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 کنم تو را...گناه می

 نویسنده:شیدا زارعی

 خالصه:
 او کام به یزندگ دهد ثروت جنس از یمرد عقد به تن تا کندیم ریناگز را او فلک چرخ که یدختر جانا

 لبان ریتسخ به قلبش و دل جا همان و زندیم طانیش یممنوعه بیس به لب نکهیا تا چرخدینم

 نشیب و فراز از پر گناه، و پاکى به آمیخته عشقىممنوعه،  یعشق.دیآیم در اش یزندگ طانیش یممنوعه

 .ینیشبیپ قابل ریغ و

  خوش انیپا

 

 مقدمه:
 !محبوبم

 میآیم تو یسو به آن یبرا اگر

 ،یبخش نجات دوزخ یها شعله از مرا که

 .بسوزم آن در که بگذار

 میآیم تو یسو به آن یبرا اگر و

 یبخش من به را بهشت لذت که

 .شود بسته میرو به بهشت یدرها که بگذار

 م،یآیم تیسو به تو خاطر یبرا اگر اما

 !مران شیخو از مرا! محبوبم
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 کن متبرکم

 .جانا کنم النه ابد تا اتجاودانه ییبایز کنار در تا

 

 پیش گفتار:

 تجزبگی من.داشت بذارید پای کمکنم تو را اولین رمان منه. پس اگر ایرادی گناه می

یا  ممنوعه یوهیم اسمش. نه ای هست ادتونی دونمینم. بود نیآنال پرطرفدار رمان هی زدم رمانو نیا استارت یوقت من

 یلیخ رمان نیا. یخمار تو موندن همه و کردم رهاش نصفه یلیدال به من! بودآورد همون حوا به شیطان پناه می

 !یقو و تازه یموضوع با یقو یشروع... کردم شروعش اول از! گشتنیم اشادامه دنبال همه و شدیم درخواست

 یهاسندهینو یهمه از پس! دمینکش که ییهایسخت چه سرش و نوشتم رمانو نیا سال چهار طول در بایتقر من

 بارها این اتفاق افتاد و من هربار چشم پوشی کردم..نکنند یکپ من رمان یدهیا از انقدر کنمیم خواهش زیعز

  کنه؟ یزندگ نداره دوستش که یشوهر با خوادیم یجورچه و گذرهیم دلش تو یچ دینیبب دیبش همراه من یجانا با

 حوّاست؛ عاشقه یلیخ عاشقه، هم خودش که طانیش هی... ارهیم پناه طانیش به من داستان یحّوا که شهیم یچ و

 . حوّاست عاشق هم آدم چون ذاره؛ینم آدم اما

 ! ینشدن تکرار و ممنوعه و داغ یعشق مثلث کی

 یاجتماع_عاشقانه: ژانر
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :امنداشته اعصاب یرو گذاردیم پا شیصدا

... خودمون خاطربه مونه،یزندگ خاطربهکنم و شب و روز مثل ربات کار می کنمیم جون اگه منعزیز من،  دِ_

 تو دارم اگه من ...بخورن رو زایچ یلیخ حسرت و باشن دارن اومدن ایدنبه که هامونبچه فردا پس فردا ندارم دوست

خوشم ...طال ن،یماش خونه، باشه؛ فراهم تواس یچ همه که توئه خاطره واسه کنمیم جون صاحبیب شرکت اون

 . بابام مامان منت ریز میرنمیاد ب

 : گفتم یکالفگ با و زدم چنگ را میموها

 . سرم تو یدیکوب چکش مثل رو حرفا نیا بار هزار! ریسم بسه_

 : فشرد حرص با و گرفت را دستم! بود یوعصب داشت اخم. رساند من به را خودش قدم دو با

 منم کردم؛ غرق کارم تو خودمو چرا یناراحت. ستین تیزندگ به حواست و یکنیم کار شب تا صبح از چرا یگیم_

 غلت پول تو که نهیا خاطربه گمیم... چرا که ارمیم لیدل تا هزار و زنمیم ویتکرار یحرفا نیا و امیم خودت قول به

 ! بسه؟ یگیم و یشیم کالفه هم سر آخر ؛یکن یزندگ راحت... یباش داشته شیآسا ویبزن

 نگاه مقابل میبرا دنیکش نفس. داشت را کردنم خفه قصد و بود گرفته یباز به را میگلو سنگ همچون بغض

 . کردم بسته و باز چندبار را چشمانم. بود بدتر هم مرگ از اشیبرزخ

 : گفت یآرام یصدا با ریسم

 ! یباش راحت تو خوامیم فقط_

 رنگش یاقهوه چشمان. دوختم نگاهش به را نگاهم میمستق. کرد قیتزر میهارگ به را جسارت آرامش یصدا

 : گفت و کرد باز را رنگش دیسف راهنیپ اول یدکمه دو و فرستاد رونیب را نفسش. بود مانیپش

 . نخوام پول بابام از تا نکشم، مامانمو منت تا. ستمیوا خودم یپا رو تا کنمیم کار_

 : گفت و کرد نگاهم دلخور. شدم دور او از قدم چند. دیکش اشیشانیپ به یدست کالفه

 ! بسه جونم؛ به یزد غر کردنم نیتحس یجا به. یگرفت بهانه هربار اما_

 : داد ادامه.دادم قورت ضرب به را دهانم آب. دمیکش یقیعم نفس

  مونه؟یزندگ خاطربه خودته؟ خاطرهبه هاکندن جون نیا یهمه یفهمینم_

 : دمیکش داد... آتش یرو اسپند همانند درست. مبود انفجار حال در آتشفشان مثل. کردم نگاهش نیخشمگ
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 و یسرکار هرروز که تو. ستین معلوم تهش و سر که درندشت یوارید چهار نیا تو دیپوس دلم! آدمم منم بابا_

 رفتن نیرحسیام با آقاجون که امروزه چند نیا... صبح شبت و شهیم شب روزت چطور یفهمینم کار، مشغول

 روز هی که مادرتم. ستین داشیپ خونه تو هم خدا روزِ هی ،یشناسیم من از بهتر خواهرتو که خودت! شهد زیارتم

 دلم تا شده اضافه دردام به زشمیپائ که سروتهیب خونه هی و مونمیم من وسط نیا... یمهمون اون روز هی هیمهمون نیا

 تا بعدم. شمیم دلزده و خسته ینواخت کی همهنیا از دارم سرکار؛ برم یدینم هم اجازه! کنم کز گوشه هی و رهیبگ

 و بشم وونهید دستت از که خودمه خاطربه آره ؟خودته خاطربه شهم یگیم جونت، به بزنم غر خودت قول به امیم

 ! نه؟ بذارم ابونیب به سر

 : گفتم هق_هق با و دیترک بغضم. کرد نگاهم رتیح با

 ! خودخواه کنمیم دق نجایا دارم که ستین حواست_

 نیترارزش با که یتخت... بودم زاریب آن از که یتخت. نشستم ماننفره دو تخت یرو مکث بدون و رفتم ترعقب یکم

 : فشردم و گرفتم دستانم نیب را سرم. بود ربوده من از را امیزندگ قسمت

 . سرکار برم بذار هیطورنیا اگه! کار... پول... کار ..پول شهمه_

 با! کردیم فراموش هم را غمبریپ و خدا شدیم که من رفتن سرکار حرف بود، نگونهیا شهیهم. شد یعصب دوباره

 : گفت ینیخشمگ یصدا

 گوشت تو خوب شه؟ینم یتحال زادیآدم زبون چرا! چشم بگو یرینم سرکار گفتم! ارین باال سگمو یرو اون جانا_

 ! تمام نامه والسالم... سرکار بره زنم خوامینم من !کن فرو

 : گفتم غیج با

 ! سرکار نرم و کنه امخفه تا اریب لیدل هی چرا؟ آخه_

 یخشم با و شد رهیخ چشمانم به. کرد بلندم زور با و گرفت را سردم دستان و آمد جلو. دیکش یقیعم نفس یعصب

 : دیغر قیعم

 من از دیبا و شوهرتم من چون! سرکار یبر خوامینم من چون سرکار؛ یبر ندارم دوست چون مشخصه، لشیدل_

 مردم یزنا مگه ،یزیچ ییشنا کالس ،یزبان کالس برو ره،یم سر اتحوصله که نهیا سر موضوع اگه! یکن اطاعت

  کنن؟ یم کاریچ

 خدا نیزم ای آمد،یم نیزم به خدا آسمان سرکار؟ رفتمیم شدیم چه مگر.  کند وانهید مرا خواستیم مرد نیا! نه

 آسمان؟ به
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 خود داشت یسع. دمیشنیم را قشیعم یهانفس یصدا. نشست کنارم اخم با ریسم. افتادم تخت یرو و شدم شل 

 : گفتم بود که یکندن جان هر با! کرده یرو ادهیز هم باز دانستیم. کند آرام را

 که یوا خوام؟یم یچ خدا از گهید. کنهیم ریس کمموش که دارم پولدار شوهر هی! سرکار به چه منو! اصالً الشیخیب_

 . ناشکرم من چقدر

 : زد صدا را نامم غم با. کرد رییتغ اشچهره حالت! آتش یرو بود یآب حرفم

  جانا؟_

 : دادم جواب تفاوتیب. شدم بلند میجا از

  بله؟_

 : بود مانیپش. آمد طرفم به و شد بلند اشیجا از هم او

 !خوامیم معذرت_

 و مانتو. زدیم را چشم برقش که بود براق قدرآن... براق رنگ یمشک کمد. رفتم مانیهالباس کمد طرف به الیخیب

 : دیپرس. دمیکش رونیب داخلش از را رنگم یمشک شلوار

  ؟یریم کجا_

 ! ؟یایم... قبرستون_

 : زد میصدا دلخور 

 ! جانا؟_

 امرهیخ رنگ پر یاخم با ریسم. دمیپوش ساپورتم یرو را بود شده مُد یتازگ به که را نودم قد شلوار او، به توجهیب

 زنده و یزندگ از و بخندم باشم، خوشحال خواستیم دلم بیعج. دانستمیم خوب را نیا من و داشت دوستم. بود

 ! شدینم اما ببرم؛ لذت بودنم

 اشتباهه، زن هی بودن شاغل! سرکار یبر بذارم شهینم لیدل... اما سرکارم؛ شب تا صبح از منه، از مشکل دونمیم_

 ... برسه شوهرش به و خونه تو نهیبش دیبا زن

 : گفتم یحوصلگیب و یخلق کج با و کردم قطع را حرفش

 خودشو دیعقا هرکس اما اشتباهه؛ زن هی کردن کار تو نظر از. یکن تکرار دوباره خوادینم دم،یفهم باشه! خب لیخ_

 احترام به مونه،یزندگ حرمته به بخوره، خاک طاقچه ویم رکوفت یلیتحص مدرک گذاشتم که هم اآلنش نیهم! داره
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 یادا یالک پس ؛یاکرده لیتحص هم تو! تنها یافسرده یساله ود و ستیب متاهل زن هی شدم که حرفات، خودتو

 ! بذار احترام امدهیعق و من به لطفاً ریسم ار،ین در رو قاجار زمان یمردا

 سرم یرو را رنگم یزرشک شال. دادم تکان یسر. دیکش شیموها انیم یدست کالفه و کرد یپوف. دیدزد را چشمانش

 . گرفتم دستبه را پالتوام و کردم تن را مانتوام. کردم اشیجاجابه و دمیکش

 ییهامارک. بود برگرفته در مارک یهالباس را میپا سرتا... شدم رهیخ خودم به نهیآ یتو و زدم یشخندین ناخودآگاه

 . کنم تلفظ را اسمشان درست توانستمینم یحت که

 : گفت لب ریز

 . منتظرمونن ،ئینپا میبر فعال میبزن حرف بعداً بهتره_

 اتاق در. کرد مرتبش و دیکش هنشریپ به یدست! بروم کار سر دادینم اجازه که درک به. شد ترپررنگ شخندمین

 مسلط داغانم به در و جیافل عصاب به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس یعصب. شد منتظرم و کرد باز را خوابمان

 ! آمدیم سرم پشت هم ریسم. آمدم رونیب اتاق از یآرام به و برداشتم را فمیک. شوم

 .  کنمیم فکر یزد که ییحرفا به_

 . کند خَرم خواستیم دانستمیم. برداشتم تندتر را میهاقدم

 . خوامیم معذرت. رکارمیتقص دونمیم! جانا_

 : گفت و دیکش سر پشت از را دستم. آمدم نییپا هاپله از عیسر

  جانا؟_

 ! بگذرد زین نیا. الیخیب ستین مهم که گفتم_

 . خودته خاطربه یبر دمینم اجازه اگه من_

 متوجه مادرجون تا کنم ریخ به ختم را قائله نیا دادم حیترج. آمدیم آشپزخانه از مهسا و نیرحسیام خنده یصدا

 . بودم شانیپول عروس من آخر کند؛ اممؤاخذه به شروع و نشده،

 : گفتم

 . ستین مهم دمیبخش. باشه_

 : گفت و شد خم یکم گرفت، را دستم! نبود ماجرا کن ول ریسم اما

 . ستین دلت ته از بخشش نیا_
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 : دیکش یآه. برد باال را سرش و کرد ول را دستم

 دیمج قرآن به! یبرَنج  ازم شهیم باعث وقتا یبعض که حرفام از رفتارام، از جانا، خورهیم همبه خودم از حالم_

 . ستین خودمم دست اما ست؛ین تو اقتیل حرفا و کارا رفتارا، نیا دونمیم

 بخوام که من، نه ،یزد کتکم و یانداخت راه دادیب و داد و یشد یعصب قبالً مثل تو نه نشده، یزیچ که فعالً ریسم_

 . منتظرمونن زشته م؟یبر ستین بهتر بود؛ ساده بحث هی. کنم قهر

 . دمیکش و گرفتم را دستش که بودم من بارنیا

 ! بشه سبک کارا نیا کمهی بذار ارم؛یم در دلت از_

 ! درآورد شدیم یسادگ نیا به را دلم یتو غم کاشیا. زدم لبخند

 : دیکش داد و آورد هجوم ریسم سمت به و شد بلند اشیصندل یرو از جانیه با نیرحسیام م،یشد که آشپزخانه وارد

 ! داداش سالم_

 ریپ کند؛ یفضول و درآورد را ماجرا یتوته تا نمیبنش کنارش و میایب که کرد اشاره من به ابرو و چشم با مادرجون

 ! خرفت

 : گفتم و دادم یسالم آقاجون به رو و کردم یپوف

 !  قبول ارتیز_

 : گفت یفیضع یصدا با ریسم. شد اشروزنامه خواندن مشغول و کرد تشکر آرام

 . پسر سالته پونزده ،یشد بزرگ مثالً گنده خرس نکن، بسه...! بسه! یکرد لهم! نیرحسیام کن ولم ،یآ... یآ_

 گفتیم راست. زدم تمسخر یرو از یلبخند! کردیم تشیاذ و رفتیم نییپا و باال ریسم کول و سر از نیرحسیام

 . داشت کم خانواده نیا واقعاً بود؛ سالش پانزده انگار نه انگار

 : گفت گوشم در آرام و رفت یاغره چشم. نشستم ششیپ و رفتم مادرجون سمت به

  باز؟ شده تونچه د؟یکرد دعوا _

 یش!اجیب یهادخالت از بودم شده خسته. کردم اخم

 : گفت ریسم به رو ختیریم یچا کهیدرحال مهسا

 ! ستین بشو آدم نیرحسیام_

 : کرد یاخم نیرحسیام
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 . ومدهین شما به امیدلتنگ که، واقعا_

 : گفتم مادرجون به رو آرام

 . نبود یخاص زیچ_

 : دیغر لب ریز

 . یکن ناراحت پسرمو که بهت دمینم مفت پول_

 . بود خواسته رانیا ازم خودش. شدم پسرش زن پول خاطربه من! گفتیم راست خب دم؛یگز را لبم

 شدن وانهید قصد دیشن را امیمنف جواب یوقت و بود شده عاشقم بدجور ریسم که بود نیا یزندگ از شانسم تنها

 از شدم فارغ. کند نیتأم را مادرم و من که داد قول ریسم با ازدواج یازا در پسرش دردانه خاطربه مادرش که داشت،

 !شانیصدا و سر پر جمع

 است هنوز که هنوزم و نشاند اهیس خاک به مرا! است من نوبت بارنیا گفت یزندگ که کردمیم را امیزندگ داشتم

 : دیپرس عیسر ریسم.  شدم بلند میجا از و دمیکش یآه! نبود بردار دست

  کجا؟_

 ! قبرت سر گفتمیم حتماً مینبود جمع در اگر

 : گفتم و زدم یزورک لبخند اما

  ء.نسا شیپ رمیم_

 : گفت و زد یمصنوع یلبخند ریسم یجلو هم مادرجون متقابالً.بود دوستمء نسا

 ! همرات به خدا. زمیعز برو_

 : گفت یارفته باال یابرو با ریسم

  برسونمت؟_

 ! نه_

 : گفت عیسر نیرحسیام که بروم رونیب در از خواستم. کردم یخداحافظ آرام و شدم بلند

 ! دارم کارت داداش زن واستا_

 میرفتیم یخروج در سمت به و میبود شده همقدم هم با کهیدرحال. رساند من به را خودش نیرحسیام. کردم یپوف

 : دمیپرس
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  آقازاده؟ یداشت کارمیچ شده؟یچ خب_

 :کرد صاف را اشیگلو و کرد یمصلحت یسرفه

  ؟ینگ مادرجون به یدیم قول_

 ! گمینم نچ،_

 . اومده خوشم رضوانه از من_

 : گفتم و کردم نگاهش شده گرد یچشمان با

 ! ؟یچ_

 شید:ک رنگش یآب لباس به یدست

 ! که اشیخواستگار برم خوامینم... اوه حاال نداره، تعجب! شدم بزرگ دینیبینم ه؟یچ مگه_

 : گفتم رتیح با

 ! سالته پونزده فقط تو نیرحسیام_

 . ستین که سالم دو سالمه، پونزده_

 ! بودم متنفر او از که یاخانه. میشد خانه درندشت اطیح وارد و کردم باز را در

 با کردیم یسع که داشت یالغر کلیه و زدیم صدوشصت باًیتقر قدش. انداختم ینگاه نیرحسیام به حوصلهیب

 تافت و ژل نوع هزار با روز مد طبق را شیموها. کند دایپ یکش دختر کلیه ریسم مثل و دیایب فرم یرو رفتن باشگاه

 چشمان یخانوادگ. بود یمشک چشمانش. زدیم جارو را نیزم که شلوارش خشتک. بود داده فرم زهرمار و کوفت و

 پف یکم فقط کوچک؛ نه بود، بزرگ نه اشینیب. بود یرنگ چشمانم که من برعکس. داشتند رنگ یاقهوه ای یمشک

 ! زمان مرور به شودیم هم ترخوبت است؛ خوب گفت شدیم کل در که نازک یلبان. بود بلوغش دوران مال که داشت

 : گفتم آرام

  کنم؟ کاریچ من یگیم حاال_

 : گفت یابامزه حالت با و خاراند را سرش و برداشت سرش یرو از را اشکپ کاله

  بزنم؟ مخشو یجورچه بگو_

 : گفتم شده گرد یچشمان با

 ! ؟یچ_
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 : گفت کالفه و داد هیتک شاهتوت درخت به را دستش

  نه؟ ماست گند شانس از نمیا! امروز یشد خنگ چقدر داداش زن_

 : گفتم اخم با

  ؟یپرسیم من از سواله نمیا آخه! هجقل باش مودب_

 :دیخند

 تو با و زد مانتالو یسانت پولدار مُختر دختر یهرچ دیق که یکرد کارشیچ و ریسم داداش نیا یلیوک اهلل! یچ پس_

 ! گدا و شاه ازدواج همه، زبون ورد شده کرد؟ ازدواج

  بودم؟ چه منتظر! گرید گفتیم راست... تیواقع انیم شدم پرت و شد شل شکمم عضالت

 : دمیتوپ خشم با

 هی ذارهینم بفهمه ریسم. یگیم داداشت زن به یدار یچ باشه حواست! نیحس ریام دهنته از ترگنده حرفا نیا_

 نه زد، مخشو نه! نکرد یکار چیه جانا بگو، زننیم مفت زر که ییهمونا به برو ضمن در. بمونه دهنت تو سالم دندون

 ! ومدهین یاحدُالناس چیه به شمیفضول کردن، ازدواج هم با و شد عاشقش ریسم کرد؛ تورش

 و شاه ازدواج گفت؛یم را قتیحق بود، درست. شود سرکوب بغضم بلکه تا دادم فشارش آرام و زدم میگلو به یدست

 ...! تلخ قتیحق... گدا

 : گفت مانیپش و ناراحت نیرحسیام

  باشه؟. نگو یزیچ ریسم به خدا رو تو. کنم ناراحتت خواستمینم خدابه! دیببخش_

 : گفتم و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 ! خب یلیخ باشه؛_

 :گذاشت سرش یرو را کالهش

 ! یمرس_

 :کرد یمکث

 ... ینگفت یراست_

 : داد ادامه همچنان نیرحسیام. آمد رونیب ریسم و شد باز یورود در

  ؟یکرد ازدواج باهاش که یشد ریسم عاشق توئم_
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 : گفتم یمصنوع لبخند با و دمیکش یقیعم نفس زدههول

 ! که کردمینم ازدواج باهاش وگرنه وونه،ید شدم عاشقش که معلومه_

 از عیسر و کردم یخداحافظ دمش،ید که اورمیب خودم یرو به نکهیا بدون. دهیشن را مانیهاحرف ریسم دانستمیم

 .آمدم رونیب خانه اطیح

 را جوابش و کنم قطع را یگوش خواستیم دلم نکهیا با! بود مادرجون. خورد زنگ تلفنم نشستم که یتاکس داخل

 ارمغان را ینیسنگ تاوان او به ندادن جواب. دادم را جوابش اجبار به بخرم، داغانم صابع یبرا آرامش یکم و ندهم

 ! داشت

 . کنم اخم و کرده دور گوشم از را یگوش شد باعث شداد یصدا

 نگفتم دفعه صد! زینر همبه اعصابشو نگفتم بهت من خانوم جانا سرتون؟ رو دیبود انداخته صداتونو بود شدهیچ_

 ! نگفتم؟... کن مدارا! ا؟یب راه باهاش

 . فشردم همبه محکم را چشمانم و دمیکش یپوف

  ؟یکور مگه حساسه؟ روت چقدر داره؟ دوسِت چقدر ینیبینم_

 ..! کاش... آمدمینم ایدنبه کاش

 . بدم بهت که ندارم مفت پول. میکرد توافق باهم ما_

 : گفتم و کردم مشت حرص با را میهادست

  ه؟یباز نیفرد عاشق پسرت منه ریتقص. نکش رخ به پولتو انقدر خانم عاطفه_

 : دیغر نرود باال شیصدا کردیم یسع کهیدرحال خشم با

 بذار. کنمیم اهیس روزگازتو یبزن همبه رمویسم آرامشِ نباشه، اشیدن خوامیم که مهسا جون به جانا منو نیبب_

 ! نکن تیاذ رمویسم! نمیبش ساکت

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس. ماندم ساکت و دادم قورت را سختم و سفت بغض

 !  یکن آرومش شوهرتو به یبچسب نکهیا واسه فقط نجا،یا یاومد یچ واسه رفته ادتی کنم فکر_

 . سوختیم چشمانم بود، کرده داغ سرم. رفتم ور رنگم دیسف و اهیس فیک با و نئیپا انداختم را سرم

  بندازم؟ ادتی دیبا_
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 اشیشوخ. رفتیمئین پا و باال یه یلعنت و بود گرفته یباز به را میگلو سنگ مثل یزیچ. دادم فشار را امییباال لب

 عصاب کی و خواستیم سکوت دلم و بود آورخفقان فضا. نداشت شعور بغضم. داشت یاضاف مرض و بود گرفته

 ! راحت

 من وگرنه ،یندار دوستش ینگ و یببند دهنتو که پول با البته ؛یبش عروسمون دادم اجازه پسرم خاطربه فقط_

 ! دمینم بها گشنه گدا هی به انقدر

 . دانستمینم و بودم یبدبخت چه من. زدم یلبخند

 بذار! بکشونه کثافت به رو جا همه و کنه سرباز یچرک زخم نیا نذار بشه، باز دهن نیا نذار بشکافم؛ رو هیقض نذار_

 ! میکن رفتار باهم آدم مثل

 : داد ادامه یترشیب تمسخر باز و

 ! گلم عروس_

 : آوردم در را شیادا و کردم کوله و کج را دهانم و گوشم کنار گرفتم  را دستانم کرد، قطع که را یگوش

 ! گلم عروس_

 : دمیغر بیشتری حرص با و انداختم چنگ میموها به

 ! گلم عروس_

 : گفتم لب ریز. نگذاشتم محلش اما شد؛ اشک از لباب چشمانم و میگلو در زد چنگ بغض

  زنه؟یم حرف یطورنیا من با که هیک کرده فکر_

 : دیکش ادیفر درونم ییصدا

 یافتیم یکن ول اگه ؟ینکن ول پسرشو تا داره سفته و چک ازت یکل ستین ادتی ده،یخر پول با رو تو! تو صاحب_

 ! زندان

 ! بود بد حالم... بودم یعصب... داشتم حرص.نیماش یصندل یرو دمیکوب پا با

. رفتم ادهیپ و شدم ادهیپ یتاکس از. بود زدهرتیح و داشت اخم کرد؛یم نگاهم شده گرد یچشمان با یتاکس راننده

 : گفتم لب ریز

 ! خرفت رزنیپ_

 : کردم زمزمه بغض با. کردند دنیبار به شروع یزیپائ باران همانند میهااشک
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... خوامیم منم دارن؛ دوستش همه داره، شانس! تره؟خوشبخت داره پول یهرک چرا... خدا یا! پوله؟ یچ همه مگه_

 !  پول... پول! بده پول بهم... خوامیم منم

 : زدم هق

 ... خانواده یحت بخشه؛یم تیشخص بخشه،یم آبرو آدم به اسکناس چهارتا_

 : دمیلرز خود به

 !اره؟ینم گفته یک... یخوشبخت و پول_

 رفتن رونیب یبرا بود بهانه کی نساء یخانه به رفتن بروم؟ کجا حاال! ماندم رانیح. انداختم ینگاه اطرافم و دور به

 ندیبیم مرا تا که یایمفنگ مادر شیپ! کنم دلرد و د شوم؟ آرام تا بروم کجا. بروم که نبود جاچیه .دره جهنم آن از

  "!تو جون خمارِخمارم! هس؟ شتیپ مول پول" دیگویم

 . زدیم چنگ دلم بر یدل دو و دیترد. گرفت شیپ در را مهناز خانه راه ناخودآگاه که قلبم ای بود میپاها

 یآواره وانه،ید منه و بود ظهر چند ساعت دانمینم. رنگشان دیسف در به شدم رهیخ بغض با و زدم را شانخانه زنگ

 . ردیگ آرام یکم دل نیا تا... یمشت درددل کی و داغ یچا کی و آرامش یاذره یبهانه به هاابانیخ

  ه؟یک_

 کی. کردمیم آرام را خودم نگونهیا داشتم استرس هرگاه بود، عادتم. دادم فشار کفش یتو را میپا شست انگشت

 کی گفتمیم بود، چه اسمش دانمینم. کردیم برابر چند را استرسم و دلشوره و خوردیم وول دلم یتو یداغ زیچ

 سرما فرط از که ییهاگونه م،یهاگونه یرو خورد سر و زد قُل سمج یاشک و دیلرز میصدا ...آبجوش مثل داغ، زیچ

 . بودند شده قرمز

 :  گفتم و وارید به دادم هیتک را سرم

 . منم_

 . نداد جواب

 ! جانا... منم_

 . امدین ییصدا

 ! یندار نشویدید چشم که یهمون_

 . سکوت هم باز

 ... ندارم رو یکس تو جز که منم نداره؛ روح دهیله جسم نیا م،ستخ یلیخ چون ،رد و دل کنمد اومدم_
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 : دادم ادامه قبل از ترشکسته و دادم تکان سر

 یب دل نیا تو کنهیم ینیسنگ بدجور که صاحبشویب یرازا هاشو،عقده درداشو، داره اجیاحت که پناهیب هی واسه_

  ق؟یرف یدار وقت کنه سبک رو قرار

 را اشیجا و شود جاجابه یاصخره مثل بغضم شد باعث یزیپائ باران یهاقطره چکچک آسمان، غرش یصدا

 . کند ترتنگ

 به دلش پس در؛ به رهیخ متعجبم نگاه و در کیت یصدا. دمیکش آه... ببارد باران دادم اجازه و باال گرفتم را سرم

  بود؟ آمده رحم

 شده یتلخ و بد یهاخاطره به لیتبد شانهمه که داشتم، خاطره ازش یکل که یاطیح همان اشانخانه اطیح وارد

 ! یشویم مات... خودت یتو یچیپیم تو زند،یم نیشت. هاخاطره نیا ماندیم عقرب زهر مثل بودند؛

 رویش دیبا که ییهاخاطره آن از. یکنینم شانفراموش استیدن ایدن تا که است ییهاآن از خوب، چه و بد چه

 ! نفرت و درد فوران... اشک زشیر خطر نوشت

 منتظرم شانیچوب در پشت. بداند دیبا مهنازم گذاشتم؛ کنار را دیترد و کردم ترمحکم را جانمیب و سست یهاقدم

 ... بودم عاشقش! هستم دلتنگش چقدر دمیفهم تازه و دیبر نفسم! بود ستادهیا

 یهاچشم و گرد صورت عاشق م،یهایسخت قیرف عاشق تم،یجاهل دوران همدم عاشق م،یهایبچگ همدم عاشق

 نش،یدلنش و گرم یصدا مهربانش، لبخند اش،سبزه صورت رنگش، اهیس زاغ یموها اش،کوفته دماغ رنگش؛ یفندق

 ... اشدهیکش دستان و بلند قد

 !سالم_

 خوش جا نمانیب که یافاصله از ترقیعم ینفس... دمیکش یقیعم نفس و دادم سالم... انداختم نیپائ سر و دادم سالم

 : گفت لرزان ییصدا با کند نگاهم آنکه بدون. است کرده

 ... نامردا واسه وقت هاگمیم و مفت وقت! نه تو واسه یول هست یعنی ست؛ین وقت چون برو، و بگو_

 زباله؛ سطل یتو کرد پرتم آشغال تکه کی مثل که برادرش از خودش، از نه بود، پر دلم هم من! بود پر من از دلش

  کردم؟یم گله کجا دیبا من پس

 ! آسمان به رو گرفتم را سرم و پارکت کف نشستم

 ! ستین دراز گوشام منم. ستین کینکیپ یجا نجایا یخانم_

 ! بود آمده بند زود چه باران. دمیمال پالتوام به را دستانم کف



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

16 
 

 ! ندارم حرفاتو یحوصله_

 : گفتم و دادم قورت ضرب به را دهانم آب و کردم تر زبان با را لبم

 و کیتار و تنگ کوچه هی تو محل، هی تو ابون،یخ هی تو. میشد بزرگ باهم یبچگ از دونم؛ینم رو تو نرفته، ادمی من_

 . طبقه دو ساختمون هی

 : دیکش داد خشونت با مهناز

 ! رونیب برو_

 شدن سیخ یحوصله بود، آمده بند که بهتر همان اصالً! یلعنت بود؟ آمده بند باران چرا. کردم نگاه را آسمان

 . نداشتم

 آقا که... داشت یثروتمند یخانواده یعنی بودن؛ یثروتمند یخانواده از که داشتم اشیع و الیخیب یبابا هی_ 

 کف اندازهیم بچه هی بعدشم. شهیم محروم ارث از و کنهیم ازدواج مامانم با و دارهیبرم یعاشق و عشق پیریت

 که یابچه هی و یزندگ و زن یبابا گور پس خانواده؟ ای است بهتر حال و عشق! خداحافظ میرفت ما و مامانم دست

 . بدم رو مخارجش و خرج پول ندارم

 . نشست کنارم اکراه با

 بزرگ دندون و چنگ با رو شبچه شرافت با و آدم مثل نهیبش مامانمون که نبود کارمون تو شانس اوالشم اون از ما_

 ... عاریب معتاد مادر هی داشتم؟ یچ ؟یزندگ از دمیفهم یچ من. کنه

 یزیچ کاش. بود کرده سکوت تنها مهناز و کردند، دنیبار به شروع هم میهااشک و دنیلرز به کرد شروع بدنم

 ! گفتیم

 رنگ هی اصالً یزندگ مونمحله دیاومد که تونخانواده و تو... کوفت نه درد، نه عشق، نه ه،یچ محبت دونستمیم نه_

 داداشت یمحبتا گرفتار یک دمینفهم و گذروندمیم تو با رو وقتم و شدم غم و درد الیخیب! گرفت یاتازه یبو و

 ...! شدم

 : زد داد. کرد نگاهم تیعصبان با و سمتم دیچرخ عیسر

 هی با یجنابعال که شد اون ریتقص یبگ تا بِله؟ و اِله که هم؟به یبباف دروغ یخوایم بازم ار،ین منو داداش اسم... ها_

  خدا؟ امون به یکرد ول منو داداش و یکرد ازدواج بهترون ما از

 : بستم آرامش با را میهاچشم
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 بهش تا و بودن دهیند محبت رنگ که بودم دخترا اون از من کرد، خرم محبتاش با داداشت آقا که بود سالم ستیب_

 هیبار و نیآخر و نیاول نیا مهناز. میکرد نامزد! بود یخوب یروزا... کنهیم تولوپ_تاالپ به شروع قلبش زمیعز یبگ

 ! راسته حرفام که قسم خدا به! کن باور و کن گوش! کن گوش پس بزنم؛ حرف تا نجایا امیم که

 : دیکش یتند نفس و گرفت من از را شیرو

 از رو بهترش یکی هم تو که نگو ؟یکرد ازدواج ریسم با یرفت چرا تو. کرده انتیخ بهت داداشم یگیم که رمیگ_

  هان؟ ،یکرد ازدواج ریسم با خورد همبه تونینامزد که بعد ماه چند که ینداشت سر ریز قبل

 : گرفت شدت بغضم

 دیگنجینم فکرمم تو یحت قرآن به! عاشقمه یحت... داره دوست منو و اومده خوشش من از ریسم دونستمینم من_

 بعد. نبود من یبرا یعنی ستین مهم اونش... رو و بَر خوش و بلند قد ه؛یدختر هر یآرزو که جذاب پولدار پسر هی که

 دم اومد روز هی ریسم میبش خالص هازنک خاله یمتلکا شر از تا میرفت محل اون از ما که ینامزد خوردن همبه از

 حرف یکل و عاشقمه و داره دوستم گفت مونیزندگ محل و یمال وضع دنید از بعد د،یترد یاذره بدون. مونخونه

 ! بهمان و فالن و ومدهین چشمم به خواب تو دنید از بعد که ییایرو و عاشقونه حرف یکل کنه،یم خوشبختم که

 : گفت و رفت یاغره چشم. مهناز سمت برگشتم

 ! خودت جون_

 : بردم باال توانستمیم تا را میصدا و زدم هق و دیترک هوایب بغضم

 و زدم حرف باهاش ممکن لحن نیبدتر با بود؛ بد یبدجور حالم گه،یم یچ نمیبب که نبودم یطیشرا تو روزاون_

 ... مامانه که بعدشم. کارش یپِ بره و ادیم بدم ازش گفتم

 : گفتم و شد شتریب بدنم لرزش. گرفت خود به ترس رنگ مهناز نگاه. دمیکوب نیزم یرو را امشده مشت دستانم

 باال یبده یکل و کرد قمار و زد گند بازم مونینکبت یزندگ نیا به ام،ندهیآ به کنه، فکر من به نکهیا بدون مامانم_

 . آورد

 : دادم ادامه و دیلرز امچانه. بود کرده خی بدنم کل و بود دهیبر  را امانم قلبم تپش. شد مات مهناز

 یشرکت یهابچه از یکی بعدشم کردم،یم جور ونیلیم ده دیبا وقتاون و دمیدیم خدا زور به و یهزار دو هی رنگ_

 قدراون. داده رد جواب بهش که ستدختره هی عشق از گفتنیم! بده حالش ریسم آورد خبر کردمیم کار توش که

 ..... ریسم مامان روز هی که! هیچ به یچ نبود مهم امواسه که بودم پول کردن جور ریدرگ

 : گفتم و شد گرد ترس از چشمانم. پراند جا از را مانیدو هر در زنگ یصدا

 ! ه؟یک_
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 : گفت سرد و انداخت باال یاشانه. انداخت اطیح در به ینگاه و شد بلند اشیجا از مهناز

 .محمده کنم فکر...! دونمینم_

 : گفتم لرز و ترس با باشند، ختهیر امیرو خی آب سطل کی انگار

 . نهیبب منو نذار یپرستیم یهرچ به رو تو حاال؟ کنم کاریچ_

 : گفت و زد یشخندین

 !؟یستین مطمئن خودت از مگه ؟یترسیم چرا_

 : کردم زمزمه دلخور و نشست میهالب یرو یپوزخند

 به من یکنیم فکر که جهنم به نه؟ یندار باورم! وجودته تو معرفت جو هی و یسابق مثل هنوز کردم فکر من_

 یدار یمارمولک داداش چه یبفهم کنم روشنت خواستم! پول به فروختمش و کردم پشت خوشگذرونت اشیع داداش

