در واقع بو قضاوت ناعادالنه شتاب
شد و   بم ی و ذلت نص  یتباه شد...  بدبخت شبهکی امندهی را خوردم و آ  ایارش ب ی بدون فکر گول و فر

 را از دست دادم... هی اعتماد بابامحمد و بق 
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 :تکانمی با بغض تنم را م دهمی لب فرو م  محزون

 داره. یتین  نیاون همچ دونستمی ... نم خوامیمن معذرت م  من... -

 : زندیم می و محجوب صدا نیمت

 مهربانو؟  -

 :دهمی م گرفته نجوا یآلود با صداحزن بغض  با

 ... دی... ببخش کردمی ... داشتم ناخواسته تو رو هم بدبخت م دونستمی نم -

 : پاشد یم امی فرار یبه رو یالبخند مردانه رای و گ گرم

 مهربانو؟  یکنیم ی که معذرت خواه ینکرد ینشده که... در ضمن شما که کار یزیچ -

 نیا ترسمی که م تپدی چنان م  پروای و تند ب  کوبدیخود را م امنه یو غم در جداره س  یتابی با ب  قلبم
  ردیگی ش مدست  یم را البه گوش ِبهاوند برسد اما صامت و صاف با حجب گوشه شال یکوبش لعنت 

 : کندی زمزمه م یداربا لحن بم و جذبه

از دستت بدم... تو   هکنیاز ا دمی ترس بارن یاول ینگران شدم... برا  یلیخ  ،یرفت ی طورکه اون روزیاز د -
 ...  یشکنده و حساس یلیبرخالف ظاهر پر شر و شورت خ 

 :کشدی م ی آه تلخ نیغمگ

پا رو دلم بذارم و   خوامی هم نم گهیآرامش بهم برنگشت.. د وقتچیاز دستت دادم و ه بارهی -
 . ستیتو، کار من ن یال یخی مهربانو... ب ست یکار من ن   نیبشم... ا التیخی ب

برخاست با چنگ زدن پشت    بارهک یتخت  یبا درون ُگرگرفته و پراز حرارت و گرما از رو سپس
 سوق داد:  نیومحجوبش را به زم یانگاه توده نیش، شرمگگردن

 ...دمی رو انجام م  رگاهیسند تعم  یشاءاهلل فردا صبح کاراان -

 :دهدیاش ادامه ملبخند محو مردانه  با
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محضر عقد   یجا جشنه؛ تو) ع( هست و  همهزمان امام الدیصادف با م آخرهفته که م دخدایبه ام  
 . خوبه؟..م یکنیم

 

 : شومی بلند م میمبهوت و ناباور من هم از جا هیاز ثان یکسر در

 نه؟  ،یکنی م یشوخ  -

 : کندی آرام نجوا م رلبیو ز ردیگی عمق م  لبخندش

موقع اون ؛ی... خانمم بشرمیبا وجود تو، آرامش بگ خوامی لحظه آروم باشم... م هی ذارهی فکرت نم -
 بکشم. و نفس  رمی آروم بگ تونمیمنم م

ُگرگرفته با  یو تن با ذوق با صورت داغ   تیدر نها دیآی لبانم کش م یذره با ُبهت لبخند رو ذره
 : کنمیلب باز م یپاچگدست

 بگم...  یچ دونمی نم -

 رهی نفس خ کیام به اندازه زدهو برق  یبه چشمان سرشار از خوش آوردی را آهسته و نرم باال م  سرش
 : کندیم  لیم متماش را با شرم به مخالف گردن  یو بعد با تبحر خاص  شودیم

 .آدی صداشون در م گهیتو... د میبر گهیبهتره د -

 : کنمیحرف دلم را با عشق و خواهش زمزمه م ناخودآگاه

 ! ؟یدونستیحس فراتر از عشقه... م  هیمن به تو،  حس -

و با باز   شودی خم م رآبی ش یجلو یابانه ی با حالت قر کند،ی کنار حوضچه مکث م اطیوسط ح   بارهکی
اش را  و بهاوند، صورت گرگرفته پاشدی م رونی ش با فشار هوا بآب با وجود هوا داخل  ر،یکردن فلکه ش 

  شش یرشود و تهی م  ریاش سرازصورت مردانه یاجزا یکه قطرات آب با سرعت رو داردی آب نگه م ریز
 : شومی کنارش رو زانو خم م یپاچگکه با هول و دست  کندی را َتر م 

 تو بهاوند؟! یشدی... چیخدا منو بکشه...  وا -



 دل رهیچ

854 
 

ش را آهسته قطراب آب، آب اضافه صورت  ی دست رو ِدنیبا کش و بعد بنددی آب را م  ریمکث ش  با
ش  طرفه شالم را به طرف  کی یکم  طنتیزده با ش دندان، شرم  ریکه  با محاصره کردن *" ز زندی پس م

 : رم یگیم

 با شال من پاک کن.  ایب -

 : کندیبم زمزمه م یرای و با حالت مسخ و گ ردیگی م اشی ن یب  ری م را در ُبهت من زگوشه شال  صامت

 عطرت خاصه...  -

 : کندیمملو از حرارت و گرمابخش اضافه م یرگیو با خ  کشدی نرم باال م یلیش را خ و صورت  گردن

 مثل خودت! -

  ین ی . در نشومی ش گم ممعنادار و پرحرف  یهازدن در هپروت چشم  پلکی و مبهوت ب  مات
 . زدی خواستن و محبت موج م زد،یم ادیعشق فر شیهاچشم

 دفعهک یکه  رودی م نیینگاهم پا ارادهی و مغلوب و منقلب ب دهمی را صدادار قورت م میگلوآب
 : زند یم میبلند صدا یرعل یام

 عمه...! -

با  دهدی تکان م ی با کالفگ یسر یپرتکه بهاوند با حواس  کشمی عقب م  یسرعت با تکان محکم به
 :دیگوی لرزش و مرتعش م یصدا

 ...میبر دیبا -

نگاه با تبسم همان اندازدی و نگاه آخرش را به طرفم م ستدیای صاف م  نیو سنگ یخود به تند سپس
 و نگاه پرالتهاب من وصل به او. کندی را وصل ِ فرش آسمان م اشج یگنگ و گ

 خدا رحم کرد!  -

به   بارهکیعواطف که در اوج پرواز   نیمن با حرص از او  افتدی بلند به طرف هال راه م یهابا گام  بعد
پاک  آمدی نم  یرعل ی اگر ام شومی م  نیو خشمگ یکفر رد، یگی م را ناجور مو حال  شودی پرتاب م  نیزم

 !دادمیخودم را به باد م   یآبرو
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*** 

 

 شعبان...   الدیقبل از جشن م روز

 

 . یمحضر عقد و ازدواج رسم در

و لبخند به لب  کشمی سرم جلوتر م  یچادرم را رو د،یتپ یم امنه یکه تند در س  یو قلب  یحس وافر با
  اندازمیبه سفره عقد  م ینگاهمینامحسوس ن  جانیبا ه نمینشی م نهیبا طمان نه یآ یجلو  یصندل یرو

 .بودی م  بای ز اری بس  یسادگ نیکه در ع

 .نیبفرست یصلوات محمد هی: دیگوی بلند م  ییکربال

  رخمیو ذوق به ن  یپوست ری ز جانی با ه یرچشم یو ز کنمی من هم آرام در دلم نجوا م صلوات  یصدا با
شده است.   ریگبرازنده و نفس  ار یبس  رهیت یاکه در کت و شلوار سرمه شومی م رهیجذاب بهاوند خ 

 . کردیم و رو  ری و دلم را ملتهب ز کردی م یدلبر اشطرفهکیدار حالت  یو موها یخواستن  شیرته

. امروز  رمیچشم از بهاوند بگ  توانستمی . نمکردی م  تریاش هم او را خواستن کنندهعطر مجذوب  یحت
 . دمیدی ... شوکه مکردیم  ییاش خودنمادر تن  ی که حساب یوشلواراو را در کت  بارن یاول یبرا

  یبم و ولوم آرام یبا صدا کندی م لیش را آرام سمتم متماکه گردن  شودیم من ینگاه سنگ متوجه
 . پرسدیم

 شده؟  یطور -

شده،  شدهن یش عجدوخت خوش   دیسف راهنی اش که با پتن  حهیو را  ریگرا از عطر نفس میگلو آب
 .کنمی شده زمزمه م. مسخدیآی بند م هوای ب

 . یجذاب شد یل یخ -

 .زندی م چرخ منگاهش معنادار به صورت  بندد،ی نقوش م شیهالب ینرمک رونرم  لبخند
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 اندازه مهربانوم. نه به -

وباصورت   زنمیم یازدهلبخندخجول وشرم ارادهی ب که ندینشی به دلم خوش م  تشیمالک  »م«
 .کنمی نجوا مگرگرفته

 بهاوند!  -

 .کندیپچ مو بم خاص پچ  پاشدیبه صورتم م  یآرام لبخند

 جانم؟  -

  یو بعد با قلب  کشمی م  ینفسشاه ریبا شوق و ذوق سر به ز دهمی زحمت بزاق دهانم را قورت م به
و   رندیگی سرم قرار م یرا با دو قندساب باال یکه پارچه تور شومی م  رهیو الهام خ هیبه سم قراری ب

  انینا و شایس ییو کربال کندیم جاخوش مخانم، مادر بهاوند هم سمت راست و ملوک  حانهیرمامان
 . نندینشیمحضر م یصندل  یهم رو

  ترایو م شودی باز م  هوای که در ب کردمی م ریها سو در آسمان دیکوبی دهانم م یتو یاز خوش قلبم
 !ادهی اش ز: اوف! از نفس افتادم... چقد پلهکندیدرگاه مکث م انیزنان در مدست به کمر نفس 