 تمیدوست. بکنم داداشتون آق نثار ندارم یزیچ انزجار و نفرت حس جز من نداره، ورتون الیم الیخ هم حاال خانم؛

 خانم ؟یچ که بکش نازشو یه بسه گهید. یزنیم بهم رو معنا تمام به نامرد هی انگ رفاقت همه نیا بعد نخواستم،

 ! کنه گوش حرفتو

 که یغم از درد، از بزنم داد خواستیم دلم. زد شهیر گلوم در یسخت و سفت بغض و خورد سُر یکی یکی میهااشک

 : شد خش از پر میصدا و دیلرز امچانه.بود زده جوانه دلم یتو

 با خوامینم. مونده وجودت تو معرفت کمهی فقط... کمهی اگه البته کن؛ خالص دره جهنم نیا از جور هی منو_

 یم.زندگ شکل و سر به زنهیم گند نتمیبب. کارهطمع! ستکورهگربه که شیشناسیم! بشم روروبه داداشت

 : کردم لیتکم را حرفم ظیغ با و

 . ستمین دردسر دنبال چون بشه، شوهرم منو مزاحم خوامینم_

 : گفت تمسخر با

 ! یزدینم معرفتیب منِ به رو حرفا نیا و ینبود نجایا االن یگشتینم دردسر دنبال اگه_

 : گفت ممکن شکل نیترحساسایب با و در سمت رفت و کرد پشت

 با امگهید! ورانیا این گهید... یرئم هتو. نباشم تنها که اومده دوستمه. شمال رفتن دوستاش با ست،ین ممد نترس_

 ! نکن درددل معرفتیب دوست هی

 اتیمحتو. نمانده یباق میبرا ینفس گرید کردمیم حس. ستادمیا شده خشک و حرکتیبو  زد خی ارهبکی تنم تمام

 ! نبود من مهناز نیا که قسم خدا به بود؟ مهناز نیا. شدیم ئینپا و باال مدام اممعده
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 . زد را چشمم پالتواش قرمز غیج رنگ هم دور همان از. شد اطیح وارد خودش سال و همسن یدختر و کرد باز را در

 : گفت و کرد کردمیم نگاهشان رهیخ و بودم ستادهیا میجا سر شده خشک که یمن به یااشاره چشم با

 ! یدار مهمون ینگفت ه؟یک_

 : گفت یادلسوزانه لحن با و کرد تشیهدا داخل به و گذاشت دختر پشت را دستش مهناز

 . دادم راهش سوخت براش دلم ،ییگدا بود اومده ه؟یچ دوست جون، ستاره نه_

 : گفت و انداخت ینگاه شکلم و سر به متعجب ستاره! درد و بود ییهوایب کردمیم حس که یزیچ تنها

 ! ؟ییگدا! ن؟یا_

 : گفتم کنان زمزمه. رفتم در سمت به و دادم تکان یسر

 . محبت ییگدا... ییگدا! آره_

 باران شر شر به رو. دمیکش یآه و گرفتم باال را سرم. دیبار و کرد یغرش دوباره آسمان. کوفتم همبه محکم را در

 : گفتم

 ! یاافسرده آسمون چه_

 : بستم چشم لذت با

 . میدار ییخدا همما! نداره بیع_

 .کرد رخنه دلم در عالم غم شدم خانه وارد یوقت

 ! ریسم نیآتش عشق همراه البته داشتم؛ جانیهیب و آرام یزندگ کی 

 ریگ یحوصله. کنم خلوت خودم با تا نباشد خانه هم ریسم کردم دعا. نبود یکس... شدم خانه وارد روح مثل

 انیم یدست. دمیبوس را اشگونه و جلو رفتم. بود دهیخواب خوابمان اتاق داخل بدم شانس از اما نداشتم؛ را شیهادادن

  بود؟ افتاده بدجنسش مادر و من ریگ که بود کرده یگناه چه او. دمیکش شیموها

 با گدا کی داد اجازه و گذشت شیهاپول از پسرش خاطربه مادرش. بودم هم قطعا که... بودم بدجنس من هم دیشا

 !  کند ازدواج اششاهزاده

 مردانه، پرپشت یابروها شکل، یلیمستط یچانه رنگ، یاقهوه و دهیکش چشمان... کردم صورتش یحواله را نگاهم

 کی کنارش که مردانه اما شکل یاقلوه یکم میبگو بهتر ای ساده یهالب اش،یداشتن دوست شیرته ده،یکش یصورت

 ! بود جذاب کل در... مهربان نگاه کی و بود لبخند
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 ! نشد داریب اما بود سبک خوابش. دمیکش باال را دماغم و کردم عطسه شدت با

 : کردم زمزمه آرام گوشش در و بردم جلو را سرم

 ! شهیم خشک کمرت بخواب، تخت رو برو دارشویب ریسم_

 . خورد یسخت تکان و دیلرز پلکش

  ر؟یسم_

 . کرد نگاهم جیگ و رهیخ و کرد باز را چشمانش آرام

 ! نشده خشک کمرت تا بلندشو_

 : کرد اخم و انداخت میپا تا سر به ینگاه و شد بلند شیجا از آلودخواب و حالیب. دمیکش را دستش

  ؟یکرد رید انقدر چرا ؟یبود کجا! سه؟یخ چرا لباسات _

 بازهم... کن کمکم خودت ایخدا! را میپاها شدن شل و بدنم شدن حسیب طورهمان. کردم حس را قلبم سقوط

 . نداشتم را دوم یجهان جنگ کی عصاب

 : گفتم و نباختم را خودم حال نیا با

 . بودمء نسا شیپ برم؟ دارم رو کجا منم ؟ینیبینم گرفته بارون_

 : کردم اضافه استیس با و 

 . بود سخت برام واقعاً فضا نیا تحمل! یکرد ناراحتم و تیاذ یکاف یاندازه به صبح_

 . زد شیموها به یچنگ حرص با و شد نیغمگ نگاهش. دمیکش یآه و او به دوختم چشم یناراحت با

 ! کنمیم تیاذ رو تو انقدر که بکشه منو خدا... من به لعنت_

 : کردم اخم اما نشست؛ لبانم یرو بر یلبخند کنم منحرف را فکرش توانستم نکهیا از ،یروزیپ از

 !ینگرفت سردرد تا بخواب ریبگ ال،یخیب رو نایا حاال! ریسم نکنه خدا_

 : گفت گرفته. داد تکان را شیپا یعصب و تخت لب نشست حرص با

 ! خوامیم معذرت_

 .کاشتم اشگونه یرو یلیمیب با که بود یسرد یبوسه جوابم و

*** 
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 زیانگرقت و ییکذا روز آن از روز سه باًیتقر مشغول؛ فکرم و بود خرد صابمع. کردمیم آماده را شام زیم داشتم

 و نواختکی یزندگ نیا از واقعا. سرکار بروم بگذارد تا کنم یراض را ریسم خواستیم دلم بیعج من اما گذشت؛یم

 روز به روز هوا دم،یکش باال تا را ژاکتم پیز. کرد پاره را افکارم یرشته در زنگ یصدا! بودم شده زدهدل جانیهیب

 که االن تابستانش، یهاشب یحت خبندان؛ی و سرد نبود، زیبرانگتعجب ییهوا نیچن همدان در البته شد؛یم سردتر

 . بدتر و بود زییپا

 به را ینیریش جعبه امیشانیپ دنیبوس و دادن سالم از بعد. رفتم استقبالش به برگشته، سرکار از ریسم دانستمیم

 : گفتم و انداختم باال ییابرو. داد دستم

  مناسبت؟ چه به ینیریش_

 : گفت و کرد حلقه امشانه دور را دستش یخوشحال با

 . شهیم خوشحال یلیخ بفهمه آقاجون م،یشد اول مناقصه تو_

 به و چرخاند سر. کردم اکتفا لبخند کی به تنها! کار بود شده آبش و نون. کنم یمخف را لبم یرو پوزخند کردم یسع

 : دیپرس خاراندیم را اشیشانیپ کهیدرحال و انداخت نگاه اطراف

 ! کجاست؟ آقاجون_

 . دوستشه یخونه هم مهسا و دهیخواب نمیرحسیام خانم؛ عمه یخونه باال یطبقه رفته جونم مادر. اتاقه تو_

 :ببلعد مرا داشت یسع نگاهش با و نشاند یابوسه امگونه یرو و شد کینزد بهم شتریب

  م؟ییتنها پس_

 :شوم جدا او از کردم یسع یتصنع یاسرفه با

 ! ریسم نکن اد،یم االن آقاجون_

 . شد دور من از و داد سر یبلند یخنده

 ! خونهیم خروس کپکتچیه؟ _

 : گفت طنتیش با رفتیم خوابمان اتاق سمت داشت کهیحالدر زمیآمطعنه حرف به توجهیب

 ! نجایا یایم شب باألخره_

 : دمیکش داد اعتراض با

 ! ریسم _
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 . جونمیا_

 آمدن از بعد. دادم جا زیم یرو را لیوسا یهیبق. دانستمیم خوب رانیا نبودم، من ریسم حق رفتم، یاغره چشم

 ! اشتهاآور و ذیلذ رنگ، و عطر خوش یسبزقرمه. میشد خوردن غذا مشغول یهمگ جون مادر

 . باشم شنونده فقط کردم یسع پس بودم، یحرف کم آدم

 . کنه صحبت شرکت بهراجع خوادیم ندمون،یبب مشتاقه یلیخ یمنصور آقاجون،_

 : گفت ریسم به رورفت، گیم مادرجون دست از را آب وانیل کهیدرحال آقاجون

 یبرا چقدر یدونیم خوب خودتم. میکن واگذار شرکتو که یتکرار یحرفا همون بگه، خوادیم یچ دونمیم کهمن_

 ! میهست یتوش تو و من فقط حاال که یخانوادگ شرکت هی. قائلم ارزش شرکت نیا

 یوقت تپل؛ یکم و گرد یصورت و رنگ یاستخوان یموها شده، تاتو یابروها. انداختم مادرجون به یقیدق نگاه

 : گفت مادرجون به رو و کرد یاخم پدرجون! افتادمیم هاعجوزه ادی شتریب دمشیدیم

 ... بود هم یرعلیام اگه البته_

 ! ؟یرعلیام. دیپر باال میابروها جفت

 : گفت غصه با مادرجون

 دور نیا دمیشا البته کنه، کمکمون داشت دوست یلیخ خودش که یدونیم. نداره یگناه یرعلیام جان مسعود_

 . ادیم یک نمیبب منتظرم فقط ماست؛ ریتقص یکم شدناش

 : دمیپرس متعجب و انداختم باال ییابرو و شد شتریب تعجبم

  ه؟یک گهید یرعلیام_

 ! داشت؟ خنده حرفم یکجا. زد خنده ریز یپق ریسم

 . بودم گفته بهت یرعلیام بهراجع که من_

 : گفت و شد قیدق چشمانم یتو اخم با آقاجون. زدیم آشنا یبدجور اسمش

 ! شوهرته برادر_

 و کندیم یزندگ تهران االن که دارد برادر کی بود گفته. بود کرده صحبت من با بهشراجع ریسم. افتاد امیهزار دو

 یعروس که داشته مشکل قدرآن یعنی بودمش؛ دهیند حال به تا من و رفته آنجا به اشیخصوص مشکالت خاطرهبه

 ! بود بیعج واقعا است؟ امدهین هم برادرش
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 از بعد. انداختم نیپائ را سرم و گفتم یآهان. آورمیدرنم سر وقتچیه خانواده نیا کار از که من. انداختم باال یاشانه

 . بردم پناه خواب اتاق به غذا خوردن

 همه دارد دوست! است خسته آدم که هست ییجاها کی. انداختم نگاه امخسته صورت به و نشستم توالت زیم به رو

 یچا نه! است خسته آدم هست ییجاها کی کند؛ بغض خودش یبرا و کند بغل را شیزانوها کنار، بگذارد را زیچ

 آدم هست ییجاهاکی... گرید زیچ چیه نه کند،یم خوب را حالش رفتن رونیب نه شتر؛یب خواب نه است دردش یدوا

 دارم دوستت کی فقط آدم که هست ییجاهاکی! کند هیگر شیهااشک یبرا یحت و دلش خودش، یبرا دارد دوست

 ... دیشا بودم؛ خودخواه یادیز دیشا دانمیم چه! نبود من آلدهیا مرد ریسم قطعاً. ردینم تا دارد ازین

. بود کارش اتاق در ریسم. شد تررنگ پر میهالب یرو پوزخند. زدم میموها به یچنگ و شدم بلند میجا از یعصب

 !کار هم باز و... کار... کار... کار

 : خورد در به یاتقه

  تو؟ امیب داداش زن_

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس و کردم وجورجمع عیسر را خودم. بود مهسا

 ! تو ایب_

. بود خوب مهسا. زدم یلبخند. بود اشیچتر یموها کردیم توجه جلب صورتش در که یزیچ نیاول. شد وارد مهسا

 یتو سرش و زدینم زبان زخم. آوردینم در یباز زنک خاله و نبود فضول که بود نیا هم خوبش یهاخصلت از یکی

 : گفتم و نشستم کنارش. نشست تخت یرو تعارف بدون. بود خودش الک

  خبر؟ چه نمیبب بگو خب_

 : گفت و گذاشت شینما به را اشگونه چال و زد یلبخند

 . گذرهیم خوبه،_

 ...!  خوبه_

 : گفتم. دیکش یقیعم نفس

  خبر؟ چه خواستگارت از_

 . عشق از پر یلبخند زد، یلبخند
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 تو تو؟ اقتیل نهیا گنیم شنیم متوجهش دوستام ینه؟وقت یکن درکم تو دیشا داداش زن. خوبه یچ همه که فعال_

 ایدن هی نیا داره، دوستم اما نداره؛ پول درسته ؟یکن ازدواج یپسر نیهمچ با قراره ؟یدار دوست رو یپسر نیهمچ

 . نذارن! نشه ترسمیم...! ترسمیم یول داره؛ ارزش مواس

 : گفتم و زدم یپوزخند! بود مشکالت تمام حلّال پول. انداختم نیپائ را سرم و دمیکش یآه

 شکم و چاق ستین مهم یباش داشته پول یوقت بخشه،یم احترام و تیشخص آدم به پول... هیجورنیهم جا همه_

 یآدما نظر نمیا... خب. یبخر رو ایدن یتونیم و یپولدار و یدار پول نهیا مهم. یباش دهن بد و سوادیب یگنده

 نداشته پول اگه که ییایدن تو! یش خفه و یایب کوتاه دیبا پس ؛یکن عوض نظرشونو شهینم جورهچیه که فکره کوته

 فیتعر ازش که یپسر همون اگه! یندار رو بهترون ما از هی با کردن ازدواج و شدن عاشق حق ،یخور یسر تو یباش

  کردنیم مشیتقد یدست دو رو تو بابات مامان داشت، پول اما بود خالفکار یکنیم

 : گفت یناراحت با

 ! نکنن قبول که ترسمیم ترسم،یم بابام_مامان العملعکس از_

 : فشردم را دستش و زدم یلبخند

 شوهر ،تدرس به بچسب. شدن عروس واسه هست وقت و سالته نوزده االن تو! یکن فکر زایچ جورنیا به خوادینم_

 ! فراوونه و فت بخواد دلت تا

 . بندهیم آدمو یپا و دست کردن ازدواج چون کردم؛ینم شوهر اصال که نبودم شوونهید اگه_

 ! یبش ریپذتیمسئول یریگیم ادی اما_

 : گفت و دیخند

 ! کنه؟ عمل بهش که هیک ده،یم تیاهم زایچ نیا به گهید یک االن ها،یگیم جوک_

 : گفتم طعنه با

 . داداشت مثالً اوهوم_

 : گفت آوردیدرم بشیج از را اشیگوش کهیدرحال و شد بلند جا از

 !  ستدونه هی ماهه، داداشم که خدا به_

 : کنم یریجلوگ دهانم کردن کج از کردم یسع

 ! یلیخ_

 : گفت نیتحس با و چشمانم سمت به داد سر را اشرهیخ نگاه
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  داشتم؟ رو تو یچشما من شدیم یچ_

 : گفتم تعجب با

  داشت؟ یربط چه االن_

 : گفت و انداخت باال یاشانه

 . خواست دلم یهو! شدم خل! دونمینم_

 : گفت رفتیم در سمت به کهیدرحال. شدم بلند میجا از هم من متقابالً

 و ریسم و تو یعشق داستان دارم دوست یلیخ یدونیم اما م؛یزنینم حرف هم با ادیز که ما داداش، زن یدونیم_

 ! گهینم یچیه که ریسم م،یبزن حرف مفصل امیم روزهی. بدونم

 . هاستین کیرمانت هم اونقدرا_

 : گفت و سمتم برگشت کرد، باز را اتاق در و زد یچشمک

   وونته؟ید یجورنیا یکرد کاریچ بگو تو_

 . ختندیریم همبه خودیب یهاباحرفار صابمع داشتند باز. دمیکش یقیعم نفس و خاراندم را امیشانیپ

 . گمیم حاال_

 . داداش زن ریبخ شبت باشه،_

 : گفتم و فشردم را دستش

 . زمیعز خوش شبت_

 بود. شب دوازده. انداختم ساعت به ینگاه. فرستادم رونیب شدت با را نفسم بست که را در

 و باال را هاشبکه ،یتکرار یروزها از خسته! دمیکش یپوف. خوردمیم بیس داشتم و بودم نشسته ونیزیتلو یجلو

 ! عالف و کاریب شهیهم مثل. کردمیم نییپا

 و یدورهم شام  و آمدندیم شرکت از آقاجون و ریسم که هم هاشب مادرجون، به خونه یکارا تو کردن کمک

 . زیجال سر مترسک کی همانند نسا قولبه. بودم شنونده کی فقط که شرکت، بهراجع یتکرار و مختصر یهاحرف

 اتاق سمت به خواستم و دمیکش صورتم یرو یدست. کردم خاموش را ونیزیتلو و شدم بلند جا از قبل از ترکالفه

 مهسا. دارد دوره دوستانش با مادرجون دانستمیم. ستمأیب کرد وادارم تلفن زنگ یصدا که کنم حرکت خواب

 : گفتم و برداشتم را یگوش. بود مدرسه هم نیرحسیام و دانشگاه
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  د؟ییبفرما بله،_

 نیطن گوشم در ییرایگ یمردانه یصدا که دینکش یطول. دیرس گوش به خط یسوآن از یکس دنیکش نفس یصدا

 . انداخت

 . سالم_

 : گفتم و شدم ولو تلفن زیم یرو

  شما؟ سالم_

  اوردم؟ین بجا دارم، کار عاطفه مامان با من_

  کرد؟یم خطاب عاطفه مامان را او و داشت کار مادرجون با که بود که بردم، باال ضرب با را میابروها

 : دمیپرس یجیگ لحن با

  د؟یدار کاریچ عاطفه مامان با شما دیببخش _

 ! هست هم طلبکار زده زنگ مردک. شوم یعصب شد باعث که دیکش یکالفگ و یحوصلگیب یرو از یپوف

 : گفتم یعصب

  زده؟ زنگ یک بگم اومد. ستین خونه عاطفه مامان االنم عروسشونم، من_

 : دیپرس تعجب با سوالم به توجهیب

 ! ؟یریسم زن_

 ! شناخت؟یم کجا از مرا گرید نیا... شد یتومان ستیدو سکه یاندازه چشمانم

 ! بله_

 . شد شتریب تعجبم نگفت؛ یزیچ

  زده؟ زنگ یک بگم د،ینگفت _

 . همدان امیم گهید روزه چند تا بگم بهش خودم خواستمیم. بود یرعلیام بگو _

 . دمشیند حاال تا که یبرادرشوهر بود، نیا یرعلیام پس م؛یبگو چه جوابش در دانستمینم

 ! خداحافظ برسون؛ سالم همه به _
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 بگذارد کردیم حکم ادب. دمیکوب حرص با را یگوش و ماندم واج و هاج. کرد قطع بدهم را جوابش بگذارد آنکه بدون

 و شدم ییدستشو وارد الیخیب. نبود مهم اصال انداختم؛ باال یاشانه. کند قطع بعد و بدهم را اشیخداحافظ جواب

 . دمیپاش صورتم یرو بارهکی به را سرد آب

 نکهیا با. باشم بور پدرم مثل داشتم دوست چقدر. شدم رهیخ امافهیق به نهیآ یجلو. آمدینم باال نفسم سرما از

 رفته او به سبز ای استیآب نبود معلوم که امدهیکش و درشت یهاچشم اما بودم؛ زاریب او از نکهیا با نداشتم، دوستش

 یمشک و بلند یموها. رنگ یمشک و دهیکش و پهن ییابروها پهن، یکم و یگوشت یلبان و دهیکش و کوچک ینیب. بود

 : دیگویم و دوخته من به چشم لذت و نیتحس با ریسم شهیهم. داشتم دوست هم را رنگم

 ! یعروسک هیشب که الحق_

 یکس چه. شدیم آب دلم یتو قند شیهافیتعر از که کردمینم انکار. کردیم خطابم هم( یبارب) هاوقت یبعض ای

 به همهنیا ،مردانه ریچشمگ ییبایز یدارا البته صد و یمال لحاظ از نیتام ،یدوستداشتن شوهر نیچن آمدیم بدش

  بود یداشتندوست ریسم یافهیق. کردیم فرق من تیوضع خب اما کند؛ محبت او

 یخواستن و جذاب یاچهره کل در! بود افزوده تشیجذاب به که اشمردانه یکمان و پرپشت یابروها با خمار یچشمان

 تا و بود شوهرم برادر ایگو که یرعلیام سمت رفت فکرم باشم داشته خودم یرو یکنترل آنکه بدون ناخودآگاه. داشت

 بود رفته ادمی کل به اما بود؛ کرده صحبت میبرا او بهراجع ریسم بود درست. بودم دهیشن را شیصدا فقط حال به

 نشد، اتیجزئ وارد هم ادیز و نگفت یزیچ ریسم. کردیم یزندگ تهران است، ادمی که طورآن. دارم هم یشوهر برادر

 یسن کم سن سال یس. باشد داشته یاافتاده جا یافهیق دیبا نظربه باشد، ریسم هیشب دیشا نکردم؛ یسوال هممن

 .  رفت هم در میهااخم. نبود

 . که نداره یلیدل ؟یدیم نظر و یکنیم فکر بهشراجع ینشست یچ که خب_

 . بزنم پس را امهودهیب افکار کردم یسع

 زوربه اما بودم خسته یحساب نکهیا با. کردمیم درست شام دیبا شدم؛ بلند جا از عجله با خورد ساعت به که چشمم

 ساالد محو و شده غرق الیخ و فکر در انقدر. کردم روشن را گاز ریز و کرده وپادست یامهیق شده که هم زحمت و

 : گفتم یعصب و شد حبس امنهیس در نفس خوردم، یسخت تکان نیرحسیام یصدا با که بودم کردن درست

 ! تو دست از نیرحسیام_

 : گفت رفتیم خچالی سمت به کهیدرحال و کرد پرت اپن یرو را اشکوله یخستگ با نیرحسیام

 . داداش زن یغرق التیخ و فکر تو کنم کاریچ من_

 : گفتم و کردم پرت ساالد ظرف یرو را چاقو



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

28 
 

  ؟یاومد تنها_

 : زدم صدا را نامش اعتراض با. شد جمع انزجار از صورتم که زد یآروغ خوردنش از بعد و دیکش سر الجرعه را شهیش

 ...! اه! نیرحسیام_

 ! ریبگ رو هاتگوش شهیم چندشت کنم، کاریچ من _

 : دمیغر و گرفتم آب ریش ریز را دستانم حرص با! خوردیم همبه داشت حالم

 . رو یزندگ نیا بزنن گندش_

 فشردم، حرص با را چشمانم یگوش زنگ یصدا با. کردم رها تخت یرو را خود و شده اتاق وارد زانیآو لوچه و لب با

 ! موقعیب چه بود؟ که

 .نبود یلوت یهاقیرف آن از هم ادیز البته که بود دوستم. شد قفل "نساء" نام یرو نگاهم

  جانم؟_

 .خودم عشق بر سالم_

 :آودم لب به لبخند و شدم بلند میجا از

  ؟یخوب زمیعز سالم_

 : گفت دیلرزیم جانیه زور از شیصدا کهیدرحال

  ؟یخوش ؟یخوب ؟یچ تو! توپم... امیعال_

 : گفتم و زدم یپوزخند

 نیا با. میباش داشته رو خوادیم دلمون که یزیچ ما خوادینم دلش ییوقتا هی خدا نخواد، چه بخواد دلمون چه_

  خوبم؟ نظرتبه تیوضع

 : گفت یعصب ءنسا

 ! ؟یناشکر بازم ،یدار یخوب اون به شوهر. یخوریم خوردن فحش درد به فقط تو! جانا_

 . انینما هم ریسم قامت و شد باز در

 قلبم یهاتپش به و دادم قورت را دهانم آب. باشم خونسرد کردم یسع حال نیا با. ختیر فرو امنهیس یتو دل

 : گفتم و دادم را جوابش و داد یسالم سر با. کنمیم صحبت او بهراجع بفهمد نداشتم دوست. نکردم یتوجه

  ؟یندار یکار برم دیبا منء نسا_
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 . هابدم بهت خوش خبر هی بودم زده زنگ مثالً... وا_

 کرد فرو گردنم یتو را سرش. درآمد نوازش به شکمم دور صانهیحر دستانش و کرد بغلم پشت از. آمد طرفم به ریسم

 : گفتم پته تته با.بود افتاده شمار به میهانفس... شل میپاها و دست و بود شده خشک دهانم آب. دیبوس و

 . میبذار قرار جا هی ای میبزن حرف مفصل نجایا ایب فردا... گمیم. دیببخش_

 . ختندیر دورم آبشار همچون میموها. کرد بازش حرکت کی با و دیکش میموها کش یرو را دستش ریسم

 : گفت یدلخور با نسا

  مثالً؟ کجا_

 یخوببه را میهارگ در خون شدن منجمد. فشرد را میهادست ساق دستش. دیکش بو و کرد میموها یالالبه را سرش

 . طورنیهم را میپاها شدن شل! کردمیم حس

 را امگونه ششیر ته خواستم؟ینم را مرد نیا من چرا! شدیم نییپا و باال مدام اممعده اتیمحتو... قلبم وقفهیب تپش

 : گفتم لرزان و دادم قورت ضرب با را دهانم آب. بود داده قرار خود حصار در

  ؟یندار یکار گمیم خبرشو یامکیپ بهت بعد! نساء دونمینم_

 ! خوشت اخالق اون با رو ما یکشت توئم! باشه خب لیخ_

 : فشردم همبه را چشمانم

 . نساء خداحافظ_

 یهازمزمه و. چسباند وارید به مرا خشونت از پر و محکم. شدم دهیکش طرف کی به شدت به کرد قطع که را تلفن

 : گوشم ریز خمارش

 ! یمونیم خاص و یخاص برام شهیهم تو... یلیخ. ادیز یلیخ جانا عاشقتم من_

 خشک شدت به دهانم آب و نداشتم نفس. شدم اشرهیخ وگنگجیگ یالحظه یبرا. کرد نوازش را میموها دستش با

 : کرد زمزمه و دیبوس را گوشم یالله. بود شده

 ! فهمهنمی گرما شهیم عاشق که آدم_

 : زد دستانم یرو یابوسه

 ! فهمهینم من من، اصالً شهیم عاشق که آدم_
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. بودم یخال تو و پوچ حس از پر که یمن... من... من به. زد زل چشمانم در و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ

 : دیبوس کوتاه را امگونه د؟یدینم بود؟ شده کور ریسم شود؟یم کور عاشق است راست

 ! فهمهینم سرما فهمهینم طوفان_

 ! پول خاطربه. کردمیم اطاعت دیبا من. نبودم کالً! نبودم من گرید من روزا نیا

  آورد؟یم فالکت و یبدبخت نداشتنش و یخوشبخت داشتنش که یهمان ؟...پول

 : زد لب احساس، از پر

 ! فهمهینم اصالً فهمه،ینم چیزى_

 .دمینفهم زیچ چیه گرید من و

 

 تا را پتو. کردیم نوازش را میموها آرام هم ریسم دم،یکشیم ینامفهموم خطوط اشیاعضله ینهیس یقفسه یرو

 : گفت و کاشت چشمانم یرو یابوسه. دمیکش باال گردنم

  ؟یخوب_

 : دادم تکان سر ارام

 . اوهوم_

 : زدم شیصدا ناخودآگاه. داد ادامه میموها کردن نوازش به

  ر؟یسم_

  جانم؟_

 : دادم قورت را دهانم آب

 ! گه؟ید بود داداشت. همدان ادیم گهید روز چند که گفت! کرد یمعرف یرعلیام خودشو زد زنگ یکی امروز! یراست_

 : گفت جانیه با و شد زیخ مین

  ؟ینگفت زودتر چرا پس_

 : گفتم و دادم فشار بالشت یرو را سرم. انداختم باال یاشانه

 ! نشد وقت_
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 : گفتم آرام. شدینم پاک لبانش از لبخند طرح. برگشت اشیقبل حالت به و دوباره و دیکش یقیعم نفس

  دوره؟ شما از چرا_

 . رفت و اوردین طاقت آقاجون و مادرجون یهادادن ریگ خاطربه_

  ؟یدادن ریگ چه_

 مثل نداشت دوست. بسازه شوندهیآ بشه، دور و بره کالً خواست بود، بهونه شهمه نایا البته گرفتن؛ زن خاطر واسه_

 . ستهیبا خودش یپا یرو داشت دوست آقاجون، شرکت ادیب من

 : کردم کج را سرم

  ؟ینکرد کارونیا تو چرا پس_

 : ماند رهیخ چشمانم در و شد درهم شیابروها

  رن؟یگیم باباشون از شونمیبیج تو پول که امییآدما اون از من نظرتبه_

 : داد ادامه یپوزخند با. کردم سکوت

 یزندگ پدرم خونه هنوزم ینیبیم اگه. ختمیر عرق و دمیکش زحمت بمیج ته یاسکناسا نیا ذره_ذره واسه من_

 . خودشه خواست به کنمیم

 ! گرفتمیم بهانه مدام بود، شده مرگم چه دانستمینم! بستم را چشمانم

 : گفت و گذاشت میبازو یرو را دستش

  خوبه؟ حالت_

 . آره_

 یداشت دوست هم اگه م،یبزن شهر تو امیگشت هی. ستین خوب حالت انگار بخوره، تکله به باد کمهی رون؟یب میبر_

 ! صدریعل غار میبر

 : گفتم کوتاه

 . ادیم خوابم امخسته نچ_

 سوختیم اممعده. دادم فشار دستم کف یرو محکم را ناخنم. برگرداندم را یمرو بسته چشمان با. دیکش یآه ریسم

 . لیدلیب بهانه،یب! خوردیم همبه یسگ یزندگ نیا از داشت حالم! سوختیم و سوختیم و

 : گفت یارگه دو یصدا با و شد زیخمین ریسم. آمد در یتقه یصدا
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  بله؟_

 . بود مهسا

 . داداشزن دوست اومده، خانم نساء داداش، سالم_

 : گفت ریسم. دمیکش یقیعم نفس! آمد و کرد را خودش کار. شد باز هم از چشمانم

 ! کن ییرایپذ کنم دارشیب تا ده،یخواب اد؛یم االن جانا_

 : گفت و داد قرار کمرم پشت را دستش شدم، بلند میجا از عیسر

  حموم؟ یریم_

 . آره_

 : گفت و شد بلند شیجا از

 . برم خوامیم منم ایب زود باشه،_

 شده؟ مرگم چه من": دمیپرس خود از بارها و کردم خفه آب دوش ریز را هقم_هق. بردم پناه حمام به و کردم یاخم

 را خود و بستم را آب ریش نکردم دایپ خود سوال یبرا یجواب یوقت "!خواستمش؟ینم که داشت کم یچ مرد نیا

 . بود برده خوابش ریسم. کردم چیپ حوله

 دراز ریسم. خورد ئینهآ به نگاهم که دمیپوشیم را نمرهیپ داشتم. کردم عوض را میهالباس تند_تند او به توجهیب

 دستم در حوله به را حالتمیب نگاه.دادم قورت را دهانم آب و شدم خشک. کردیم نگاهم باز یچشمان با و بود دهیکش

 : دمیکش داد و کردم پرتش ریسم سمت حرکت کی با و انداختم

 ! شعوریب_

 : گفت و گرفت دندان به را لبش و کرد درشت چشم

 ! ادبیب چه_

 که یکس تنها! بود کرده یگوش یتو ته تا را سرش و بود نشسته ییرایپذ یتو نساء. آمدم رونیب اتاق از حرف بدون

 . بود دهیفهم شیپ روز چند هم معرفتیب مهناز البته شدم؛ زنش پول خاطربه و ندارم دوست را ریسم دانستیم

 : گفت و کرد یاخم. انداخت باال را سرش امسرفه یصدا با

 ! تونواسه میبردیم سر یزیچ یگوسفند یگاو یگفتیم. نیشد فرما فیتشر عجب چه! خانوم جانا... به_به_

 : گفتم و کردم نگاهش سرد و حوصلهیب
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 ! کن شروع رو یوراج بعد یبرس بذار دوما سالم، کیعل اوالً_

 : دیخند

 ! یبود خواب که قبلشم د؟یداشت فیتشر حموم_

 : داد ادامه و داد ئینپا و باال چندبار را کلفتش یابروها

  خب؟_

 : گفتم خشم با

 ! نسا شوخفه_

 ! حالشبهخوش. دیخندیم افتاده پا شیپ و ساده زیهرچ به بود، خوش خودش یبرا یالک. دیخند دوباره

   ؟یاومد یچ واسه خب_

 : گفت و زد برق جانیه از چشمانش. زد لبخند و شد قطع اشخنده

 ! بگم اونجا اطتونیح میبر_

 : گفت. میشد بود باغ هیشب شتریب که یبزرگ اطیح وارد. دادم تکان یسر

  م؟ینیبش قتونیآالچ تو خونه، پشت میبر_

 . کردم نگاهش دقت با میرفتیم خانه پشت به کهیدرحال! دادیم دق را آدم. دادم تکان سر و کردم یپوف

 به اما دار قوز یدماغ شکل، یاگربه و درشت یچشمان. بود نزده هاآن به دست حاال تا که دخترانه و کلفت ییابروها

 با مسجد یتو دیآیم ادمی! بلند قد و بود درشت کلشیه. رنگ ییخرما ییموها با و متوسط یلبان. آمدیم صورتش

 : گفتم و شدم ولو قیآالچ یصندل یرو. میشد آشنا هم

 . منو یکشت...! بنال خب_

 : گفت جانیه با

 ! برگشته رضایعل_

 : گفتم خشم با. برد ماتم

 نویا که یکرد عالف منو دلتون؟ ور برگشته اصفهان از تیکودک دوران عشق رضایعل که مهمت؟ خبر بود نیا_

 ؟یبگ

 :گفت و ستادیا یناراحت با
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 مثل باش منو ست،ین مهم یچیه تو واسه که هرچند باشم؟ میسه باهات رو یمخوشحال خواستم بده! جانا گمشو_

 اشیبدبخت و ایناراحت و یشاد تو هستم، که خانم دار راز هستم، که خانم غمخوار. برف ریز کردم سرمو کبک

 . نداره من واسه وقت کمهی خانم پررو نیا اما هستم؛ که کشیشر

 : داد ادامه و داد تکان مسخره طوربه چندبار هوا یرو را دستش

 ! شرمنده... دیکرد چارهیب نیا صرف بهاتونوگران وقت که مادمازل دیببخش اوه_

 یعصب طرف کی از بود، گرفته امخنده طرف کی از. برداشت یصندل یرو از را فشیک و دیکش یقیعم نفس یعصب

 . دادمیم او به را حق طرف کی از و بودم،

 : نبودم موفق هم ادیز اما کنم، پنهان را امخنده کردم یسع و شدم بلند جا از عیسر

 ! امحوصلهیب کمهی امروز بود؛ من ریتقص د،یببخش نشو، بچه ءنسا_

 : گفت یعصب یصدا تن و پوزخند با

 به برم چونمیبپ رویسم کنم جور بهونه هی کن کمک توروخدا که التماس شمیپ یایم بعد! بخند بخند، بخند، آره_

 ! داره دنید تافیق موقعاون بزنم، سر مادرم

 : گفتم و دمیکش را دستش خشم با. جمیافل اعصاب به بده جان ایخدا

 ! نکش رخ به رو گذشته و ارین در اطوار ادا انقدر. هیچ دردت نمیبب نجایا بتمرگ! نگو پال و پرت انقدر_

 : گفتم و خاراندم را لبم یگوشه. نشست و گرفت را نگاهش دلخور

  خب؟_

 : گفت حوصلهیب و بداخالق

 کنم فیتعر تواسه ذوق با و نجایا امیب منم بشه؟ فدام و ارهیب رمیگ جا هی بشه؟ یچ یخواستیم! خب که خب_

  کرده؟ ماچم یجورچه شد؟یچ

 : گفت بود کرده لرزان را شیصدا بغض کهیدرحال

 درمون درست افهیق نه. میندار یچیه حق ایمعمول ما. خوشگالست و پولدارا بچه واسه حرفا نیا و یعاشق و عشق_

 منو کسچیه! ییتنها از شدم خسته بابا. بچرخن پروانه مثل برمون و دور که پول نه کنن، غش مونواسه که

 گه،ید یدار یکوفت هی یدار افهیق نمه هی ،یچ تو باز. کنهیم غیدر ازم شویخال و خشک نگاه هم رضایعل. خوادینم

 ! رهیمیم تواس شده در به در ریسم نیا که

 : گفتم و دمیکش صورتم به یدست و شدم زیخمین نسا، یهاحرف از کالفه
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  ؟یزشت یکنیم فکر چرا_

 : گفت یانقطه به رهیخ اخم با

 !  انهیب به حاجت چه انهیع که یزیچ! نزن گول منو_

 : گفت و شد بلند جا از ءنسا. ستادمیا صاف

 !  گمیم پرت و چرتش همه_

 . رینگ کم دستِ خودتو اما بود، درست حرفات_

 : زد یپوزخند

 !  باشه_

*** 

 : گفت ریسم

 !  بده دونونمک اون جانا_

 و بود صحبت مشغول مهسا با مادرجون. شد شیغذا خوردن مشغول دوباره و کرد تشکر دادم، دستش به را نمک

ئین پا را سرم. داشت اخم آقاجون. زدیم ژکوند لبخند مدام و بود انداخته یگوش یتو ناف تا را سرش هم نیرحسیام

 رمیسم به" گفتیم و گرفتیم نظرم ریز مدام مادرجون! آرامش یاذره از غیدر گذشت هم هفته کی. انداختم

  "!باش مواظب پس ،یواقع جهنم هی جانا کنمیم جهنم برات تویزندگ یکن یمحلیب و یسرد

 و کردم ترپررنگ را لبخندم خورد، من به نگاهش مادرجون. کردم نشیگزیجا را یمصنوع لبخند و زدم پس را بغضم

 و سمتم برگشت ریسم نباشد؟ عیضا که کنم محبت ریسم به چگونه اآلن مثال باشم؛ مسلط خودم به کردم یسع

 : گفت و انداخت باال ییابرو

  بهم؟ یزد زل یجورنیا چرا_

 : گفتم. کرد نگاهم جیگ... زدم پلک هم سر پشت چندبار و کردم کج را سرم

   کنم؟ نگاهت بهیع ه؟یچ_

 : دندیپر جا از همه چ،یه کهمن ن،یرحسیام به خطاب آقاجون داد یصدا با

   نشد؟ کور چشمات رو، یکوفت ماسماسک اون نیزم بذار_
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 یعصب آقاجون. داد قورت را دهانش آب انداخت، یغذاخور زیم یرو را یگوش ترس با و شده خشک نیرحسیام

 : گفت

 کنشول هم غذا سر که یکوفت اون داره یچ. دستته یگوش دمتید هرموقع هست؟ حواست ،یدرآورد و شورش_

  ؟یستین

 : گفت و داد تکان سفأت از یسر ریسم. ردیبگ را اشخنده یجلو کرد یسع مهسا

 ! کنمیم درستش خودم من، به بسپرش. کرده یبچگ! کن ول نویرحسیام آقاجون_

 : گفت و کرد اخم مادرجون

  من؟ پسر به دیدیچسب دیاوردین ریگ سوژه چتونه؟_

 : برد باال را شیصدا آقاجون! بود منگ و جیگ هم هنوز نیرحسیام طفلک

  سگ؟ توله یداریبرم ابرو که یدختر مگه تو آخه شه،یم بدتر نمیبیم گمینم یچیه من دِ_

 : گفت آقاجون. برو یعنی زد، اشاره نیرحسیام به ریسم و دیترک خنده از مهسا

 . دیکرد پرروش شماها نیهم! شو ساکت مهسا_

. کنند آدم را نیرحسیام نتوانستند آخر و بود هرروزشان کار. دمیکش یپوف. کرد وجورجمع زور به را اشخنده مهسا

  "!یمجاز شاخ" خودش قول به و بود تیتربیب نیرحسیام

 : گفت و شد بلند نیرحسیام

 ! بابا دیبردار سرم از دست_

  کرد؟ دایپ را جرأتش چگونه دانمینم

 : دیکش داد آقاجون

 ! سرجات بتمرگ_

 و شدم بلند میجا از خواسته خدا از. کرد جلب خود به را همه توجه در زنگ یصدا! نشست برگرد، برویب نیرحسیام

 : گفتم

 . کنمیم باز رو در من_
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 و بلند قد کلیه... کردم باز را در شوم؟ خالص زیانگرقت خانه نیا شر از شدیم یک. کردم حرکت در سمت به عیسر

. بود معلوم اشهیسا فقط بود خاموش راهرو چراغ چون و بود دستش در یچمدان و بود ستادهیا من به پشت ،یدرشت

 : گفتم و شدم هیسا کینزد یکنجکاو با

  د؟یبفرمائ_

 را خودم و دمیکش یغیج که بود ترسناک قدرآن صدا! یزییپا برق و رعد و باران از امان که بچرخد خواست هیسا

 را دهانم آب. بود شده خشک یامسخره طرزبه میگلو آمد، جلو یکم و برگشت هیسا. کردم در یرهیدستگ زانیآو

 و باز را چشمانم! یلعنت دیرقصیم یبندر برق و رعد یصدا ترس از قلبم. شدم رهیخ یمروروبه مرد به و دادم قورت

 چاه کی مانند... اهیس_اهیس... بود ریق همچون چشمانش. نمیبب را مرد یچهره راحت توانستمیم حاال. کردم بسته

 ییابروها. یکردیم گم درونش را خودت که بود نافذ و اهیس آنقدر چشمانش! ستین معلوم تهش و سر که قیعم

 حالت ییموها و متوسط یلبان مردانه، و کوچک ینیب کرده، اشینقاش دقت و حوصله با خدا ییگو صاف، و مرتب

 نفوذ قدرآن نگاهش. دیکاو را میپا تا سر رنگش اهیس چشمان با. شد خشک گردنم که بود بلند قدرآن قدش دار،

 . شود لرزان میهانفس شد باعث و خورد یتکان امنهیس یتو قلبم ناخودآگاه که داشت

 ! سالم_

 رانیح و سردرگم یالحظه یبرا که بود رینفسگ و بایز آنقدر شیصدا! بزرگ یخدا... شیصدا... شیصدا... شیصدا

 باال ییابرو. شدم زشیتمسخرآم نگاه متوجه که کردم رها آرام را در یرهیدستگ. دوختم چشمانش به را سرکشم نگاه

 : گفت و انداخت

 ! شد عرض سالم_

 و کردم نگاهش زیت و کرد خوش جا میابروها انیم یاخم. کنم وجورجمع را خودم کردم یسع و زدم خود به یتشر

 : گفتم

  آقا؟ دیدار کار یکس با د؟یبفرمائ بله_

 : گفت حوصلهیب اما انداخت، چشمانم به ینگاه دقت با

  ؟یهست یک تو اصال ؟یگیم یچ تو_

 : گفتم. انداخت ینگاه میپا تا سر به دوباره و

  من؟_

  شما؟ بله_

  ؟یچ_
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  شما؟ گمیم_

  بله؟_

 : گفت و انداخت نیزم یرو را چمدانش یعصب

  شما؟ شما؟_

 : انداختم باال ابرو جیگ

  شما؟ یچ_

 : گفت و شد ورشعله نگاهش در خشم

  ؟یانداخت دست منو_

 : گفتم شده کج یدهان با قبل از ترجیگ

 ! ها؟_

 : دش را تکان داسر 

  خانمِ محترم!؟ دیهست یک شما گمیم_

 : دمیتوپ تشر با

  ؟کیم یپرسیم من از بعد یاومد شما! چه شما به_

 . نمیبب کنار بکش در یجلو از! یدراز زبون چه ؟یاخونه نیا کلفت نکنه_

 : چشمانش به کوباندم را چشمانم و کردم مشت را دستانم یعصب

 !؟یکن صحبت یطورنیا من با یدیم اجازه خودت به چطور_

 را گردنم و ستادمیا شیجلو ترمحکم که بکشد کنارم خواست چمدان همان با و گرفت دست به را چمدانش خشم با

 : دیغر و دوخت چشمانم به را نگاهش و کرد بلند سر ناچار به. شدم اشرهیخ و کردم صاف

 ! نمیبب کنار برو در یجلو از ؟یکنیم کاریچ سرتق یدختره_

 : گفتم نیخشمگ کنم قطع را مانیچشم تماس آنکه بدون و دادم قرار در حائلِ را دستانم

  ؟یمن با نکنه سرتق؟ یگیم یک به تو_

 : دیتوپ پرخاشگر و یناراض اش،رهیخ نگاه همان با چون کند، قطع را یچشم تماس نیا نداشت قصد هم او
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  در؟ به باشه دهیچسب کنه مثل که هست نجایا امگهید کس مگه_

 کوتاه قصد و بودم زده چنبره در به کنه همچون که میپا تا سر به هم بعد و دوخت دستانم به تمسخر با را نگاهش

. بنگرم چشمانش به کردیم وادار مرا سرکش یحس چرا دانمینم. شدم رهیخ چشمانش به دوباره. نداشتم هم آمدن

 : دیغر و شد بلند اشیعصب یهانفس یصدا

  ام؟یک من یدونیم_

. شد خانه وارد هم خودش و داد هلم داخل به چمدان با و کرد سوءاستفاده امیریغافلگ از. کردم نگاهش کنجکاو

 : گفت یبلند نسبتاً یصدا با که کنم یکار خواستم زدهرتیح

 ! میندار اجیاحت پررو دراز زبون کلفت به ما! یاخراج حاال نیهم از ام؟خونه نیا یآقا من یدونیم جون احمق_

 برگردم خواستم کردم، ول کامل را در یرهیدستگ. شدند گرد اندازه از شیب چشمانم و خورد گره امنهیس یتو نفس

 که بزند یحرف خواست و آمد جلو لحظه همان که دیگویم چه وانهید نیا ندیبب و دیایب که کنم صدا را ریسم و

 : نداد اجازه ریسم بلند یصدا

  ساعته؟ دو ییکجا ه؟یک زمیعز_

 : کرد زمزمه ناباور و دیپر باال شیابروها مرد، به رو برگشتم

 ! ؟یریسم زن تو_

 : گفت رتیح با که آمد ریسم یصدا هم بعد وقدم  یصدا که یدانیم کجا از تو میبگو خواستم او از ترمتعجب

 ! ؟یرعلیام_

 ! من؟ یخدا بود؟ نیا یرعلیام پس درآمد؛ نهادم از هآ.شدم مبهوت و مات

 : گفت لبخند بدون. دیچرخ ریسم سمت و گرفت من از را نافذش و نیسنگ نگاه یرعلیام

 !  خودمم_

 : گفت بلند و دیکش آغوشش در محکم و رساند یرعلیام به را خودش ریسم

 !اومده یک دینیبب نیایب... مهسا... آقاجون... مامان_

 : گفت یمحکم یصدا با. بکشد رونیب ریسم بغل از را خودش کرد یسع یرعلیام

 نچسب تنگِ من.! بسه_

 : گفت و آمد رونیب او آغوش از و کرد یاخنده ریسم
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  ؟یکنیم کاریچ در دم ساعت دو. تأیسن در دم تو، میبر ایب_

 یرعلیام که برگردم خواستم و کردم یاسرفه زدههول! داشت شین نگاهش... کرد نگاهم و زد یپوزخند یرعلیام

 : گفت

 ! امیب تونیعروس نتونستم که ریسم أسفممت واقعاً_

 بود؛ گرفته اشتباه شانخانه کلفت با که هم مرا. بود کم تو وجود فقط بود؛ هم یشکوه با یعروس چه. زدم یزهرخند

  بودم؟ هاکلفت هیشب انقدر یعنی

 : گفت و زد یلبخند ریسم

 . کنم تونیمعرف همبه رفت ادمی پاک اصالً ال؛یخیب اما شدم ناراحت درسته! ستین مهم_

 نیا یآقا هم او حتماً! خانه کلفت. بودم حضور معرف کهمن. زدم یرعلیام به یپوزخند و انداختم باال ییابرو بارنیا

 . بود خانه

 : گفت و خودش طرف دیکش تمحبّ با را دستم ریسم. کرد یکمرنگ اخم یرعلیام

 . بودم گفته برات بهشراجع کهیهمون برادرم یرعلیام. ممخان جانا،_

 : گفت و دیکش گردنش پشت به یدست یرعلیام

 ! داداشزن خوشبختم_

 : گفتم و دادم تکان سر آرام

 . نیاومد خوش یلیخ! منم_

 را او و دیخند یرعلیام. کرد حل برادرش آغوش در ولع با را خودش و دیرس سر جانیه با مهسا. دمیدزد او از نگاه

 : گفت و دیکش آغوش در محکم

 ! وروجک؟ یچطور_

 ! بودم شده دلتنگت یلیخ خدا به. یاومد شد خوب داداش یوا_

 ! بود مشخص کامال زدنات زنگ از_

 ! یگرفتیم سراغ و یزدیم زنگ یلیخ تو کهنه_

 . بود شلوغ سرم_

 : گفت و دیخند زیر مهسا
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  ؟یاریم یلیاسرائیبن یهابهونه چرا خودت قول به_

 حاال...! اوه. آمدند هم مادرجون و آقاجون. نزد هم یخال و خشک لبخند کی ٰ  یحت یرعلیام اما د؛یخند هم ریسم

 رها را مادرش پدر که یکس! بود یاتحفه چه انگار رفتند؛یم اشصدقه قربان که هم چقدر. بود که یرعلیام نیا مثال

 ! خواهدینم صدقهقربان قدرآن که یخوشگذران یپ رفته و کرده

  ".آش نخود یشد که نداره یربط تو به اصال رفته، که داشته لیدل! نکن قضاوت یالک" زدم تشر خودم به

 چقدر! کردم بغض ارادهیب. آمدیم هم آشپزخانه تا شانیهاقهقهه و هاخنده یصدا. گذاشتم سماور یرو را یقور

 سر امگونه یرو و دیجوش چشمم گوشه یسمج اشک... من اما داشتند یاخانواده خود یبرا همه بودم، تنها و بیغر

 : گفت ینیغمگ لحن با گوشم در. رفتم فرو ریسم آغوش یتو و شدم دهیکش پشت از. خورد

  هوم؟ کن هیگر مردم من هرموقع نگفتم مگه! یکنیم هیگر ،یکرد بغض ،یواستاد گوشه هی تنها نمینب_

 : گفتم هق_هق با و دیترک بغضم شیهاحرف رأثیت تحت. کرد یلیز و زخم را میگلو و شد خنجر بغض

 ! ندارم کسوچیه من_

 : گفت تمحبّ با و داد فشار را دستم محکم

 ! بفهم نویا ،یدار منو جانا، یدار منو تو_

 : دیلرز امچانه

 .کنم میتقس باهاشون هامویخوش بخوام که کسم، همه بشه که ندارم یاخانواده چیه_

 : کرد نوازش را میموها دستش

 ! اتکس همه شمیم خودم_

 : دمیکش داد هق_هق با و زدم اشپس خشونت با

 ! خوامینم خوام،ینم خوام،ینم_

 نگاهمان تعجب و بهت با دستش یتو یوانیل با یرعلیام. برگشتم سر پشت به تعجب با شد، آشپزخانه وارد یکس

 . بود ستادهیا آشپزخانه در چهارچوپ انیم و کردیم

 : گفت یرعلیام و کرد یاسرفه ریسم. انداختم سرم یرو را شالم عیسر و کردم ینیف

 ...! نجاستیا یکس دونستمینم_

 : گفت و دیکش صورتش به یدست کالفه ریسم. رفت و شد مانیپش که دیبگو یزیچ خواست و دیکش یقیعم نفس
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  جانا؟_

 : گفتم و کردم پاک را میهااشک

  بله؟_

  بره؟ نیب از کرده لونه چشمات تو که یغم نیا کنم کاریچ ؟یباش خوشحال کنم کاریچ_

  ؟یبد مادر_پدر هی بهم یتونیم_

 : گفتم که کند باز لب خواست ریسم. شوم آرام تا خواستیم بهانه دلم اما است؛ خودیب و جایب حرفم دانستمیم

 . بشم دلخوش که نزن حرف انقدر پس! یتونینم_

 . دادیم آزارم شانیهاخنده یصدا رفتم، ییرایپذ سمت به و آمدم رونیب آشپزخانه از و گرفتم دست در را ینیس

  کوش؟ نیرحسیام_ تشکر کرد و امیرعلی پرسید: آقاجون و کردم تعارف را یچا یوقت

 : گفت خنده با مهسا و رفت یاغره چشم اقاجون

 . اتاقش تو رفت شد، دعواشون آقاجون با_

  اومدم؟ من دونهینم_

 . دونهیم بابا آره_

 : گفت و کرد روانه سمتم به یایعاد نگاه گرفتم، یرعلیام یجلو را ینیس

 ! خورمینم یمرس_

 کنارم و آمد سرخ یچشمان با و رمقیب ریسم نشستم؛ کاناپه یرو. گذاشتم زیم یرو را ینیس و کردم راست را کمرم

 شیپا یرو و گرفت را دستم بود؟ چه ریسم ریتقص وسط نیا! کند لعنت مرا خدا بودم، کرده یروادهیز بازهم. نشست

 : گفتم بغض با! بود یادیز من یبرا مرد نیا که قسم خدا به. کرد نوازشش آرام و گذاشت

 ! ریسم دیببخش_

 ! دلم زیعز نزن رو حرفش گهید_

 ! یخوب یلیخ تو_

 . ریسم یِزندگ تو یخوب به نه_

 کور بود، شده عاشق یادیز ریسم. بودم شده زنش پول خاطربه که بودم فیکث چقدر بود، دنیترک یآستانه در بغضم

 د؛یدینم کال... دیدینم... دیدینم را حالم د،یدینم را شدنش تحمل زوربه د،یدینم را چشمانم یسرد و بود شده
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 با کردم یسع. کردیم پاره را میگلو داشت بود، شناسوقت نه داشت، شعور نه بغضم. بود شده کور یبدجور چون

 بود مانده کم. بود گرفته یبندر تمیر شهیهم مثل که هم قلبم ضربان. کنم خفه نطفه در را بغض قیعم یهانفس

 . فتمیب پس

 : گفت کند نگاهم آنکه بدون و فشرد را سردم دستان ریسم

 ! جانا باش خوب_

 : گفتم لرزان.ریسم یبرا هم خودم یبرا هم... سوخت دلم سوخت، اشک از چشمانم. سوخت درد از اممعده

 ! خوبم_

 ! کردن یباز نقش بود سخت چقدر. برگردم یعیطب حالت به تا فشردم دستم یرو محکم را میهاناخن

 م؛یداشت الزم یکمک یروین شرکت، واسه کشهیم زحمت داره شب و روز که ریسم جزبه! یاومد شد خوب یرعلیام_

 . باشه اعتماد قابل که یکی کنه، نظارت کارا به که یکی

 رنگ یرعلیام چشمان کردم احساس. زد زل اخمو یِرعلیام به و دینوش را اشیچا سپس گفت؛ آقاجون را حرف نیا

 : گفت.کردمیم اشتباه هم دیشا است، گرفته خود به نهیک

 ! سفمأمت ندارم، موندنهم به  یاعالقه. بمونم که ومدمین من! آقاجون_

 : کرد مداخله مادرجون

 . بعد واسه باشه حرفا نیا_

 : گفت حوصلهیب ریسم و کرد اخم آقاجون

 . گهیم راست مامان_

 : گفت یرعلیام

 !  کارم مخصوصاً... تهرانه من یزندگ کل االن. میزد حرفامونو قبال ما. بمونم ماه کی بخوام فوقش_

 : برد باال یکم را شیصدا. شد اما نشود، یعصب کرد یسع اقاجون

  ؟خان یرعلیام یچ اتخانواده شه؟یم آب داره یتدور از روز و شب که خدات بنده مادر نیا ای واجبه کارت_

 : داد ادامه تمسخر با آقاجون. دیکش یقیعم نفس و کرد بسته و باز را چشمانش یرعلیام

 ! دارم ارشدم پسر از  یانتظارات چه باش منو. یومدین داداشتم یعروس که یهمون تو. نبود حواسم اصالً_
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 را خدا بنده نیرحسیام یپاچه هم که بود چش آقاجون امروز دانمینم. داد تکان تند_تند و یعصب را شیپا یرعلیام

 : گفت عیسر ریسم.نشده خشک عرقش و دهینرس راه از که نوایب یرعلیام هم گرفت

 . اومده تازه یرعلیام! دینکن شروع باز بعد، واسه باشه حرفا نیا کنمیم خواهش_

 : گفت و زد یپوزخند مادرجون

 ! کنهیم یخال من یهابچه سر حرصشو داره که چشه ستین معلوم_

 : زد یپوزخند و درآورد بشیج از را گارشیس اقاجون

 . بهشون یکنیم هم یافتخار چه! من یهابچه... من یهابچه_

 : گفت و خاراند را ششیر ته. شد بلند شیجا از ٰ  یخنث یرعلیام

  ؟یزد ما سر به یگل چه شما آقاجون _

 یحساب و درست عصاب که هم کدامشانچیه شکر را خدا! بود راه در یحساب یدعوا کی بود معلوم. کند ریخبه خدا

 ! نداشتند

 : گفت و کرد پرت مبل یرو را گارشیسپاکت  آقاجون

 تربزرگ نه شهیم سرشون احترام نه! خدا به رو تو باش منو یهابچه. من واسه ارین در یغدباز! سرجات نیبش_

 . بکشن رخ به فشونویضع صابع ببرنو باال صداشونو گرفتن ادی فقط ؛یترکوچک

 : دینال و دیکش صورتش به یدست مادرجون

  ؟یکن تشیاذ که اومد مچارهیب یرعلیام باز مسعود،... شمام با بسه_

 تاحاال. شدیم جالب و گرفتیم باال داشت بحث. کردم ثابت یرعلیام خونسرد یچهره یرو را نگاهم. دمیکش یپوف

 ! درمانده و فیضع ،بودم دهیند نگونهیا را مادرجون

 : گفت و گرفت باال را دستش یرعلیام

 ...! کرده کاریچ ما واسه بگه بعد کنه، یخال هاشویدل و دق مهربون و کشزحمت پدر نیا بذار اول! من مادر نه_

 :شد بلند شیجا از و گفت یلعنت رلبیز ریسم

 ! دینکن یاحترامیب همبه گهید بسه. آقاجون نه یدار یحساب و درست عصاب تو نه ،یرعلیام_

 : گفت تمسخر با و زد آتش را گارشیس آقاجون
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 ،یریبگ یسروسامون هی بلکه تا ریبگ زن گفتم که بس درآورد مو زبونم! ستین توش احترام که یایپسر و پدر چه_

 ! یمادرت کِرِ توئم گه؛ید یقدرنشناس. ینباش عالف و ول انقدر که

 : دیکش غیج مادرجون. بست را چشمانش و شد سرخ یرعلیام حرف، نیا با

 ! گهید بسه_

 : گفت و کرد دهیپر رو و رنگ یمهسا به رو ریسم

 ! اتاقت برو_

 : گفت کردمیم نگاه شانیدعوا به سردرگم و کالفه که یمن به..  سمتم برگشت ریسم. برخاست شیجا از مهسا

 ! برو توئم جانا_

 : دیکش عربده و شد منفجر آتشفشان مثل ییگو یرعلیام

 و داد دق پدربزرگمو و کرد ازدواج مادرم با پول خاطربه که یکس! هیک آدم نیا ننیبب و باشن بذار! باشه بذار نه_

 ... که فهیکث قدراون. خورد رو مشیتی بچه اون موخاله حق

 امزده رتیح چشمان مقابل مادرجون. زد نفس_نفس و شد سرخ خشم و حرص زور از و دیکش لبش یرو را دستش

 : گفت هیگر با ملتمسانه و افتاد نیزم یرو

 ! دیکن بس غمبریپ به رو تو... توروقرآن. ..توروخدا! بسه توروخدا_

 اشهیگر مهسا. زدیم پُک  گارشیس خونسرد به که شد رهیخ آقاجون به سوءظن با ریسم. دیکش را یرعلیام دست

 : زدم لب زوربه .بود شده خشک خشک میگلو. دادم قورت را دهانم آب. آمد سمتم به و گرفت

 ! نداره رو به رنگ ار،یب قند آب مادرجون واسه برو مهسا_

 با مادرجون. دیکش یپوف و گذاشت صورتش یرو را دستش ریسم. کرد پرواز آشپزخانه سمت به و داد گوش را حرفم

 : گفت یرعلیام به رو هیگر

 !من مرگ... نرو نکن،کارو نیا! یرعلیام توروخدا_

 : دیغر یرعلیام

 ! بس اومدمو شما خاطربه االنش نیهم بشنوم؟ زبون زخم که بشه؟ یچ که بمونم من، مادر کن ول_

 : گفت و دیکش را دستش مادرجون

 ..!یبر اگه شم کفن صبح تا_
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  کنه؟ نیتوه بهم نیا از شتریب! بشه یچ که بمونم من، مادرِ نده قسم_

 : گفت التماس با و داد لوه من سمت به را یرعلیام و شد بلند جانیب مادرجون

 ! بکش ملحفه تختش رو نداره، اشکال گرفته خاک تخت اگه مهمون، اتاق ببر رو یرعلیام جانا_

 مقابل همآن چرا؟! بود شده فیضع و درمانده چقدر. انداختم نگاه مادرجون به زدهبهت و شد حبس امنهیس در نفس

 ! من؟

 : گفت عیسر مادرجون که کند اعتراض خواست یرعلیام

 . یش رد امجنازه رو از دیبا یبر اگه_

 : گفت و زد یپوزخند آقاجون

 ! یچ که مثالً کنهیم امیناز چه_

 ! مسعود بسه_

 . بود دستش هم چمدانش آمد، سرم پشت هم یرعلیام افتادم؛ راه راهرو سمت به. شوم مسلط خودم به کردم یسع

 از زیتم یاملحفه. برداشتم جا از را خورده خاک ملحفه رفتم، تخت سمت به عیسر و کردم باز را مهمان اتاق در

 . کردم پهن تخت یرو و درآوردم کمد داخل

 و بود داده هیتک در چهارچوپ به. برگشتم گرفتم، دست در را فیکث یملحفه. شده اتاق وارد دمیفهم پا یصدا از

 تکان را شیپا و دییجویم حرص با را اشینییپا لب. بود رهیخ نیزم به و کرده قالب اشنهیس یرو را دستانش

 . دادیم

 دست در را ملحفه و گرفتم نگاه. کرد قفل چشمانم در را چشمانش آورد، باال را سرش. شد نگاهم ینیسنگ متوجه

 : رفتم طرفش به و کردم جاجابه

 ! ریبخ شب. شد تموم_

 : گفت که شوم خارج خواستم. گرفت کناره در چهارچوب از

 ... هو_

 : کرد یمکث.شد گرد چشمانم

 !  صبرکن لحظه هی داداش زن... زیچ_

 : گفت و رفت بود انداخته نیزم یرو که چمدانش سمت به. برگشتم و کردم فوت را امشده حبس نفس
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 . بدهکارم ریسم و تو به یعذرخواه هی_

 : گفتم جیگ و دمیکش امیشانیپ به یدست

 ! بابته؟_

 . تونیعروس امیب نتونستم نکهیا_

 : گفتم تعجب با.گرفت سمتم بهجعبه را  آن نزدیکن شد. و شد بلند جا از.درآورد چمدانش داخل از یاجعبه سپس

  گه؟ید هیچ نیا_

 . بدم نشد که تونیعروس یکادو_

 ! ممنون. ستین یازین اما_

 : کرد دراز طرفم شتریب و داد تکان را جعبه حوصلهیب

 ! ستفهیوظ_

 هم او کردم یرلبیز تشکر و گرفتم را جعبه قرمز اخم با.هللوا بود نوبرش.بود عنق و حوصله یب.نداشت صابع واقعاً

 گرفت حرصم شیکارها از چرا دانمینم. تختش سمت رفت بعدم کرد اخم من مانند و گفت یلب ریز کنمیم خواهش

 ! انگار نداشت تیترب و شعور

 . دمیکش یسرک و شدم خم ها پله از.شدم خارج اتاق از و برگشتم

 ! بود دهیخواب صداها و سر

  داداش؟ زن_

 !بود نیرحسیام. پشت به برگشتم و دمیکش ینیه ترس با

 : کردم یاخم

  بله؟_

  ؟ بود دعوا_

   آره_

  ؟ االن کو داداشم_

  ؟ کدومشون_
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 ! گهید یرعلیام_

 : گفتم که اتاقش سمت برود خواست کردم اشاره اتاقش در به

 . ازت نگرفتن که رو فردا کنه استراحت بخواد دیشا.راهه خسته نرو_

 : نداد امانش یرعلیام داد یصدا اما.شد اتاق وارد اجازه یب.سرتق یپسره نکرد حرفم به یا توجه

 ! نمیبب رونیب برو بچه؟ ندادن ادی زدن در تب هان؟؟ ستین تنم لباس ینیبینم مگه_

 یرو.رفتم ریسم و خودم اتاق سمت به و زدم یپوزخند.آمد رونیب اتاق از ترس از شده گشاد یچشمان با نیرحسیام

 و برداشت صورتش یرو از را دستانش دیشن که را در یصدا.بود صورتش یرو دستانش و بود دهیکش دراز تخت

 : گفت

  ؟یاومد_

 ..دادم تکان سر و گرفتم را زبانم یجلو ؟یکور مگر میبگو خواستم

 : گفت و کرد باز هم از را دستانش و دیکش یآه

 . شم آروم خوادیم دلم...ییتو دارم اجیاحت که یزیچ تنها االن بغلم ایب_

 به یدست و آورد رونیب سرم یرو از را شالم.کرد بغلم محکم.گرفتم قرار کنارش اجبار به و گذاشتم زیم یرو را جعبه

 . دیکش میموها

 ! باهم کنن سازش آدم مثل توننینم.دستشون از شدم خسته گهید_

 : گفتم و ترکردم زبان با را لبم

  ؟ هیک ریتقص یگیم_

 : گفت و نشاند ملبان به یا بوسه

 خدا که روزم هی !مهربونه امیلیخ، خوبه یلیخ حالش روز هی سازهینم چکسیه با چون آقاجون شتریب امّ، اجفتشون_

 یچجور دونهینم ستین بلد راهشو هم یرعلیام! خوردش شهینم عسلم من هی با که یجور شهیم بداخالق کنه ریبخ

 ! رهیم در کوره از عیسر و بسازه و کنه صحبت باهاش

  کرد؟یم ینیریش خود تو مثل دیبا حتماً

 : انداختم باال ییابرو

 هلل.وا بگم یچ_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

49 
 

 : گفت و زد یمهربان لبخند

 . زمیعز یشد خسته یلیخ امروز بخواب ریبگ_

  ء.نسا شیپ برم خوامیم فردا من ریسم_

 : گفت و شد بلند شیجا از و دیبوس را دستم

 . بگو بهم اومد کم اگه.توش ختمیر پول تازه و کارتت ؟ یندار الزم یزیچ باشه_

 : زدم یلبخند

 . ممنون_

 . بخواب ریبگ تو حموم رمیم_

 نسا به و زدم رجهیش ام یگوش یرو شد حمام وارد یوقت و برداشت را اش حوله.گفتم ریبخ شب و دادم تکان یسر

 : دادم امکیپ

  " نده یسوت لطفا تو شیپ امیم گفتم ریسم به مادرم شیپ برم خوامیم فردا منء نسا_ " 

 .... بستم چشم و دادم قورت را دهانم آب و کردم صدایب را ام یگوش

 : گفت و زد یلبخند بازم چشمان دنید با .شدم داریب یشگیهم یآشنا دست یها نوازش با صبح 

  ؟ عروسکم یدیخواب خوب_

 : گفتم اخمو و دادم ام شده خشک بدن به یقوس و کش.دادم فشار هم به را چشمانم

  چنده؟ ساعت_

 : دیکش یقیعم نفس

 . کنم دارتیب نشه، رتید موقعهی نسا یخونه یبر یخوایم گفتم صبح، هشت_

 : انداختم ینگاه اطرف به جیگ شدم، بلند میجا از

  سرکار؟ ینرفت چرا تو شده؟ داریب هم یکس حاال ؛یکرد یکار خوب_

 رهینم روز چند نیا که بده خبر تا مدرسه رفته مادرجونم شرکت، رفت نزده آفتاب زود صبح که آقاجون بابا، آره_

 . نرفتم کار سر یرعلیام خاطر واسه منم خوابه؛ مهسائم. ستمدرسه نیرحسیام اونجا،
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 زدم یمختصر آب را وصورتمدست. کردم حرکت ئیدستشو سمت به حرف بدون و دادم بدنم به یقوس و کش دوباره

 آن به نگاهم که  نشستم توالت زیم یروروبه. بود کرده گرم تاپشلپ با را سرش ریسم. آمدم رونیب ییدستشو از و

 . است ریسم و من یعروس یکادو گفت که یهمان داد، یرعلیام که یهمان... خورد جعبه

 یمشک یموها کردم؟یم قبول را شیکادو دیبا نداشت، که شعور. شدم مانیپش راه وسط اما سمتش؛ بردم دست

 ریسم. کردم اکتفا لبانم یرو یصورت لب برق به تنها و دمیکش آلودم پف چشمان به یدست. بستم یاسب دم را رنگم

 : گفت و زد یلبخند. کرد نگاهم

 ! یشد خوشگل_

 ... ممنون_

 : افتادم مادرجون حرف ادی دوباره. دادمیم خودم دست کار داشتم بودم، سرد یلیخ روزا نیا کردم، یمکث

 کنه،یم تحمل فهمه،ینم و کوره داره دوستم چون آره یبگ و یکن برخورد بد ریسم با قسم مقدسات همه به جانا"

  "دایناپ سرش اون ارمیم یتمفنگ مادر و خودت سر ییبال چنان

 : دادم ادامه یآرام به

 ..! دلم زیعز_

  من؟ بودم یآدم جورچه زدم، پوزخند دلم یتو

 یگونه آماده، و حاضر. نداشتم یاچاره فعالً اما بردم، یپ شتریب بودنم فیکث به من و شد ترقیعم ریسم لبخند 

 : گفتم و دمیبوس را ریسم

 . کنم آماده رو صبحونه رمیم_

 . نیپائ امیم شهیم تموم کارم االن منم! باشه_

 نرمال کلشیه که بلند قد یمرد... یرعلیام. دیرس اتاقش در به و خورد یچرخ نگاهم ناخودآگاه شدم، خارج اتاق از

 شیش یرو قدرآن اما نرمال،...! قویر میبگو که الغر قدرآن نه بادکنک، میبگو که بود یاعضله قدرآن نه بود،

 آب و دمیگز لب اریاختیب. شدیم مشخص کامالً گشادش، لباس آن با دشیم خم یوقت که بود کرده کار شیهاتکه

 و رهیت... اهیس و زاغ یچشمان. آوردیم وجد به را آدم و بود همتایب. افتادم چشمانش ادی دوباره. دادم قورت را دهانم

 نکرده تشیترب درست که خوردیم مادرش درد به هم اشافهیق! مردک نداشت شعور و اعصاب یاذره.. ا.امّ! کیتار

 ! شدمیم وانهید داشتم کم_کم و سرم به بود زده الیخ و فکر. آمدم نییپا هاپله از عیسر. بود

 را گرید مخلفات و ریپن و مربا. گذاشتم زیم یرو را بود ینان جا یتو که یاتازه سنگک و کردم ادیز را سماور یشعله

 به چه نمیبب خواستمیم مادرم، شیپ رفتمیم شده هرطور دیبا امروز. شدم ختنیر ییچا مشغول... طورنیهم هم
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 و کرد ینگهدار شکمش یتو مرا ماه نه که یکس بود؛ مادرم هرحالبه! بودمش دهیند بود دوماه کینزد آمده؟ سرش

 برگشتم، عقب به ترس با... شدم خیس یسالم یصدا با. نکرد حقم در یایمادر آن از بعد و دیچش را مانیزا درد

. گذاشتم دهانم یرو را دستم و کردم ینیه...! کوچک و بزرگ شد، میتقس تکه هزار به و افتاد دستم از یچا وانیل

 نتیکاب به را دستم. کردندیم یباز اَالکلنگ و خوردندیم سر داشتند که کردم حس کمرم یرو را یسرد عرق

  بودم؟ رفته فرو الیخ و فکر یتو قدرآن یعنی دادم؛ قورت ضرب به را دهانم آب و گرفتم

 : گفت و آمد سمتم به متعجب یرعلیام

  ؟یدیترس! اوه_

 را بود وارید گچ از بدتر که ییرو و رنگ و دیلرزیم که ییپا و دست و بود کور مگر کردم؛ لعنتش هزاربار دلم یتو

 : گفتم سرد کردمیم جمع را هاشهیش خرده کهدرحال و نیزم نشستم. شوم مسلط خودم به کردم یسع د؟یدینم

 ! ستین مهم_

 یسرخ از آن کی. زدیم یسرخ به چشمانش. نشست زیم پشت یصندل یرو تفاوتیب و انداخت باال یاشانه

 ! دمیترس چشمانش

 : گفتم آرام

  زم؟یبر براتون دیخوریم ییچا_

 : گف یفیضع یصدا با و گذاشت زیم یرو را سرش

 ! ده؟ینبر رو امونم یلعنت سردرد نیا تا یبد ستین یزیچ یسردرد قرص فقط نه،_

 را آب و انداخت باال را قرص.گرفتم سمتش به آب وانیل کی با و درآوردم کشو از یسردرد قرص و دادم تکان یسر