و او را بعد   زم یخی برم   میاز جا یکه با مهربان داردی با صورت سرخ و عرق کرده به طرفم قدم برم  سپس
در آغوشش  ی. من هم با صبورکندی ش را به سمتم دراز ممان، دستبا خانواده  یپرساز احوال

 ؟ یبدون من بله رو بگ  یخواستی م  معرفتی : بزند یکه ناراحت دم گوشم پچ م  رمیگیم

 . گزمی را نرم م من ییپا لب

 .سهینوی ما رو م نه عاقد داره مشخصات شناسنامه  -

 : پس به موقع اومدم.پاشدی به صورت م یض یعر  لبخند

 .کنمی اشاره م هیبه سم رو

 ...نهی روش بش  ترایبذار، م  یصندل دونهه ی یآبج  -

 کندی شال دور سرش را آزادانه ُشل م ند،ینشیم نفس و نفس  ینی با سنگ  یصندل یرو ترایم کهنیا بعد
 آقا؟حاج  نیذاری نم کی: چقد سکوت و کوره... چرا موززند یاش خود را باد م با پره
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 : قدغنه...!دیگوی م ترایرو به م یو جد یکه با لحن رسم  بودی محضردار م   اریبه دست شمخاطب 

 . شی : اکندیاش را با حرص کج و کوله ملب و لوچه  ترایم

 . چرخانمیبا تعجب چشم م ارادهی ب

 ومده؟ یآقا کامران ن -

 . ادیرو پارک م نی: ماش دهدیبه دست جوابم را م تلفن 

 شگونین حانهیرکه مامان شومیم  ریگی بهاوند جا یبا متانت کنار صندل دهمیتکان م  دییبه تا یسر
  ینیبی پناه برخدا نم ؟یرو خبر کرد دهیورپر  نی: چرا اغردی با حرص دم گوشم م  ردیگی م  میاز بازو یزیر

 اد؟ یادا و اصول م ی داره چجور نایا یجلو

 . زنمیبا تاسف پلک م انداخت،ی ابرو باال م  انیکه به شا ترایم طنتی چهره پرش دنیبا د ناخودآگاه

 امروزه... هیمامان  الیخی ب -

واه واه نگاه کن  ه،یچقد پررو نی: ازندی هم دم گوشم غرش م هیسم کردهظ یو غل  یعاص  یصدا
 شوهر داره؟!  نیا ی توروخدا... مطمئن

 . زنمی اشاره م دیاما با تاک ردیگی م امخنده

 !طونهی حساس نشو، اون ذاتًا ش -

 داره... : وقاحت غردیم رلب یآلود زغضب هیسم

را  میهاچشم یال دایو ش تابی ب ی و با دل رمیگیدستم م  یشاگرد محضردار، کتاب قرآن را ال یصدا با
  نشانمیبه وسط جلد قرآن م یم مهردل ی. ملتمس و خواه ارمگذی جلد قرآن م یو سرم را رو  بندمیم
 .کنمی م تینرم و آهسته ن  رلبیو ز

 ... ایخدا -

را  میهاپلک ارادهی که با زمزمه بهاوند، ب  کنمی کتاب قرآن را باز م  یال زدهخ ی یو دستان  دهیلرز یقلب  با
 .میگشایم
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 سوره الرحمان!  -

 . پرسدیم یاو بهاوند با وجد و حظ لبخند مردانه خوانمیخط اول را م  زدهرت یح

 خوب اومده؟ قدنیکه ا یبودکرده تی ن یچ -

 . اندازمی م ریکه با سرفه عاقد، سرم را ز دهمی تکان م  نیسرم را به طرف جیو گ گنگ

 . دیصلوات بلند ختم کن هیاول از همه  -

. بهاوند از  کوبدی نه خود را مدام مو دلم ملتمسا شودیم اکو مصلوات در گوش  ی خوش و ملکوت  صوت
و مستاصل اسم  یبی با حالت قر نیکه شرمگ دهدی م میدلدار شیهابا باز و بستن چشم نهیداخل آ

 . طلبمیپدرم را در دل به کمک م

 شهیهم  رتیخ  یراحت باشه که دعا  المی... برامون دعا کن، بذار خ ییجانیاالن ا دونمی م ،ییبابا »
 بدرقه راهمه.« 

نشسته بود، با صاف کردن گلو بلند  یصندل   یرو نیسرش سنگ یکه مرد پخته با ردا و عمامه رو عاقد
 عروس خانم چند سکه هست؟  هیگفت: مهر

 .میگوی با جرقه افکارم رسا م  یقیدم عم دنیکه با کش شودی دار ممن وزن  یسوال، نگاه همه رو نیا با

 معصوم) ع).  چهارده  تی چهارده سکه به ن -

اته احمق...  پشتوانه هی: مهرتوپدی م  ظیبا غ هیکه سم  شودیام حاکم مخانواده  نیب  ینیسنگ سکوت
 معقول بگو!  زیچ هینشو ساغر...  وونهید

: ماشااهلل انتخاب شودی م  رهیبه بهاوند خ نیبا تحس  هی و سم نایبدون توجه به نگاه خصمانه س عاقد
 آقاداماد، احسنت به عروس خانم. یکرد  یخوب

که   کندیبا تاسف و ادا کف دستش را باال پرت م ترایو م کشدی ش مصورت  یبا حرص دست رو  نایس
 برسرت!خاک  یعنی

گفتن چهارده   شیمون از خانم آقا عروس : حاج دیگویخطاب به عاقد م   یقیخانم با لبخند عم ملوک
 شهرستان به نام عروس ِ خانمه. ن یدونگ زمسه ه،یوه بر مهرعال  دیاش ذکر کنسکه اما شما پشت قباله
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داخل اتاق   دیرز سفکه کامران با سبد گل   چرخدیبا بازشدن در، سر همه به طرف در م   بارهکی
 گمی م کی: تبرکندی بلند مقابل بهاوند مکث مبا چند گام  شودی و ساده با جذبه وارد م یمترست یب

 . دیخوشبخت بش  دوارمیبهتون، ام

  یخال یهای گل به طرف صندلو بعد از گرفتن دسته  ردیگی اش را ممحترمانه دست درازشده  بهاوند
 آقاکامران. دییبفرما  ن،ی: خوش اومدکندی تعارف م

 .دهمی جوابش را م نهی که نشسته با لبخند طمان دهدیمن تکان م یهم برا یسر یبا خونسرد کامران

  ریگی جا ی صندل   یرو ژیموقعر و با پرست یلیخ  ه،یبق انی و شا نایکامران با س یرسم  یپرساز احوال  بعد
 .ردیگی و صامت کنار همسرش قرار م زدی خی برم  شیازجا یاانه یبا لبخند موذ ترایکه م شودیم

و   نهیجمله »عروس خانم رفته گل بچ نیا کنمی : خواهش مکشدی ش ممحاسن یرو یدست عاقد
  د«ییرو نفرما  ارهیگالب ب

 حاج آقا! میکه نگ شهی رسم بوده و نم میاز قد ی: ولدیگوی م  ظیبا غ الهام

  ستین  حیرسم دامن زد، صح  نیبه ا ستی: خوب ننشاندی به لب م  یلبخند کمرنگ یبا خونسرد عاقد
 ! اورن؟یخانم رفتن گالب بعروس  م،ینشستن به دروغ بگو جانیعروس خانم ا  یکه وقت

 باشد. یبرود که خالق هم راض  ش ی پ یکاربراساس صداقت و درست   دیبا یاول زندگ قدم  نیهم از

 .کندی خطبه عقد را خوانا م   یرسا یها با صداخانم  یآلود و ناراضبعد بدون توجه به چهره اخم 

با صورت عرق   ری و سر به ز رمیگیمشتم م  یچادرم را محکم تو یهاگوشه  یب یو با دلشوره قر مضطرب
 .کنمی م  زیکمرم با دلهره گوش ت یکرده و عرق نشسته رو 

بهاوند   یسرکار خانم ساغرمهرجو و آقا یشگیعقد ازدواج دائم و هم یآسمان  وندی پ منت ی و م یمبارک  به
 گردد.  یمنعقد و اجرا م  بای شک

 محترمه مکرمه سرکار خانم ساغرمهرجو  زهیدوش 

جلد   کی: ه  ی به ِصداق و مهر  بای بهاوند شک یآقا یشگیدائم و هم تیج شما را به عقد زو لمیبنده وک  ایآ
 د یکالم اهلل مج 



 دل رهیچ

860 
 

 جفت شمعدان  کی نه،ی جام آ کی

 شاخه نبات  کی

 یدر جمهور جیرا یتمام بهار آزاد یبه تعداد چهارده سکه  طال هیضمن العقد و بق ن یمع هیمهر و
خواهند  می تسل  یثابت است و ِعنَدالُمطاِلِبه به سرکار عال   نیتمامًا به ِذمه  زوج ُمَکّرم دِ  کهرانیا یاسالم

 داشت. 