 حتی تشکر هم نکرد!. دیکش یقیعم نفس زور به و بست درد با را چشمانش. دیکش سر الجرعه

 : گفتم و زدم یلبخند. شد آشپزخانه وارد ریسم ،کردم جمع که را هاخرده شهیش

 ! یاومد عجب چه_

 : گفت من به رو و داد را جوابش ریسم. داد یلب ریز سالم و سمتش برگشت یرعلیام من یصدا با

  نشده؟ که رتید دیکش طول خرده هی کارا! زکمیعز دیببخش_

. نشستم یرعلیام یروروبه قاًیدق و گذاشتم زیم یرو را یچا وانیل. کردم مرتب سرم یرو را رنگم یشمی شال یباال

 :گفتم و انداختم ینگاه ریسم به یرچشمیز

 . رمیم خودم !یبرسون منو ستین الزم گهید نشده، نه _
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 : کرد ینیریش اخم

 شه؟یم مگه_

 و بود نیریش گردو. زدم یگاز و کردم گردو و ریپن از مملو را املقمه حرص با. زدیم گند میکارها به شهیهم! یلعنت

 هم ریسم. برداشتم زیم یرو از را امیچا حرص با و زدم یترمحکم گاز. بود کرده جادیا یبخشلذت طعم ریپن با

 : گفتم و دمینوش را امیچا. بود فکر در زیم به رهیخ یرعلیام اما شد، مشغول

 . رمیم خودم زم،یعز یایب خوادینم گهید. دارم یکار راه تو ریسم_

 از و زد یپوزخند هم بعد زد، پلک یامسخره صورتبه هم سر پشت چندبار و برد نیپائ و باال را شیابروها یرعلیام

 . شد بلند جا

 : گفت ریسم. کردم اخم

 ! ریبگ آژانس. باش خودت مراقب اما خب، لیخ_

 : گفتم و دمیبوس را ریسم لپ و زدم یلبخند

  ؟یندار یکار رم،یم من_

 . بزن زنگ یدیرس! باش خودت مراقب... نه_

 . شدم خارج خانه از هم بعد و آشپزخانه از و کردم یرعلیام به یاخم ناخودآگاه. برداشتم زیم یرو از را فمیک

 . بودم اوردهین هم چتر بود؛ یباران هوا

 الیخیب... بودم الیخیب فقط باشم؛ داشته دوستش و بزنم قدم باران ریز که نبودم هم یاحساسات یهادخترک آن از

 ! شود یگل میهاکفش شود، سیخ مانتوام نکهیا

 : بود داده امیپ ءنسا. کردم روشن را امیگوش. برداشتم ترعیسر را میهاقدم و دمیکش یقیعم نفس

  "!یبد بهم رویت طوس مانتو اون نکهیا شرط به"

 : نوشتم را جوابش کالفه

  "!خورد سگ بهت، دمیم نداره بیع ؟یدوست توئم آخه"

 : داد جواب عیسر

 یگذاشت ش،یدینپوش بارم هی خوبه ؟یبد بهم رو مانتوت اون یریمیم کنه،یم خرجت ریسم همه نیا جان سیخس"

  "!بخوره خاک کمد یگوشه
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 از قلبم! بود ریسم. کرد ترمز امیجلو ییآشنا نیماش اما رم؛یبگ یتاکس که کردم دراز را دستم و ندادم را جوابش

 اخم با و داد نئیپا را شهیش ریسم! بود نشسته نیماش یتو هم یرعلیام. زدیم رونیب داشت حلقم از دلم و ترس

 : گفت و کرد نگاهم

  ر؟یبگ آژانس نگفتم مگه_

 : گفتم شدم، خم و کردم جاجابه امشانه یرو را فمیک

  ه؟یچ آژانس با یتاکس فرق حاال! نداشتن زدم زنگ_

. نمیبب را چشمانش توانستمیم حاال و بود صورتش کینزد صورتم. شد دهیکش یرعلیام سمت به نگاهم ناخودآگاه

 ! رینفسگ و بود بایز

 : گفت ریسم و کرد یاخم یرعلیام

 ! رسونمتیم نیبش_

 : گفتم اعتراض با

 ! ریسم_

 ...! جانا_

 : گفت حوصلهیب ریسم به رو و کرد ملتمسم صورت به ینگاه مین یرعلیام

 ! شدم تو عالف صبح از دارم کارم من! باش زود شده رید ریسم_

 : گفتم و دادم تکان هوا یتو را دستم. دیرس یتاکس موقعهمان. ستادمیا صاف و دمیکش یراحت سر از ینفس

 ! خداحافظ... نباش نگران مراقبم،... ریسم رفتم من اومد، امیتاکس! بفرما _

 آن در را یتلخ و بد یخاطرات که یادره جهنم همان. دادم را مادرم خانه آدرس شدم، نیماش سوار و رفتم در عیسر

 بودم؛ کرده تجربه

 هیشب بود رایحم اسمش. کردم حرکت و شدم ادهیپ ول و شل و لرزان یپاها با و کردم حساب را پول... دمیرس 

 که شیهایخوب و یبد با! داشتم دوستش دلم ته اما کرد، یبد حقم در. بود اهیس و زاغ شیموها و یرنگ چشم خودم

 نیهم نکنند آسفالت که را کوچه. بود آمده بند باران و بود گل از پر وچهک !بود دهیرس من به شیهایبد تنها البته

 یباز و زده داد و غیج کوچه یتو که ییهابچه یصدا. فشردم را در زنگ سپس و کردم مکث دیترد با. گرید است

 را افهیق همان. بود خودش شد؛ باز در باالخره. گرید طرف کی هم کوچه یتو یهازن ینگاها طرف کی کردندیم

. بود کرده رییتغ سبزه به دیسف از پوستش رنگ و بود رفته تو شیهاگونه ر،یق رنگ به یگودال چشمانش ریز... داشت
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 یگوشه. بود شده دهیخم یکم و الغر بود، رفته آب. بود شده دیسف_دیسف بود افتاده رونیب یروسر از که ییموها

 : زد لب و نیزم کرد پرتش که بود گاریس لبش

  ؟یاومد باالخره_

 : گفت و کرد برانداز را میهالباس و کلیه نگاهش دادم، تکان سر. بست را تنفسم راه و میگلو به زد خنجر بغض

 .. یآشغالدون نیا تو یکرد ول مادرتو که تو! حالتبه خوش. مشخصه ختتیر و سر از رسن؛یم بهت خوب_

 : گفتم و کردم اخم

  برم؟ ای تو امیب یذاریم! ناله و اعتراض به کن شروع بعد برسم بذار مامان_

 : دیکش کنار و کرد باز شتریب را در

 ...! تو بفرما_

 : زد یپوزخند. انداختم داخل به ینگاه دیترد با

  ه؟یچ ایباز سوسول نیا...! بابا نترس_

 : بست چشم خنده با مامان. ستادمیا شده خشک و حرکتیب خانه اطیح دنید با. شدم خانه وارد

   نه؟ قشنگه یلیخ_

 : گفتم و گذراندم را خانه اطیح انزجار با

 ! تنها اونم ؟یکنیم سر یسگدون نیا تو یچطور_

 ... بهترون ما از یخونه تو یرفت تو یوقت از_

 : داد ادامه و کرد ینیف

 ! خودش واسه هیموش لونه... بدتره یسگدون صدتا از که داخل البته حاال؟ داخل یایم_

 ! ممنون نه،_

  ؟یخوریم یچا_

 ! نه_

 . یشینم ریگنمک بابا نترس_

 . خوامینم که گفتم_
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 : گفت و کرد یاخم

  ؟یبخند شمیر به ینیبب روزمو و حال یاومد ؟یاومد چرا پَ_

 . نمتیبب فقط اومدم_

 : گفت و گرفت ازم را اشیرو. نداد را جوابم و نزد یحرف

 ! افتمیم لتیبیس سگ پدرِ ادی نمتیبیم! برو گمشو جانا_

 .توئم هیشب که من_

 : گفت یعصب

 . یشسوخته پدر خود انگار شه؛یکپ که اخالقاتم... یاون مثل ذاتاً_

 : انداختم باال یاشانه. بود متنفر من از و بود زده زبان زخم بس از بود؛ شده یعاد میبرا نشدم، ناراحت شیهاحرف از

 و نمتیبب اومدم فقط. بکشم شیپ رو هاگذشته ومدممین. بزنم سر بهت امیب شهیهم که ستین یجور تمیموقع من_

 . بدم پولو نیا

 هاپول به و زد آتش یگاریس. گرفتم شیجلو یتومن صد اسکناس تا پنج و آوردم رونیب را پولم فیک فم،یک داخل از

 : گفتم. زد زل

  ش؟یریگینم_

  چقدره؟_

 : گفتم کالفه و کردم یپوف

 ! تومن پونصد_

 : گفت و کرد کج را دهانش یناراض

  ن؟یهم فقط_

 دهم هل را لبانم یگوشه کردم یسع.دمیکش یقیعم نفس و کردم یمکث اما "!خدابه یدار رو یلیخ" میبگو خواستم

 : باال سمت

 رو گذشته تو اما بکشم، شیپ رو گذشته ومدمین گفتم من! نکن یگرددندون. کردم شجمع زور به نمیهم مامان_

 . میینجایا االن که یکرد کاریچ و شدیچ نره ادتی! نکن فراموش

 : گفت و کرد کوله و کج تمسخر با را اشافهیق
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 ! بابا نخور یفلسف زیچ_

 : گفتم و چشمانش یتو زدم زل صاف. باشم خونسرد کردم یسع

  ؟یخواینم_

 . گرفت دستانش انیم را سرش و نشست حوض یسکو یرو

 !که یملتفت داره خرج یزندگ_

  ؟یچ که_

 دارم آب نه تومنه؛ خدا ایزهرمار نیا و مواد پول. مغز شل یدختره ینخودچ و یچ که! زهرمار و کوفت و یچ که_

 سر کن شل باشم؟ تو خوره رهیج ای! المذهب کنم یدزد برم ؟یدار یچ انتظار مصب سگ یگرون نیا تو... نون نه

 ! یسیخس تسوخته پدر پدر مثل توئم دادم، بهت که یریش اون شه سنگ. رو سهیک

. بود شده مرگم چه دانمینم! بودم حسیب اما بود؛ گرفته حرصم شیهاحرف از بودنش، احساسیب از اش،ییپررو از

 : گفتم و گذاشتم فمیک یتو را پول. یدلسوز از نه بود، یخبر گلو یتو بد بغضِ از نه

 ! ینباش خورم رهیج که کن ترک رو یزهرمار اون خب_

 .نزن زر فقط جانا؛ نزن زر_

 ! یلعنت. بود ریسم. کردم نگاهش. خورد زنگ امیگوش

 . برم دیبا من_

 : گفت یلرزان یصدا با! زد خشکم اشکش از لباب چشمان دنید با. کرد ینیف و شد بلند جا از

 !  بده پولو_

 : دیکش چشمانش به یدست و زد یپوزخند بعدم

 . زنیریم آشغاال نیا تو یچ ین معلوم. گهید هیخمار درد_

 . سوخت شیبرا و دیلرز دلم یهاتهته آن

 : فشرد هم یرو دندان

 ! گهید بده پولو_

 : گفت و گرفت رو. انداختم اشبسته نهیپ و اهیس دستان در را پول و فمیک یتو کردم دست

 . سالمتبه_
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 : برگشتم سمتش به و کردم باز را در بود؟ یبودن معتاد جورچه نیا. کردم حرکت در طرف به

 ! خداحافظ کشم،یم رو جورت خودم ،یدیرس جهینت نیا به اگه! کنترک_

 ! سوخت؟یم چشمانم و کردیم درد میگلو چرا دانستمینم فقط فرستادم، رونیب را نمیسنگ نفس و بستم را در

 زمزمه لب ریز. چسباندم شهیش به را سرم و گرفتم یتاکس. بردارم قدم از قدم توانستمینم و بود شده نیسنگ میپاها

 : کردم

 یجا منم اگر البته ومد؛ین وقتچیه اون یول شه، میزندگ وارد ییجا هی از خدا بودم منتظر شهیهمیم زندگ یتو_

 ! کردمینم ییماجرا نیهمچ یقاط خودمو بودم اون

 که یمادر... مهربان و سالم یپدر مثال! داشتم یمعمول یایزندگ هم من کاش د؛یچک امگونه یرو یاشک قطره

 شوندیم خانه وارد یوقت نکنم؛ یحسود دوستانم به من که گر،ید یمادرها مانند باشد، مادر که یمادر... کند یمادر

 پدرشان با.. .مثالً مهربانشان؛ دلسوزشان، شود،یم غمخوارشان پزد،یم ناهار شانیبرا رود،یم استقبالشان به مادرشان

 نیرزمیز یتو بود شده خالصه میبرا یزندگ. است دروغ کردمیم فکر شهیهم باشد؛ شانیحام پدرشان. کنند درددل

 و بدهد فحشم و باشد نداشته اعصاب و چدیبپ درهم یخمار درد از که یمادر مارمولک و سوسک از پر کیتار و تنگ

 به کاش نبود، خوش حالم. بترکد بود کینزد و کردیم درد بغضم. رفت و کرد مانیرها که یپدر و کند نمینفر

 ! رفتمینم دنشید

 : دادم را جوابش ناچار. بود ءنسا بارنیا خورد، زنگ امیگوش

  بله؟_

  ؟ییکجا_

 . راهم تو خونه، رمیم دارم_

  ؟یخوب_

 ! یمرس_

  ؟یخوب واقعاً نکهیا ای دمیپرس رو حالت یکرد تشکر ازم نکهیا هیپا بذارم رو یمرس نیا_

 : کردم حساب را یتاکس پول و کرده دراز دست

 ! شمیم ادهیپ چهارراه نیهم_

  ؟یچ_

  نزد؟ زنگ بهت که ریسم! کن ولم ندارم اعصاب نسا، یچیه_
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  رم؟یبگ ازت رو یطوس مانتو امیب یک نباش، نگران نه_

 : گفتم یعصب

 . گمیم بهت حاال_

 در و گرفتم هاوارهید به را دستم داشتم؛ ضعف و رفتیم جیگ سرم. شدم ادهیپ و ستادیا نیماش. کردم قطع را یگوش

 : دادم امیپ ریسم به حالدرهمان و کردم باز دیکل با را

 "!نباش نگران خونه، دمیرس_"

 نجایا الیژ دخترش با خانم عمه دمیفهم کردم زیت که گوش آمد؛یم صدا و سر آشپزخانه داخل از... شدم خانه وارد

 . هستند

 آمدنم متوجه تا کنم فرار عیسر خواستم. دندیچیپ درهم سخت و سفت بدنم عضالت و شد مشت دستانم! یلعنت

 خراب را امیزندگ که یشانس نیهم! گند و بد شانس نیا از امان اما رم،ینگ قرار کالمشان شین اصابت مورد و نشوند

 . بود کرده

 : گفت عیسر خورد من به چشمش تا مادرجون

 . میدار مهمون ناهار؛ ایب کن عوض رو لباسات ؟یاومد جانا_

. کردم فرار اتاقم به و دادم یسرد سالم ناچار به. شد متوجهم هم یرعلیام یحت و مهسا و الیژ و خانم عمه یهانگاه

 نیج شلوار و یمشک بافت با را میهاسلبا اجبار به...! کاش! کرد فرار شدیم کاش بود؛ زدهخی و شده سر میپا و دست

 ذوق در که دهانم یخشک از کالفه. بستم یاسب دم و زدم شانه را میموها لرزانم دستان با. کردم عوض رنگ یآب

 قدرنیا شانیجلو نداشتم دوست کردم، یپوف. بود دهیپر رنگ صورتم. انداختم سرم یرو را رنگ یآب شال زد،یم

 به را شانپوزه دیبا دادم؛یم نشان یخود شانیجلو دیبا بود کرده انتخاب مرا ریسم که حاال برسم، نظربه فیضع

 چشمانم یتو را امموردعالقه یکیماژ یسرمه. کردم پخش امدهیکش صورت یرو را پودرکرم عیسر. دمیمالیم خاک

 از عیسر و آوردم هم را تهش و سر رنگم، یسرخاب رژ با. بکشد رخ به سخاوتمندانه را اشیآب و سبز رنگ تا دمیکش

 : گفت عیسر مهسا شدم آشپزخانه وارد یوقت. شدم خارج اتاق

 ! داداشزن نیبش نجایا ایب_

 هم گرید یخال یصندل کی. کرد اشاره داشت قرار خانم عمه یروبهرو درست که کنارش یخال یجا به دستش با و

 آن چشمان یجلو نداشتم دوست طرف کی از. افتادمیم پس داشتم. بود یرعلیام بغل درست همآن داشت، قرار

 یهاگفتن یلعنت ؛یرعلیام شیپ بروم و ندازمیب نیزم را مهسا حرف بود عیضا گرید یطرف از و باشم ضیمر یتهیعفر

 : گفت آشکار یشخندین با خانم عمه. باشم آرام کردم یسع! کردینم دوا را یدرد هم دلم یتو
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  زده؟ خشکش چرا جانا_

 و نشستم مهسا شیپ رفتم. دمیترس د،یکشیم نشان و خط میبرا چشمانش با مادرجون. دیخند که بود الیژ تنها

 از هم امروز دانستمیم نداشتم، یخوش حال و دیچیپیم درهم مدام اممعده عضالت. فرستادم رونیب شدت با را نفسم

 : گفت لب ریز مهسا. است نحس یروزها آن

 ! ؟یخوب داداشزن_

  ؟یباش خوب و ینیبب را یافع یتهیعفر شدیم مگر

 : گفتم لب ریز

 ! آره_

 ! بکش غذا خودت یبرا پس_

. دادمیم فشار دستم یتو مدام را قاشق. دمیکش رنگ خوش و لعابخوش فسنجان خورشت هم یکم و برنج یکم

 را دخترش الیژ نگذاشتم نکهیا بود؟ چه من با مشکلش خورد؟ غذا خانمعمه نیسنگ و طعنه پر نگاه ریز شدیم مگر

 با کبوتر اندگفته میقد از نکهیا! نداشتم؟ پول نکهیا بودم؟ نسب و اصلیب و مادر_پدریب نکهیا کند؟ ریسم قالب

 امیمال وضع نکهیا زد؟ نامم به را یاخانه و کرد لطف آقاجون نکهیا پرواز؟ همجنس با همجنس کند باز؛ با باز کبوتر

 ! خورد؟ینم هاآن به

 بدم... آمدیم بدم! است تلخ و بد میکنیم فکر ما آنچه از شتریب قتیحق یآر! نشست میگلو خیب یتلخ و بد بغض

 دنیکش نفس حق ندارد؟ دل رد؟یبم دیبا ندارد پول که یکس! دندیدیم پول یتو را زیچ همه که ییهاآن از آمدیم

 و یکن ریتحق که نبود نیا راهش اما باز؛ با باز کبوتر با کبوتر که درست! داشتم قبول را حرفشان ست؟ین آدم ندارد؟

 اشینادرست بر لیدل ندارد مادر_پدر که یدختر. یاوریب در یباز زنک خاله و یکن نگاه باال از را همه که ،یبزن طعنه

 .ستین

 یگلو از لقمه هانگاه نیا و فضا نیا در. دوختم بشقاب به را نگاهم. نداشتم را اشرانهیحق یهانگاه ینیسنگ تحمل 

 با را دستم درون قاشق. بود غذا نیا از بهتر خوردمیم هم زهرمار! شدیم سنگ رفتینم که رفتینم نییپا آدم

 را شیغذا هم در یهااخم با که یرعلیام به رو و کرد بلند سر بود خودش مخصوص که ناز با الیژ. فشردم حرص

 : گفت خوردیم

  بکشم؟ غذا برات ریام_

 : گفت و دیکش یقیعم نفس و کرد سربلند پوزخند با یرعلیام

 ! هیرعلیام اسمم_
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 : کرد یااشاره شیغذا بشقاب به

 . بکشم غذا تونمیم خودم دارم، هم دست اطالع محض! پُره پُره بشقابمم_

 اضافه او به را بودن ادبیب دیبا بودن، عصابیب بر عالوه. نداشتم را برخورد نیا انتظار اصالً! شد گرد چشمانم

 !  امدین هم بدم البته خوردم؛ جا هم یرعلیام رفتار از یول بودم متنفر الیژ از نکهیا با. کردمیم

 نفرت. آمد خوشم بود شده عیضا ییجورها کی نکهیا از. نشست الیژ یشده یهشت یابروها انیم ظیغل یاخم

 : گفت و دیگز لب مادرجون. داشتم او به نسبت یبیعج

   ؟یکنیم نیهمچ چرا بکشه، غذا تواسه خواست الیژ حاال ها؛نشسته مهمون ؟یرعلیام چته حاال، خب_

 : گفت یعصب الیژ

 . کنه ناراحتم بازم تونهیم کنهیم فکر... که نگفت یزیچ! ییدا زن ستین مهم اصال_

  ''!ینشد ناراحت نه که نشد؟ یخال بادت و نخورد ذوقت تو کهنه" گفتم و زدم یپوزخند دلم یتو

 نگاهش زود که کرد یتالق نگاهم با نگاهش یالحظه یبرا. گرفت باال را آب وانیل و زد تمسخر به یخندکج یرعلیام

 .شد بلند جا از و دیکش سر را آب وانیل و گرفت را

 : گفت و کرد یخال و خشک تشکر

 . آقاجون شرکت رمیم_

 : گفت و دیپر جا از الیژ

 . دارم کار شرکت یکاینزد. امیب منم ستایوا پس_

 . برد فرو بشیج یتو را دستش و انداخت الیژ به ینگاه خونسردانه یرعلیام

 : گفت الیژ

  ؟یرسونیم منو_

 یمن برعکس. نبود جنبهیب و لوس که بود خوب. بود زده پرش یتو یرعلیام شیپ قهیدق چند تا که انگار نه انگار و

 .نداشتم جنبه اصالً که

 : گفت حوصلهیب و گرفت سمتش به و دیکش رونیب یکارت بشیج داخل از یرعلیام

 بلدی که؟ ! بزن زنگ بهش آژانسه، یشماره_

 : گفت و زد یمحو لبخند و شد قرمز مهسا. شد محو هیثان دو عرض در و کرد یلب ریز یخداحافظ و
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 ! بود؟ شده چش داداشم_

 : دیغر و گرفت گاز را لبش مادرجون

 ! دستشون رو بمونم بشه فلج ورم هی که ندادن سکته منو نایا آخر اگه_

 . کرده پول کی سکه را دخترش که نبوده یرعلیام که انگار نشده؛ یزیچ که انگار بود؛ خونسرد یلیخ خانوم عمه اما

 : دیغر سرخ یصورت با الیژ

 ! باال رمیم دارم، درس خرده هی کردن؛ رمیس یعنی شدم، ریس که من_

 : گفت مادرجون

 ! زمیعز همرات به خدا_

 من به رو زدیم موج لحنش یتو شهیهم و شهیهم که یریتحق و پوزخند با خانم عمه رفت رونیب که آشپزخونه از

 : گفت

  ه؟یخبر ،یشد لیسه یستاره! شده نیسنگ تهیسا ،یریگینم لیتحو خبر؟ چه خانم جانا خب_

 : کنم برخورد یعاد و باشم آرام کردم یسع! بس و دانستیم خدا فقط بود؟ چه قصدش

 . گرفتمیم رو سراغتون ریسم از بودم، ادتونی اتفاقاً! خداروشکر خوبه،_

 : دادم ادامه تمسخر با و زدم یپوزخند. کردم یمکث

 هم شما... و رهیخ کار هرحالبه د؛ینداشت خاروندنم سر وقت و دیبود تونهیریخ یکارا سرگرم که گفت ریسم_

 من از که دیشد ازمندانین به کردن کمک محو اونقدرم. رهیدرم کارانیا واسه جونتون و دیبیج به دست ماشاءاهلل

 ! شده نیسنگ تونهیسا بدتر،

 چشم بلکه ست؛ین کمک قصدش میدانستیم خوب او هم من هم. دهم خوردش به را کالمم زهر خواستمیم فقط

 : گفت کندیم عمیضا و دهدیم یشکندندان جواب که انتظارم برخالف. استیفروش فخر.... استیچشموهم

 !  طورهنیهم آره_

 قیدق را نشیسنگ و نافذ نگاه خانمعمه. شدینم اما کنم، فرار خواستیم دلم خورد،یم را خونم خون. نزدم یحرف

 ! استیرعلیام هیشب چشمانش چقدر که کرد عبور ذهنم از یالحظه یبرا و دوخت امیرو

  ؟یکن یراض رویسم ینتونست ؟یگردیم کار دنبال هنوز_

 . ستین کردن کار قصدم فعال شدم؛ الیخیب و نگرفتم رو اشیپ گهید خودم_
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 : دیخند

  ست؟ین طورنیا هایبر سرکار نذاشت ریسم کنم فکر اما_

 . ندهدام  لو تمیعصبان از شده سرخ صورت کردم دعادعا و کردم یپوف

 ! رینخ_

 . کنم بند کار هی به دستتو و ریخ سبب بشم بلکه ما، هیریخ ایب یکن کار خوادیم دلت یکرد احساس هرموقع_

 انداختیم تن بر لرزه هم شنهادشیپ یحت دارد؛ سر در یانقشه چه نبود معلوم! کنم کار آنجا بروم بود مانده نمیهم

 که شود یعصب خدانکند! نکند خدا اما عاشق؛ و بود مهربان... کردیم امتکه_تکه و کشتیم مرا ریسم شکیب و

 ! شود مانعش تواندینم هم خدا استغفراهلل

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ! ممنون هرحالبه ست،ین الزم_

 : زد پرتمسخر یلبخند

 ! یباش موفق_

 : دادم جواب خودش مثل سوزاند؛یم را وجودت اعماق تا که هاآن از بدجور، همآن داشت تمسخر لبخندش

 ! ممنون یلیخ_

 : گفت آشکار کامالً یاطعنه با بود نظارگر فقط هم در یهااخم با که مادرجون به رو خانم عمه

  ؟یبد زن ویرعلیام یندار قصد...! که گمیم_

 : گفت خانم عمه به رو غصه با و کرد نازک من به یچشم گوشه مادرجون

 ! بده امدق خوادیم رسونه؛یم لب به آدمو جون پسر، نیا ره؟یم یرعلیام گوش به مگه اما چرا،_

 الیژ به نسبت یرعلیام جانب از که ییرفتارها با که البته! کند؟ یرعلیام قالب را الیژ بخواهد بارنیا خانم عمه نکند

 : گفت خانم عمه! زیچ چیه نبود، دیبع زیچ چیه خانم عمه از اما دانم؛یم دیبع امدهید

 ! شده یجورنیا که دیکرد لوسش و دیگذاشت الالش به یلیل انقدر! شماست ریتقص خب_

 : گفت کند پنهان را اشیدلخور کردیم یسع که یلحن با مادرجون

 بعدم! شماست الیژ از بهتر ما یرعلیام خداروشکر ،یشناسینم ویرعلیام انگار یزنیم حرف یجورهی! پوران... وا_

  نکردم؟ که کردمیم دیبا کاریچ
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 اشمسخره شخندین با چرخاندیم من یرو را شیگذرا نگاه کهیدرحال و دینوش دوغش از یکم خونسرد خانم عمه

 : گفت و زد زُل مادرجون چشمان یتو

 موهاش کم_کم ینیبینم ؟یچ یرعلیام. هیعاد بودنش لوس و دختره الیژ! نکن سهیمقا یرعلیام با رو الیژ که اوالً_

 اگه داره؛یبرنم کاراش از دست و شده گنده مرده کنم، عرض چه که بزرگ. شده بزرگ گهید شه؟یم دیسف داره

 یجورچه نیبب کنم؛یم محرومش ارث از بگه بدونم، چه اصالً شه؛ینم جورنیا بده خرج به تیجد خرده هی داداشم

 ! رهیگیم زن کله با

 : گفت قبل از ترناراحت مادرجون

 به آخرشم و کرد جدا ما از شوخونه... که یدید! شد بدترم تازه چ،یه نداشت که ریتأث م؟ینکرد امتحان یکنیم فکر_

 .تهران رفت کار یبهانه

 : گفت حوصلهیب خانم عمه

  ه؟یچ دردش خب _

 اگه گهیم ره،یگیم وپامودست جلو زن... باشم آزاد خوامیم فعال هگیم ندارم، طشویشرا گهیم .واهلل بدونم چه _

 ! دینکن دخالت رم؛یگیم خودم انتخاب به زد سرم به گرفتن زن هوس و کردم دایپ طشمیشرا

 : گفت و دوخت من به را اخمش پر نگاه خانم عمه

 ... که یدید! ریسم مثل درست _

 را بود یزنک خاله نوع از شانهمه که اشنهیک و ریتحق از پر یهاحرف و وزوزها حوصله. شدم بلند میجا از حرص با

 نگاهش ماست مثل که خودم دست از خانم، عمه از نه بودم، یعصب. شدم خارج آشپزخانه از و کردم تشکر. نداشتم

 نه... یدفاع نه داد؛یم گوش را مانیهاحرف خونسرد یلیخ که بودم یعصب هم مهسا از م،یگوینم چیه و کنمیم

 ! یحرف

. کنه لهت نگاهش با یذاریم یگرفت خون خفه که ییتو نیا توئه؟ یوص لیوک مهسا مگه" دمیکش داد خودم سر

  "!بهت لعنت... جانا بهت لعنت اه کنن؟ دفاع ازت هیبق یدار انتظار یکن دفاع خودت از یتونینم یوقت

 : بود داده ء پیامنسا. برداشتم زیم یرو از را امیگوش.نشستم تخت یرو و شدم اتاق وارد

  "بده جواب توروخدا باهات دارم واجب کار ؟یهست جانا"

 زیم یرو و کرده خاموش را یگوش نشود شیریس نکهیا یبرا! نداشتم اصالً که را یکی نیا یحوصله. کردم اخم

 .دمیچیپ خودم به وارنیجن و کردم جمع شکمم یتو را میپاها. انداختم
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 و خورد در به یاتقه. بودم فکر در غرق من و بود و گذشته که شدینم هم ساعت کی... شدم رهیخ ساعت به 

 آمده اتاق یتو... نجایا به که بود بارنیاول! خوردم جا خانم عمه دنید با... شد باز اجازه بدون که یدر بندشپشت

 م،یبگو که نداشتم یزیچ. نشست توالت زیم یصندل یرو باشد من جانب از یتعارف ای اجازه منتظر نکهیا بدون! بود

 . بود شده گرد چشمانم مطمئناً کنم؛ برخورد یعاد کردم یسع

 ! ؟یدینخر هیزیجه تو نمیبب_

 چه. دیخند حرفش به خودش بود؟ آدم زن نیا! بزند زبان زخم بود آمده بازهم بگو پس اش؛طعنه نیاول از همنیا

 : داد ادامه! بود زیانگنفرت

 فرش هی یتونینم یبفروش خودتم سهله، که تویزندگ داداشمه؛ یسر صدقه از یدار که یهرچ نبود ادمی... اوه_

 ! یبخر رو نجایا

 که یکس به دیبا یک تا. کنم صحبت خودش مثل و بزنم شپس کردم یسع. کردیم تمیاذ میگلو ته نشست که یبغض

 از یحرص د،یکشیم قلبم به خنجر که ییهازبان زخم همهنیا از خسته بگذارم؟ احترام ستیچ بودن انسان داندینم

 : گفتم و شدم بلند میجا

 !  خانم عمه باشه مربوط شما به زایچ نیا نکنم فکر_

 . درآورده زبون عروسش نهیبب ستین! روشن داداشم چشم...! به_به_

 : گفتم و دادم تکان شیبرا فأست عنوانبه را سرم

 به بارنیا که دینیا فکر به دیباش اتونیدن اون و آخرت فکر به نکهیا یجابه. خورهینم رفتارا نیا باالتون سن به اصالً_

 رفتاراتون با نجاستیا جالب د،یکن ریتحق ویک ارد،یب در حرف یک سر پشت که د،یکن تشیاذ و دیبزن زبون زخم یک

 آقاجون لشیدل فقط و فقط که  احترامتون ذره هی اون و بشکنه هاحرمت دیکنیم یکار. دیاریم نئیپا خودتونو ارزش

 لطف به که امخانوادهیب بدبخت هی من که د؟یکن ثابت ویچ حرفاتون نیا با دیخوایم! بره نیب از دتونه،یسف یمو و

 نه ،یشناسیم رو خدا نه که شما به ارزهیم سگم اما کنم؛ینم انکار نه،یهم درستش دم؟یرس نجایا به خانواده نیا

 دینتونست نکهیا از! دیناراحت یچ یبرا دونمیم که من. کنمیم افتخار هستم که ینیا به اتفاقا رو؛ تیانسان یمعن

 !نزدن دم دنویشن حرف یهرچ گهید بسه. دیبزن همبه زندگیمو دمینم اجازه. دیکن قالب ریسم به دخترتونو

 کردینم فکر. بزند رونیب حدقه از بود کینزد که یچشمان به زدم زُل لذت با. خورد جا هم بد خورد، جا شکیب

 دم کند رمیتحق نداشتم دوست. شدم سبک کردم احساس. ستمیبا اشیرو در و بدهم را جوابش نگونهیا بخواهم

 ! بودم زاریب بودن فیضع از من نزنم؛

 در پشت که یرعلیام به چشمم که کنم رونشیب محترمانه خواستمیکردم،م بازش... اتاق در سمت به افتادم راه

 ! ؟..کردیم چه نجایا کردم، نگاهش متعجب. خورد بود ستادهیا
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 یروادهیز هم دیشا! آقاجون؟ دست کف بگذارد را میهاحرف و کند دفاع اشعمه از نکند! داشت برم ترس یالحظه 

 کردم، نگاهش که یسوال کردم؟یم چه آن با! بود شده طاق طاقتم گرید اما بود؛ ترمبزرگ هرحالبه. بودم کرده

 اصال دارد؛ تهپ_تته شیصدا که بودم زده توهم من دیشا کم؛ یلیخ... یکم فقط! شد هول یکم کردم احساس

 ! دانمینم

 . داره کار شما با تلفن نکهیا مثل بزنم، صداتون گفت مامان_

 و شد دور محکمش یهاقدم با... انداخت ریز به سر بود، مانده واج و هاج که یخانم عمه به توجهیب من، به توجهیب

 نگاهمین یرعلیام... زدم پلک و دادم قورت را دهانم آب اتاقش در به دیرس تا شد راهش یبدرقه متعجب که یچشمان

 رفت یک که دمینفهم و شد، داغ میپاها ریز و گرفت نفسم یالک_یالک چرا دانمینم. کرد حواله سمتم به را کوتاهش

 . دمیلرز که محکم قدرآن د،یکوب همبه شدت آن به را در و

 و یک را نفرت همه نیا دانستمینم و بود مملو نفرت و خشم از که شیصدا کرد؛یم ینیسنگ بدجور خانم عمه نگاه

  چرا؟ واقعاً چرا؟ و بود کرده دایپ من به نسبت کجا

! کنمیم آدمت دم،یم کنم آبروتیب شده. دمیم کنم رسوات شده! باش مطمئن دم؛یم تویادبیب نیا جواب روزهی_

  افتاد؟ ور افتاد در پوران با یهرک یدینشن مگه

 : دادم تکان یسر سالش؟ ده ای بود سالش شصت زن نیا دادم، تکان شیبرا تأسف عنوانبه شهیهم مثل را سرم

 ! دیکنیم کاریچ نمیبب  منتظرم اد؛ینم بارون اهیس گربه حرف به_

 از و زد یپوزخند. کرد رانیو را امیزندگ که ییهاحرف! زدمینم را هاحرف آن و شدمیم الل روزآن کاشیا یول

 فشار، یه صبح از نداشت، تاب تنم گرید. گرفتم دستانم انیم را سرم و نشستم تخت یرو حالیب. رفت رونیب اتاق

 کرد،یم میتقس را شانس خدا که موقعآن یلیخداوک. بودم افتاده ییهاآدم نیچن ریگ که نداشتم شانس! یاریب بد

 : گفتیم شهیهم کهء نسا قول به بودم؟ کجا من

  "ئی.دستشو صف یتو تو  بودم، دماغ صف تو من کردیم میتقس شانسو داشت خدا که موقعاون"

 با مادرجون. رفتم ییرایپذ به و دمیپر جا از مهیسراس! دارد کارم تلفن گفت یرعلیام آمد ادمی که دمیکش یآه

 : گفتم و دمیکش ینفس. دیدیم را پلنگ و ماه الیسر تکرار داشت درهم یهااخم

  داشت؟ کار من با که بود تلفن پشت یک مادرجون_

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ؟یچ_

   نزد؟ زنگ تلفن االن مگه_
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 . نخورد زنگ تلفن اصال نه،... وا_

 : گرفت نفسم

  باشه؟ داشته کار من با که نزد زنگ یکس ساعته مین نیا تو یعنی_

 : گفت متعرضانه

 ! کجاست؟ خوبه حالش نیبب بزن زنگ اتچارهیب شوهر به برو ایوریدر نیا یجابه ؟یشد وونهید! نه_

  چرا؟ گفت؟ دروغ من به یرعلیام یعنی

 : گفت مادرجون که کردم کج را راهم جیگ

 ! یدان خود ه،تگوش بزرگه کهیت یبزن زنگ بره ادتی خانم جانا...! یهو_

 . بود رنگارنگ یفکرها از پر و بود کرده هنگ مغزم چه؟ یبرا د؟یبگو یبزرگ دروغ نیچن دیبا چرا اصالً

 ساکت ای ؟یداشت مرض مگر ؟یگفت دروغ چرا میبگو یرعلیام به و بروم دانستمینم. رفتم اتاقم به دوباره حالیب

 . نداد امان الیخ و فکر اما بخوابم داشتم دوست بود، مشغول و آشفته مارمیب ذهن. نکنم یکار چیه و نمیبنش

 . نبود هم ماجرا کنول کنه یدختره! کردم یپوف اخم با. بودء نسا خورد، زنگ عیسر کردم، روشن که را امیگوش

 پهلو قدرآن. بود تحمل قابل دردش اما کرد،یم درد یکم سرم. بستم را چشمانم و کردم صدایب را یگوش. کردم اخم

 . برد خوابم یک دمینفهم که شدم پهلو به

 یصدا و نشست امیشانیپ یرو اشبوسه. فشردم همبه را چشمانم و زدم یغلت ر،یسم یآشنا دست یهانوازش با

 : دیرس گوشم به اشخسته

   ؟یشینم داریب زمیعز_

 : دمیغر کنم باز چشم آنکه بدون و کردم یاخم

 ! نه_

 ! بخور یزیچ هی دارشویب حداقل ،ینخورد امیحساب و درست ناهار گفت مهسا! نخواب گشنه شکم_

 : گفت یترمهربان لحن با و کرد نوازش آرام را میموها. نکردم یتوجه

 ! شو داریب ،یبخواب گشنه شکم با یشیم ضیمر _

 : دمیغر

 ! کنم کوفت یچیه خوامینم! گهید کنول_
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 : شد بلند اشیعصب یصدا

 . نکن لج من با جانا _

 : دیکش داد و

 ! بلندشو گمیم_

 . بود درهم شیهااخم. کردم نگاهش شده گشاد یچشمان با و شدم بلند میجا از خیس

  گم؟یم خودم خاطربه مگه ؟یکنیم لج چرا بلندشو گمیم یوقت_

 به و گرفتم را نگاهم بود؟ یحرف نمیبب را نحسش یرو نداشتم دوست اصالً! یعوض مردک... کردم نگاهش دهیبرچ لب

 ! است زشت شیهاگل چقدر کردم فکر خود با. دوختم تخت یرو یپتو

 !بود اجیاحت اما شدم؛ یعصب دیببخش_

 داشتم دوست. کردم کج را املوچه و لب و شدم بلند جا از انزجار با. کرد بلندم یزورک و گرفت را دستم. نزدم یحرف

 ! مادرش از ترس... ترس نیا از امان اما ندازم؛یب راه دعوا و کنم بارش یدرشت

 ! کن نگاه منو جانا_

 : گفت خشم و حرص با. انداختم ریز را سرم مصرانه

  جانا؟_

 : گفتم حالیب

  ه؟یچ ها؟_

 به. بود ختهیر همبه هم شیموها. زدیم یسرخ به یخستگ از چشمانش. بردم باال اجبار به را سرم گرفت، را امچانه

 . کردیم مدارا هم من با دیبا و بود حالیب و خسته که درک

 با و یدینم جواب زنمیم زنگ که بعد ،یبر تنها که یکنیم دو به یکی من با یرعلیام یجلو یدار که صبح از نیا_

 خب ،یکنیم لج ساله سه یهابچه مثل که االن از نمیا. یاریم هم رو تهش و سر نباش، نگران دمیرس من امکیپ هی

  ستم؟ین کتیشر ستم؟ین شوهرت من مگه چته؟

 : باال بردم را میصدا

 خوامیم! افتادم یریگ چه بابا یا ،یکنیم انگولک دمیخواب. یکنیم رفتار باهام هابچه مثل یدار که ییتو نیا_

 ! کن بس... ستمین ر،یسم ستمین امگشنه! است ساده درکش! م... ب... خوا... ب بخوابم،
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 مات و کرده اخم. دمیکش یقیعم ینفس شد؛ خاموش که دمید شد، نور کم که دمید... دمید را چشمانش یهاستاره

 . زدم پس را امیشانیپ یرو یموها. بود یخال مادرجون یجا وسط نیا! بود

 کردم یسع و کردم آرام را لحنم باشد، مادرجون نکند که دمیترس. شد بسته و باز که دمیشن را یاتاق در یصدا

 : کنم یینمامظلوم

  دارم؟ ندارم، ویکس تو جز کهمن! کنمیم خواهش! کن درکم ر،یسم ستین خوب حالم_

 :داشت اخم هم هنوز اما شد، شل یکم صورتش سخت و سفت عضالت

 ! بزن حرف من با گفتم بهت صدبار کهمن_

 ! یدردناک تیموقع چه. است بد حالم چرا که بدهم حیتوض. بزنم حرف و ستمیبا بودم مجبور اما د،یترکیم داشت سرم

 : گفتم

 ... اتعمه_

 : گفت رفتیم لیتحل شتریب هرلحظه که ییصدا با و شد ترظیغل اخمش

  خب؟_

 :شد ترظیغل و ظیغل اخمش. شدم رهیخ اشیاقهوه چشمان به و دمیکش ینفس

 ! کرده؟ ناراحتت دوباره زده؟ یحرف ؟یچ امعمه_

 . امنخورده الک انگشتان به شدم رهیخ. دادم تکان را سرم و داده قورت را دهانم آب

 : دیغر

 ! گفت؟ یچ باز_

 : گفتم و انداختم نیپائ را سرم

 ریتحق زد، طعنه و کرد بارم حرف امیکل. ستمین شما دهن یلقمه من که یشگیهم یحرفا همون گه،ید یچیه_

 . دادم جوابشو بود؛ دهیرس نجامیا به گهید... خب... منم! کرد

. زدیم رونیب آتش یهاشراره چشمانش از و بود شده کور اخمش. نمیبب را العملشعکس تا کردم نگاهش عیسر

 . شدم بلند و دمیترس

 ! ریسم_

 : رفتم سمتش به و دیپر رخم از رنگ. رفت در سمت به و زدم پس



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

69 
 

 ! توروخدا ریسم_

 : دیکش داد تیعصبان با

 واسه کارات نیا گوره لب پات بگو دِ.ارهیدرم رو شورش داره گهید! خورده شِکر م؛یندار واجبه احترامش و امهعمه_

 ! ه؟یچ

 امخرخره شکیب د،یفهمیم مادرجون. بود خودم یپا خونم وقتآن ندازد،یب راه دعوا و برود دمیترسیم. گرفت نفسم

 ! دییجویم را

 : گفتم و گرفتم عیسر را بازوانش

 ! کنمیم خواهش... ریسم... ریسم_

 راه دعوا رفتیم داشت اتاق همهآن نیب راهرو وسط که بود مسخره. بکشد رونیب دستانم از را اشیبازو کرد یسع

 داشت باًیتقر و شوم مانعش کنمیم یسع هممن اش،کله پس بود انداخته هم را شیصدا و بود یعصب و ندازدیب

 . آمدیدرم اشکم

 ! کنهیم درازتر اشمیگل از پاشو داره گهید شه،ینم یجورنیا! جانا کن ولم_

 و شهیم دلخور و یعصب پدرت فقط شه،ینم درست دادیب و داد با  آخه کرد؟ شهیم کاریچ! کن ولش ریسم_

 . یکنیم دشمن خودت با تمعمه

 : رفت باال اندازه از شیب شیصدا

 ! کن ول... جانا ارین باال سگمو یرو_

 .گرفت فرا را وجودم تمام ترس... آمد یاتاق در شدن باز یصدا. شدم زانشیآو باًیتقر و دمیچسب شتریب را اشیبازو

 : زدم را خالص ریت و شد سِر میپا و دست

 ! من مرگ ریسم_

 : دیغر و دوخت چشمانم در را نشیخشمگ چشمان. ستادیا و گرفت آرام دمید و

 ! ندارم یشوخ که یدونیم .کنم خون پر دهنتو تا بده قسم جونتو گهید بار هی_

 مانیتماشا تمسخر با که دمید را یرعلیام من و رفت کنار میرو شیپ از کردم، جدا اشیبازو از را دستم

 . دید را یرعلیام و برگشت ریسم... اریاختیب چرا دانمینم. گرفت بغضم اریاختیب.کردیم

 ! بخوابم قهیدق دو خواستمیم خبره؟ چه_
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 : بزند لبخند کرد یسع ریسم

 ! نشده یزیچ_

 : گفت نشنود یرعلیام که یطور آرام و سمتم برگشت

 ! کن پاک اشکاتو_

 : گفت یرعلیام به که دمیشن را ریسم یصدا. ستادمیا نهیآ یروروبه. کردم اخم و رفتم اتاق سمت به یحرف چیهیب

 . دارم حرف باهات اتاقت میبر_

 : دمیشن هم را یرعلیام الیخیب یصدا

 ! بعد واسه بمونه دارم، کار االن_

 ! االن نه_

 آرام که یکم. دادم فشارش و رفت میگلو سمت دستم. کردم پاک را میهااشک و فرستادم رونیب تکه _تکه را نفسم

 سرد هوا. آمدم رونیب اتاق از و کردم تن را امیاقهوه یقهیجل. آمدیم باران. شدم رهیخ گرفته بخار یپنجره به شدم

 در سمت به ناخودآگاه باشند، یرعلیام اتاق در یرعلیام و ریسم که زدم حدس. نداشتم را سرما طاقت و بود شده

 : خورد گوشم به ریسم آرام یصدا. چسباندم در به را گوشم و شده کینزد در به دیترد با. رفتم

  ؟یک تا آخه! کن بس یرعلیام_

 ! هووم؟ ،ینکن دخالت من یخصوص مسائل تو یکنینم یسع چرا ریسم_

 ! ؟یبد گوش یکنینم یسع چرا تو_

 ! ستین مربوط یاگهید کسچیه به نه تو، به نه چون_

 ! باش عاقل کمهی بخورم؟ تورو یغصه دیبا یک تا. نگرانتم من چون هست؛_

 : بود ترسناک و ینشدن تمام اشقهقهه. گرفتم فاصله در از یکم و دمیترس. زد قهقهه یرعلیام

  چه؟ تو به من ییتنها نگرفتنو گرفتنو زن ،یحساب مرد آخه_

  بود؟ یرعلیام گرفتن زن موضوع پس! کرد یپرش چپم سمت یابرو

 : داد ادامه

  ؟یمن ییتنها فکر به حاال تا یک از تو! دیزنیم همبه منو حال دیدار_

 . روزت نه مشخصه شبت نه ؟یدار تو که هیزندگ اسمش نیا من، برادر آخه _
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 : دیکش داد یرعلیام

 دماغ که شماها نه شهیم مربوط خودم خودمو خودمو به یعنی...! من یزندگ منه، یزندگ نیا! ریسم بردار دست_

 ! من کفش تو دیکرد درازتونو

 . بود! خونسرد و آرام ریسم اما

 نیا ،گیتزند به یبزن گند بذارم و شم الیخیب یستین که بهیغر فکرتم، به و یبرادرم چون ؛یباش آروم کن یسع_

 ! ستین یزندگ اسمش

 : داد ادامه داشت؟ یربط چه ریسم به واقعاً

 . جالد نه گمیم زن! رواله رویم زندگ و گرفتم زن ن،یبب منو. یریبگ سروسامون کمهی تا ریبگ زن_

 : زد یپوزخند یرعلیام

 شهیهم ادتهی ،یداشت فرق من با تمیبچگ از تو! دارم فرق تو با من. ستمین تو مثل من باشه ادتی نویا ریسم_

 چرا! نه؟ ای ادتهی ؟یبزن منو رآبیز و یکن ینیریخودش که بود نیا قشنگت یکارا از یکی و یبود آقاجون وردست

 . ستمین بندشیپا که یدونیم ره؟یبگ روسامونییم سزندگ گرفتن زن با که توئم مثل من یکنیم فکر

 !  کنهیم محدودت گرفتن زن یکنیم فکر که نهیا تو مشکل_

 رفتن رونیب روقتید تا یعنی! ممنوع دنیکش گاریس و یباز قیرف! ممنوع کردن حال یعنی گرفتن زن کنه؟ینم_

 ... یعنی! ممنوع

 . باشد شده سرخ تیعصبان از زدم حدس. دیکش یقیعم نفس کردم احساس

 : گفت ریسم

 . کنمینم اصرار نیا از شتریب! کن ترکش گذاشته، ریأثت صابتمع رو یکوفت نیا ،یرعلیام نیبب_

  "!کن ترکش گذاشته، رأثیت عصابتم رو یکوفت نیا یرعلیام" گفت؟یم چه ریسم. ماندم مات یالحظه یبرا

 در چرا پس بود؛ سخت باورش. دادم هیتک در به را سرم بهت با... هم دیشا! نه_نه... شدینم باورم بود؟ معتاد یرعلیام

  نبود؟ مشخص یزیچ اشچهره

 : پراند جا از مرا متر دو یرعلیام عربده یصدا

 ! رونیب برو ریسم_

 . زدیم تند...  قلبم سمت رفت دستم
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 ... لحظه هی ریام_

 ی پوکت فرو کن.تو کله هیرعلیام اسمم! ریسم شوخفه_

 و دیایب ریسم نکهیا ترس از بود؟ که مرد نیا. لرزاند را وجودم اشعربده یصدا. گرفتم فاصله در از وحشت و ترس با

 که نبود خانه یکساً حتم ختم؛یر صورتم یرو آب یمشت و کردم باز را آب ریش. آوردم پناه ییدستشو به ند،یبب مرا

 ! بهتر... شدندینم دادهایب و داد متوجه

 کردم باز که را در. دیرسیم نظربه دهیپر رنگ صورتم و بود شده پوستهپوسته لبم. کردم خشک حوله با را صورتم

 چشمان. بود درهم شیابروها و سرخ صورتش. دمیترس هم یکم خوردم، جا دنشید با. شدم یرعلیام نهیس به نهیس

 : گفت خشم با و دوخت چشمانم در گذرا را خونش رنگ به

 ! نمیبب کنار برو_

 از. دیکوب همبه را در و شد ییدستشو وارد عیسر. دادم قورت را دهانم آب و دمیکش کنار ییدستشو در از ترس با

 کج هاپله سمت به را راهم خواستم تا. شوم مسلط خودم به تا ستادمیا ییدستشو یجلو یکم. دمیلرز خود به ترس

 : گفت که بروم توجهیب خواستم و دادم قورت را دهانم آب. آمد رونیب ییدستشو از کنم

 ..! یچا_

 . داشت اخم کردم، نگاهش تعجب با

 .اتاقم اریب خوامیم ییچا_

 ! ادبیب پررو، ،یعصب گستاخ،! بود پررو و گستاخ مرد نیا چقدر. شد شتریب چشمانم یگرد

 آشپزخانه وارد. آمدم نییپا هاپله از و کردم مهار را نفسم. رفت و دیکش را راهش. هستم خدمتکارش من که انگار

... اما زم،ینر یچا شیبرا که بود نیا درستش بود؟ مرگش چه. کردمینم درک را مرد نیا. انداختم باال یاشانه و شدم

 و ختمیر یچا و گرفتم دستم در را وانیل. انداختم گوشم پشت را میموها و کردم فوت کالفه را نفسم... دانمینم

 . دمیگز لب. گذاشتم خرما و قند هم کنارش

 بودم، مردد و دل دو. شدم رهیخ در به دیترد با. بود اتاقمان در البد! کجاست دانستمو نمی نبود یخبر ریسم از

  رفتم؟ینم رفتم؟یم

  ؟یکنیم استخاره_

 ! شدیم ظاهر جا همه... بود جن. شدم رهیخ یرعلیام به و برگشتم ترس با

 : گرفت را یچا ینیس و زد یشخندین
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 ! یدیند که جن نترس_

 : گفت و کرد نگاهم.کردم اخم و دیکش ریت سرم. کرد پر را مشامم گاریس تند یبو کرد باز که را اتاقش در

 ! ممنون_

 یاهیس یتو را کفش یهاپاشنه مثال ای... زدنش آتش کرد؛یم خوب را حالم یرعلیام کردن تکه_تکه. بست را در

! یریبگ گاز را شیهاتکه شش دندان با و یندازیب چنگ را اشیاعضله یبازوها آن تیهاناخن با. یکن فرو چشمانش

 از. برسد آسمان به هوارش تا یبکش را اهشیس و حالتخوش یموها. اشیبزن دارد جان تا و شکمش یرو یبپر

 ! کردم بارش لب ریز یدرشت و گرفت امخنده وارموانهید یفکرها

 * ** 

. بستمش دوباره. زد را چشمم دیخورش نور. کردم باز زور با را چشمانم. دعوا و صدا و سر. آمدیم دادیب و داد یصدا

. دمیکش یقیعم نفس و کردم باز را چشمانم! نبود ریسم دم،یکش تخت یرو را دستم! شدیم شتریب و شتریب صداها

 باز را دهانم داشت جا تا و دمیکش یطوالن یاازهیخم. بود صبح ده ساعت. کوفته بدنم و بود گس و تلخ دهنم

 . شدم ییدستشو وارد و شده بلند میجا از غرغرکنان! بود خشک خشک. دادم بدنم به یقوس و دکش.کردم

 . دمیکش یقیعم نفس و شستم را صورتم

 را میموها. شد قطع صداها و سر.زدم شانه را میموها .کردیم اتکالفه هاصبح که دهان یبو از آمدیم بدم قدرآن

 . دمیمال دستانم به یاکننده نرم و بستم

 ! باشد مادرجون و آقاجون یروزمره یدعوا زدم حدس. دادیب و داد دوباره بندشپشت آمد، یاشهیش شکستن یصدا

 . آمدم رونیب اتاق از. زدم لبانم به یرنگ یاقهوه رژ و انداختم سرم یرو یشال

 یلیخ! بود خونسرد. کردیم نگاه را نییپا داشت و بود شده خم یکم و بود گذاشته نرده یرو را دستانش یرعلیام

 ! خونسرد

 را نگاهش که میبگو یزیچ خواستم کردم، تر زبان با را لبم. داشت اخم شهیهم مثل شد؛ متوجهم شدم که کشینزد

 : گفتم و کردم یپوف. دوخت نئیپا به دوباره و گرفت

  کنن؟یم دعوا دارن_

 . آره_

  چرا؟ باز_

 : گفت که بروم و بکشم را راهم خواستم. بودم ترنیسنگ رفتمیم. نداد یجواب و نکرد نگاهم
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  ن؟یجورنیا شهیهم_

 . آره_

  شه؟یم دعوا که کدومشونه ریتقص_

 غر مدام و رفتیم راه آقاجون ینداشته عصاب یرو که بود او بود، مادرجون ریتقص دعواها شتریب. کردم فکر یکم

 .انداختیم راه دعوا و زدیم

 ! مادرجون_

 : دیغر بود نفرت و نهیک از پر که یلحن با و زد یپوزخند

 ! دینیب ظاهر تونهمه_

 راه به سرش پشت هم من و دمیکش قیعم ینفس. رفت نئیپا هاپله از. میبگو چه دانستمینم .کردم نگاهش تعجب با

 و بود نشسته تنش یتو یبدجور رنگش یخاکستر بافت. کردم نگاه ستبرش و مردانه یهاشانه به پشت از. افتادم

 . بود داده یخاص یجلوه کلشیه به و کردیم ییخودنما

 ! نبود آقاجون از یخبر اما بود؛ گرفته دستانش انیم را سرش و بود نشسته مبل یرو مادرجون

 احساس هم یکم پس گرفت؛ نفسم. گرفت آغوش در را مادرجون مکث بدون و رفت سمتش به یرعلیام

 هم را بودم متنفر ازش قدرآن که یمن دل چ،یه که را سنگ دل که یسوز پر لحن با و هیگر ریز زد مادرجون.داشت

 : دینال کرد، آب

 ...اونجا رفت بازم. یرعلیام رفت بازم_

 یبرا فقط... لحظه کی که کرد یاخم چنان و سمتم برگشت یرعلیام. شوم میهامردمک شدن گشاد مانع نتوانستم

 . رفت خاطرم و ادی از دنیکش نفس لحظه هی

 زیم مقابل یصندل یرو. کردیم امخفه داشت امیلعنت قلب ضربان کهیدرحال رفتم، و "برو" گفتیم نگاهش

 اخم و هاچشم دنید از بود؟ ترس از. کردم جمع را میپاها و فشردم همبه را سردم دستان. نشستم یغذاخور

 ! بود؟ یرعلیام

 چشمانم و گذاشتم زیم یرو را سرم. بزند رونیب کلفت، یزمستانه لباس آن از بودم منتظر که زدیم تند قدرآن قلبم

 . بستم را

 وانهید داشتم! بود هیگر... بود دروغ... بود فیکث فکر... بود غده... بود سرطان... بود سردرد... بود صدا و سر مغزم یتو

 . کردمیم بغض و است مرگم چه دانستمینم که شهیهم مثل. کردم بغض لیدلیب و بهانهیب. شدمیم
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 شدم هول ناخودآگاه. نشست و دیکش را مقابلم یصندل یرعلیام. کردم بلند را سرم و گشودم چشم یاسرفه یصدا با

. کردم نگاه چشمانش در میمستق و نشستم صاف. شوم آرام تا گرفتم گاز درون از را لپم. کردم گم را میپا و دست و

 ... چرا پس کرد؟ینم اخم من به و دادینم یدلدار را مادرش شیپ قهیدق دو تا مگر کرد؛یم نگاهم هم او

 : دیکش یقیعم نفس و گرفت اخم با را نگاهش

 ! صبحونه_

 : انداخت باال یاشانه. کردم نگاهش جیگ

 ! خوامیم صبحونه. خورنیم صبحونه شنیم داریب که هاصبح ما شهر تو معموالً_

 : گفت و داد اشیصندل به هیتک نداشت؟ کردن ینه و امر جز یکار. گذاشتم زیم یرو را دستم

  باشه؟ تگشنه خودتم کنم فکر! توئه با زحمتش ست،ین یکس که اونجا از_

 . آوردیدرم صدا خودش از شکمم هم یگهگدار و داشتم ضعف بودم، که گشنه بودم؟ شده تو من حاال تا یک از

 . شد ئینپا و باال یکم شیگلو بیس. شدم رهیخ شیگلو به اریاختیب

 ! شده؟یچ_

 .استیسخت کار اشیروبهرو همآن دنیکش نفس کردم اعتراف. دیکش شیگلو به یدست سپس و

 : گفت که رفتم خچالی سمت به عیسر و تند. کردم فوت شدت به را نفسم و دمیپر جا از

 . نیزم یخوریم! نکن هول_

 . دادم قورت را دهانم آب و ستادمیا

  ؟یچ_

   کارم؟ یِپِ برم ای بخورم صبحونه تونمیم...! یهچ_

 . آمد سراغم به بشیغر و بیعج یهاحرف دنیشن از تعجب دوباره

 !  دارم عجله من کن، شآماده-

 : زد غر خود با و

 ! زدن؟ حرف تلفن با و کردن شیآرا جزبه دیبلد یچ زنا شما پس_

 ! حاال هست امعجوبه چه ست؟یک کردیم فکر مردک. کردیم نیتوه داشت گرید
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 . بود بسته چشمانش. زدم پوزخند

  ست؟ین طورنیا دیباش هاخانوم محتاج دیبا خوردنم صبحونه واسه یحت د،یبلد یچ ؟یچ شما_

 . کردیم امکالفه اشیخونسرد "!یلعنت". دمید را محوش لبخند

 ! خورنیم کارانیا درد به خانوما اصوالً چون_

 : گفتم رلبیز و زدم پورخند

 ! یموند تنها االن تا که گندته اخالق نیهم خاطرهبه_

 . دادم تکان شیبرا تأسف عنوانبه یسر. خچالی سمت برگشتم

 . زدم چنگ مقابلم خچالی به دست با و شد بسته نفسم راه. داد فشارش محکم هم بعد کرد؛ سد را میگلو یدست

. بودم داغ! بود کرده ستیا قلبم... قلبم و رفتیم یاهیس زده، رونیب حدقه از چشمانم شد،یم شتریب و شتریب فشار

 یبرا رفت چشمانم. شوم شدن خفه مانع تا نشوم، خفه تا کردم بسته و باز را دهانم یماه مثل شد؛ شل بدنم عضالتم

 از فشار... که دیچک چشمانم گوشه از یاشک. افتاد نییپا بدنم کنار دستانم. شد ترشل و شل عضالتم... شدن بسته

 ... رفت نیب

 شدم پرتاپ و شد دهیکش امیبازو اما کنم؛ سقوط و بکشم نفس شوم، رها خواستم شده، رها قفس از یاپرنده مانند

 ... سمتش

 . دیبلعیم مرا داشت سرخش چشمان

 . زد را چشمم اشیشانیپ رگ نبض... هم را زدنش نفس. دمید را اشیشانیپ یرو عرق

 را میسرتاپا بیعج سوزش کی... دیلرز بدنم. خچالی به چسباندم و گرفت را چپم سمت یبازو که افتادمیم داشتم

 و آرام. نشیآتش چشمان برخالف بود، آرام و خونسرد... دوخت چشمانم در را چشمانش. بود گرفته فرا

 :گفت شمرده_شمرده

 ! باشه خودت کار تو سرت و نکن یفضول! نباش نیظاهرب! نزن مفت حرف! نکن قضاوت_

 . کردیم عوض را حالم و خوردیم امگونه یرو داغش یهانفس. زد یمحو لبخند

 تندتند ینامعلوم ینقطه به رهیخ. نیزم افتادم و خوردم سُر. کرد رها سختش و سفت یهاپنجه انیم از را میبازو

 گوشه از یاشک. بودم مبهوت و مات... بودم منگ. کردند حصار را میگلو لرزانم دستان. کرد نگاهم رهیخ. دمیکش نفس

 یفضا سکوت ام،هیگر ِیهایها و بترکد بغضم وانهید مجهول مرد نیا مقابل تا داد جرأت یلعنت اشک. دیچک چشمم

 ! بشکند را آشپزخانه
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 ! بودم؟ کرده یفضول چون بودم، نیظاهرب چون بکشد؛ مرا خواستیم بود، وانهید او

 دل و ختندیریم تندتند هم سر پشت بودند، گذاشته مسابقه میهااشک. شد کالفه و دیکش سرش یرو را دستش د

 . کردندیم وانهید را دردم پر

 : زد لب و دیکش گردنش پشت به یدست. کرد بسته و باز چندبار را شیهالب

 !دیببخش_

 کی با خواستیم. بردم باال داشت امکان که ییجا تا سرعت به را سرم و گرفت انیجر میهارگ در شده منجمد خون

 نیخشمگ و یعصب باشد، دهید قرمز دستمال که یگاو مثل بود؟ کشک مگر اورد؟یب هم را هیقض ته و سر دیببخش

 . ستبرش ینهیس وسط خورد صاف. کردم پرتاب سمتش به و درآوردم را میپا یتو ییدمپا

 : زدم داد خشم با

 ! بده نشون خودتو روانشناس هی شیپ برو...! یروان یاعقده_

 به دست و بود ستادهیا آشپزخانه وسط صاف شدم؛ بلند میجا از. کردند دنیبار به شروع یشتریب شدت با میهااشک

 : رفتم سمتش به و شدم یکفر نگاهش دست از. کردیم نگاهم نهیس

  ؟یبکش منو یخوایم بازم ه؟یچ... هان_

 . کرد میتماشا فقط و بود کرده سکوت

 ! ؟یایم نظربه یاعقده یلیخ گفته بهت یکس حاال تا_

 . نداد یجواب

 ! یاننه بچه و لوس_

 : دمیغر حرص با. نشد جادیا اش چهر در یحالت

 ! ؟یاومد فرود نیزم یرو تحفه یِتو و شده پاره آسمون یکنیم فکر_

 : دیترک بغضم

 ! یطلبکار آدم و عالم از ،یندار عقل فندق هی قد اما_

. شوم یخال که یقدرآن. بدهم فحشش داشتم دوست. کردم حس را میپاها شدن جانیب و فشردم همبه را چشمانم

 . شود کم درونم یعقده که یقدرآن

 : گفت و داد قورت را دهانش آب یانقطه به رهیخ جیگ
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 ... روزا نیا فقط... من_

 : دیکش اشیشانیپ به یدست کرد، یپوف کالفه

 ! نکن بزرگش... دیببخش که گفتم_

 . کردمیم هیگر و بودم کرده بغض هابچه مثل

 کنم؟یم بزرگش دارم من وقتاون یکن خفه منو یخواستیم تو ن؟یهم فقط د؟یببخش! سرت تو بخوره دتیببخش_

 ! یاریب من سر ییبال چه یخواستیم قبل قهیدق چند رفته ادتی انگار! ینفهم به یزد خودتو ای ،ینفهم ای

 : گفت یتفاوتیب لحن با. چشمانم در زد زل و کرد صاف را بافتش قهی

 ! یکن قضاوت یجورنیا که نده گوش رو نایا پرتِ و چرت یحرفا. شدینم یجورنیا یکردینم یفضول اگه_

 : گفتم تیعصبان با

 دارم دوست اصالً! رهیسم مثالً که نایا پرت و چرت یحرفا گردن ننداز بودنتو یاعقده ؟یچ آش ؟یچ کشک_

 ! یروان نداره یربط چیه تو به. کنم صادر حکم برات و کنم قضاوت درموردت

 : دیخند و کرد نگاه را سقف یخاص حالت با و زد یپوزخند

 خودته لیم. کردمینم اتخفه یجورنیا یرفتینم عصابم رو اگه! یابچه هنوز که فیح و یداداشم زن که فیح_

 . هیبق مثل یکی توئم! بدن نظر و کنن فکر درموردم همه دارم عادت من

 ! کنم اشتکه_تکه رل یروان نیا میهادندان با داشتم دوست بود شده داغ میهاگوش. دمیکش یقیعم نفس

 ... جانا_

 دستان با. کند پاره را امنهیس بودم منتظر آن هر که دیتپ تند آنچنان قلبم. زد خی میهارگ در خون و سوخت میگلو

 بود؛ کرده حفظ را اشیخونسرد هم هنوز یلعنت. شدم رهیخ یرعلیام به و کردم پاک را میهااشک عیسر امزده خی

 ...! چشمانش... اما

 : گفتم و زدم یمصنوع لبخند و ریسم سمت برگشتم

  جانم؟_

 : گفت و انداخت یرعلیام و من نیب ینگاه تعجب با ریسم

  شده؟ یزیچ_
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 شده مرگم چه...! اوف... چشمانش اما کرد؛ چه من با میبگو ریسم به بود حقش. داد تکان سر و زد پوزخند یرعلیام

  بود؟

 : گفتم و کردم فوت را نفسم و زدم کنار امیشانیپ از را میموها

 ! نه_

 : گفت و کرد نگاه امشده سرخ چشمان به شک با ریسم

  ؟یکرد هیگر_

 یگفتیم بود نیا. شرکته شِیپ که ذکرت و فکر یهمه ر؟یسم کجاست حواست. کردیم درد اشمعده داداشزن_

  کن؟ فالن و ریبگ زن

 : داد ادامه و کرد ینچ نچ یرعلیام. کردم حس را قلبم ضربان شدن تند و گرفت نفسم

 . شمینم غافل ازش رمیبگ زن اگه من_

 . رفت و داد تکان تأسف ینشانه به یسر

 . رفت و ختیر را زهرش! رفت... رفت

 و بود شده سرخ یکم. انداختم نگاه ریسم سخت و اخم پر یچهره به. بود شده خشک دهانم آب و بودم کرده داغ

 ! بود کرده مشت را دستانش

  ر؟یسم_

 : گفت و داد دستم به را بود دستش در که را پالتواش .شوم ساکت شد باعث که کرد امحواله یتند نگاه

 . بزنم حرف یرعلیام با رمیم-

 که یزیچ! است شدن شیر شیر حال در بدنم گوشت کردم احساس. شد خارج آشپزخانه از و دیکش یقیعم نفس

 . است کرده مشغول را ذهنم است روز چند

 .. یرعلیام

 .. یرعلیام

 .. یرعلیام

 .. یرعلیام

  اعصاب؛یب گستاخِ مجهولِ یوانهید کی
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 ! پروایب و پررو هم دیشا

 سرد زییپا نیا در بودم داغ. دمیکش کردندیم یباز اَالکلنگ شیرو که درشت و زیر عرق در غرق یشانیپ به را دستم

 چرا؟ اما کند؛یم درد اممعده گفت دروغ. بستم را چشمانم. شستندیم رخت دلم در انگار ؛یباران و

 دوست. بود دهیبر را امانم و کردیم زق زق میپاها کف. شوم آرام یکم داشتم ازین گذاشتم، زیم یرو را ریسم یپالتو

 . شدینم اما نکنم؛ فکر زیچ چیه به داشتم

 خارج که آشپزخانه از. نداشتم دوست را اشیطوس رنگ. برداشتم را بود دهیخر تازه که مارکش یپالتو همان ای کت

 را شیصدا زد،یم حرف تلفن با داشت. خوردیم تاب اششانه یرو یورکی اشیپشت کوله. دمید را نیرحسیام شدم

 : گفتیم که دمیشن

 شده تنگ یلیخ دلم بفرست عکساتم نیا از یکی... جون بده، امیپ تل تو عشقم، یاوک...! بابا نه من! ینفس قربونت"-

  "!جونم یرض تواس

 ! نبود که نبود بشو آدم پسر نیا... دمیخند! بود زده را رضوانه همان ای یرض مخ  باألخره پس

 . رفتم باال هاپله از و گذاشتم جوابیب را سالمش جواب. داد سالم سر با و دیجو تندتر را اشآدامس. دید مرا

  نکنم؟ ای کنم یکنجاو که زد چنگ دلم بر  یدل دو... قیعم و یتکرار حس، آن هم باز

  "!نکن یفضول" بود گفته من به یرعلیام

 شانیصدا چرا پس بود؟ آنجا ریسم. چسباندم در به را سرم شده که هم او حرص از و بست نقش ابروانم انیم یاخم

 . شد گرد چشمانم باشد؟ کشته را ریسم نکند آمد؟ینم

  خوره؟یم یدرد چه به فضول زن آخه_

 ! چرخدیم سرم دور زیچ همه که دمیدیم. کرد ستیا یالحظه یبرا کردم احساس و دمیچسب یدست دو را قلبم

 : آمد اشخنده یصدا

  رم؟یبگ وتمچ جرم ارتکاب انجام موقع شهیهم دیبا_

 کرده داغ باز. زندیم یقرمز به خجالت از صورتم دانستمیم! زد قُل آبجوش دلم در چرا دمینفهم سمتش، برگشتم

 . رمیبگ باال را سرم توانستمینم. بودم

 ! کردیم امخفه داشت امیفضول خاطربه شیپ قهیدق چند نیهم تا بود خوب

 ... داشتم زنک خاله یهازن نیا مثل حاال

 : کرد نوازش را گوشم اشخنده یصدا
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 ! که نداره خجالت_

 : گفت ینیدلنش یصدا با. بردم فرو امقهی یتو را سرم شتریب

 . نمتیبب! ؟یکشیم خجالت_

 برخالف. دیخندیم و زدیم برق داشت، ستاره چشمانش. فرستادم باال زور و ضرب با را سرم و گرفتم دندان به را لبم

 : زد یپوزخند چشمانش

  داداش؟زن یبود شوهرت نگران نکهیا ؟یچ یپا بذارم رو زشتت کار_

 . نگفتم یزیچ

  بکشمش؟ یدیترسیم نه، ای-

 مردمک و شدیم بسته داشت نفسم راه... زد پلک نرم. چشمانم در زد زل و کرد صورتم کینزد را سرش. گرفت نفسم

 ! زدیم رونیب حدقه از داشت چشمانم

 : دیخندیم اشیلعنت چشمان آن اما برسد نظربه ترسناک  لحنش که کردیم را تالشش داشت

 . کنمیم اشخفه... نه ای کشمش،یم کنه کفشم تو پا یادیز یکس اگه داداش، زن یکرد فکر درست آره،_

 : برد باال را سرش و دیدزد را چشمانش

 . بود یشیآزما صبحم مال-

 که بلند قدرآن. داد سر یبلند یقهقهه که دید چشمانم در چه شد؟ چه دانمینم. فتمین تا گرفتم وارهید به را دستم

 . افتادیم نیچ چشمانش یگوشه و شدیم خط چشمانش دیخندیم یوقت. رفتم عقب قدم کی شیصدا از

 : کرد نگاهم تعجب با و شد قطع اشقهقهه یصدا. دمیکش نفس تندتر

 ... چرا کردم، یشوخ داداش؟زن خوبه حالت-

 و خوردیم چیپ هم در مدام اممعده. زدم اشپس شدتبه که ردیبگ را بود وارید حصار که سردم دستان آرام خواست

 قورت ضرب به را دهانم آب. بود شده بیعج نگاهش. کردم نگاه چشمانش به دوباره. شدیم ائینپ و باال اتشیمحتو

 . دمیکش یقیعم نفس بود؟ آمده کجا از سردرد نیا. دادم

 : گفت نیریش و تخس یهاپسربچه مثل. کرد نگاهم تعجب با

 !  باشم ترسناک انقدر کردمینم فکر من-
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 در دستانش.. .درچشمانش صاف. کردم نگاهش و ستادمیا صاف! بود نیریش خب یآر ن؟یریش گفتم من ن؟یریش

 که دادمیم حیتوض دیبا کردم؟یم چه. شدم کالفه! ماندینم ثابت و خوردیم چرخ نگاهش چرا دانمینم و بود بشیج