 بوده در آورم.  نیکه مورد توافق طرف یشروط و

 لم؟ یبنده وک  ایآ

رسا جواب   یق یبا نفس عم  رمیگی با توکل برخدا و ائمه چشم از قرآن م  قراریب   یلرزان و قلب یصدا با
 .دهمیم

 ترا بله.ا اجازه بزرگ ب -

که نگاه  کشدی م یسوت بلند یبا سرخوش   ترایو م شودی صلوات و زدن دست در هم ادغام م یصدا
 . ردیگیم  یرا در پ هیگر بقچپ کامران و نگاه سرزنش 

صامت به سوره   ری لب سر به ز دنیاما با گز  ردیگیام مخنده  شیو کارها  ترایاوج استرس از دست م در
 . شومی م رهی الرحمان خ

 . چرخدی به طرف بهاوند م  یبا خرسند عاقد

خود، خانم ساغرمهرجو با   یموّکله  جابیاز طرف شما وکالت دارم که ا ای آ بایبهاوند شک   یجناب آقا 
 . میذکر شده قبول نما طیو شرا هیمهر

 م؟ یبنده وکل  ایآ

 : بله. شودی محکم و راسخ بهاوند اکو م یصدا

که عاقد با   کندی م یو اظهار خوشنود کی تبر یو هرکس ردیگی م  یهمهمه آرام ،یی صلوات بلند کربال با 
 :  دهدیمعقول ادامه م یصدا
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 عقد  خطبه

 می اهلل الرحمن الرح  بسم

نا، و َالََّف ب یهلل الذ ِالحمدُ  َم الّسفاَح و الزِّ القلوب بعَد الِفراق و الِشقاق، و آنَسُهم   نَ یأَحلَّ الِنکاَح و َحرَّ
 محمٍد و آله الَبَررِه الکرام.  دنای س  یبالرأفه و الَصالِح، ثم الّصلوُه و السالم عل

َ  یقال اهلُل تبارک و تعال  و ُفَقراَء   ُکوُنوایَ ِمْن ِعباِدُکْم َو ِاماِئُکْم ِاْن  نَ یِمْنُکْم َو الّصاِلح یامی: َو َاْنِکُحوا آاْل
ْن َأنُفِسُکْم َأْزَواجً  اِتهِ یَ ( َوِمْن آ32  هی)نور آ مٌ یاهلُل ِمْن َفْضِلِه َواهلُل واِسٌع َعل  ْغِنِهمُ یُ  لَِّتْسُکُنوا   اَأْن َخَلَق َلُکم مِّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ  َنُکمیْ َوَجَعَل َب  َهایْ ِإلَ  َودَّ  ﴾ ۲۱﴿ َتَفکَُّرونَ یَ لَِّقْوٍم  اٍت یَ َذِلَک آَل  ی فِ مَّ

. و قال ی ِمنِّ  َس یْ َفلَ  یَفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِ  یو آله (: النَِّکاُح ُسنَّتِ  هیاهلل عل ی قال رسول اهلل ) صل و
ج َفَقْد َأحَرَز ِنصَف د )ص(:  . یالِنصِف الباق یاهلَل ف ّتقِ یَ فل ِنهِ یَمْن َتَزوَّ

 :دیگویم یاه، عاقد با تک سرفه سکوت هم با

 .کنمی خوانده شود که قرائت م  تی به قصد انشاء زوج دیبایو عرب   یعقد به فارس غهیص

  

 نیمع  هیمهر  نیبر ا شانیخود سرکارخانم ساغر مهرجو را به اذن ا یموکله  ،یبه عقد دائم شرع -
 آورم.  ی درم بای بهاوند شک یشده و مورد توافق، به عقد دائم موکل خود آقا

 شده قبول کردم. نییتع ی هیموکل خودم طبق مهر یازدواج را برا نیا -

َلت أنکحُت  لِ  یُموکِّ  المهر المعلوم   یعل یقبلُت الّنکاَح لُموّکل  المهر المعلوم یعل  یُموکِّ

َلت  زّوجُت   الصداق المعلوم  یعل یوالزواج لموکل جیقبلُت التزو  .  . . نیَّ صداق المعال یعل  یبُموکِّلِ  یُموکِّ

َلت مّتعُت  لِ  یُموکِّ  الصداق المعلوم  یعل یلموکل  عیقبلُت التمت   .  .  الصداق المعلوم . یعل  یُموکِّ

َلت   أنکحُت  لِ  یو زّوجُت ُموکِّ   جَ یقبلُت النکاَح و التزو  .  .  المهر المعلوم مع شرائط المذکوره . یعل  یبُموکِّ
 المهر المعلوم مع شرائط المذکوره.  یعل یوالِزواَج لموکل
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َلت   أنکحُت  المهر   یعل ی لموکل  جی. قبلُت النکاح و التزو  .  المهر المعلوم . یعل  یمن موکل یو زّوجُت ُموکِّ
 المعلوم 

َلت أنکحُت  ها یو إذن اب   بإذنها . قبلُت النکاَح و    .   المهر المعلوم . یعل  یموکل یو زّوجُت و مّتعُت ُموکِّ
 المهر المعلوم  ی عل یلموکل  عَ یو الِزواَج و الَتمت جَ یالتزو

جُتها َلت های بإذنها و إذن أب زوَّ   عَ یوالِزواَج و التمت جی. قبلُت النکاح و التزو  .  الصداق .  یعل  یلموکل   یُموکِّ
 المهر المعلوم. یعل یلموکل

 ن یرب العالم   الحمدهلل

 بودم.  رهی همسرم خ نیرخ دلنش میشده بودند اال من که به ن رهی در سکوت به چهره عاقد خ همه 

 منه!« یو شرع یکه بهاوند حاال همسر قانون  شهی همسرم!« باورم نم »

قرار   امزدهخ ی دستان یببندم که دست بهاوند رو خواهمی قرآن را م ی جیو گ  یاز ناباور یایدن در
 .اندازدیو تمنا خود را به تقال م یقراری و قلبم به شدت تند و محکم با ب  ردیگیم

 سوره الرحمان رو بخونم، اجازه هست؟  خوامی : م چدیپی نرم بهاوند در گوشم م یصدا

 .دهمی آشوب فرو م را به زحمت و دل دهانمبزاق 

 آ... آره.  -

 : کندی را خوانا م یاباز هم بلند سوره  عاقد

 عقد  انیپا یدعا

ق جمَعهم و َقلِّب َتدب اللهم . اللهم َرهمی انُصِر االسالَم و اهَله واخُذِل الکفَر و اهَله و َشتِّت َشمَلهم و َفرِّ
  نهمایو سارا، اللهم ألِّف ب مَ یابراه نی کما ألَّفَت ب نهمایآدَم و حوا، اللهم ألِّف ب نی کما ألَّفَت ب َنهمایألِّف ب

 کما ألَّفَت.  نهمایألِّف ب اللهمو َصفورا،  یموس نی کما ألَّفَت ب

السالم، اللهم   همایو فاطمَه الزهرا عل   یعل نی کما ألَّفَت ب نهما یاللهم ألِّف ب ،یالکبر جهَ ی محمد و خد نیب
ن ُقلَت ف نَ یالطاهر نَ یبی ِلمحمٍد و آله الط نینسَلهما واجَعلهما مالزم بیِّ َط  : ُاْدُخُلوا   همی و اجَعلُهما ممَّ

 ( 70الَْجنََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُکْم ُتْحَبُروَن )زخرف ، 
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من   َتهمایبک و ذر ُذهمایُاع ی. اللهم انمیرزقهما إنک واسع عل  یاخُلف لهما ولدًا صالحًا و أوِسع ف اللهم
 . نیبحق محمٍد و آله الطاهر  میالرج طانیالش

 یبرا دییعقد بفرما نیشاهد کنمی : خواهش م دیگوی م ییرو به کربال یبا لبخند کمرنگ  پسس 
 قواعد... نیامضاء... شناسنامه و ا

براق   یچوب  ز یبه طرف م  انیو شا  نایبه همراه س ییکه کربال زدیخی برم شی نفر از جا نیخودش اول بعد
 . روندی محضر م

 رو سر عروس و دوماد...  میزی رو بر  نایا ادیب  یک ی: نقل و نبات آوردم فقط زند یبا خنده دست م  ترایم

سرمان   یاش را رونقل هم بسته حانهیرکه مامان داردی آهسته قدم برم  یخودش با سرخوش  بعد
 ...شودی م مانک یو از آن طرف هم شاگرد محضردار با اسپند نزد  پاشدیم

که   چرخمیو درخشان به طرف بهاوند م   یلب با چشمان نوران لبخند به هایو روبوس هاک یاز تبر بعد
 .دیگوی م رلبیبه لب ز  ینیری و با لبخند ش بندد ی کتاب قرآن را با احترام م یاو آهسته ال

 الحمداهلل.  -

 . زنمیم  شیصدا زدهجان یه

 بهاوند...؟  -

 : جانم مهربانو.کندیو مهربان نگاهم م پرعطوفت

 .کنمی اشاره م تیبا چشم و ابرو به جمع  کنمیول م رلبی ز ینخود خنده

 م؟یامعطل  ینظرت تا کبه -

 فوت محمدآقا و شاهدا تموم بشه، بعد. یامضاء و ثبت گواه یو محجوب لب تکاند: کارا موقر

 .دمیکش یو سردرگم پوف کالفه

رو بهشون    شایآزما... واو برگه طالق یگواه یاش حتفوت و شناسنامه یدنگ و فنگ داره، گواه چقد
 ؟یداد
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 : آره خانمم. رودی ش ور م دست راست  قیو با انگشتر عت زندی م  ینرمک لبخند

که بهاوند مرا »خانمم«   دیگنجی . در باورم نمگزمیدندان م ری لبم را ز جانی با ه  یشعف و خرسند غرق
 و پراز احساس. فیو لط   نیری صدا کند. چقد ش

 .زنمی حس مملو از مهر و نوازش روح با صورت بشابش دم گوشش پچ م نیا ُگرگرفته

 خدا.قشنگه به  یلیبهاوند... خ شهی باورم نم -

 

. با  کشمیم را عقب م گردن  ظیبا غ مانی چندنفر رو نیدار و سنگ . با نگاه وزن کندی تبسم م ری به ز سر
  کینزد حانهیرو طرف مامان  کنمی جمع م   که لبه چادرم را نرم باال و یدرحال  بلندمهیپاشنه ن آن کفش 

 . شومیم

 دخترم؟  ی: خوبپاشد یم یالبخند مادرانه  دنمید با

 .دیآی از ته گلو در م میصدا

 رو ندارم.   یشلوغ نیحوصله ا -

 جان... زشته!تر مامان: آروم کندیش با چشم و ابرو به اطراف اشاره ملب  دنیگز با

دستانم، پوست داغ   یکه از خنکا کشمی ام مشدهصورت ملتهب و سرخ یرو یدست تابی و ب کالفه
 .شودی صورتم خنک م 