  رفتم؟یم و گذاشتمیم ای کردم؟یم سمع استراق خوابش، اتاق در پشت چرا

 . بزنم صدا رویسم خواستمیم_

  در؟ به یچسبونیم متگوش یزنیم صدا رویسم یوقت_

 ! نه-

 : برد باال را شیابروها از یکی

 ! ؟یچ پس-

 نیتوه تمیشخص و خودم به انگار کردمیم سکوت اگر کنم؟ یمالماست بودم زده که را یگند چگونه دانستمینم

 پوزخند با همچنان اما بودم؛ یفرج دنبال و زدم صدا هم سر پشت چندبار را خدا نام عجز با دل، در. بودم کرده

 . کردیم نگاهم منتظر

 : گفتم یجانب به حق لحن با و کردم اخم

 . دمیچسب رو رهیدستگ دادمو هیتک در به کنم، باز و در خواستمیم در؟ به چسبوندم کجا... وا-

... زد لبخند... کردم یپوف. کرد نگاهم موشکافانه... کردم اخم. ..زد یپوزخند. انداختم باال شانه! کرد زیر را چشمانش

... کرد اخم دوباره... دادم هل باال به را لبم یگوشه... شد کج لبش... کردم زیر چشم... دیخند... رفتم یاغره چشم

 ... انداخت ینگاه میپا تا سر به... کردم کج را سرم

 : گفتم و شدم کالفه

 ! بابا برو... اَه-

 وارید به را دستش. برد سکته مرز تا مرا که قبلش یقهیدق چند یقهقهه همان. زد را معروفش یقهقهه زهم با و

 . گرفت

 .دندیدرخشیم بیعج چشمانش. شد محو یلبخند هم بعد و خنده به لیتبد اشقهقهه کمکم

 من به دانست؛یم خودش نوکر مرا. بدتر آن از هم دیشا ای بود، زهرمار برج یروز. نداشت یروان تعادل یرعلیام

 ! هم حاال. کند امخفه خواستیم هم بعد گذاشت،یم پاسخیب را سالمم جواب.رفتیم غرهچشم

 : گفتم کالفه

  بود؟ دارخنده-
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 : گفت یجد

 .  رونیب بکش من کفش تو از پاتو حت،ینص هی قبلش اما برم، دیبا دارم کار فعالً! آره-

 : گفتم جوابش در. نداشت یروان تعادل که یاعصابیب گستاخ همان شد و

 . یجنابعال یزندگ تو بکشم سرک که نشدم کاریب اونقدر من ،یشد توهم دچار_

 ! یگیم تو که باشه طورنیا دوارمیام_

 : داد ادامه و کرد زیر را چشمانش

 ... که یدونیم_

 دل در بود؟ دشیتهد نیچندم نیا...! یلعنت د،یخند و درآورد حرکت به نوازشگرانه صورت به شیگلو یرو را دستش

 وارید بر هیتک جاهمان کردم، باز را اتاق در... خواب اتاق سمت به دمیکش را راهم و کردم وجودش نثار فحش یکل

 ! نه... لبانش اما دیخندیم چشمانش. کردیم میتماشا و بود ستادهیا

. دمیکوب همبه محکم را در ترس از و شدم خواب اتاق وارد عیسر و کردم، کج را دهانم و درآوردم ادا شیبرا ناخودآگاه

 یرو اخم. شد زیخمین شیجا از ترس با در محکمِ یصدا با بود، دهیخواب تخت یرو که ریسم دم،یکش یتند نفس

 : گفت یاگرفته یصدا با. نشست اشیشانیپ

  شده؟یچ_

 : دادم قورت را دهانم آب

 . دیببخش نبود، حواسم! یچیه_

 و تخت یرو نشستم... رفتم جلو دیترد با. داد ماساژ را سرش آرام دستش با. دیکش دراز دوباره و کرد فوت را نفسش

 : گفتم

  شده؟یچ_

 . کرده عود گرنمیم! یلعنت سردرد همون ،یچیه_

 کردمینم حس چرا پس زد؟ینم شیبرا قلبم چرا پس ام،یقانون و یشرع شوهر. میگویم را ریسم بود، شوهرم او

. گفتم نشیدلنش لبخند از. بودم ستادهیا یرعلیام شیپ قبلش یقهیدق پنج من و کردیم درد سرش او است؟ شوهرم

 اشیشانیپ یرو عرق شد، جاجابه یکم تخت یرو... حاال اما! است نیریش و تخس هاپسربچه همانند اشافهیق نکهیا

 . بود شده مچاله درد از اشافهیق. دمید را

 : گفتم
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  ؟یش آروم تا بدم ماساژش یخوایم ریسم_

 : داد تکان یمف عالمت به را سرش

 . خوادینم نه_

  ارم؟یب قرص_

 ! شهینم حل قرص با_

 . کنه یکار بتونه اون دیشا بزنم؟ صدا مادرجونو-

 . خوادینم نه-

 : گفتم کالفه

  دکتر؟ میبر یخوایم-

 : گفت حالیب

 . شه آروم سردردم تا بخوابم دیبا ست؛ین یزیچ شمیم خوب نه-

  االن؟ کنم کاریچ-

 : گفت و کرد اشیعضالن یبازو به یااشاره دستش با

 . شم آروم تا بکش دراز کنارم نجایا ایب-

. دیبوس را لبم کینزد ییجا. گذاشتم سختش و سفت یبازو یرو را سرم و دمیکش دراز کنارش باالجبار... کردم مکث

 نداشتم، یاحساس چیه. فشرد خود به شتریب را مرا و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ و کرد حلقه دورم را دستاتش

 : گفت بسته چشم! یخال و بودم پوچ

 ! کرده مهمونمون شام بارداره، خانومش نکهیا مناسبت به. رستوران میبر خانومش و آرش با گذاشتم قرار شب_

 : گفتم و نکردم یتوجه. دیچسب مرا سفت که شدم زیخمین جانیه با

 ؟ واقعاً_

 . آره_

  ماهشه؟ چند_

 . هفته دو یبگ بهتره_
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 یزن بود، کرده ازدواج الهه با که شدیم یسال دو. میداشت او با هم یخانوادگ آمد و رفت که بود ریسم همکار آرش

 . بود باردار که هم حاال! یداشتندوست و مهربان

  ؟ینگفت بهم شامو هیقض زودتر چرا پس_

 : زد لبخند

 سر خاطربه. دارم افتاده عقب کار یکل شرکت، برم دیبا قبلش اما شب، تا مونده یلیخ حاال! بگم که نشد دیببخش-

 . اومدم شدم بلند درد

   بگذارد؟ قبرش یتو را شیهاپول خواهدیم است؛ تشیالو کارش باشد که هم مرگ لب!  کار و کار و کار هم باز

  برم؟ تنها من یعنی_

 : گفت یجد

  جانا؟ یدیفهم! آژانس با اما آره،_

 ! مثال؟ یچ که! خوردیم همبه دشیعقا نیا از حالم

 : گفتم یبدخلق با

 . رمیم آژانس با! نترس خبیلیخ_

 ... نهیا بحث. دارم شک تو به من که ستین نیا بحث_

 : حرفش وسط دمیپر

 . ندارم تویتکرار یحرفا یحوصله! ریسم بسه-

 شال ریز از که میموها به یدست آرام ریسم. کردم لعنت را شانسم و بستم را چشمانم. کرد فوت کالفه را نفسش

 : گفت و دیکش بودند زده رونیب

  ؟یخورد نهار-

 . کند امخفه خواستیم گذاشت؟ یرعلیام مگر نهار؛ به برسد چه بودم نخورده هم صبحانه

 ؟یرعلیام

 : گفتم دروغ به و فشردم دستم گوشت یتو را ناخن. افتادم ادشی دوباره

  گشنته؟ تو. ستین گشنم خوردم رید صبحونه اما نه،_

 . ره ینم نییپا گلو از که ییتنها_
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 که هم قهیدق کی یبرا یحت کردم یسع بستم، یآرام به را چشمانم! جهنم به خب. انداختم باال یاشانه بدجنسانه

 . برد خوابم یکِ دمینفهم رفتم، فرو قیعم یخواب به و شدم هم موفق و بزنم؛ پس را الیخ و فکر شده،

 بیعج. باشم دهیخواب وقت همهنیا شدینم باورم! بود عصر شش ساعت. نبود ریسم از یخبر کردم باز چشم یوقت

 ! بود

 یرو یدست. داستیپ تهش هم اتمعده که ییهاآن از دم،یکش یطوالن یاازهیخم. بود شده خشک خشک بدنم

 . کردیم قور و قار... شدم بلند جا از و دمیکش شکمم

 سالم. بود برگشته دانشگاه از تازه بود معلوم. خوردیم نهار و بود نشسته مهسا. شدم آشپزخانه وارد و نئیپا رفتم

 : گفتم و خوردم آب وانیل کی. گرفتم جواب و دادم

  هست؟ یچ نهار_

 .میدار ارمیخ و ماست ،مهیق با پلو_

 است؛ ناراحت و رمقیب که دمید. زدم گاز و برداشتم یبیس. شومیم لیمیب شام به بخورم یزیچ اگر دانستمیم

 : دمیپرس

  شده؟ یزیچ مهسا_

 : انداخت باال شانه

 . شد دعوام باهاش ،یچیه_

  ؟یچ سر_

 : گفت کردیم جدا خورشت از را هالپه کهیدرحال

 فعال! شهینم میدار ما که یتیوضع نیا با اما م؛یریبگ سامون و سر تا تیخواستگار امیب. میکن ازدواج زودتر گهیم_

 .ندارم که شانس کنه یخال من سر شویدل و دق ترسمیم نداره؛ اعصاب یرعلیام دست از آقاجون

 خواسته هرچه اند؛کرده بزرگش قو پر یال گفتند،ینم او به ترنازک گل از که یپدر خانه! داشت کم هم دختر نیا

 بعد کردم؛ینم درکش. است ناراحت! جنگدیم ندارد، چیه که پاس و آس یپسر خاطربه او، بعد... اندکرده فراهم

 یم و دروغ کرد،ینم یفرق میبرا نبودش و بود ،نداشتم او به یحس که بودم شده یکس زن پول، خاطربه من وقتآن

 ... همبه بافتم

 . دلش ریز بود زده یخوش البد انداختم، باال شانه

 . باشه داشته دنیجنگ ارزش که بجنگ یکس واسه خواهرانه، حتینص هی فقط_
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 زیم یرو عیسر و شدم اتاق وارد و زدم بیس به یگرید گاز. کرد ناراحتش آخرم یجمله.... آمدم رونیب آشپزخانه از

 . نشستم توالت

 کردم جمع باال معمول طبق را میموها. دمیمال را صورتم دست با و دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم زیم یرو را بیس

 کردندیم شوهر تا که ییهازن برعکس. کردم زیتم را میابروها ریز یکم و برداشتم را نیموچ. بستم یاسب دم و

 هم دیشا بود؛ دارقوس یکم و دهیکش میابروها داشتند،یبرم نیخشمگ یهاجوجه آن ای نخ مانند را شانیابروها

 سرمه زدن از. دمیمال صورتم به را پودر کرم و دمیکش یآه. را رنگشان مخصوصاً داشتم دوستشان! ادیز نه... دخترانه

 جذاب حد از شیب را رنگش و چشمانت! نزن گفتیم نداشتم؛ را ریسم با دعوا حوصله. کردم اجتناب چشمانم به

 . کندیم

 به یآجر گونه رژ یکم با. بودم شده خوب... دمیمال همبه را لبانم. دمیکش میهالب به را امسوخته یاقهوه لب رژ

 . دمیبخش رنگ صورتم

 نیماش و زدم زنگ محل سر آژانس به و کردم یپوف زد؟یم زنگ من به مدام که بود کاریب نسا. برداشتم را امیگوش

 دیسف کاپشن دم،یپوش هم را سِتش یمشک یتفنگ لوله شلوار و یمشک بافت! بود یباران وحشتناک هوا. خواستم

 . کردم رها جاهمان را توالت زیم یرو بیس و برداشتم را فمیک. دمیپوش شیرو هم را امیپُفک

 ییصدا که شوم ورحمله نیماش یسو به و کنم فرار باران از عیسر خواستم و بستم را اطیح در. بود در دم نیماش

 : کرد متوقفم

 ! جانا_

 نگاهم اخم با تنش، به دهیچسب ییهالباس با باران از سیخ! بود ءنسا... چرخاندم صدا طرف و چپ سمت به را سرم

 . کرد

 : گفتم زدهبهت

  ؟یکنیم کاریچ نجایا شده؟یچ_

 و کرد تف نیزم یرو. نداشتم او از یکم دست هم من و بود شده باران غرق. زدیم شالق صورتش یرو باران آب

 : گفت

  سراغت؟ امیب دیبا حتما ؟یدینم تلفنامو جواب چرا... درد_

  گفتم؟یم چه و کردمیم چه حاال. کردیم نگاهم دلخور ستاد،یا امیروروبه و آمد جلوتر یکم

  نه؟ داره، وجود هم ءنسا اسم به یآدم افتهیم ادتی لنگه کارت هرموقع یکرد دقت_

 . ستین طورنیا اصال_
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 . بود ها"یخودت خر" آن از نگاهش

 : بافتم همبه دروغ ناچارا

 . بود شده دعوام ریسم با_

 : گفت تعجب با

  ؟یسرچ؟ واقعاً_

 ! یلعنت بودم، شده سیخ. گذاشتم نیماش سقف یرو را دستم

 : گفتم کالفه

 . برات گمیم حاال_

 : کرد نگاهم موشکافانه

  د؟یکرد یآشت حاال_

 . آره_

 : شد بلند راننده اعتراض یصدا

  د؟یاینم باال یریمُش خانم...! استغفراهلل-

 : گفت بود جواب حاضر شهیهم که ءنسا. نداشتم دوستش بود، ریسم یلیفام یریمش. کردم اخم

 . میدیم پولشو ؟یآورد سر مگه ام،یم_

  ؟یبخشیم فهیخل یسهیک از_

 : دیخند

 . نکن عیضا رو ما تو حاال_

 : گفتم و کردم باز را نیماش در

 . شکلم و سر به زد گند بارون م،یزنیم حرف میش سوار ایب حاال_

 : گفتء نسا و میشد نیماش سوار او به توجهیب. کردیم نگاهمان تَخم و اَخم با راننده

  ؟رییم کجا_

 . میرونیب ریسم همکار با شام-
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 : گفت و گذاشت اشینیب یرو را دستش

  گندهه؟ دماغ همون-

 : دمیپرس متعجب

  ؟یدونیم کجا از تو_

 . دمشونید رونیب شیپ روز چند_

 .خوردندیم زیل یآرام به باران قطرات و بود کرده بخار. انداختم ینگاه نیماش شهیش سمت به و گرفتم ازش را میرو

  یش؟اریب زبون به دیبا! ستگنده اروی دماغ که رمیگ حاال_

 : گفت و دیخند

. کارمه راستِ تو دماغ کال کنم؛یم توجه دماغا به یلیخ س،گنده دماغم خودم که ستین مهمه، اریبس اریبس دماغ_

 . بود کچلش یکله زدیم چشم تو یلیخ که هم شگهید یژگیو تنها

 ! شدیم شاد یامسخره کوچک زیچ هر با که حالش به خوش. داشت لب بر لبخند... کردم نگاهش

  کجاست؟ رستورانه حاال_

 . آبادعباس یتپه گفت ریسم_

 . فرشه تخت از پر بازه، سر که اونجا...! وا_

 ! که مینیبش محوطه تو  میخواینم داخل، میریم خب! ویک یآ_

 : گفت و دیکش یآه

  کنم؟یم کاریچ نجایا من پَ_

 : گفتم ناخودآگاه. سوخت شیبرا دلم چرا، دانمینم

  شه؟یم یچ مگه ا،یب توئم یخوایم_

 : گفت بهت با

 ! ام؟یب واقعاً_

 : انداختم باال یاشانه یعاد

  داره؟ یاشکال چه-
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 : گفت زدهذوق. افتاد میهاگونه جان به یحساب و درست شیهاتف با و دیچسب سفت را گردنم دستش دو با

 ! مونخونه تو کرد چُرموش دلم خدابه! یمرس آخ_

 : گفتم و کردم رانیآو را املوچه و لب

 ! صورتم به یزد گند. کردما شیآرا ذره هی! خب یلیخ_

 : گفت یخاص لحجه با

 ! نشو حساس... نشو حساس-

 همدان یتو و نداشت حرف شیهاکباب و هایزید. بود آباد عباس تپه اسمش کرد، توقف رستوران باغ یجلو نیماش

 .بود معروف یحساب

 خم را سرت که یکم ،ینشستیم که باغ ته فرشتخت یرو! السیگ یهادرخت و فرشتخت از پر بود یکوچک باغ

 ! دیایب بند باران زود خداکند. بود یباران هوا که فیح یول ؛یبردیم لذت و یدیدیم را خروشان آبشار یکردیم

  شه؟یم چقدر_

 : گفت یتاکس راننده

 . تومن پونزده! نداره یقابل_

 :گرفت گارد عیسر ءنسا

 ! س؟گردنه سر مگه تومن؟ پونزده یگیم ینروند سانتم چهل بابا، دیکن جَمع_

 : زدم تشر آرام

 ء.نسا_

 : گفت و داد تکان اخم با را دستش

 ! سیه_

 : گفت یتاکس راننده

 . خانم یاومد غار ته از نکهیا مثل! اوهوع_

  ه؟یحرف اومدم غار ته از آره_

 خانم د،یستین شما من حساب طرف اصال د؛یکن حساب رو هیکرا باال دیببر صداتونو نکهیا یجابه. خانم روزه نرخه_

 . هیریمُش
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 : گفت عیسر ءنسا که یریمُش درد میبگو خواستم

 . کنمیم یط رویمس نیا هرروز من هادرازه گوشامون نکن فکر. آقا تهیادیز تومنم ده_

 : فرمان یرو دیکوب دست با آرام راننده

 . دیکرد عالفم در یجلو که امقهیدق ستیب_

 : گفت نیخشمگء نسا

  ؟یآورد سَر مگه کنم،یم تیشکا آژانستون زنمیم زنگ. آقا بود یچطور سالم حد در فقط_

 خواست ءنسا. آوردم رونیب هزارتومانپونزده فمیک از. شوم مسلط خودم به کردم یسع و دمیکش یقیعم فرا نفس

 : گفتم تحکم با که ردیبگ را میجلو

 . ینبرد آبرومو نیا از شتریب تا شو ادهیپ! سیه_

 : گفت و داد تکان سفأت عنوانبه یسر سالانیم یراننده. شد ادهیپ و کرد نگاهم تعجب با

  ست؟وونهید توندوست یریمُش خانم_

 به دستء نسا. دمیکوب همبه را در و شدم دایپ نیماش از یحرف چیه بدون دستش، کف گذاشتم را پول و کردم اخم

 : گفت اخم با و نهیس

 . یدیم زور پول چرا_

 . نهیهم متشیق کن، باز چشماتو کمهی. ءنسا ستین زور پول_

 : زد پوزخند

 . میکن تماشا دیبا هاچارهیب بدبخت ما و باال رهیم متایق یجورنیهم گه،ید یچیه_

 : گفتم و کردم تشیهدا یورود در سمت به دم،یکش و گرفتم را دستش

 ! ستایوا جلوشون یتونینم که ،یتونیم اگه کن؛ بس ءنسا_

  شم؟خفه پس_

  هست؟ امیراه مگه_

 : گفت بغض با همراه و زد یپوزخند

 ترک سرما از آقام یدستا! ستارانهی تومن پنج و چهل مونسهم تموم. خداتومنه بابام یآمپوال یدونهدونه پول_

 به اما دن،ینم کار بهش گهید چون ساختمون؛ سر بره نداره توان گهید چون ؛یکارگر بره نداره جون گهید برداشته
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 گنیم! گهید بشه شروع ییجا هی از دیبا خب... ندارم خواد،یم کار سابقه کار، دنبال گردمیم! دنیم کار چرا، ایافغان

 کوچولوم، داداش دل تو بمونه حسرت که باال، ببرن مرغ و گوشت پول نهیا شونییتوانا تنها فقط خودتونه؛ مشکل

 ! ؟یدونیم چه تو جانا... جانا! هست یچ دونهینم اصال ده؛یند گوشتو رنگ ماهه هی چون

! من از یوا و دادیم حق یبو شیهاحرف... اشکش در غرق صورتبه... کردم نگاهش مبهوت و مات. دیترک بغضش

 ! خندان و است شاد که حالش به خوش گفتمیم فقط دلش؛ بر گذردیم چه دانستمینم که

 کردم؟یم چه اما بود، درست حرفش. ستیگر یها_یها و کرد بغلم ترسفت بود، منتظر انگار کردم، بغلش اریاختیب

 : گفت یاگرفته یصدا با آمد، رونیب بغلم از شد که آرام. دمیکش یقیعم نفس آمد؟یبرم دستم از یکار چه

 ! رمیبم خودم درد به دیبا من. کن فراموشش_

 : زد پوزخند. کردم نوازش را پشتش

  نه؟ سوخت، مواس دلت_

 : گفتم متعجب

 ... من ؟یگیم یچ! نه_

 : داد تکان سر

 . الیخیب_

 . بود شده کمتر شدتش و دیباریم نم_نم باران. کرد بشیج داخل را دستانش و دیکش یقیعم نفس

  تو؟ میبر_

 : دادم قورت را دهانم آب

 . میبر_

 خاک و باران نم و یزندگ حس و بود خورده درختان به باران. میگذشت یداشتندوست باغ یورود از و دمیکش یآه

 . دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم.دیچیپیم امینیب ریز

 . بود فرش تخت از پر باغ همانند که! رستوران. میشد سالن وارد

 . میرفت سمتشان به دادند، تکان دست مانیبرا. دمید را الهه و آرش

 : گفت لب ریز استرس باء نسا

 . یانداخت راه خودت دنبال زشت اردک جوجه نیع منو زشته یلیخ کنم فکر! یوا_
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 : زدم لبخند

 . یدیقاپ هوا رو تعارفمو خودت_

 : شد ترآرام شیصدا

 ! اومدم خوبشم اومدمو اصالً نذار؛ منت خانم_

 . شدند بلند جا از مانیبرا هردو و میدیرس تخت به. دادم تکان سر

 باردار خاطربه کیتبر و یپرساحوال و سالم از بعد. بود کرده مچاله من پشت ساله سه یهابچه مثل را ودشء خنسا

 هردو. شد باز خشی یحدود تا هم ءنسا. کردند برخورد او با یمیصم و گرم هردو. کردم یمعرف را نسا الهه، شدن

 . مینشست

  پرسید: الهه

  کرده؟ رید انقدر ریسم آقا چرا پس_

 جواب داد: آرش

 . اومد شیپ شواسه یمشکل هی ساختمون، سر رفته_

 : گفت نشنود یکس که یجور لب ریز ءنسا

 . باش اتمرده لیذل شوهر نگران کممهی! جانا سرت بر خاک_

 ! ءنسا نزن زر_

 ! زشته بزن زنگ هی بهش برو ه؟یچ زر_

 : دیغر آرام ءنسا. درآوردم فمیک از را امیگوش آرام و کردم یپوف

 . هاینزن زنگ نجایا تو، یخر چقدر_

 : گفتم و دمیکش یتند نفس

 ! شدم نگرانش. بزنم ریسم به زنگ هی توناجازه با_

 .آمدم رونیب سالن از و بستم را پشیز و دمیپوش را میهاپوت مین. دادند سرتکان هردو

 : داد جواب بوق دو از بعد گرفتم، را ریسم یشماره. دمیبلع وجودم تمام با هازده یقحط مثل را هوا

  جانا؟ جانم_
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  ؟ییکجا ریسم_

 هی شه حاضر و بکنه کاراشو تا اومد، رید انقدر که شد یرعلیام ریتقص شهمه. کنمیم پارک نویماش دارم خدابه_

 . دیببخش بودم اون عالف ساعتم

 : گفتم بهت با و گرفت کنارم وارید به را دستم

 ! ؟یرعلیام_

 . آره_

. کنم سانکی خاک با را رستوران و باغ و بزنم غیج تیعصبان از داشتم دوست بکوبم؛ طاق به را سرم داشتم دوست

 ! جاهمه... بود جاهمه اما کنم فرار یرعلیام از داشتم دوست. دمیکش یقیعم نفس حرص از

  جانا؟_

 : گفتم خاموش

 ! منتظرتم باغ تو_

 ... جا همه.. بود جاهمه...زدم هیتک وارید به آرام و ساکت و کردم قطع را یگوش

 ! یرعلیام

 تند و گرفت اشیباز قلبم ضربان چرا دانمینم و آمدند، که نگذشت هم قهیدق دو. شدم رهیخ ینامعلوم ینقطه به

 ! دیکوب و دیکوب... دیکوب... دیکوب

 یپالتو و بود دهیپوش یرنگ یاسرمه بافت. بود زده باال ژل با را شیموها! یکم فقط بود؛ بلندتر ریسم از یکم قدش

 . داشت ابرو به یقیعم اخم. شدم خودم به نگاهش متوجه. دادم قورت را دهانم آب. بود دستانش یرو رنگش یمشک

 ! دندیرس من به شد تمام که تلفنش زد؛یم حرف تلفن با داشت هم ریسم

 اخم یرعلیام. بود معلوم رنگش یآب وریپل و بود تنش رنگش یمشک یپالتو هم ریسم. گرفت را نگاهش یرعلیام

 . زدیم لبخند ریسم اما داشت،

 . شد رید دیببخش سالم،_

 : دادم را ریسم جواب و زدم لبخند هم من

 . نداره یاشکال_
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 هم من. است ریسم حضور خاطربه فقط دانستمیم...! یلعنت ؛.داد تکان سالم عنوانبه یسر ناچار به هم یرعلیام

 و فشرد خود به مرا و کرد حلقه کمرم دور را دستش ریسم. دادم سر با را سالمش جواب ریسم حضور خاطربه فقط

 : گفت

 ! شد رید یلیخ که میبر_

 عیسر. آمدیم سرمان پشت هم یرعلیام. خورده را مخشان دانستمیم بود، زدن حرف مشغول ءنسا. میشد سالن وارد

 : گفتم

 . اومده هم ءنسا ریسم یراست_

 : گفت و زد یلبخند

 ! خوبه_

 چرخ یرعلیام یرو نگاهش مدامء نسا. میگرفت جا تخت یرو یهمگ کننده خسته یهایاحوالپرس و سالم از بعد

 یرو را دستش ریسم. منشست ءنسا و ریسم وسط. ببرد را مانیآبرو که است االن. کردم اخم ناخودآگاه. خوردیم

. گرفت بود کنارش که میپا کف از یزیر شگونین موقعهمان درست هم ءنسا. دیبوس را لپم آرام و گذاشت امشانه

 ! مغز شل دخترک... کنم هیگر ای بزنم غیج دستش از دانستمینم

 . الهه و آرش هم کنارترش یکم. بود نشستهیمان روبهرو درست هم یرعلیام

 وارچ_پپچ گوشم در که نگذشت هم قهیدق دو چون! ستیک یرعلیام بداند که ستین دلش یتو دل نسا دانستمیم

 : گفت

  ه؟یک_

 : زدم ینفهم به را خودم

  ه؟یک یک_

 . کنهیم نگاهمون زهرمار برج مثل و رهیگیج یلیخ کهیهمون! درد_

 پاک! ءنسا دست از امان. کرد نگاه آرش به و زد پوزخند دید که را نگاهم. بود ما به رهیخ اخم با. کردم نگاهش عیسر

 . برد را میآبرو

 : دمیغر

 ! که یریمینم بهت، گمیم حاال. خانم تابلو یگذاشت مواس آبرو ذره هی اگه_

  ه؟یچ اطوارا ادا نیا ه؟یک یبگ کلمه هی ادیم در جونت جانا،_
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 : دیایب در اشکم بود کینزد

 ! شوهرمه برادر_

 ؟...واقعاً_

 . یرعلیام جزبه البته بودند؛ زدن حرف مشغول سخت انیآقا. ندادم را جوابش و دمیکش ییباال بلند پوف

 : دیپرس دادم که را لبخندش جواب زد، یلبخند دید که را نگاهم. کردیم شانیتماشا تنها هم الهه

  ؟یکن دایپ اترشته به مربوط کار هی یتونست_

 . یرعلیام ٰ  یحت شدند؛ متوجهم هانگاه یهمه ؟یبپرس ترآرام یکم یردیمیم

 : گفت الهه. دمیترس بود، کرده اخم ریسم

  ؟یاینم چرا هست، کار که تونشرکت تو_

 : گفت اخم با ریسم

 ! خوادینم خودش_

 ! من یسو از دیتائ منتظر همچنان و بود نیخشمگ نگاهش. انداخت من به ینگاه و

 . کنم کار خوامینم فعالً آره،_

 : دیخند زیرء نسا. دمیکش یقیعم نفس. انداخت باال یاشانه الهه

 ! ادینم خودش آره ده،یخند من گور به جانا_

 : زدم ظاهر حفظ یبرا یلبخند

 ! خفه_

 ! چشم_

 : گفتم ریسم به رو ها، غذا دادن سفارش از بعد

 . بشورم دستامو رمیم_

  ام؟یب باهات_

 ! نه_
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 اشییدستشو بود نیا نجایا یبد. نشد رفتنم رونیب متوجه یکس. بودند زدن حرف مشغول سخت همه. شدم بلند

 آه و زدم نهیس به را دستانم. بود باغ یتو یکس کمتر سردش یهوا و باران خاطربه. بود ساختمان پشت باغ یتو

! شد چه دانمینم که کردم تندتر را میهاقدم. چسباندم میها هیر به وجودم تمام با را هوا و بستم را چشمانم. دمیکش

 از را چشمانم. رفت هوا به آخم و دیچیپ میپا ساق قسمت یتو یبد درد. شد قطع درد از نفسم و گرفت میپا رگ

 . سوختیم و دیکشیم ریت. دهم مالش را راستم یپا ساق کردم یسع دستم با و بستم درد

  شده؟یچ_

 . بستم را چشمانم و گفتم یآخ عجز با و شد بدتر درد که برگشتم، صدا سمت به ترس با

  خوبه؟ حالت_

 : دمیغر

 ! که ینیبیم_

 آرام.ستادیا زانو یرو و رساند من به را خودش یرعلیام. شدیم وصل و قطع درد از نفسم. وارید به دادم هیتک نشسته،

 : گفت

 !خورهیم چیپ پام باشه، پرت حواسم بکشمو نفس یجورنیا و ببندم چشمامو منم_

 : درآورد را حرصم خواستیم هم باز. کردم نگاهش یعصب

 ! گرفت هوکی رگش فقط نخورد، چیپ که پام_

 : کرد صعود باال سمت به یورکی لبش

 ! زیانگغم چقدر... اوه_

 . کردم نگاهش زیت اخم با

  نجا؟یا نیاومد یچ یبرا شما_

 : زد یپوزخند

  کنن؟یم کاریچ ییدستشو رنیم_

 : گفت که شوم بلند خواستم و گرفتم وارید به را دستم! کند؟ اموانهید خواستیم. کردم مهار تند را نفسم

  بزنم؟ صدا رویسم_

 ! نه_
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 گوشه. کرد نگاهم رهیخ و گذاشت بشیج یتو را دستانش. شدم بلند جا از بود، شده کمتر دردم. انداخت باال یاشانه

 دانستمیم. گرفتم شیپ در را یبهداشت سیسرو راه و شد ترپررنگ اخمم. زد یزهرخند کردم، نازک شیبرا یچشم

 . کنمیم ریدرگ را ذهنم هم شود،یم کج دهانم حرص از هم کنم، لیتحل هیتجز را درارش حرص یکارها اگر

 ... آمدیم عرق یبو. دنیمالیم خودشان به و بودن ستادهیا نهیآ یجلو هازن از چندتا. شدم یبهداشت سیسرو وارد

. شدم خارج یبهداشت سیسرو از. بود سخت آنجا یبو تحمل. زدم دستانم به یآب ناچار به و کردم حبس را نفسم

 لرزش دانمینم! نبود کجاست؟ یرعلیام بدانم خواستمیم انداختم، اطرف به ینگاه ناخودآگاه. بود کیتار هوا بایتقر

 : گفت ینرم لحن با. آمد سرم پشت از شیصدا. دادم قورت را دهانم آب بود؟ چه از دستانم

  فضول؟ خانم یگردیم من دنبال_

 باران ستاره چشمانش اما نداشت لبخند. بود دستش یگاریس و بود دهیپوش را پالتواش. سرم پشت برگشتم ترس با

 ... دیلرزیم یهِ... دیلرزیم یهِ. بود شده پا به زلزله درقلبم چشمانش، در شدم غرق. بود

. آمد جلو گرید یقدم و کرد نگاهم بهت با. بود شده شل میپاها و سوختیم حرارت از میهاگوش. آمد جلو یقدم

 ! بزند رونیب نهیس از خواستیم و کردیم پرواز داشت قلبم

 ... زین من بود، لرزان چشمانش مردمک

 و بود شده خشک خشک میگلو. کرد بسته و باز چندبار را چشمانش و کرد پرت نیزم یرو یاگوشه را گاریس

 . آمدم خودم به زد، چنگ که را شیموها. سوختیم

 شده مرگم چه! د؟یکوبیم واروانهید قلبم و بهیغر مرد چشمان در بودم زده زل کردم؟یم یغلط چه داشتم قایدق من

  بود؟

 : گفت و آورد جلو را دستش. دیدزد را نگاهش و رفت عقب یقدم

 ... من_

 .. .گرید یقدم.. .گرید یقدم... رفتم عقب یقدم هاوانهید مثل که شد چه دانمینم

 . کردم فرار و... دمیدو و 

 که قلبم از چه؟ از دانمینم. کردم فرار هایفرار مثل کند؛ خفه مرا خواستیم و بود دوانده شهیر میگلو در بغض

 ... از... از... از بود؟ زدهبهت قدرآن که یرعلیام از بود؟ تابیب قدرآن

 به باشم؟ شده وانهید نکند. زدم اشپس شدت با ام،گونه یرو زد قُل چشمم یگوشه از یاشک. دیکوبیم داشت سرم

  بود، شده تکهتکه نفسم. زدم هیتک وارید
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  کند؟یم یفکر چه وانهید منه بهراجع االن کنم؟ بغض و بلرزم پا تا سر از که بود؟ یایوانگید چه نیا

 بر لرزه که چشماتت لرزش از.... ترسمیم... میسویگ امواج انیم در دستانت قیقا از... نگاهم در نگاهت از... ترسمیم

 .ترسمیم... کندیم مسخ مرا سحر مینس چون هیثان هر که تنت یبو از... اندازد تنم

 رنگش همء نسا... دمید را ریسم وحشتناک اخم. شدم سالن وارد لرزان یپاها با. دادم فشار همبه را سردم دستان

 .  نشستم آرام و دادم سالم لب ریز. بودم کرده رید یلیخ دم،یترس. بود دهیپر یکم

 : گفت عیسر نسا

 ! دنبالت ادیب خواستیم ریسم ؟یکرد رید انقدر چرا_

 و کردم باز دهان زور با. کرد نگاهم یسوال کردم، نگاهش ترس با. گرفت را دستم ریسم که بدهم را جوابش خواستم

 : گفتم دروغ به

 ! داشت گناه کردیم هیگر داشت دخترش کردم، کمکش منم بود شده بد حالش اونجا نفر هی د،یببخش_

 : گفت آرام اما یعصب

 ! شدم نگرانت یلیخ من اما م؛یزنیم حرف بهشراجع بعدا_

 که را غذاها گارسون.بخوابد کرمش تا دادم را جواب همان هم فضول ینسا به.دادم تکان سر و دمیبرچ لب یناراحت با

 :گفت آرش دیچ فرش تخت یرو

  کو؟ یرعلیام پس_

 : گفت ریسم

 . بزنم زنگ هی بهش بذار_

 رستوران سالن وارد یرعلیام بزند زنگ خواست کهنیهم د،یکش رونیب شلوارش بیج داخل از را اشیگوش سپس

 . دوختم بشقابم به را نگاهم عیسر. شد پا به طوفان قلبم یتو زلزله، یجابه بارنیا. شد

 : گفت الهه

 . که اومدن یرعلیام آقا_

 . ماند رهیخ شدیم کینزد فرش تخت سمت به آرام_آرام داشت که یرعلیام به و گرفت باال را سرش ریسم

 : فتء گنسا

  چته؟ جانا، یکنیم نگرانم یدار گهید_
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 : گفتم حالیب

 ! کنهیم درد سرم فقط یچیه_

 : گفت مشکوک یلحن با

 ! بگو آدم مثل پس مرگته، چه فهممیم آخر کهمن_

 . نشده یزیچ نده، ریگ ءنسا_

 : گفت آرش

 . داره دوستت یلیخ زنت مادر که جون ریام ایب_

 : گفت آرش به رو یتند به بود دهیرس ما به که یرعلیام

 ! یرعلیا_

 : دیخند آرام ریسم. است یعصبان بود معلوم و بود سرخ چشمانش

 که تو ر،ینگ دل به جان آرش! بزنه صداش ریام یکس ادیم بدش بود، حساس اسمش رو االن تا یبچگ از یرعلیام_

 . یشناسیم ویرعلیام

 ! ندازدیب ینگاه یکس به آنکه بدون. نشست اشیقبل یجا اخم با یرعلیام. دندیخند هردو الهه و آرش

 : گفت آرام ءنسا

 ! یمامان شیتیت چه... اوه_

 : کردم دیتائ را حرفش و دادم تکان سر تنها بخندم، نداشتم رمق یحت

 ...!یلیخ_

 : دیپرس.دمیکش یقیعم نفس. فشرد آرام و گرفت را دستم ریسم. دوختم فرش ختیریب و زمخت یهاگل به را نگاهم

  جانا؟ یخوب_

 کردنش نگاه از چرا دانمینم. شد زدن حرف مشغول و دیکش یهوف کالفه. دادم تکان سر بودم؟ تابلو قدرآن یعنی

 که دادم،یم را الهه یهاسوال جواب هم یگاه شدم، زدن حرف مشغولء نسا با خوردن شام هنگام. داشتم هراس

 شیهااخم. انداختم ینگاه یرعلیام به و آوردم باال را سرم آرام و شمردم متیغن را فرصت. خورد زنگ آرش یگوش

 را سرم دهد امان آنکه از قبل و کرد حس را نگاهم ینیسنگ. کردیم یباز شیغذا با داشت و بود هم یتو سخت
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 او دهم یفرار را نگاهم آنکه از قبل. شدم مات و خورد گره امنهیس یتو نفس. کرد ریغافلگ را نگاهم برگردانم،

 . سوختیم چشمانم. گرفت را نگاهش

 : دمیشن اشیگوش پشت را آرش بلند یکم یصدا! بودم شده وانهید واقعاً. کردم لعنت را خودم دل یتو

 ! خدا ای شده؟ خراب یچ یعنی-

 دیکوب اشیشانیپ یرو دست با آرش شده؟ چه دیپرس سر یاشاره با ریسم. کردندیم نگاهش تعجب و ینگران با همه

 : گفت و

 ! من یخدا-

 : گفت زدههول و آمد نیپائ فرش تخت از عیسر

  د؟یکرد کاریچ...! یوا ده؟ید صدمه امیکس... نه... نه! نداشت مهیب ساختمون اون-

 . بلندش یصدا آن با شد، آرش متوجه آنجا مردم نگاه باًیتقر

 ! دیکن خبر اورژانس م،یایم ریسم منو-

 : گفت و شد بلند جا از تعجب با ریسم. کرد قطع را اشیگوش

  شده؟یچ_

 : گفت عیسر آرش

 ! کارگر تا دو سر رو شده آوار ساختمون_

 : شد سرخ تیعصبان از ریسم

 ! ؟یچ یعنی_

 ! میبر بپوش ست؛ین مهم نایا فعال_

 : گفت و کرد یاسرفه یرعلیام. بود آمده بند زبانم. انداخت ما سمت به درمانده ینگاه ریسم

 . رسونمشونیم من دینباش نگران_

 : داد تکان سر و دیپوش عیسر. دادم دستش به را ریسم یپالتو. آمد بند نفسم ناخودآگاه

  ؟یدار که نارویاآرش یخونه آدرس... بروها آروم یرعلیام. بزن زنگ یدیرس! باش خودت مواظب جانا_

 . آره_
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 : گفت آرش به رو ینگران با الهه

 م؟ایب منم-

 ! ستین تو یجا اونجا اصالً خواد،ینم نه_

 : گفت لب ریز ءنسا. داد یرعلیام دست را چییسو ریسم

 . حالم توگند زده شد  بدتر شه عوض هوام و حال کمهی اومدم شدا، یاوضاع چه_

 . کند حساب را زیم رفت یرعلیام رفتند، که آرش و ریسم. کردم یپوف

 : گفت وسر کرد  را چادرش بود، کالفه الهه. گرفتم دست را فمیک و بستم را کاپشنم پیز

 . میریبگ جشن شدنمو باردار خواستم مثال! شد یبد شب چه_

 ! ادین بدبخت یکارگرا اون سر ییبال که کن دعا فقط_

 :داد و سرتکان الهه

 ! شد زهر تونمدوست به شب_

 : گفت و کرد نگاهش زانیآو یهالوچه و لب باء نسا

 . هیحرف چه نیا بابا، نه_

 : گفت یرعلیام. شدم رهیخء نسا به. آمد سمتمان به یرعلیام

  م؟یبر_

 : گفت الهه

 . میانداخت زحمت تو هم رو شما یرعلیام آقا دیببخش_

 نیماش. میافتاد راه یخروج درِ طرف به یهمگ! بودم متنفر اخالقش نیا از. نگفت چیه و داد تکان یسر یرعلیام

 لب ریز. آمدیم رونیب بخار دهان از و داشت سوز هوا. گذاشتم بمیج یتو را دستانم و دمیکش یآه. بود ایپرش ریسم

 : گفتم

 ! سرده چقدر_

 : گفت و دیچرخ طرفم به بارهکی به رفتیم ما از جلوتر که یرعلیام

 ! کرده پارک جاهانیهم نویماش-
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 قیعم یلبخند باشم داشته خودم یرو یکنترل نکهیا بدون ناخودآگاه د؟یشن را میصدا چگونه شدم، اشرهیخ صدایب

 میکارها دست از داشتم هم خودم. بخورم را لبخندم شد باعث که کرد یاخم. داشت لج سر من با ییگو اما زدم،

 . شدمیم وانهید

 شیپ شوم مانعش نکهیا از قبل و انداخت ینگاه من به همء نسا نشست، عقب الهه. میدیرس ریسم نیماش به باالخره

 . کردمیم تنگ را هاآن یجا فقط بود؛ جا جلو کهیدرحال نم،یبنش عقب یصندل بروم هممن بود عیضا نشست؛ الهه

 یعنی که کرد اشاره سر با. بود من از ترنیخشمگ او اما کردم؛ نگاهش نیخشمگ و دمیپر جا از. زد بوق یرعلیام

 ! گهید نیبش

 پرواز به را نیماش و داد راژیو ببندم را در کامل بگذارد نکهیا از قبل یروان مردک. نشستم و کردم باز را جلو در

 ییگو. برود آرام گفت ریسم بود خوب حاال ندارد؟ یروان تعادل کردمیم احساس چرا کردم؛ نگاهش معترض. درآورد

 . است بردن فرو سنگ در را خیم او با زدن حرف

 الهه. رساند را الهه اول. شکستیم را سکوت یرعلیام بوق یصدا یگاه. بود رفته فرو مطلق سکوت در نیماش

 : گفت و کرد نگاه راء نسا نهیآ یتو از یرعلیام. رفت و کرد یتشکر

  کجاست؟ شما آدرس_

 الوند. شهرک_

 : زد میصداء نسا.داد تکان سر یرعلیام

  جانا؟_

  بله؟_

 . دارم کارت تونخونه امیم فردا_

 ! بود پررو چقدر دم،یکش یقیعم نفس

 . خبیلیخ_

  جانا؟_

  بله؟_

 ...یچیه_
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 هم را نسا یرعلیام. دمینفهم را منظورش کرد، اشاره یرعلیام به و زد یگشاد لبخند کردم، نگاهش طلبکار و برگشتم

 قورت را دهانم آب و کردم جور و جمع را خودم ناخودآگاه. افتاد راه نیماش دوباره نسا، از یخداحافظ از بعد. رساند

 . چسباندم شهیش به را سرم. بودم متنفر نیماش سکوت از. دادم

 : گفتم و کردم نگاهش طلبکار. زد پوزخند و کرد حواله سمتم به ینگاه مین یرعلیام

   بگو؟ شیخوایم واقعا اگه_

 : گفت و شد متعجب

  و؟یچ_

 از ادیم بدم. روش آبم هی و دمیکش باال باباتونو ارث انگار  اد؛ینم خوشم چیه کردناتون نگاه طرز از  من! باباتو ارث_

 . پوزخنداتون

 : دیکش یپوف و کرد نگاهم حوصلهیب

 ! شو ساکت پس متنفرم، یحرف پر از منم اتفاقا ندارم؛ اصال که رو تو یحوصله_

 : کردم یاخم بود؟ نبرده داشتن شعور از ییبو یکم فقط... یکم چرا. شدم یحرص دستش یحرص 

 ! یبزن حرف یطورنیا من با دمینم اجازه_

 : گفت و کرد کج میبرا یزیانگنفرت شکلبه را سرش

 ! بگو پرت و چرت کم_

 . بفهم دهنتو حرف_

 ! داداش زن شوخفه_

 : دمیکش داد حرص با اریاختیب. شدمیم خفه داشتم اشیادبیب و حقارت ن،یتوه همهنیا از

 خودش، مثل درست ،یبد آزار آدمو یجورچه داده ادتی کنه، تتیترب نکهیا یجابه مامانت... نهیهم گه،ید آره_

 .! ..آخ

 .کردم نگاهش بهت با. کرد گزگز و شد حسیب لبم...! سوخت. کردم حس لبم یرو یبیعج سوزش

 شده گرد تعجب فرط از چشمانم. کرد یوحشتناک ترمز نیماش! بود؟ زده دهانم به دستش پشت با کرد؟ چه قاًیدق او

 . بود دهیبر را امانم لبم درد و بود آمده بند زبانم. دمیلرزیم خود به و بود

 : لرزاند را تنم یرعلیام یعربده یصدا
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  نه؟ یشد هار یشد خانواده نیا عروس شبه دو! ها؟ خودت، واسه یکنیم زر زر یچ_

 پشت با. بودم کرده هنگ... بودم مات. کرد نفوذ استخوانم و پوست تا یحت بغض درد م،یگلو در دواند شهیر بغض

 : دیخند و فرمان یرو دیکوب دست

 ! شدن شاخ من واسه همه ؟ینیبیم ایخدا_

 : دیکش ادیفر.زدیم زنگ هم میهاگوش یحت شدم؛ رهیخ افق به شده داغ

 مهمسم وا اصالً... نیبب! یبد سگ یصدا که زنمتیم یجور ،یبزن حرف مامانم به گهید بار هی دیمج قرآن به_

 . زنمیم اونم بزنه حرف رمیسم ،یریسم زن... یداداشمزن ستین

 ... از... از... یبدبخت از حقارت، از ،یخار و خفت نیا از بغض، از... شدمیم خفه داشتم

  بودم؟ گفته چه من مگر د؛یچک امگونه یرو اشک یقطره نیاول و بستم را چشمانم

 یلرزه و زندیم سوت میهاگوش کردم احساس که زد نعره یجور. دیکش نعره خورده زخم یگرگ مثل ییگو یرعلیام

 پا با هاوانهید مثل ،شد ادهیپ و کرد باز را نیماش درِ نگرفت؛ آرام. دیکوب فرمان یرو مشت با. شودینم متوقف بدنم

 ! بودم مرده من و... دیکوب نیماش کیالست به

 خواستیم. دیکوبیم امنهیس بر مهابایب قلبم. گفتیم "!یلعنت" "!یلعنت" هم سر پشت مدام و دیکشیم داد او و

 کردم دایپ جرأت که شد چه دانمینم. شدینم آرام زدیم ادیفر هرچقدر یرعلیام. دیایب رونیب و کند پاره را امنهیس

 دردش تا زدیم داد داشت، درد یرعلیام. دیجوش امگونه یرو اشک. شدم ادهیپ نیماش از لرزان یپاها و دست با و

 لحظه آن. دانستمینم واقعاً... دانستمینم دهم؟ انجام یکار چه دیبا دانستمینم. ردیبگ آرام تا زدیم داد. شود درمان

 . کردیم یکج دهان میرو به شهیهم از تریخال مغزم

 داد. زدیم داد فقط و کردینم حس را وجودم اصالً یرعلیام. بود لبم از بدتر قلبم درد اما داشت، درد لبم هم هنوز

 ! زدیم داد و زدیم

 نگاهش یاشک چشمان با من و کند دل کیتار و خلوت ابانیخ یتو دنیکش داد از باالخره که گذشت چقدر دانمینم

 . دیکش شیموها انیم یدست و بست را چشمانش. بود آورده کم نفس انگار کردم؛

 هیتک نیماش به دید که مرا... برگشت بعد و ستادیا حرفیب قهیدق دو. شد رو و ریز شیموها همراه هم من یلعنت دل

 . دیکش یقیعم نفس و پوشاند را صورتش دست با! خورد جا زمیریم اشک و امزده

 بارانش فحش کنم؟ نثارش یادهیکش. بکنم یکار چه دیبا قایدق دانستمیمن.بود دهیبر را امانم قلبم، یوقفهیب تپش

  بزنم؟ غیج بکشم؟ داد بزنمش؟ کنم؟

 ت؟یعصبان از ،حرص از... نزنم سکته تا شوم؟ یخال تا دهم انجام را کارهانیا یهمه
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. آمد جلو یقدم یرعلیام. بود شده خشک و زده خی میهاگونه یرو میهااشک.دیلرزیم دستانم بود، شده مچاله قلبم

 غلط به بودم منتظر آن هر. متاثر و بود مانیپش چشمانش... چشمانم در زد زل کردم؟صافیم چه گفتم؟یم چه

 ! فتدیب کردن

 ! تلخ_ ِتلخ... شد تلخ دهانم طعم و رفت جیگ سرم زدم، خی بارهکی به حرفش با اما

 خفه و یدهن تو هی با بعدا ؛یبزن حرف جاه ب ،یبزن حرف درست ،یبزن حرف کم که بود یدهن تو هی جوابت بارنیا_

 ! کشمتیم کشمت،یم یبعد یدفعه. شمینم آروم کردنت

 : گفت و نیماش سمت رفت و برگشت. شدم رهیخ او به مبهوت و مات و زد زنگ گوشم

 ! شو سوار االی_

 : دمیکش غیج بلند شد؟ چه دمینفهم

 ! یعوض فیکث! متنفرم ازت_

 کردنم هیگر که نبودم ییهاآدم آن از من. پوشاندم را صورتم دست با! دیترک بغضم. شد خاموش چشمانش یهاستاره

. سوختیم میگلو. بودم شده فیخف و خوار انقدر که خودم یبرا... زدم زار فقط باشد؛ داشته افت میبرا یکس شیپ

 خودش محصور را قلبم یبیعج درد... کردیم درد قلبم. شکستیم من یهاهیگر یهایها را، خلوت ابانیخ سکوت

 . بود کرده

 . آمدمیم نظربه ریحق و بدبخت چقدر. کردم ینیف و زدم کنار را امیشانیپ یموها دست، با. آمدینم باال نفسم

 ! دیببخش... سفمأمت_

 معذرت بارهکی چرا. بود شده رهیخ ابانیخ آسفالت به و کردینم نگاهم. شدم رهیخ او به و شد منقبض بدنم عضالت

  من؟ ای بود وانهید او کرد؟ یخواه

 عقب به یقدم ترسم از. ستادیایم روروبه درست و آمد جلو بود؟ شده چه امشب و امروز.! ..سکوت هم باز و. ..سکوت

 : زد یپوزخند. بدهد دستم کار دمیترسیم. نداشت یروان تعادل او رفتم،

 ! بابا ترسناکم انقدر دونستمینم_

 : دمیغر و سرخش چشمان در زدم زل صاف

 ! یاوونهید هی تو_

 : انداخت باال ییابرو

 !وونه؟ید_
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 : گفت و انداخت امقهی به ینگاه ممکن شکل نیترترسناک با. دادم تکان سر ظیغ با

 ! شد قطع گردنت یدید هوکی! باش هاوونهید مراقب پس_

 داشت چه دیفهمیم انگار نبود؛ هم یعصبان.نبود یرعادیغ یرفتارها از یخبر. دیخند غش_غش حرفش دنبال به

 . کردیم بلغور

 : گفتم و دمیکش یتند نفس

 ! ترسمینم ازت من ؟یکن ثابت یخوایم ویچ_

 . زد یکج لبخند. دمیترسیم او از هم سگ مثل و گفتمیم دروغ سگ مثل

  ؟یکرد هیگر چرا پس_

 . شناختینم مکان و زمان که بغضم دست از امان

 : گفتم را قتیحق

 . یکن یکار ینتون و بزنن دهنت تو داشت درد چون شکست؛ دلم چون_

 به یدست کالفه. شد اشک از لباب چشمانم لیدلیب دوباره. زد شهیر و گرفت رنگ بغضم. شد امرهیخ صامت

 : گفت و دیکش چشمانش

 ! یزنک خاله هم بود، بچگانه هم حرفت که کن قبول اما خوام؛یم معذرت! بسه گه،ید خب_

 مفرد را جمع راحت انقدر حاال تا یک از بودم؟ کرده رییتغ تو به شما از من حاال تا یک از. کرد عرق دستانم کف

 ها،گفتن وپرتچرت یجابه چرا اصال زدم؟یم حرف او با راحت انقدر حاال تا یک از! شد گس دهانم طعم کرد؟یم

  بگذارد؟ دستش کف را حسابش تا میبگو ریسم به رومینم

 . بودم آورده کم نفس

 ! قبول بود زشت کارم_

 . کردم نگاهش

 . کنهینم یاضاف تنت به سرتم یجورنیا ؟یفهمیم ه،یکاف یباش نداشته من کار به یکار کهنیهم_

 نیا جز یجواب شهیهم مثل و ست؟یک واقعاً مرد نیا دمیپرس خود از بار نیهزارم یبرا. کند اموانهید خواستیم باز

  "!وانهید گستاخ، مجهول،" افتمین



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

108 
 

 محکم را در و شدم نیماش سوار. دمیشن را زشیر یهاخنده یصدا. رفتم نیماش سمت بدهم را جوابش کهآن بدون

 : گفت و بست من از ترمحکم را در و نشست آمد، سرم پشت اوهم. دمیکوب

 ! شوهرته مال ست،ین که من مال_

 : گفتم ناخودآگاه

  ؟یهست یموجود جورچه تو_

 شیپ قهیدق چند تا که انگار نه انگار و آورد،یدرم بال یخوشحال از داشت انگار... طنتیش د،یباریم شرارت نگاهش از

 : انداخت باال ابرو و زد یلبخند.بود انداخته راه یکشعربده

 ! رنیمیم اشواسه دخترا که بداخالق یکمهی جذبه، با دخترکش، پ،یتخوش جذاب، جنتلمن هی... اوم_

 و دیکش فرمان یرو را دستش. شد پرنگ لبخندش دید که را زمیتمسخرآم نگاه و پوزخند. شد کج پوزخند به دهانم

 : گفت

  ؟یهست یآدم جورچه تو_

 ! ارهیدرب سر کارات از خوادیم که یکی_

 . دیگیم یچ فهممینم! یمعمول آدم هی... آدمم هی منم خبرتونه؟ چه شماها_

 : گفتم و گرفت لجم کردیم بودن مهم احساس نکهیا از

 . دمیند کینزد از یطورنیا رو وونهید هی حاال تا چون ارم،یدرب سر کارات از خوامیم من! فتهیخودش چه_

 :زد یزهرخند

  ؟یدرآورد سر امیزیچ حاال_

 : گفتم تمسخر با

 ! ادبیب گستاخ آدم هی_

 : گرفت تمسخر رنگ هم او نگاه

  ؟یچ گهید ،یرفت شیپ خوب_

 . گرفتم او از را نگاهم و ندادم را جوابش

  ؟یاریدرب سر نباشه تنت به سر خوادیم که یکس کار از یخوایم چرا_
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 "چرا؟ واقعا" گفتمیم خود به دل در مدام و سوختیم چشمانم. ماندم مات و زد خی بارهکی به میهارگ در خون

 بود شده سِر دستم انگشتان نوک. دیکش یاکالفه نفس و شد رهیخ من به حرف بدون هیثان ستیب و قهیدق دو قایدق

 امیمنج لمیموبا زنگ یصدا. بود شده خشک خشک میگلو و دادیم آزارم نگاهش ینیسنگ. میبگو چه دانستمینم و

 : دادم جواب یخوشحال با. داد نجاتم شد،

  بله؟_

  جانا؟_

 . بود ریسم

 .ریسم بله_

 . کردیم نگاه تفاوتیب. نمیبب را العملشعکس تا کردم نگاه یرعلیام به عیسر و

  ؟یدینرس ؟ییکجا_

 : گفتم و دمیدزد را چشمانم

  ؟ییکجا تو. میکینزد_

 : دیکش یآه

 قطع دیبا باش، خودت مواظب! راحت التیخ. دنیند یجد بیآس خداروشکر! شهیم یچ نمیبب رمیدرگ که فعال_

 . کنم

 ! خداحافظ طور،نیهم توئم_

 : گفتم و کردم قطع را تلفن لکسیر

 . گرفت خوابم د؟یفتیب راه دیخواینم_

 ! نه_

 . کردم نگاهش تعجب با

 . دارم کار من برو، ریبگ یتاکس هی خودت_

 : گفت تحکم با گفت؟یم چه کردم، نگاهش زدهوحشت

 ! شو ادهیپ_
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 چه دستبه مرا ریسم بود؟ مرد اصالً داد؟یم اجازه رتشیغ داشت؟ عقل اصال تنها؟ همآن شب، مهین دوازده ساعت

 چقدر. گفتمیم ریسم به را زیچ همه بود، نیا درست کار اصالً رساندم؛ کاپشنم یقهی به را دستم بود؟ سپرده یکس

 ! بودم احمق

 : دیخند

 ! بابا کردم یشوخ_

 : گفت و کرد روشن را نیماش و دیخند دوباره. کردم اشحواله یتند و بد نگاه

 . نداره یفرق وارید گچ رنگ با رنگت ؟یدیترس_

 تأسف عنوانبه یسر. شد رهیخ چشمانم در. شدم جمع خودم در ناخودآگاه. بردارد یزیچ داشبورد از تا شد خم و

 : داد تکان

 ! کرده کور رو بازار چشم گرفتنش زن نیا با هم ما داداش_

 . ستین دیبع یزیچ شما از! دیکن ستمین به سر االن نیهم اصال د؛یاریب سرم ییبال هی ترسمیم خرابه، تونسابقه_

 : گفت حال همان در. چپاند دهانش یتو و درآورد یآدامس داشبورد یتو از

 ! مادرم به نیتوه... خودیب قضاوت... یزنک خاله و یفضول. ادیم بدم زیچ چند از گفتم کهمن_

 ! دیآیدرم آب از چه بود معلوم خب بود، تهیعفر آن مادرش! مادرم... شد کج دهنم

 !سر دو وید... وید یرعلیام شودیم اشجهینت

 : کرد زمزمه خود با لب ریز و دیکوب فرمان یرو بار چند

  جان جان، جان، جان، جان،... دلبرا_

  یوا ،یوا ،یوا ،یوا ،یوا... مطربا

  یه ،یه ،یه ،یه ،یه... من یها

 . یها ،یها ،یها ،یها ،یها من... یهو

 ! بود اشبرازنده وانهید واقعا ستم؛ینگر او به شده گشاد چشمان با

 : گفت و سمتم برگشت عیسر

 ! ستبَچه یلیخ ریسم_

 . شد قبل از گشادتر چشمانم
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 ! دارم دوستش االن اما خورد؛یم منو حق شهیهم. ومدیم بدم ازش یلیخ بودم که بچه_

 : زد یشخندین.کردم مهار آرام را نفسم

 ! نرو یآب ریز! داره دوستت یلیخ_

 چه بود؟ آورده کم قلبم ای بودم آورده کم ژنیاکس صورتم؟ ای شد، داغ میهاگوش پشت کردم؟ داغ ای زدم خی

 ! ؟..من همآن! نرو؟ یآب ریز گفتیم گفت؟یم

 . شدم اشرهیخ صامت و شدم جاجابه امیصندل یرو

  ؟یگیم یدار یچ_

 ! رو قتیحق_

 . فهممینم_

 ! ینفهم به زدمیم خودمو بودم منم_

 : بردم باال را میصدا ناخودآگاه

 . یزد یچ ستین معلوم! خودت واسه یگیم یچ_

 . دمیلرزیم سرتاپا. دارکش میهانفس. بود شده خشک _خشک دهانم آب... زد یپوزخند

 گذاشتم، رونیب که را میپا کردم، باز را نیماش در عیسر. میبود دهیرس شدم، رهیخ روروبه به... کرد یبد ترمز نیماش

 پر... از پر یقلب با سوال، از پر یسر با... .ترس و بهت و ماندم من. رفت و داد راژیو ببندم را در بگذارد کهآن بدون

 . دمیکش آه و بستم را چشمانم... از

 . امدهیخواب ستادهیا که... مبهوتم که... ماتم که ام،پنجره یجلو رهیخ که است گذشته ساعت چند دانمینم

 پنج ساعت! است مرگم چه کدانمینم که... ندارم یخوش حال که... است گذشته قرن چند میبرا ساعت چند نیا که

 . کنمیم هیگر صدایب و دادم پنجره به هیتک صبح

 ... ام خسته

  که؟ از

 ! امندهیآ ینگران از ،یزندگ از 

 . امیزندگ یهاکاشیا از. امیزندگ یهاحسرت از

 ! اندافتاده جانم به خوره مثل که مشکالتم از
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 .. هودهیب دنیکش نفس از

 ... وجدان عذاب از

 .. یزورک یلبخندها از

 !  افتاده جانم به که یآتش از

 ... ازها از،

 صدا و سر پر را نیماش. دیآیم قهیدق کیویس و پنج ساعت راس درست. دادم یتکان را امشده خشک و کرخت بدن

... شد ادهیپ نیماش از. کندیم رها اطیح وسط را نیماش. دیکش خوشگل ییال کی و داد راژیو. آوردیم اطیح به

 معلوم جاهمان از سرخش چشمان که خورمیم قسم. است لبش یگوشه یگاریس و راستش سمت کتف یرو کتش

 . است

 چنگ! فهمینم شهیهم مثل... چرا دانمینم. ختیرئین پا یهُر دلم... گرفت کام گارشیس از و نیماش به داد هیتک

 . است سرم یتو شیهاحرف هنوز. رمینم تا دمیکش نفس و خواب اتاق رنگ ییمویل یپرده به زدم

 ... "!نرو یآب ریز"

 . .."!نرو یآب ریز"

 ... "!نرو یرآبیز! داره دوستت ریسم"

 برگشت عیسر و ستاد،یا... نیماش سمت برگشت. کرد صاف را اشآشفته یموها و نیزم یرو انداخت را گارشیس

 دگرگون را حالم اممُقطع یهانفس. فتمین تا زدم چنگ شتریب را پرده. خورد گره نگاهم در نگاهش و پنجره سمت

 نبود؛ یزیچ! کشدیم مرا چگونه دارد، یحال چه نگاهش در شدن رهیخ دانستینم و بود نگاهم در رهیخ او و کردیم

 ییخدا آن به... برو.. .برو! یلعنت ریبگ را نگاهت! خوبم ست،ین یزیچ...! خوبم! خوبم من. دادیم آزارم چشمانش فقط

 کوچک آنکه یبرا... نتوانستم و آوردم کم آخرم دست. کردیم نگاهم فقط و بود شده مجسمه... برو یپرستیم که

  دم،یکش را پرده... گرفتم را نگاهم و کردم یاخم نشوم

 هم هنوز. دیدیم تار چشمانم و زدیم تند نبضم. شدم ولو هاکیسرام یرو جاهمان. نداشتم ستادنیا توان گرید

 . بود مقطع و دارکش میهانفس

. کردم تماشا را اطیح پنجره یگوشه از و کردم نیکم پرده پشت لیدلیب... دمیپر چا از. آمد در یصدا دوباره

 . بود دستش هم یساک و بود آمده آقاجون

. شدم دراز به دراز تخت یرو و دمیکش رونیب تن از حرکت کی با را بافتم. کردم حرکت تختم سمت به و کردم یپوف

  "!زارمیب شهر یهاآدم تمام از من ،یزندگ نیا از من"میگویم اما است کفر
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 . بخوابم نتوانستم شتریب ساعت سه

 را وصورتمدست! بود آمده پس بود؛ شده ولو نیزم یرو ریسم یهالباس. بود شده کرخت بدنم و سوختیم اممعده

 کردیم یسع که ریسمند بل نسبتاً یصدا. دمیکش یدارکش یازهیخم و رفتم نیپائ. دمیپوش یمناسب لباس و شستم

 : کنم نیکم وارید پشت شد باعث و کرد جلب را باشد،نظرم آرام ممکن حد تا

 ! کن درک منو مامان، نگرانم من_

 : گفت زدهبهت مادرجون

 ! ریسم ببند دهنتو_

 . ترسمیم یرعلیام وجود از شه،ینم میحال حرفا نیا من_

  د؟یترسیم چه از... گرفت سخت نفسم

  ؟یشناسینم برادرتو مگه تو_

 هی ترسمیم من کنار، تشبذار نخواد خودش تا نشه، خوب که یوقت تا نه یول... شناسمشیم... مامان شناسمشیم_

 . خره کله اون! ارهیب سرمون ییبال

 من پسر گهید بره، یرعلیام یکن یکار و یبزن مفت حرف گهید بار هی اگه! شو دور چشمام یجلو از فقط ریسم_

 . یستین

  آخر؟ حرف_

 ! آخر حرف آره_

 .کرد حرکت هاپله سمت به و آمد رونیب آشپزخانه از تیعصبان با ریسم. شدم میقا یچوپ یهاپله ریز رفتم عیسر

 مختل رو ذهنم و فکر که روحت تو یا"میبگو گفتم؟یم چه یرعلیام به. بود کرده عرق دستانم کف و زدیم تند قلبم

  "؟یکرد

 ! بود معتاد

 ... بود معتاد یآر

 ... بود معتاد

 ... بود معتاد

 . دنینفهم حس ،یسردرگم حس داشتم، یبیوغربیعج حس تر؟روشن نیا از گرید شد،ینم باورم
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 ! ایب خودت به... جانا ایب خودت به. فشردم دستم کف را میهاناخن و بستم را چشمانم

 یحوصله نه داشتم، را یزیچ خوردن یاشتها نه. بزنم قدم اطیح در دادم حیترج و شدم خوردن صبحانه الیخیب

 . را شیهاحرف و مادرجون یحوصله... را چکسیه

 و رفت باال میابروها. دمیشن ینیف_نیف و هیگر یصدا. رفتم باغ اواسط تا و شدم خارج خانه از. دمیکش یقیعم نفس

 ..!  کردم زیت را میهاگوش

 تو نکن هوار عالمو غم. نذار فشار تحت منو انقدر. تونمینم تو بدون یدونیم که تو! توروخدا بسه ؟یگیم یدار یچ_

 ! امنهیس

 : آمدیم درختان پشت از شیصدا بود؟ مهسا داربغض یصدا دم؟یشن درست

 کار هی دیبا بعدشم. یمخواستگار یایب ذارنینم ندم تحصل یادامه تا بگم؟ بهشون یچ آخه دِ... نزن داد! کن گوش_

 ! پاس و آس همان. گفتیم سخن اشیاافسانه عشق با زدم حدس. یکن دایپ یحساب و درست

 : دینال

 ... امخانواده اما دارم؛ دوستت ینجوریهم کهمن ؟ینیتوه چه ؟یگیم یدار یچ_

 فالگوش و یفضول موقع که افتادم یرعلیام ادی و گرفت امخنده یالحظه. کردم زیت شتریب را میهاگوش و شد کج لبم

 : زد داد هیگر با مهسا اما شد؛ ترپرنگ لبخندم. بود خونم یتو یفضول ییگو. گرفتیم را مچم ستادنیا

 ... الو... الو... الو. زنمیم رو یکوفت یزندگ نیا دیق تهش یبر توئم خدابه. خوامینم نه ؟یدیم عذابم چرا گهید تو_

 : زد زار

 ... الو... الو_

 : گفتم و آمدم سمتش ینگران با

  شده؟یچ مهسا_

. زد هق و افتاد بغلم یتو حالیب. بود شده خون یکاسه چشمانش. ختیریم اشک و بود شده خم شیزانوها یرو

 کنند؛یم کوچک را غرورشان را، خودشان که! سبُک. بودم متنفر یدختران نیچن از چقدر. دادم ماساژ را پشتش آرام

 کور. ستین هم خودشان دست البته دند؛یفهمینم را هوس و عشق فرق که یکسان! کنندیم لِه پسران یپا ریز

 . باشد خورده سنگ به سرشان که ست،ین شانیزندگ مرد طرف که فهمندیم یروز. شوندیم کر... شوندیم

 ،یشویم شکاک آدم کی خورده، ترک اعتماد و خوردهدست احساس کی با... شکسته دل کی با ،یزخم قلب کی با

 ،یکنیم تجربه ؛امایخندیم تیهاحماقت به ،یخندیم درد با ،یخندیم بغض با. یکنیم شک آدم و عالم به
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 چشم در خار نگذارد که است یکس عاشق! یشوینم سابق آدم آن اما ؛یشویم ترباتجربه ،یشویم تربزرگ

 . اوردیب در را اشکش خود نکهیا نه رود، فرو معشوقش

 : گفت هق_هق با

 ! بدبختم یلیخ من داداشزن_

 : گفتم و دادم تکان تاسف عالمت به یسر

 خودتو که ،یکنیم هیگر دونهینم قدرتو که پسر هی خاطربه که یبدبخت یلیخ... مهسا یبدبخت یلیخ! یلیخ_

 ! یبدبخت یلیخ یگیم راست آره. یدونیم بدبخت خودتو که! یکنیم کیکوچ

 : گفت یعصبان. دیلرزیم سرتاپا شد، چشمانم در رهیخ یاشک چشمان با و زد مپس شدت با

 . بگو تو ؟...ها کنم؟ کاریچ دارم دوستش_

 : گفتم خونسرد

 ! کن فراموشش_

 : زد یپوزخند

 ازش اگه که اونه، یکنیم فکر که یزیچ نیاول به یشیم داریب یوقت که اته،یدن که یکس کردن فراموش شه،ینم_

  ؟یدونیم نارمیا... دلت به زنهیم چنگ دلشوره. یدوزیم همبه زمانو نویزم یباش خبریب

 : گفت قبل از ترنیخشمگ.کردم نگاهش خاموش و ساکت

  ؟یتونیم کن فراموش رویسم بگن اگه_

 . کنم فراموشش توانستمینم اصال بودم، ریسم یمُرده کشته من که ستین

 ..!  بود دارخنده

 . کنهیم فرق ریسم منو یهیقض_

 : کرد زیر را چشمانش و گرفت خود به یتهاجم حالت

  ؟یندار دوستش مگه ؟یفرق چه_

 : گفتم کالفه

 ! دارم_

  داداش؟زن یکنینم درکم چرا پس_
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  کردم؟یم نگونهیا بودم عاشق هممن اگر

 ! نبودم یآدم نیچن اصالً؛ نداشت؛ امکان کردن؟ کوچک را خود ؟یزار و هیگر التماس؟

 ! هیچ به یچ یفهمینم که پات به ختهیر محبت داداشم اونقدر ای یستین یواقع عاشق تو ای_

 یکم ،یعصب و بدخلق! بود جالب. بودم شده بدهکار هم زیچ کی! رفت و گذاشت شده مات مرا. رفت و کرد یاخم

 یکم. است رفته هابرق صبح از شدم متوجه که اند؟نزده چرا را فونیآ کردم، تعجب. زد را در یکس که زدم قدم

 . دمیرس در به تا کردم تند را میهاقدم

 دنید با! مادرجون ذات مثل خانم، عمه ذات مثل من؛ قلب مثل بود، یمشک سر تا سر که اطیح بزرگ یآهن در

 : گفت و زد یگشاد لبخند. انداختم باال ییابرو خورده جا ،ءنسا

 . نکن قلنبه چشماتو ام،یم که گفتم شبید.. .اِوا_

 : گفتم و رفتم کنار در یجلو از

 ! تو بفرما_

 : چرخاند اطراف را سرش و زد کنارم تعارفیب

  اومد؟ ریسم_

 ! آره_

 به را راهش دوباره یحرف چیهیب و کرد یاخم دید هم با مارا که مادرجون. میرفت خانه داخل به باهم. داد تکان یسر

 . کرد کج آشپزخانه

 : گفت لب ریز ءنسا

 ! کنمینم حاللش شکست دلمو که نگاهش با.هاگوره لب مثال! چن_نچ_

 !هیجورنیا خودشم دختر با بابا، اخالقشه_

 :   گفت و دیپر نیپائ هاپله از شدت با نیرحسیام

  مامان؟ کو جورابام پس_

 : گفت من به رو و کرد تماشا موشکافانه را ءنسا. ستادیا دید که را ما

 . گشتیم دنبالت ریسم داداش_

 : گفت تعجب اء بنسا و آشپزخانه رفت
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  کنه؟ دایپ جوراباشو دیبا مامانش شده، گنده خرس_

 : انداختم باال یاشانه

 . هیمامان شیتیت_

 . بزنه صداش ریام نداره حق یکس بود؟ حساس چقدر اسمش سر ادتهی اَه. بزرگشه داداش اون مثل_

 . آخه چه تو به. داره یاخالق هی یهرکس ءنسا_

 . بابا شواسه سوزهیم دلم_

 : کردم نگاهش کالفه

 . داشت کارمیچ ریسم نمیبب برم تا نجایا نیبش فعال_

 !  بده قورتم مادرشوهرت ترسمیم ایب زود اما باشه،_

 : گفت عیسر که بروم خواستم. دادم تکان فأست عنوان به یسر

 . اریب هم یبود داده بهم قولشو که اتیطوس مانتو اون... جانا... جانا_

 : کردم نگاهش چپ _چپ

 ! تونمینم ریسم جلو کل، عقل_

 نگاهشان تعجب با و ختیر دلم اتاق یتو یرعلیام و ریسم دنید با کردم باز که را خواب اتاق در. رفتم باال عیسر

 یشتماشا حوصلهیب وارید به داده هیتک هم یرعلیام. بود دستش در یساک و بود ستادهیا کمد بغل ریسم. کردم