 . میریواسه ظهر غذا بگ میمن و بهاوند بر ، یبا ما ندار یاگه کار -

باشه...    دیعجول نبا قدنی: زشته مادر، عروس اکندینگاهم م زدهرت ی مبهوت و ح هیاز ثان یکسر در
 ... رهیگیغذا م رهی جان. خود بهاوند م کن مامان رفتار  نی خانم سرسنگ  هیمثل 

 نفر حال دلم رو درک کنه.«  هی.» نشد نالمیو در دل م کشمیم یو مغموم آه سرد  ریدلگ

 .زنمی چنگ م شیسدکرده را غم و تشو میگلو  نی ماب یکه اندازه قلوه سنگ می به گلو محزون

 هات رفته توهم؟!گفت که سگرمه  یچ -
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 گهیم م: مامان زنمی خفه لب م رلبی با غم ز کند،ی نگاهم م طنتی که با ش ترایرو به م متعجب
 رو ندارم. جان یبابا حوصله ا ن،یبش  نیسرسنگ

گفته  ی: اووو... گفتم عابدتون چزند ی چشمک م یو با ناز و طناز چرخاندیدر حدقه م چشم دهیورپر
 کرده! یانگو مامانت تو رو قهوه  ،یردکه ترش ک 

 . رومیم یاغرهچشم ی ف یحرص و اخم ظر با

 ببند! -

 قالشون بذار...  نی: تو ماششودی با شانه باال انداختن از کنارم رد م زندی م  یکمرنگ شخندین

که بهاوند با   شوندی م کیم نزدکه همراه کامران به طرف  کنمیاش مبدرقه  ریو متح   بازمه یدهان ن با
 .دیآی مان مبه طرف  یبا خونسرد  شودیمان مگردن چرخاندن، هم از کنار محضردار متوجه

 . نیبهتون... خوشبخت باش میگی م  کیساغرخانم، تبر -

 .دهمی تکان م یسر نهیو با تعارف و لبخندطمان کشمی را جلوتر م چادرم

 قاکامران... مچکرم. ممنون آ -

 طورن ی: و همکندی ش را به طرف او دراز م دست  یکامران با لبخند نادر ستد،یای که کنارم م بهاوند
 . بایجناب شک  نی شما... خوشبخت باش 

ناهار در خدمت   ،یزود نیممنون، کجا به ا یل ی: خکندیبا نرمش و محترمانه برخورد م  بارن یا بهاوند
 م؟ یباش

 

  یگذارا پلک زد،ی م دیما را د طنتی که با ش ترایبه م ینگاهم یبه من صامت و بعد ن ینگاهم یکامران ن 
 از طرف ما.  هیهد هی نمی: باشه سر فرصت... ازند یم

 . رمیگی را م اشانهیو هد کنمی و شوق دست دراز م تیکه با رضا ردیگیمان مرا به طرف  ییکادو جعبه

 . میبه زحمت شما دو نفر نبود یراض  دیباور کن   ،یمرس -



 دل رهیچ

866 
 

 ت! : جون عمهزند یم  یزی چشمک ر ترایم

خودش، دستش را پشت کمر  مختص  استیکه کامران با س دهمی م ی نیبه ب ین یچ یاخم تصنع  با
 م؟ی : بردیگوی و آرام اما محکم م گذاردی م ترایم

و چشمان ِدرخشان،    نیریدر مقابل من با لبخندش دیآی و با حظ جلو م  دهدی تکان م یسر ترایم
:  زند یدم گوشم پچ م یتو دماغ ی. با صدامیرویکه خواهرانه در آغوش هم م  کندی دستانش را باز م

  اجیو هر زمان به کمک احت شهی... هم یزیچقد برام عز  یدونی خودت م ،یمواظب خودت باش ساغ
 شه؟ فقط خبرم کن، با ،یاشتد

 .کنمی اش اشاره مکردهبه تن ِتپل و ورم  کشمی را آرام باال م  امی نیب

 که!ندارم من   شتریب وونهیو د تراخلیم هی... باالخره شتیپ امیاومد. م ایباشه، فسقلت دن  -

 و...  ی: مرض! خل خودتکوبدیم مبه کتف  یآرام مشت

 ات!بهاوند خفه و نجوامانند دم گوشم گفت: او شوهرتحفه یریسر به ز با

و   نی ما، سنگ یو کامران با تکان دادن سر برا میریگی که از هم فاصله م دهمی سر م یآرام خنده
و در  دهدی تکان م میبرا یآورده دستآب یهابا چشم ترایو م داردی گام برم یصامت به طرف خروج 
 . شوندی ن به کمک همسرش از دفتر محضر خارج مکامرا یسکوت با گرفتن ِ بازو 

 

 .دهمیها مو به آن  رم یگیم ی چشم از در خروج نیغمگ ،ییکربال یصدا با

 . میکارا تموم شد، بر -

به درد   یزدگهمه سکوت و ماتم  نی. قلبم ازادارمی که محزون و صامت قدم برم  چد یپی م  یآرام همهمه
 ...کردمی باز نم  تیبهاوند لب به شکا  یخاطر خوشاما به  آمدیم

 

 یاز انعکاس نور رو سوزاندیرا م  ابانی مندانه آسفالت خسخاوت  دیپله آخر، نور سوزان خورش یجلو
 . زدیخی که آه از نهادم برم  شومی از اشعه نور م  شی ب  یزیمتوجه ت شان،یهاشه یو ش هال یاتومب



 دل رهیچ

867 
 

 !میش یوسط آت  یوا -

 .گهی: سرظهره دکشدی را جلو م  اشی با تاسف چادر مشک مامان

 .بندمی پلک م یو ناراض اندازمی وشش م  ستیدو نیبه ماش ینگاهمین

 کوش؟  چییپوف! سو -

 . دیی: بفرما کندی با دست اشاره م زندی را از فاصله م  ریکه بهاوند دزدگ کشمیم  دمیسف  فیبه ک یدست

 . خندمیزده مذوق   یکه با ُبهت ول کندی در جلو را باز م یبعد در کمال ناباور و

 . یبابا بلدنه -

 . نی: برو دخترم، برو خوش باشرد یگی خانم دستم را نرم و مادرانه م ملوک

و دم   نشاندی ش مام را نرم به مهر مهربان و مادرانه گونه شودی که خم م پرانمی باال م یابرو متعجب
 : برو که دل پسرم آب شد.کندی م نرم زمزمه مگوش

سرم   یرو یکه دست تکانمیم یتندزده با سکوت سر یبا قلب  یبا گرگرفت   گزمیشرم لبم را محکم م  از
 . نیمادر.... آفر نی: آفر کشدی وار منوازش 

و صامت و   رومی آرام جلو م  یهازده با قدم خوب و مثبت، شرم  یهااز حس  شودی وجودم پر م تمام
  بیکه در سمتم را آرام ک  نمینشیم  نی ماش یصندل  یرو امقهی شق یو عرق نشسته رو یقراری صاف با ب

 . کندیم

تکان   شی برا یدست یکه با خوش  شومی مادرم م حیو لبخند مل هیباز سم  شیپشت پنجره متوجه ن از
 .دهمیم

اش نشانم  چپ  نهیس  یو بعد با دو دست نشانه »قلب« را رو کندی به بهاوند اشاره م  طنتیبا ش  هیسم
 .کشمی دندان م ریکه با تاسف لب ز دهدیم

م که پارچه چادرم را در مشت گرفته است، با  نگاهم را به دستان ری سر به ز  نیشدن ماشروشن  با
 .دهدی سوق م یقرای دل و بتنگ
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 .کنمی بهاوند را کنکاوش م  رخمیهپروت از گوشه چشم ن یو ذهن درهم و فکر اهتیه

و مجاز   یبه آرام اندازدی م  یفرع ابانی را در خ نیش مشخص نبود و خونسردانه ماشاز صورت  یزیچ
 . درانیم

که با   رمیگیم مانن یب  ریگنفس  یاز فضا  یقیدم عم هوای اش بتن  شدهن یعج  حهیعطر خاص و را از
 . رمیگی ش؛ مبهوت سرم را باال محرف 

 ؟ یطرفهی میبزن  -

 : کدوم طرف؟!پرسمی م رانی و ح مات

پنجه تنومند و بزرگش محکم   انی دست سردم را م ،یو بعد از مکث  ردیگیم اط یرا آرام با احت فرمان
 تو...؟! ی: ِا چقد سردکندی م ریاس

 : من... من سردم!دهمی صدادار قورت م  یرا با ناباور میگلو آب

به   ینگاه پرحرارت یاگونه به لکنت افتاده بودم اما بهاوند با خنده مردانه  نیاو ا شیچرا پ دانستمی نم
 .اندازدیام مشدهچشمان خشک 

 م؟یرو قال بذار هید بقمگه قرار نبو -

 .زنمی خود را با استرس باد م  گرم،یزدن با دست د پلکی و مبهوت ب  مات

 ها! آره... گمونم. -

: من هنوز همون بهاوندم آ... کاودی را م امیپاچگو وافرحظ، دست  ی فتگیبا ش شیهالب  یآنحنا با
 نترس. 

و سردرگم به  رانی که قصد شکافتن احساساتم را دارد. ح کنمی دهانم حس م انی م یقلبم را جا ایخدا
 .زنمی زحمت لب م 

 م؟یری کجا م  میدار -

 ! دزدمتی: دارم مزندی م یبا خباثت لبخند شرور انهیموذ
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با چشمک جواب  آورمیم را به دست مو جسارت   ردیگیام ماش خنده از لحن شرورانه محابای ب
 .دهمیم

 اد؟یکه بدش ب  هیبدزد ک -

 .فشاردی را محکم م مانیهابا تاسف و خنده چفت دست  یاز مکث  عدب

 آخر. دهیمون مسر نترس تو، کار دست نیا -

 :کنمی را وجب م   شیسرتاپا زدهجان یه

 ...قدنی... اقدنیوشلوار اکت  یتو کردمی اصالً فکرشم نم ،یشد پی خوشت  یلیخ  یراست -

 بشم، آره؟ پی خوشت قدنی: ادیگوی که با منظور م میبودم چه بگو مانده

 ! نیهمچ  ی: اِ کنمیام را جمع م و لوچه لب

 : روت رو برم خانم خانما! خنددیبعد با افسوس م کندینثارم م ینگاهم ین مبهوت

 .کشانمی کرده ام را به گوشه چادرم مو کف دست عرق شومیجابه جا م   یصندل یرو

 م؟ی ری م میحاال کجا دار -

 م؟ی... مگه قرار نبود غذا سفارش بدگهی: رستوران ددهدیمقدمه جواب م بدون

 .میگوی حرفش م  دییبا تکان دادن سر آهسته در تا  خوردی برجکم م یتو

 نبود.  ادمیآره  -

 هال یو اتومب ابانیم را به خ و نگاه محزون  گردانمی ش مسکوت گردنم را به جهت مخالف صورت  در
 ...دهمی مردم در رفت وآمد ُسر م یحت

 

 یاو با لبخند مردانه  اندازدی داشبرد م  یکارت رستوران را رو ند،ینشیکه پشت فرمان م نیهم
 باصفا.  یجا میکه قراره بر نی: سفت بشبنددی کمربندش را محکم م
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 خونه؟ می : مگر قرار نبود بربندمی کمربندم را م متعجب

ناهار دونفره   هی بارن یاول یبرا می: نه! قراره باهم بر زند یرتم چرخ مصو  یخندان و با حظ نگاهش رو 
 . میبخور یوشوهرزن

و در کمال    ردیگی دست تنومندش محکم م انیکه دوباره دستم را م پرندی متعجب باال م میابرو جفت
 .شودی داغ م قیمن، پشت دستم نرم و عم یناباور

 بهاوند...! -

 

نثارم   یمان خورد و با عشق نگاه پرشور و خاص دست  یرو  نییخورد و پا زیفرمان ل  یاز رو دستش
 کرد: جان دلم؟ 

جفت    یکه با لبخند خواستن  زنمی مان زل مباران زده به دست یهابا چشم کنمی بغض م ارادهی ب
  یپشت دستم را نوازش کرد و با بغض ین یگرفت. صامت با حس دلنش شیهادست  انیدستانم را م

  ندتیآو   یخاطر من از زندگ روز به  هیزمزمه کرد:   قراریگرفته و بخش  شد،یآب م بارن ی هزارم یه براک
 ساغر. یهر کار کنمی م  یتو... هر کار  یو خوشبخت ی... اما امروز من... به خاطر برگشت خوشیگذشت

"* 

فرش نگاهم را به  یفتگی با ش م،یاز اطراف نداشت  یدرک چیشده که هو مسخ   یجی با گ قراری و ب مات
 دوختم.  اشی چشمان توس ینی ن

 . زندیمردانه پج م ینیگرفته و دلنش یبا صدا  رلبیز

 ...مثل عمر... مثل عشق.« یتکرار نداره...مثل زندگ  زهای چ یبعض »

 

 .زنمی گره م یتنگو دل یتابی تپنده دست او را دور دستانم با ب   یلرزان و قلب یبا لبان  آلودبغض 

دست بزرگ او   یاشکم لجوجانه روکه قطره  فشارمیچپم مگونه  یو با عشق دستس را رو شومی م خم
 . چکدیم
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 یا. با چانه دادی اش عذابم مبهم چفته یهالرزان و لب  یهاپلک  دنی. ددیآیدارش باالتر م وزن  نگاه
 : بهاوند...!کنمیلرزان ملتمسانه زمزمه م

 از برخورد *" امی شانیپ   نیو ماب آوردی ت و تمنا جلو مرا صام   سرش

: واسه شب کندی زمزمه م ریکه نرم و گ بندمی را م میهاچشم یاز حضور گرمابخش او ال شدهمسخ
 دارم مهربانو.  طیبل

 ؟ یبر یخوای کجا م .. یچ  طی! بلی: چکشمی عقب م  رتیزده با ح شوک  دفعهکی

 نذرم رو ادا کنم. دی: باخورد یم چرخ مو َتر از اشک  سی اش را در صورت خ نشستهو نم  قراری ب نگاه

 .پرسمی م  یزده با ناباور ُبهت

 مگه نذرت هنور... -

ادا  دی: نذرت رو کجا باپرسمیرا م امیزده سوال بعدشتاب  ماند،یم میحرف در گلو هیشوکه بق با
 ...؟!یکن

  رمیامشب م : مشهد.. کندی ام را با شصت زبرش لمس مگونه  یخواستن  یگرمابخش و با آنحنا لبخند
 . گردمیبرم گهیروز دو بعد از سه 

 ام؟ یمنم باهات ب  شهی: نمزنمیپلک م یبا گنگ  وواجهاج

 : دفعه بعد مهربانو. کشدیم یازدهغم آه

 .دهمی لب فرو م ریو دلگ  ناراحت

 ه؟یذرت چ ن  یگفتی بهم م  یکاشک -

که  خوامی سه روز م یاما تو گمی : به وقتش بهت مشودی و صبورانه دستانش قاب صورتم م پرتبسم
 . یهم باش میمراقب خودت و نس 

م ملتهب  یشان یرا به پ اشی شانیپ  کنانیو دلبر ریگکه نفس  دهمی تکان م  یسر  یسکوت با دلخور در
 ... معذروم خانمم ناراحت نشو. میر ی دفعه بعد باهم م یبرم... ول  ییتنها دیسفر رو با نی: اچسباندیم
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  یخوایم  یچ ی: سوغات کشدیکه گوشه چادرم را جلوتر م کنمی او سکوت م یخوش دل  یناچار برا به
 ارم؟ ی برات ب

 .ا ی... فقط زود ب یچی : هلرزند ی م یتنگهم با دل میو صدا میهالب

 یاش را براو عطر تن   فشارمیام ممحتاج به او سر به شانه  یحت ییدایو ش یفتگیآغوشش با ش  انیم
 ...کنمی م رهی ذخ یقرازیو ب  یدلسه روز با تنگ 

 ارزد  شیساعت عشق صد جهان ب کی»

 باد اي جان، موالنا« یعاشق یجان به فدا صد

 

*** 

 بعد...  روزسه

با خنده آرام   شومی م ادهیپ یاز تاکس  هیکرا هیو با چهره بشابش بعد از تسو کنمی را جمع م  چادرم
 .کنمی مان اشاره م زده به هتل باشکوه و لوکس مقابلذوق  م،ینس

 . میکن  زیرو سوپرا یی بابا میاومد نیبب  -

  ،یگذاشته بود را با تشکر رسا نیی را که راننده پا یاچمدان کوچک نقره که دسته کندی م یدستدست
که درب  رومی صاف مخصوص مسافران باال م  یروادهیپ  یام از روو چمدان م یهمراه نس زدهجان یه
برخورد    باکه  شومی م ی. با لبخند به لب وارد البرودی هتل خود به خود کنار م  کیاتومات یاشهیش

را در آغوشم  میبا تبسم نس  یام ولکه از گرما عرق کرده  شومی صورتم تازه متوجه م یباد رو یخنکا
نثارم   یانوازانههمان یلبخند م  دنم، یکه با د دارمی هتل قدم برم یو به سمت متصد کنمی جابه جا م

 انجام بدم؟  تونمی م یچه خدمت ن، یاومد: خوش کندیم

 .نشانمی به لب م یانهی طمان لبخند

 ... به اسم ساغرمهرجو.شی دم، دو روز پواسه دونفر رزو کرده بو  اتاق  -
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 لحظه.  هی: بله دهدیتکان م  یسر محترمانه

امشب  ی: درسته خانم مهرجو برادیگوی م  یدیتاک نانیو بعد با اطم کندی چک م ستمی و تند در س فرز
 ... خب...نیاتاق رزو کرد

رو   یاوقات خوش دوارمیام د،یی: بفرما ردیگی کارت اتاق را به طرفم م شده،ی طراح یکنار قفسه چوب  از
 . نیداشته باش

 .دهمیبا متانت جواب م اشیگو یآمدخوش  منباب

 متشکرم.  -

 ...دارمی مودبانه او پشت سرش قدم برم  تیآمدن خدمه مرد و برداشتن چمدان، با هدا با

 

چمدان را کنار   میگشای در را با کارت م جانی هبا  فور ی از دادن انعام به خدمه، خوشحال و ک بعد
زمزمه  جانیو با شوق و ه بندمی م بیاتاق، در را هم ک یبا داخل شدن تو کنمی اتاق رها م  یراهرو

 .کنمیم

 فسقله نگاه کن...  -

و جبروتش    یدونفره زرشککه در وهله اول تخت  شومی که فرز داخل اتاق م زندی م ییو پا دست
 . ردیگی چشمانم را م

 به!به -

تا   گذارمیو چند کوسن و بالشت کوچک را هم دور و اطرافش م  گذارمی تخت م یرا رو میخنده نس با
 . فتدین   نییاز ارتفاع تخت پا

با   اندازمیساعد دستم جمع م  یو رو  دارمی سرم برم یرا از رو امی و گرما چادر مشک   یبا خستگ سپس
 .زنمی م یاتاق چرخ  کیو پ کیش  یبه فضا یمکث نگاه

  ییسر وصدا چیها، هاما با توجه به بسته بودن پنجره  بودی م تی اتاق رو به شهر و ازدحام جمع یویو
 .دیرسی به گوش نم 
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  یحت واری نصب رو به د ونیزیو تلو یاشهیش  زی با م منینش  ینفره براسه ی و مبلمان ارغوان  یپاتخت
مثل پول و    یمتی ! آباژور و صندوق امانات مخصوص لوازم قیشیلوازم آرا یدراور برا زیو م یقد نهیآ

 طال.

 . یو پرده اطلس یفندق  ین یماش یمترنه  یقال ت یدر نها چیو پاورسوئ  یپاتخت زی م یرو  تلفن

 

که   زنمیرا م وارید یرو دی. متفکر چند کلیشیو سرما یشیگرما ستمیمهجز با س یبهداشت   سیسرو
 .شودی ق روشن موسط اتا  یالمپ مهتاب 

 م یکه نس  آورمی شبکه کارتون م یجو روبا جست  دارمی دراور برم زیم یکنترل را از رو صامت
 .دهمی ام را تکان م که با خنده سر و کله آوردی از خود در م ی نامفهوم یزنان صداهادست

 . نیآفر یدست... دست... او مینس -

مخصوص حمام را   یچمدان حوله و لوازم بهداشت  بیبا گشودن ز گذارمیرا وسط قال م  مچمدان
 .کنمی و گوشه تخت پهن م  آورمی م رونیب

 !؟ یبازآب  میفسقله بر -

 .کنمی اش محواله  یزیکه چشمک ر خنددی م اشی صورت یهادرخشان و لب یهاآن چشم با

 بعد... ارن یپس بذار اول سفارشات رو بگم برامون ب -

در خط   یخانم  یکه صدا رمیگیرا م  شیری شماره پذ یبا خونسرد  دارمی برم ی پاتخت  یرا از رو  تلفن
 . دیی: بله بفرماچدی پیم

 کنم یرا صاف کرده و با شعف لب از لب باز م میگلو

 ن؟ یتو هتل دار خواستم،ی م زیر یارهیعدد شمع داگل رز با شش تا هفت تا شاخهده -

 ...یول  میندار شی ریتو پذ یزیچ  نی: متاسفانه همچرومی وا م ی ش با خستگجواب  با
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هدف اول ماست،   یمشتر تی: رضا دهدیادامه م یکه با لحن قاطع افتدیمان محرف  نیب یاوقفه 
 . رنیگی تون رو م سفارش  رونی بما از خدمه  نیبنابرا

 .میگوی به سرعت م تی با رضا  خرسند

 .کنمیهم همه رو حساب م اشنهی ... هزرندیمتوسط هم بگ کیک هیفقط امکانش هست  ه،یعال -

 لطفًا؟   نیتون رو بگ: باشه، اسم و شماره اتاق دهدی پشت خط با مکث پاسخ م خانم

 . دوزمی متفکر چشم م زند،یتخت دست م  یکه خندان رو میبه نس  جانی از ه یاسترس ناش  با

 و هفت هست.  ستیم دومهرجو و شماره اتاق  -

خانم   نی ندار ازین یاگهید زیچ رسه،ی هاتون مسفارش  گهیساعت د هی: تا دیگوی م دییبا تا مودبانه
 مهرجو؟ 

 .اندازمی م مبه ساعت تلفن  یبا شرم نگاه رمیگی دندان م ری را ز لبم

 . رمیگی شام تماس م یون براممن -

 . دیشب  حاضر هست... موفق باششامون از ساعت هفت تا ده  سی: بله سروزندی لب م  دیتاک با

 یهالباس جانی. بعد با هگذارمی شده مقطع  ز یم یو تلفن را رو کنمی تشکر م  یته دل با خوشحال  از
 رفع کند... یاز خستگ یتا طفلک هم تن کنمیرا هم آماده م مینس  زیتم

 

 یاشان آزادانه روکردنو بعد از خشک  کشمیم امس یخ   یموها یرو یو آماده با سشوار دست حاضر 
 .شودی که زنگ اتاق خورده م کنمی ام رها مشانه 

را   رونی در ب یاز چشم یبا کنجکاو کرد،ی م یبه دست باز ری ششهیکه ش میبه نس ینگاهم یبا ن  متعجب
و بعد از   اندازمی سرم م یدارم را روگل  یچادر مجلس عی تند و سر م،یهاسفارش  دنیکه از د  کاومیم

 .کنمی چفت در را آهسته باز م  پول،فیبرداشتن ک 

 .میهاتون رو آورد: خانم مهرجو، سفارش ندیآی خدمه مرد مودبانه جلو م دو
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 .ستمیای و در همان درگاه منتظر م روم ی در کنار م  یجلو از

 ممنون.  ن،یبزار من ینش زی م یلطفًا رو -

 . پرسمی م یو با لحن آرام کشمی م  رونیب  پولمفیک  یاز آن چند تراول درشت از ال بعد

 سفارشاتم چقد شد؟ نه یهز -

 به خانم.  نی: حامد فاکتورها رو بدکندی لب باز م  یبا تن معقول بودی م  رتریزکه سربه  یمرد

و متفکر به   نی زبی چندبرگه کاغذ را به سمتم دراز کرده است، ر یتفاوت ی که با ب گریبه مرد د متعجب
 . رمیگیبا دو دست محترمانه م جاک یو بعد از دو تراول به عنوان ِانعام همه را  اندازم ی م یها نگاهرقم

 واقعًا.  نیدیمتشکرم ازتون، زحمت کش یل یخ -

که مرد سر به   کشدی را آرام م  میرد رفتن ُلپ نس  نیو ح دهدی تکان م  یها سربا گرفتن تراول حامدنام
 . دی: ببخشرد یگیمتاسف دستش را م ریز

 : خدا ببخشه!کنمی و گنگ آهسته زمزمه م متعجب

  به ینگاه زدهجان ی و بعد از در آوردن چادر، کنجکاو و ه بندمی اشان، در را دو قفله ماز بدرقه  بعد
 . کیگل رز و جعبه شمع با جعبه بزرگ کباکس 

و به سرعت دست به کار   کشمی م رونی از چمدان، جعبه کادو را هم ب های از در آوردن شمعدان بعد
 .  شومیم

تا   دیبا کشم،ی م رونیب شانیهاها را از جعبه و شمع  ک ی تپنده ک یو قلب یو با عجله با سرخوش فرز
 احسن انجام بدهم...شب نشده کارها را به نحوه

 

 سنجاق  یموها  یرو  یو دست رمی گیدست م یام تلفن همراهم را الو عاشقانه  کیرمانت زی از م یراض
  نیگوشم طن یبهاوند تو یرای گرم و گ  ی. بعد از سه بوق ممتد باالخره صداکشمی م مینس  یصورت 

 فکرت بودم. ... بهیازادهل خانم! الحق و انصاف حال : بهشودیم
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 .پرسمی م رانهیگبا شک و مچ دهمیسر م یآرام خنده ارادهی ب

 جناب.   یگرفتانت معلومه که بفکرماز تماس  -

ام مهربانوجان...  : شرمنده کندیزمزمه م ییوایو ش  دایبا لحن ش شقدمیکه پ شودیم امی ریدلگ متوجه
با تلفن   شهی حرم هم نم   اطیح یبرم مسافرخونه... تو دیاز صبح حرمم تا االن که افطار کردم و حاالم با 

 حرف زد...  ادیز

 رو.. باشه؟   ریافزود: عفوکن بنده سرتاپاتقص یرایبا ُتن بم و گ وایو ش وارزمزمه

 . شودی رتم پهن مصو  یرو  یقیلبخند عم  اشی بازلفظ قلم و زبان از

 شرط داره.  -

 چشم... حاال بفرما من سرتاپاگوشم؟! ی: به روکندیمقدمه با سر قبول م بدون

 .کنمی نجوا م  یفتگیو با حظ و ش  کشمی م رنگمی نبات یلباس مجلس یرو یدست

 .زمیعز ایب  عیبرات، سر فرستمی که م  یبه آدرس -

 ...؟!امی : کجا بپرسد ی خش مو مبهوت با خش  گنگ

هست که  ی کی : نگران نشو فقط به اون هتل برو، زنمی لب م  یکه با خونسرد ردیگی م امخنده
 منتظرته. 

 شناسم؟ یاون طرف؟! من م هی: کزند ینفس م دیبا ترد  مشکوک

 .کنمی ام را مهار مخنده یلبم جلو  دنیبا گز اندازمی م امی نی ب یرو  ینیچ

با   ریموسو ماست  پسیسررات چند تا چ یته... آها راستوقته منتظر  یلیبرو، طرف خ حاالن یهم -
 . ریهم بگ  زای چ نیتخمه پوفک ا

 !؟ یدونیبا من داره... ساغر تو نم  یکاراست؟! اون بچه چه: اون طرف بچه پرسدی درجا م  خوردهکهی

 یاشده از فشار خنده با وقفه ام بلند نشود. برعکس با چهره سرختا قهقه  گزمی زبانم را محکم م  نوک
 .کشمی م  یقیدرازا نفس عم 
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 ...؟!نتتیبب خوادی بچه م هیداره،  یخب مگه اشکال -

نشم خوبه... اونا رو   وانهی: باشه چشم، آخر سر ددیگویبه زحمت م  یداربعد از مکث کش  وواجهاج
 ال؟ حا ستین  یامر رم،یگیهم م

 . شودیتا بناگوش باز م  شمین

 . ستین  یعرض زمی نه عز -

 .زنمی من شب بهت زنگ م ن،ی : مراقب خودتون باشکندینجوا م  یداردم کش  با

 . رمیگی صورتم م  یتلفن را جلو انهیموذ

 فعالً تا شب. زم،یباشه عز -

بهاوند به  ییتا درخواست قهوه و راهنما  رمیگی را م رشی و به سرعت شماره پذ کنمی را قطع م   تماس
 اتاق را به خدمه اطالع دهم...

 

که از  میگرم و مال حهیم را با راادکلن چنل محبوب  کرد،ی تقال م  قراری که تند و ب یبا قلب  زدهجان یه
م دو پاف  الله گوش  ری ز یمچ دستان حت ر یگردن و ز ی بودم را با سخاوت رو  دهیفرانسه خر یحراج 

 . مزنیم

 میاز موها یاطره تی و مسرور با رضا یام، غرق شادشامه ری شده ز دهیچ یو خاص پ  زیشورانگ حهیرا از
و بعد   اندازمی را هم در گوش و گردن م نقره  فیظر سیو ست سرو اندازمی ام جمع مشانه   کی یرا رو

 .کنمی دست جمع م کیرا با  امی لباس دکلته نبات  یبلند دم،ی صندل سف دنیبا پوش 

و با عطوفت مادرانه   رمیگی ش مرا از دستان   ریش شهیکه ش کشدی م یبلند ازهیخواب آلود خم مینس
 داشته باشد.  یترتا خواب راحت  دهمیم در آغوشم آهسته تاب 

 فدات بشه.  یمامان ی بخواب دخترم... اله  -

 ...خوابانمی را م میرو نساتاق قدم و در وسط کنمیدر گوشش نجوا م یآرام ییهمان حال هم الال در
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بندش قلب  که پشت دیآی زنگ اتاق به صدا در م اندازم،ی م مینس یرا رو  ینازک صورت یپتو کهن یهم
 .کوبدی م امنهیخودش را با خواهش و تمنا به جداره س  زیمن ن

 .اندازمی سرم م  یو بعد چادرم را رو کشمیم میموها یرو یدست زدهخ ی  یبا تن پاچهدست

و در  ستمیا ی در، لبخند به لب پشت در م یبهاوند ِ متفکر پشت در ازچشم  دنی بعد از د  زیآمطنت یش
 ست؟ین  ی: کسپرسد یم  یکه مردد با تن جد کنمی را هم تا انتها باز م 

 ستادهیطبقه ا یراهرووسط   یکمرنگ که تک و تنها با اخم  اندازمی م ینگاهمین  یاز چشم نامحسوس
 است.

 .کنمی دستانم را باز م  یزیآمطنت یو با لبخند ش   رومی از پشت در کنار م دفعهکی

 ؟یدار یمن هستم، کار -

 !؟ی: ساغر...! واقعًا خودت کندی را برانداز م میو چشمان گردشده سرتاپا بازمه یبا دهان ن کردهکپ 

 . زنمیپلک م یکرشمه و طناز ی وار با چاشن اغوا  لبخند

 اومده! شتیروح ساغرم که پ زم،ی نه عز -

چو  وانهی: دشودی با تاسف و تکان سر از کنارم رد م  شودی و نگاهش از حالت شوکه خارج م  رنگ
 که؟! جاستن یدختربابا هم ا یوا یبنگردد... وا وانهید

 

 .میگوی بستن ِ در، رسا باخنده م  نیح  یمنظور و حاضرجواب جواب با

 .سوزد یهمواره م شدیاندی که به معشوقش ب ی»کس گهی شاعر م هی -

 :گهیهم م موالنا

 !«د؟یبه چه کار آ شدیاندی که به معشوق ن یکس
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 !هیعشق هی: پس قضچرخدی و معنادار به طرفم م ردیگیغرق خواب م میاز نس چشم

 .شودی خشک م  زیبه م یرگی به سمت چپ، صامت و مسکوت با خ اشبارهک یکردن  لیبا ما که

 یو در سکوت رو رمیگی را از دستش م های خوراک  سهی دلم آهسته ک قراری و آرام با کوبش ب خرمان
 . گذارمیم مبل 

 ...!؟ جانیخبره اچه -

دور   تابانهی و دستانم را ب رمیگیش م از پشت سر در آغوش  فتهیدل و شاش تنگجمله  دنیبا شن  
 .کنمی با آرامش دم گوشش نجوا م ن ییو با ولوم پا چانمیپیگونه ماش حلقه شکم 

 خوره، ی وار عاشق بودن به درد نم وانهید- »

 .«کنهی م خوابتی ب فقط

  ی! عجب ناکسیکن ریگکه منو غافل  یهمه راه رو اومد نی: تو اردیگی دستانم را با حظ م زدهرت یح
 بال گرفته! یهست

 

  یرو یوار دست. عشوهکنمی رها م  طنتی سرم با ش یچادرم را از رو شود،ی م لیبه طرفم متما کهن یهم
 !؟یپسندی: چطور شدم، ممیگوی چشمک معنادار م یزیبا خنده ر کشمی م ملباس 

 

:  کندی م زمزمه قراری مرتعش ب یبا صدا خورد ی آرام تکان م  شیگلوبک ی خورده س کهی
 .نیالخاِلق َاحَسنَ اهللُ َفَتباَرکَ 

 . شومیم ک یبه طرفش نزد یبا ناز قدم ردیگی م امخنده

 نه! گه،یخودمونه د یشدهمون معرکه  یعنی ی که گفت ینیا -

و در   زندی م  یاندام و لباس چرخ یو پرحرارت رو فتهیفراخ نگاهش ش  یهاو چشم یخاص  یرگیخ  با
 واهلل!به زادیمردست  ،یمحشر شد یل یخانمم خ  یعنی: کشدی دستم را م تی نها
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 یهالب ی رو یشده و تن ِ ملتهبم زبان داغ و با شرم از گونه کنمی صورتم حس م یخون را تو دنیدم
 .کشمیم امیی رژهلو

 نگو...  یطورنیا -

و   دیو شعف در آغوشم کش یتاب ینبود و برعکس با ب  یخبر اشی شگ یهم یایکه از حجب و ح  بیعج
 نجوا کرد.  دایو ش فتهیش مان ی عر یلمس بازو ِنیوار حزمزمه

 نداره«  یبرام معن  ی زی چ چیبدون تو ه »

 .کنمی زمزمه م یفتگی با عشق و ش کردهحظ 

 مهربانو«  یزندگو لمس کن، همه و قلبم  ریبگ و»دستم

:  فشارد یم میموها یارا به طره   اشی نی ب یفتگ یعد با رسوخ و شو ب کشدیم یدارو کش  قی عم ِدم
 ساغر. یدی م یزندگ   ینفس و بو یبو

دارم و باورم   یکینزد نیبه ا یب یو قر یحس خاص   لرزم، ی م نی آغوشش شرمگ انیدر م ُگرگرفته
 .ام ستادهیباالخره کنار بهاوند ا  یخوابی شب بو بعد از سه یکه بعد از آن همه سخت شودی نم

 .بزند رونیاز دهانم ب خواهدی م کنمی که حس م کوبد ی چنان م محابای کوبش قلبم تند و ب تمیر

 .کنمیها اشاره م به قهوه  یبا لبخند خجول میآیم رونی اش باز آغوش مردانه  یاز تبسم و مکث  بعد

 فکرکنم سرد شدن! -

 .میدی سوز سفارش ماعالء لب  یقهوه، چا  ینداره. جا یب ی : عزندی م مبه شرم یکمرنگ و کوتاه  لبخند

و او  نمینشی مبل دونفره م یو باهم رو   ردیگیکه دستم را م دهمی تکان م یبا سکوت سر سردرگم
 داره موهات...   یخوب  ی: بوکشدیم میموها یال ی دست یرگ یو خ فتهیش

:  کندیلب از لب باز م یق یکه با نفس عتاب و عم کشمی دندان م ری را ز امنیی و منقلب لب پا  گرم
تو رو از خداوند مهربان  یو خوشبخت  یکه سالمت یروز اومدم حرم تا نذرم رو ادا کنم... نذرسه

 خواستم.
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: و  دهدیادامه م رای و گ نیدلنش ش، یهاکه با باز و بستن پلک  کنمی سرم را بلند م  ری با تح زدهشگفت 
 تو بود... یبرا یسالمت یتو حرم آقام و دعا ی ز، روزه مستحبرو نذرم سه

از باران و   ی طوفان هیاز ثان  یم در کسرو چشمان  افتدیم از تقالء مدل زد،یری در دل و قلبم فرو م یزیچ
 .کنمی ام حس مجوشش اشک از قوس گونه  رشدنیسراز

: البته امروز رفتم زندیم یالبخند مردانه یبا دلگرم کندیو درشت اشک را لمس م  زی شصت قطرات ر با
ما   یحرم حرف زدم تا اگه قبولم کنن، خادم ضامن آهو بشم تا خودش ضامن خوشبخت تی ریبا مد

 .میکن  یهم زندگ جان یو هم جانیا میاریرو هم ب مونی خونه زندگ یبشه... اگه تو بخوا

 یاز موها یاکه طره دوزمیچشم م اشن ین و دلنشبه مو بسته به صورت مهربا  یبا قلب  خوردهکهی
 یبرامون افتاد... هر دومون تو یاتفاقات بد  یلیتهران خ  ی: توزندی را پشت گوشم م امی شان یپ یجلو
  زی اومد... جزء خاطرات تلخ و بد چ شیبرامون پ یمشکالت و سخت شهیو هم مینبود یعاد طیشرا
 ه؟ ی... نظرت چجان یهم میایاز اون شهر و ب  میدل بکن ای... پس بمیندار یاگهید

 .کنمیدار زمزمه مو خش دهمی دهانم را سخت فرو م بزاق

 مامانم...! -

وقت با پول  ... اونشهیم  یکه عال انی: خب اگه خاله بخوان که با ما بزند یبا تبسم لبخند م صبورانه
  شنیی پا ی مغازه نقل هیختمان دو طبقه با سا هی می تونیدونگ گاراژ هم ، ممن و سه یخونه نقل

 اشمگهیو طبقه د اطبقه مال م هیمون  درست کنم و کار کنم... خونه  ری رو ز میک ی که منم مکان میریبگ
مردم   شهر،ن یام جمع و مطمئن باشه... اتفاقًا مردم امنم بابت خانواده الی مال خاله باشه که خ

 .ادیهستن... مطمئنم توام خوشت م ینوازهمان یم

: مهربانو، منو نگاه کن... باورکن  آوردی ام را باال م که با شصت چانه کنمی پرتبسم سکوت م ری به ز سر
 من... یاگه تو نخوا

 .کنمیآن را لمس م یبا عشق وافر ندینشی م شش یرته  یدستم را رو ناخواه

که من کنارت آرومم و   نهی... مهم اینداره کجا و چه شهر  یتو بودن خوشه، فرق  شیحال دلم با پ -
 ... رمیگی آرامش م
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 ارم؟ یببچه  تونمی من نم یدونی : فقط مکنمی و گرفته نگاهش م نیدلم، حز یحزن نشسته رو با

 .کشمیم  یبا اندوه و حسرت آه شومی م رهی غرق خواب خ میبه نس ارادهی ب

خاطر نازا شدنم تو نعمت پسرداشتن رو از دست  به خوادی دلم نم یعشقه... دوسش دارم ول  مینس -
 ...یبد

نعمت ِ   نی ترمن بزرگ  یبرا میو کنار هم خوش باش میاخانواده هی: ما االن جزء پرسد ی و تحکم م یجد
 !نهی زم یرو

  ردیگی اش قرار مگونه  یو رو شده رو ری ز یبا قلب  کندیم  یروش یدستم پ نیعنادارش غمگسکوت م با
 .کنمی شده ملتمسانه زمزمه مکه با گردن کج 

 ! یدلت بخواد دوباره بابا بش دیفرصت نشد... شا یزودتر بهت بگم ول  خواستمی م -

: واسه  زندی م یصبورانه نگاهش در صورت نادم و محزونم چرخ  ،یبی واکنش عج یتعجب و حت  بدون
 .دونمیم زو یچ... درضمن من همهزجانمی ! نباش عزی ناراحت  یزیچ  نیهمچ

 ....؟! از کجا؟ یدونی م -. پرسمیبدون پلک زدن م ناباور

  تموم د، یتو رو دزد کهی که اون مرت یروز: اونکندیپشت دستم را نوازش م  یبا خونسرد مصرانه
تو از دست  بچه  ،یاون مردک باعث شد محمدآقا سکته کنه، تو بدبخت بش کهنی ... ادمیحرفات رو شن

 ...یظلم اون بر رباری و ز یبد

ها رو برات جبران  گذشته تونهی نم یکار چیبه تاسف تکان داد: ه یبا اندوه سر  دیکش یسرد و تلخ  آه
 ... یکه نذارم دوباره رنج و عذاب بکش  نهیا اد،یکه از دستم برم یکنه. منم تنها کار

 .کنمیبا حظ زمزمه م ناخودآگاه

 . هیکاف نیبهاوند ِمن بمون...هم شهیاز طرف خدا، هم ستهیمن هد یعشق تو برا -

 ه؟ین پاکت چ او ی: توزندی کنج لبش عنج م یاو مردانه نینمک  لبخند
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و   شومیخم م  عیبود که با دل دل کردن و حال منقلب شده سر زی م یرو یبه کادو اشم یمستق اشاره
 دونمی تو گرفتم... نم یبرا ونی: راستش ا رم یگیرا به طرفش با احترام و عشق م یی پاکت کاغذکادو

 .یقبولش کن  دیچون من گرفتم با  ینه ول  ای ادیخوشت م

 خانمم. کنمیهم قبول م دهی: ندکندی زمزمه م یو با لحن وافر و دلنواز درخشدیم شیهاچشم

 .گهی: خب بازش کن دکنمی اما مشتاقانه اشاره م تپدی م یتاب ی و ب یقراری با ب دلم

تو رو   هیهد ستیبرام، انصاف ن  ی دیهمه زحمت کش نی : حاال اردیگی عمق م اشن یری و ش لبخندنادر
 ندم.

 . دمیپرس  یفتگ یکنجکاوانه با حظ و ش از گلم شکفت،  گل

 است؟مسافرخونه  ای با خودت  یاوردیرو ن  امهیکوش! هد -

و محجوب و نرم   آوردی م  رونیرا ب  یجعبه مخمل  بیج یشلوارش، از ال بیج  ی*" و با فرو کردن تو
 من به شما مهربانوجانم. هی هد نمی: اکندی نجوا م

:  میگویم  طنتی با ش رمیگی جعبه را نرم م زدهجان یدل کردن و فرو دادن بزاق دهانم، هبا دل  قراری ب
 خودش رو باز کنه.  یکادو یصبرکن... با شماره من هرک

 .می: باشه خانم... شما بشمار که باز کن زند یلبخند م یخواستن  طنتی شرم و ش  انیم بهاوند

 ... دو... سه. کی: اندازمی  مباال یابرو ام،ن ییلب پا دنیبا گز انهیموذ

جفت   یانگشتر خاص و متفاوت  دنیکه از د کنمی به سرعت سر ِ جعبه را باز م  ی پاچگعجله و دست  با
 !ه؟یچه انگشتر  گهید نی: بهاوند اپرند ی باال م ارادهی ابروانم ب 

 واقعًا منم؟! نی: ساغر! اشودی م رهی دم دستانش خ یبه قاب نقل یبا شگفت زدهرت یح

... شهیقاب تابلو مال هشت سال پ  نی: اکنمی تنومندش حلقه م دستانم را دور گردن  زیانگو دل دایش
شکار   یعکاس نی اون لحظه رو با دورب ،یکردی م ازیبا خدا راز و ن ینور مهتاب داشت ری شب ز هی یوقت

صبح برسونم   بهعکست  دنیبا د  رو ی... چه شباریتصو  نیقراره با ا دونستمینم  وقتچ یه یکردم ول 
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... باهات حرف  دمیدی م ریتصو نی ا یتو شهیتو رو هم یول   یندون دیو حسرت بخورم... آه بهاوند، شا
 و... کردمیو درِددل م زدمیم

 : ساغر...لغزدی دارم مافشون و موج یموها یرو نیو دلنش گرات ی حما دستش

دختر به   ه یعشق  ریتصو ست،ین  یعکس معمول  هی ریتصو نی: اکشمی م  ینیو حز نیآه غمگ ارادهی ب
 .نتونست حرف دلش رو بهش بزنه  وقتچیاش هست که همعشوق

و با نوازش    آوردی م رونی اش بجعبه  یکه انگشتر را از تو زدمی و دار غم و اندوه دل و نفس م   ریگ در
حرم   ح ی : انگشتر ُدرنجف، تبرک شده ضرفرستدیانگشت چپم فرو م یانگشتر را ال ش،یزنگ صدا
 آهو هست...  ضامن

دلم  یها رو برگردونم ولاون سال تونمی : نم کندی وار لمس مرا نوازش  امزدهخیشصت پوست   ینرم با
 مهربانو...   نمتیبب یخوشحال و راض  شهیهم خوادیم

دل دور و تنگ فتهیم ش و دستانم را محک  خزمی آغوشش م یزده توبا بغض چنبره  نی و حز آلودحزن 
به تو رو محال  دنیچقد رس دونهی خدا م : بهاوند..زنمی هق م یب یو با قر چانمی پی گردنش م

 .. یزنیحرف م  یهمه مهربون نی توام... تو بامن ا شیکه االن کنار تو، پ  شهی... باورم نم دونستمیم
 بهاوند انگار... 

 .کندیم را با خلوص و آرامش زمزمه  یتیمردانه ب رلبیز

 رمش یآنکه به دل اس -

 رمش ی دل و جان پذ در

 چه گذشت عمر من  گر

 "موالنا" رمشیز سر بگ   باز

 کنمی اش جابه جا مکتف  یو سرم را رو مالمی اش مکنندهمست  راهنی را به پ امی ن یو با بغض ب  محزون
  ترسم،یو خواب باشه... م  ای: انگار که روکشمی را باال م امی ن یآب ب هوای ب ،یو خوف آن   یتابی و با ب 

 !یبود امیتو فقط سراب ِرو نمیبشم و بب  دار یاز خواب ب ترسمیم
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... خواب و  اری ب مانیخدا ا ی: آروم باش خانمم... به بزرگکشدیم میخرمن موها  یرو یتبسم دست با
 مهربانو...  ستین  ایرو

: فسقل بابا رو  دهدیم هیزاو یامان، سرش را با خنده مردانهگرفته  یبا عوض کردن حال و هوا سپس
 حرم؟!  مینفره برسه یخوای م ،یهم آورد

 .دهمی آلود جواب مدار بغض وار اما دو رگه و خش با لحن زمزمه دهمی به دلش م دل

  امی جا... انصاف نبود خودم تنها بباشن، همه کنار هم شهی هم  دی... و خانواده بامیاخانواده هیما االن  -
 دختر ِخود ِمنه.  ست،ی االن دست من امانت ن مینس  ه،یبق  شیمشهد و دخترم رو بذارم پ

بندد   یرولبانش نقش م یبخشت ی . لبخند رضاردیگیاش نرم مرا با دو انگشت شصت و اشاره  امچانه
ام. با لحن وافر از محبت و مهرنوازانه بم و ُگرگرفته   سیشدن سرش؛ مماس صورت خ  کی نزد ِنیو ح
 اهلل.: فتبارک کندی نجوا م رایو گ

.»لبخندت را به  کنمی زمزمه م رلبی قبل از وصال عشق ز یبی با حال قر رایو گ ن یری با لحن ش ُگرگرفته
 دارم.«بغل پراز عشق دوست   کیوسعت 

 

 کند جان مرا بادهی ب  آنکه

 ! کجاست؟مست 

 . ارکجاستی، جهان  جانآن

 

@Goly3173 

 . دیبد امیپ نستاگراممیا رکتیبه دا سندهیجهت نقد و نظر اثر نو  دیتونیم دوستان
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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