 . کردیم

 : گفت و شد حضورم متوجه عیسر ریسم

 . تو ایب ؟یستادیوا در دم چرا جانا_

 : گفتم بهت با. انداخت نیپائ را سرش و کرد یاخم یرعلیام

  شده؟یچ_

 : دیکش یآه ریسم

 . ریمال برم روز دو دیبا فقط! یچیه_

 : گفت و یرعلیام دست داد را چیسوئ
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 ! یرعلیام نکن لج ر،یبگ! شهیم اجتیاحت_

 شیکارها با یول شدمیم خالص دستش از یروز چند نکهیا با رفت،یم ادیز یکار سفر ریسم. دمیکش یقیعم نفس

 تحمل! رفتینم که بهتر همان. شدیم نگران روز هر و کردیم چک روز هر زد،یم زنگ روز هر و کردیم اموانهید

 : زد پس را دستش اخم با یرعلیام. بود شیکارها تحمل از ترراحت خودش

 ! رمیگیم دوستمو مال_

 : دیغر ریسم

 ...! ریام_

 : کرد اصالح را حرفش عیسر

 ! یرعلیام_

 : شد نیخشمگ یرعلیام

 . یدار اجیاحت بهش من از شتریب خودتم ریبگ. زوره کاراتم دِ_

 : گفت و گذاشت تخت یرو را ساک. کرد یپوف ریسم

 . رمیم آرش با من_

 : گفت و انداخت شده منگ من به ینگاه یرعلیام

 . بشه اجشیاحت دیشا داداش،زن به بده خب_

 : انداخت سمتم به ینگاه مین ریسم

 . ترسهیم یرانندگ از جانا نه،_

  نزند؟ را حرف نیا مردیم ریسم حاال! شدم نیخشمگ. کرد نگاهم تمسخر با و زد یشخندین یرعلیام

 : گفت تفاوتیب

 . یپرستیم که یهرک جون نده ریگ ریسم_

 خاص عطرش یبو. دیرقص امینیب ریز تلخش عطر یبو. کرد عبور کنارم از و کرده جاجابه دهنش یتو را اشآدامس

 ! خودش همانند درست. بود خوشبو و

 ...دمیکش یقیعم نفس ناخودآگاه

 . شد خارج اتاق از یرعلیام. دمیکش صورتم یرو را سردم دستان
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 : گفتم یاگرفته یصدا با

  ر؟یسم شدهیچ_

 : دیکش یپوف

 . شده عوض جامون ترشم،بزرگ برادر من انگار ده؛یمم دق یرعلیام نیا آخر یول! یچیه_

  ؟یداشت کارشیچ ،یشد حساس یادیز_

 : گفت و کاشت چپم دست یرو یابوسه. گرفت را دستانم و سمتم آمد

 . دارم کارتیچ یبگ بهتره_

 : گفتم و زدم یزورک یلبخند

  ؟یکار چه_

 . دیکش یقیعم نفس و برد فرو گردنم یتو را سرش و کرد بغلم

 ... نکهیا ،یباش خودت مواظب نکهیا_

 : گفتم یتند به و زدم شپس اخم با

 حفظم رو نایا ها؟ ،نذارم رونیب پا آژانس بدون نکهیا باشم، دسترس در قهیدق هر نکهیا نرم، ییجا اجازه بدون نکهیا_

 ! کن بس ر،یسم

 : گفت زدهبهت

 ...! جانا_

 : گفت و کرد محصورم ترسفت. میایب رونیب آغوشش از کردم یسع. کرد بغلم

 ! جانا آروم_

 : زدم یپوزخند یعصب

 . یکنیم امکالفه کارات با یدار_

 : گفت و کرد یاخم

  نگرانتم؟ بده کالفه؟_

 . تفاوته یکل کردن چِک و ینگران نیب .ستفاصله هافرسخ ترس و شک با ینگران نیب _
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 . دیکش اشیشانیپ به یدست یعصب و کرد میرها

 . دارم اعتماد تو به چشمام از شتریب من! نکن ریتفس یطورنیا خودت واسه منو داشتن دوست_

 ؟یک... شدیم باز آورخفقان قفس نیا درِ یک شدم؟یم رها یک اسارت؟ نیا شدیم تمام یک. دادم قورت را بغضم

 رفت؟ ادمی از کردن پرواز که یوقت

 : دمیکش داد و دمیکوب اشنهیس تخته پس مشت با 

 ! متنفرم کردنات چک از من ریسم هست؟ تو منو نیب یاعتماد ؟یدوغ چه یکشک چه ؟...کو_

 داد بلند. گرفت نفسم. فشرد و گرفت را دستم مچ. زد را چشمم گردنش یشده متورم رگ. کرد زیر را چشمانش

 : دیکش

 ... نداشتم اعتماد بهت اگه من دِ_

 : گفتم شده مات. خورد و نیمه نصفه را حرفش

  ؟یچ ینداشت اگه_

 ! ساکش یتو چپاند دهیند را لباس دست چند تیعصبان با. رفت کمد سمت به و زد مپس شدتبه

 : کردم تکرار دوباره بودم، کرده هنگ. زدینم قلبم

   ؟یچ ینداشت اگه ریسم_

 : گفتم لرزان و گرفت شدت بغضم. کرد تن به را پالتواش و بست را ساکش پیز

  ؟یچ ینداشت اگه_

 : دیغر رحمیب و انعطافیب. زد زل چشمانم در صاف و سمتم برگشت

 بزرگ و یاومد ایدنبه یقبرستون کدوم و یهست یقماش چه از دونستمیم... شناختمیم تویمفنگ مادر که من_

 ! یبش زنم گذاشتم که داشتم اعتماد بهت اونقدر داشتم، دوست اونقدر اما ؛یشد

 بدنم یحس نقاط کل چ،یه که قلبم. آمدیم ساعت "تاک_کیت"یصدا فقط رفت؛ فرو مطلق یسکوت یتو اتاق ناگهان

 همآن بودم، مُرده یاشک چشمان با ستادهیا. بودم مُرده ییگو نداشتم؛ نبض نداشتم، نفس... بود افتاده کار از

. زد زنگ میهاگوش... ساعت "تاک_کیت"دوباره. بود امرهیخ یمانیپش و بهت با هم خودش که شوهرم، یروروبه

... دیباریم وضعم و سر از حقارت. خورد اتاق بسته در به رفت، عقب عقب ریسم. شدینم اما بکشم نفس داشتمدوست

 ... بودن بدبخت.. بودن فیضع! یخوار و خفت! حقارت و حقارت و حقارت

 . رفت رونیب و کرد باز شدتبه را در ریسم
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 . فشردم را میگلو دست با. افتادم نیزم یرو جاهمان در، شدن دهیکوب یباصدا

  "! نه هیگر جانا" فشردم دست با را میموها "یکن هیگر دینبا تو جانا نه"

. گرفتم دستانم با را سرم... یوا! مادرم! مادرم... "تاک_کیت" "تاک_کیت".. .ساعت "تاک_کیت" یصدا هم باز

 . زد در به یاتقه یکس

 ... تقه کی

 ... تقه دو

 ... تقه سه

 ... تقه چهار

 ... پنج

 ... شش

 ... هفت

 من مهم. ستین مهم بود؟ کِه... شد باز در. است دردآور اشیآور ادی یحت گفت؟ چه من به قایدق ریسم! مادرم یوا

 . شدیم تباه داشت که امیزندگ و بودم من ام،یجوان و بودم

 ! داداش؟زن_

 نیخشمگ نبود، یعصب نداشت، پوزخند نداشت، تمسخر شیصدا شد؟یم مگر نشناسم؟ را یرعلیام یصدا شدیم مگر

 ! خدا یخداوند به... بود نگران شیصدا که قسم خدا یخداوند به. نبود

 . سوزاند را وجودم کل خواندیم را نامم که اشآرام یصدا

 ! شده؟یچ جانا_

 !  جانا گفت او. بود ییبایز اسم چه جانا! جانا گفت بایز چه... سوخت وجودم کل سوخت، قلبم

 ... برداشت را ریسم نیماش چیسوئ. رفت خواب تخت طرفبه و دیدزد را چشمانش د،ید را نگاهم تا... بردم باال را سرم

 داشته نگه چشمانم یتو را اشک قدرآن. بود کرده پر را اتاق یفضا دارشکش یهانفس یصدا. سوختیم چشمانم

 : گفت و کرد مکث یکم یرعلیام. شد بلند امیگوش امکیپ یصدا. کردیم درد چشمانم که بودم

  شده؟ دعوات ریسم با_

 : گفتم و کردم نگاهش نیخشمگ
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 ! نداره یربط تو به_

 : گفت و زد یصدادار پوزخند. کردیم درد بغض شدت از میگلو. شدم بلند جا از حرکت کی با

  ؟یریگیم پاچه چرا... خب_

 : دمیکش داد و کردم نگاهش انزجار با

 !  رونیب برو_

 .... زد زل چشمانم در یبد حالت با

 یالحظه یبرا ندارم؛ قلب یالحظه یبرا کنم احساس شد باعث بود هرچه... بود خشم بود، نفرت بود، نهیک دانمینم

 . اممُرده کردم احساس

 زمان. گرفتم دستانم انیم را سرم و کرده مهار شدت با را نفسم. رفت رونیب اتاق از و شد دور درهم یهااخم با

 !کنم فراموش را ریسم زیانگنفرت حرف تا. شوم مسلط خودم به تا بردیم

 حرکت کمد طرف به. دمیکش صورتم به یدست. شکست را قلبم حرفش با. زد آتشم حرفش با آمد،یم بدم او از کم

 . بدهم نسا دست به تا برداشتم را رنگم یطوس مانتو و کردم

 : گفتم و دادم دستش به را مانتو. رفتیم ور اشیگوش با و بود نشسته کاناپه یرو ییرایپذ یتو

  ؟یخوایم یچ گهید_

 : گفت و زد یلبخند

 ! نکنه درد دستت یچیه_

 : گفت و شد بلند شیجا از

 . داشتم الزمش خدابه. شدم مزاحمت دیببخش_

 : گفتم حوصله.یب

 ! نداره یاشکال_

 یرو آوردم پناه اتاق به. نکردم اشبدرقه هم در دم تا یحت که بودم حوصلهیب قدرآن. کرد یخداحافظ و زد یلبخند

 . بشنوم را خودم یهانفس یصدا آشکارا تا بود، بهتر دمیخوابیم. شدم ولو تخت

 ! بود بد چقدر. کردن مرگ یآرزو روز هر بود بد چقدر

*** 
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 از. بزند رونیب حلقم از خواستیم و دیکوبیم امنهیس و سر بر مهابایب قلبم. رفتم عقب به یقدم. آمد جلو یقدم

 : گفت و بست نقش لبانش یرو یوحشتناک لبخند. زدم نفسنفس وحشت

  بلرزه؟ یجورنیا جوجوم نمینب_

 یرو را دستانش. وارید به دمیچسب که رفتم عقب قدرآن. کردم نگاهش شده گشاد یچشمان با. دلم به زد چنگ ترس

 . کرد محصورم و گذاشت سرم یباال وارید

 . مُردم... زدم خی... ستادیا زمان نزد، قلبم

 : بود ترسناک و بم شیصدا. کرد نگاهم رهیخ رنگش یاقهوه و گرد چشمان با و کرد کج را سرش او و

 . جانا امیم یبر هرجا! یبر در دستم از یتونینم یدید_

 ... جلو یجلو... جلو. ..جلو آورد را سرش

 . رفتیم یاهیس چشمانم و بود شده خشک دهانم آب. زدیم همبه را حالم و خوردیم صورتم به شیهانفس

 . یکن فرار یتونینم. گیتزند به قفلم من_

 . آورد جلو را سرش حرکت کی با و

 آتش یکوره بدنم. بودم منگ و جیگ. دیلرزیم وجودم بند _بند. زدم چنگ پتو به دست با و دمیجه جا از زدهوحشت

 ! سوختمیم... سوختمیم... سوختمیم. بود بسته نقش امیشانیپ یرو یدرشت عرق. بود شده

 ایدن! دیترک خوابم یادآوری با و آورد فشار هم باز... آورد فشار... شد بزرگ... زد جوانه. زد شهیر من رحمیب بغض

 یتو شیصدا. دیچک امگونه یرو یاشک و بست نقش چشمانم یجلو اشچهره. بود شده تار و رهیت چشمانم یجلو

 : دیرقصیم مرگ ناقوس همانند گوشم

 ...! جانا امیم یبر هرجا! یبر در دستم از یتونینم یدید_

 ؟یکِ تا ؟یکِ تا ایخدا! بود سخت من یبرا دنیکش نفس چقدر ایخدا. دمیکش چشمانم به شدت با را چپم دست

 ! یاله امتحان شده اشهمه. باشم داشته آرامش. کنم یزندگ روز دو خواستم

 یحت که سوختیم یقدرآن میگلو. زدم کنار را بود دهیچسب بدنم به که را پتو و دادم تکان را جانمیب و لرزان بدن

 . بود شب کی... کردم نگاه را ساعت. شد بلند امیگوش امکیپ یصدا دوباره. بدهم قورت توانستمینم هم را دهانم آب

 . رساندم یگوش به را خودم حالیب و گرفتم وارید به را دستم درد، با. دیکشیم ریت ناجوانمردانه سرم. شدم بلند جا از

 لیس و بود ریسم. پاسخشیب یهاتماس و هاامکیپ لیس و بود ریسم. گرفت جان لبم گوشه پوزخند،

 شود؟ خوب حالم ببخشمش؟ کردم غلط کی با داشت انتظار و بود کرده تار و رهیت را قلبم حرفش با... شیهاالتماس
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 رنگ و شانیپر صورت. انداختم خود به نهیآ یتو ینگاه کردم سَر را شالم حالیب. بود نشناخته مرا هنوز پس

 و شدم خارج آسه آسه اتاق از لرزان یپاها و دست با. بود نزارم حال دهنده نشان امیاشک و سرخ چشمان و امدهیپر

 . است سرم پشت یکس کردم احساس که کنم روشن را چراغ خواستم و کردم ینیف. گرفتم شیپ در را آشپزخانه راه

 بود؟ آنجا یکس چه. آمدیم نَفس_نَفس یصدا. بود معلوم یکیتار یهیسا. کردم نگاه را سرم پشت و برگشتم ترس با

 ترس با که بود فیضع ناشناخته حس قدرآن اما شناخت، را هازدن نفس_نفس یصدا قلبم ته کوچک یانقطه و

 ترپررنگ ییگو قلبم ته حس و شد، انینما مقابلم که بود یرعلیام کلیه و شد روشن چراغ که بکشم یغیج خواستم

 یجلو را دستم و دمیکش ینیه وحشتزده. نبود خودم دست حرکاتم اما کرد؛ ینیریش از پر را وجودم تمام و شد

 . دوخت امیاشک چشمان در را سُرخش چشمان. گذاشتم دهانم

 : بود گرفته یکم شیصدا انگار

  داداش؟زن یکنیم کاریچ نجایا_

 : کرد نگاهم موشکافانه و کرد زیر را چشمانش. دمیکش یقیعم نفس

  خوبه؟ حالت_

 صبح نبود مهم اصال چرا؛ دانمینم قسم خدا یخداوند به! شدمیم زدهجانیه دمیدیم را او هروقت چرا دانمینم

 ! یریگیم پاچه بود گفته من به او و بودم کرده نگاه انزجار با را او من و میکرد دعوا

 : کرد کج را سرش و زد یقیعم شخندین

 . بود نگرانت نجا،یا زد زنگ چندبار ریسم_

 : میبگو اخم با شد باعث و رفت و دیکش پر خوب یهاحس تمام آمد که ریسم اسم

  د؟یبترسون آدمو دفعه هر دیدار عادت شما_

 ! گستاخ مجهول نیا بود کرده رییتغ شما به تو از دوباره و

 . شود وارد کامل تا رفتم کنار آشپزخانه چهارچوپ انیم از. انداخت باال یاشانه

  دیشیم آشپزخونه وارد روح نیعِ یشب نصفه نداره یربط من به_

 . بودم شده شما من باز و

 . ندارم خوردنم آب حق اونوقت آها_

 : گفت و دیخند غش_غش. بود شنگول یلیخ انگار

 ...خدا یا ترسه؟یم یرانندگ از آدم مگه! ییترسو اما ،یدار_
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 به حرص با. نکنم بارش درشت تا گرفتم دندان به را لبم. کنم کارچه تیعصبان از دانستمینم. گرفت شدت اشخنده

 : گفتم و دمیکش رونیب خچالی از را آب پارچ و رفتم خچالی سمت

 . دیببخش گهید_

  شده؟ دعوات ریسم با_

 ! داشت؟ یربط چه او به. سوختیم هم هنوز میگلو. دادم قورت را دهانم آب و شد منقبض صورتم عضالت

 درهم را ام چهره. شد هم بدتر چ،یه که بهتر میگلو سوزش خوردم، آب از یاجرعه و ختمیر وانیل یتو را آب

 : گفت و کرد یاسرفه.کردم

 . دمیفهم_

 . خوردم آب از یگرید یجرعه. کرد نگاهم موشکافانه و گذاشت زیم یرو را سرش

  ؟یکن درست زبون گاو گُل کمهی یبلد_

 : گفتم شده گِرد یچشمان با

 ! یچ واسه_

 : فشرد را چشمانش

 ! ترکهیم داره سرم_

  خوبه؟ سردرد واسه زبون گاو گُل مگه_

 : گفت یعصب

 . رمیمیم دارم ؟یکن درست یتونیم کنه،یم آرومم یلیخ آره،_

 . نتیکاب یرو را وانیل و گذاشتم خچالی یتو را پارچ. دمیکش باال ضرب کی را آب

 شدم منصرف خونش رنگ به چشمان دنید با چرا دانمینم اما کنم عشیضا و بروم او به توجهیب و خونسرد خواستم

 . ستادمیا و

 : گفتم فکریب

  ؟یبش خوب بدم ماساژش تواس یخوایم_

 !  جاخورد کردم احساس

 : گفتم و رفتم طرفش به
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 . شهیم خوب دمیم ماساژ کنهیم عود گرنشیم هرموقع رمیسم_

 : گفتم و نشستم کنارش یصندل یرو

 ! بدم ماساژش تواس تا زیم یرو بذار سرتو_

 نفس و گذاشت زیم یرو را سرش چرا و چونیب و بست را چشمانش! شد نیپائ و باال که را شیگلو بیس دمید من و

 !بکنم یغلط چه خواستمیم دمیفهم تازه من و دیکش یقیعم

 ...! غیدر اما بخرم، آرامش یکم تا دمیکش یقیعم نفس هم من 

 تالشم تمام! اشقهیشق دادن ماساژ به کردم شروع. دمیبلع را دهانم آب و رساندم اشقهیشق به نهیطمان با را دستانم

 هم خودم دستان که دمید یشگفت با و دیلغز شیهاپلک. کنم خوب را سردردش ممکن شکل نیبهتر به تا کردم را

 امنهیس وارید و در به هااحمق همانند را خودش قلبم یرعلیام سیخ یشانیپ دنید با. لرزدیم یامسخره طوربه

 . دیکوب

 . دمیکش دست... دارکش میهانفس و شد نیپائ و باال امنهیس یقفسه که یطوربه

 : گفت اخم با کند نگاه چشمانم به آنکه بدون. شد رهیخ زیم یرو گلدان به. برداشت زیم یرو از را سرش هم او

  شه؟یم خوب ماساژ نیا با ریسم واقعا! مسخره چه_

 : دمیغر لب ریز و شدم خشک.زد یپوزخند

 . اقتیلیب_

 : گفت یپروئ کمال با. شدم بلند یصندل از

 ! کنهیم درد سرم. برام کن درست زبون گاو گل وانیل هی برو_

 ! او از بدتر هم من کرد،ینم نگاه چشمانم به هم هنوز اما

 : گفتم کردمیم نگاه آشپزخانه یاقهوه یهاکیسرام درز به کهیدرحال

  ؟یدونستیم! یزک یگفت پا سنگ به تو_

 ! شهیم خوشمزه یلیخ یطورنیا خورم،یم نیریش زبونو گاو گل من_

 ! کنم درست ستمین بلد من اما_

 .زدیم تند یامسخره طوربه قلبم کهیدرحال رفتم، رونیب به آشپزخانه از یفور دمینشن جانبش از یجواب یوقت و
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 اما کرده نابودم حرفش با ریسم است درست. دمیکش یآه بود؛ رفته در دستم از هم مکان و زمان بود، شده صبح

 من عاشق ریسم بکنم؛ توانستم شودیم کارها یلیخ. شودینم درست یزیچ کردن بغل غم یزانو با کرد، یزندگ دیبا

 ! برنده برگ یعنی نیا و است

! بود مهناز شماره اما باشد، ریسم زدم حدس. خورد زنگ امیگوش که دادم صفا صورتم به یکم. زدم یطانیش لبخند

 : دادم جواب سرعت به و زدم را اتصال یدکمه عیسر. شد شل میپاها و گرفت آتش قلبم! محمد خواهر... مهناز

  بله؟_

 . سالم_

 ! بود دوستم او داشتم، دوستش اما بودم؛ فیضع قدرآن که بود بد چقدر. نشستم تخت یرو

 . سالم_

 . نمتیبب خوامیم_

 : گفتم و زدم چنگ را تخت

  شه؟یم درست هم یزیچ مگه چرا؟_

 ! یبخوا اگه البته آره؛_

 . بشه که یخواینم تو اما خوام،یم من_

 : گفت عیسر

 ! جانا ستین حرفا نیا وقت االن_

 : گفتم آرام

 . بده آدرس_

 !  پارک همون. یمیقد یمحله ایب_

 : دادم قورت را دهانم آب

 . باشه_

 ! خداحافظ_

 ... متمد بوق و
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. شدم خارج اتاق از. دمیپوش یگرم لباس بود سرد هوا چون و ندادم محلش زد،یم تند قلبم. شدم بلند میجا از عیسر

 ! کند ریبخ خدا که مادرجون مخصوصا نشوم، روروبه یکس با که کردمیم خدا خدا دل در. برداشتم تند را میهاقدم

  بود؛ شده سِر میپاها و دست. گرفتم یتاکس عجله با و رفتم رونیب خانه از

. شدم ادهیپ یتاکس از و کردم حساب را پول عجله با. میبود راه یتو ساعت مین بایتقر. داشت نگه پارک یجلو یتاکس

 . شد آوار سرم بر بد و خوب یهاخاطره تمام و شدم پارک وارد

 نشستم یشگیهم مکتین یرو. نشاندیم چشمانم بر را اشک یرحمیب با که ییهاخاطره. بود شتریب بدش یهاخاطره

 دیرسیم دادم به که بود مهناز... آوردمیم پناه نجایا به شدمیم یعصب مادرم از که موقع هر. انداختم نیپائ را سرم و

 . فرستادم رونیب شدت با را نفس. کردیم آرامم! دادیم امیدلدار و

 !خانم؟ جانا ن،یبب نجارویا... هبَ_ بَه_

 نبود یژنیاکس... نبود دنیبلع یبرا یژنیاکس. نشست امیشانیپ یرو سرد عرق! دیترک مغزم یتو یساعت بمب ییگو

 ... نه نشناخت؟ را صدا نیا شدیم مگر... دنیکش نفس یبرا نبود یژنیاکس... اتیح یادامه یبرا

 : دمینال

 ! نه؟ خوابه، هی نمیا. ستین وقتش االن...! خدا نه_

 : ختیر همبه را میباورها یهمه نحسش یصدا دوباره اما

 ! آشنا امسال دوست، پارسال_

 که یهمان. زد پَس مرا. کرد انتیخ که یهمان. کند رانیو را امیزندگ یروز بود داده قول که یهمان! بود محمد نیا

 .  مهناز برادر... امیقبل نامزد ،یناظر محمد. خواستمشیم ها احمق مثل یروز

 . بود نشده عوض پارک؛ رنگ ینارنج یآهن مکتین به زدم چنگ دست با

 بلکه عشق، یرو از نه. رودینم خاطرم از وقتچیه که رنگ یاقهوه و گرد یچشمان متوسط، قد. بود یشکل همان

 : گفت و انداخت ابانیخ به مرا و دیکش و گرفت را دستم و بود نفرت از مملو چشمانش که یروز درست! نفرت

  ".جانا یخورینم دردم به گهید"_

 : آمد جلو به یقدم و زدم پلک

  زم؟یعز یخوب_

 . انداختم او به یبد نگاه و شدم منجز زمشیعز گفت با

 ! یکنیم تعجب دنمید از انقدر دونستمینم_
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 : گفتم و شد جمع انزجار از صورتم. زد یمحو لبخند

 ! یعوض خورهیم مهبه ازت حالم_

 : بخورد نیچ چشمانش یگوشه شد باعث و دیخند

 داخل کنم فرو سرمو که شده؛ تنگ خوشرنگت و سرکش یچشما واسه دلم... مایقد مثل خوامتیم هنوزم من اما_

 . تیشمیابر یموها

 تواندیم چقدر آدم کی. نداشت اندازه و حد او از نفرتم. دمیلرزیم وضوح به. شدم بلند جا از و زدم چنگ را فمیک

 باشد؟ حیوق و پست

 : گفت و آورد جلو میتسل نشانه به را دستش

 !  یدار شوهر زنِ هی تو نبود حواسم دیببخش ار،ین جوش حاال خب_

 : دمیغر

 . دیهم لنگه تونجفت کردم،یم اشتباه من بعد، واسه بمونه حرومتم به نمک خواهر اون حساب! گمشو فقط_

 : گفت خونسرد و زد یلبخند

 . بهترونه ما از شوهرت دمیشن _

 . کن گمیم زندگ از گورتو محمد، گمشو فقط_

 : کرد زانیآو کتینم پشت را دستش و نشست. رفت کتینم سمت و داد تکان سر

  ؟یداشت نامزد قبال دونهیم_

 .باشد دهیپر یمرو و رنگ زدم حدس. کردم نگاهش شده مات! زدم خی

 ... یایب راه باهام اگه گم،ینم بهش که من خب یول_

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس. کنم چه تیعصبان از دانستمینم. دیترکیم درد از داشت سرم

 ...! کن ولم...! بردار دست زنه،یم همبه حالمو اسمتم_

 دیفهمینم چرا مُرده؟ میبرا دیفهمینم چرا داشت؟یبرنم سرم از دست چرا خواست؟یم من از چه بود؟ که بشر نیا

  شد؟یم مگر اما باشم؛ خونسرد کردم یسع بود؟ زیانگنفرت قدرآن چرا متاهلم؟ من

 !  ارین در یبازمسخره همهنیا پس ،یکرد انتیخ و یزد مپس که یبود تو نیا! بردار سرم از دست_

 : گفت و کرد گرد را چشمانش
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 تو یپریم یدید منو یوقت و یکنیم فراموش رو نایا یهمه که یدار دوستم اونقدر کردمیم فکر من ادته؟ی هنوز_

 ...! مایقد ادی به بغلم ایب من، یجانا نشده رید هم حاال. آغوشم

 عیسر اما آمد باال اممعده اتیمحتو. بستم درد از را چشمانم. اورمیب باال امخورده را هرچه خواهمیم کردم احساس

 .خوردیم همبه داشت حالم. دادم قورتش

 . شدم اشرهیخ نشسته خون به چشمان با

 . نجایا ایب... جانا خوادینم کردن فکر_

 . کرد اشاره ششآغو به دست با و

 : گفتم نفرت با

  ؟یریبم یکنینم یسع چرا_

 ! دانستینم. زند یم همبه را حالم چقدر شیهاخنده دانستینم... دیخند بازهم... دیخند

 ! ملوسک نکن ناز_

 : گفت که بروم خواستم انداختم، دوشم یرو را فمیک حرص با

 ! بترس من از پس ؛یکرد پنهون شوهرت از منو مخصوصا رو اتگذشته که ییتو نیا. ندارم یپنهون زیچ من_

 که یبدبخت هی فقط ؛یستین یچیه تو. یناظر محمد ترسمینم ازت من ؟یبکن یتونینم یغلط چیه یفهمینم چرا_

 ! سوزهیم شواس دلم یلیخ

 . دمیترسیم هم یلیخ دم،یترسیم او از! سگ مثل گفتمیم دروغ

 : گفت و زد یچشمک دیکاویم را کلمیه فشیکث نگاه با کهیدرحال

 !  یریکب جانا خانم دید میخواه_

 : گفت وارزمزمه و داد تکان سر ترسناک

 ... دید میخواه_

 : زد داد بلند یصدا با. ندانستم زیجا را ماندن. دیلرز تنم

 . گذرمینم... گذرمینم ازت من! باش منتظرم جا همه! جانا باش منتظرم_

 : دیکش ادیفر بلندتر

 ! نجاستیا جات تهش تو کن، فرو کرت یگوشا تو خوب! بفهم نویا گذرم،ینم_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

131 
 

 : دمیغر اشک و حرص با و دیترک بغضم. برداشتم تندتر را میهاقدم

! کن ولم ،یندار من اسم به یابنده کن فکر اصال دم؛یبر گهید تونمینم گهید !کن تمومش... بسه! خدا بسه... بسه_"

  ".تونمینم گهید

 : گفتم راننده به آلودبغض یصدا با و دادم تکان دست یتاکس یبرا. گرفت شدت میهااشک

 . هیدیسع برو آقا_

 : خوردیم زنگ گوشم یتو شیصدا! دمیشنیم را قلبم یصدا. چسباندم شهیش به را سرم

  "...گذرمینم ازت من"_

  "؟یدیفهم گذرمینم"_

  "!باش منتظرم_"

  "...جا همه"_

 ریسم اگر شدیم چه. بود ینشدن یتمام من یهایبدبخت. دادم خودم به یتکان قراریب. دیترکیم داشت درد از سرم

 . شدمیم تربدبخت و گذاشتیم اجرا به را میهاسفته و چک مادرجون هم بعد! دادیم طالقم د؟یفهمیم

 !من یزندگان رنگ. بود من یروزها رنگ یاهیس از باالتر هم دیشا بود؟ نبود، یرنگ که یاهیس از باالتر

 و کردم آسمان به رو را سرم. دمیلرزیم درونم از دادم راه دلم به را وحشت و کردم فکر جور هزار خانه به دنیرس تا

 : گفتم

  "!خدا بگذرون ریخ به خودت"-

 و یرعلیام مادرجون،. شدم خانه وارد و کردم باز را در. میخدا و خودم با نبود، مشخص هم خودم با فمیتکل

 عیسر مادرجون که کنم فرار خواستم و زدم یپوزخند. کردندیم تماشا فوتبال و بودند نشسته کاناپه یرو نیرحسیام

 : گفت و دید مرا

 ! نجایا ایب جانا_

 فوتبال یتماشا محو که هم نیرحسیام و کند بلند سر نداد زحمت یحت یرعلیام. برگشتم کالفه و کردم یپوف

 : گفت مادرجون.بود

   ؟یبود کجا_

 نشد، رمیدستگ یزیچ یوقت. بدانم را قصدش تا کردم زیر را چشمانم. بپرسد را سوال نیا هانیا یجلو کردمینم فکر

 : گفتم و انداختم باال یاشانه
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 . یخور هوا بودم رفته_

 . کجاست زنش بگم بهش دونستمینم نگرانته، و اومده االن ریسم ؛یریم کجا بگو بهم قبلش_

 : کرد اشاره باال به. نداشتم را اشحوصله واقعا بود؟ آمده ر؟یسم

 . اتاقتونه تو_

 : درآوردم را شیادا لب ریز و رفتم باال هاپله از یحرف چیه بدون و کردم جاجابه امشانه یرو را فمیک

 !  نگرانته_

. دیپر شیجا از عیسر دیشن را در یصدا تا. بود گرفته دستانش انیم را سرش و بود نشسته کاناپه یرو. رفتم اتاق به

 به اشگرفته یصدا. درآوردم را شالم و رفته کمد سمت به ندازم،یب جانبش به ینگاه مین نکهیا بدون او، به توجهیب

 . کردم اخم و دیرس گوشم

 ...! جانا_

 ! نبود هم دروغ البته منزجرم؛ نجایا وجودش از که دادم نشان یجور را امافهیق و کرده باز را مانتوام یهادکمه

 : شد قبل از ترگرفته شیصدا

 معذرت من جانا... یلیخ بود، بد یلیخ حالم. نداشتم قرار و آروم بدازم، هم رو چشم نتونستم شبید خدابه_

 ! دلم زیعز ببخش کنو یخانم تو زدم، ربطیب حرف هی و کردم اشتباه واقعا کردم، اشتباه دونمیم! خوامیم

 : داشت خش شیصدا. دمیکش رونیب تن از خشونت با را مانتوام

 . بمونم و ارمیب طاقت نتونستم د،یکشیم طول هفته هی کارم_

 و زدم یپوزخند. بود بسته یرنگ دیسف باند با را راستش دست. برگشتم یشسوبه و کمد داخل کرد پرت را اممانتوم

 : گفتم

 . یگفت بهم یچ کنم فراموش تونمینم! یکرد بد. ریسم شهینم جمع شده ختهیر که یآب_

 : گفتم و دادم قرار شیجلو ستیا ینشانه به را دستم عیسر که شد ترکینزد

 . ندارم اتومسخره یهاهیتوج یحوصله که بده حالم انقدر! این جلو ریسم_

 یرو آشفته و دهیژول شیموها و بود دهیپوش یمشک پا تا سر .فشرد همبه را چشمانش و دیکش یقیعم نفس

 را زیچ آن مادرانشان و خواهندیم یزیچ مادرانشان از که افتادم ساله پنج_چهار یهابچه ادی.بود ختهیر اشیشانیپ

 . کنندیم شانیدعوا و دهندینم
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 : گفتم تمسخر با

 . یدونستیم منو یلعنت طیشرا که تو کن، ازدواج من با کردمیم التماس هرروز که بودم من انگار_

 . دیکش اشیشانیپ به یدست و گرفت دندان به را اشییباال لب

 : دادم ادامه

 ... زدم دلتو اگه_

 : گفت و گذاشت لبانم یرو عیسر را اشاشاره انگشت

 ! سیه_

 : گفت و چشمانم در شد رهیخ. شدم ساکت

 . کنم یزندگ تونمینم تو بدون که دونمیم نویا فقط من! حقمه... بگو یگیم یهرچ_

 : دمیغر و دمیکش کنار را سرم

 . خورهیم اتعمه درد به شهمه ده؛یم آزارم اتعالقه ابراز نوع داشتنت، دوست_

 : گفت آرامش با

 . میکن دعوا خوامینم_

  رم؟یبگ خون خفه و نگم یچیه پس_

 . نگفتم نویا من_

 : باال بردم یکم را میصدا

 ! سرم تو یبزن ویمکوفت گذشته شد دعوامون که وقتم هر... آره... آره_

 ترمحکم. کنم جدا قدرتمندش دستان از را میبازو کردم یسع. دیکش خود طرف به مرا و گرفت محکم را میبازو

 . بزنم شپس نداشتم را زورش. آغوشش سمت کرد پرتم و گرفت

 : گفتم و کردم تقال حرص با

 ! کن ولم ریسم_

 : گفت یاشده بم یصدا باو  دیکش قیعم نفس و کرد فرو گردنم در اشیشگیهم عادت به را سرش

 . یمونیم جانیهم دمت،یبخش ینگ تا... ینش آروم تا... کنمینم ولت_
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 : گفتم یعصب

 ! بخشمتینم شد طورنیا که حاال اصال زوره؛ زتیچ همه... نهیهم! گهید نهیهم_

 : زدم لب لجباز یدخترها همانند و

 ! ت... م... ش... خ... ب... ی... م... ن_

 ! خواهم یم چه ریسم جان از ام،یزندگ جان از خودم، جان از دانستمینم هم خودم

 : گفت و دیبوس آرام را امگونه

 ! یببخش دیبا_

 . ستادمیا حرکتیب و زدم یتلخ پوزخند

 ! یدادیم هاموامکیپ جواب حداقل شدم، ریپ سالکی قد شبه هی_

 وجود هم ریسم از ترکوتاه یوارید. کنم یخال را حرصم و اورمیب در حرص... رمیبگ بهانه... کنم لج داشتم دوست

 ! مهربان و صبور ریسم. نداشت

 ! بدم جواب نداشتم دوست_

 ! بود تلخ و تند که زد،یم قهقهه هامجنون مانند که یرعلیام برعکس.. .بود آرام شهیهم. دیخند آرام

 . شود رونیب سرم از فکرش تا دادم تکان را سرم آرام

 : کرد زمزمه و دیکش لبم یگوشه به یدست

 ! یکردینم تمیاذ همه نیا دارم دوستت چقدر یدونستیم اگه_

 !فرصت نیبهتر! بود وقتش حاال. گرفت رنگ میهالب یرو یطانیش لبخند و زد جرقه سرم در یفکر ناگهان

 : دمیکش یآه و کردم آرام را میصدا

 ! ید ینم گوش حرفام به وقتچیه که دهیفا چه اما دارم، دوستت منم_

 خوشحالش یصدا. خوردیم گردنم و گوش به گرمش یهانفس. داد فشارم سخت و سفت و شد شتریب دستانش فشار

 : آمد

 ! کن تر لب فقط تو. نده که هیک بخواه، جون تو جانا_

 : کردم مظلوم را میصدا
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 . سرکار برم بذار پس_

 : گفتم عیسر و زدم چنگ را راهنشیپ که کند ولم خواست

 ... حرفه فقط حرفات یدید_

 : گفتم یلوند و آرام لحن با و دمیکش پشتش آرام را دستم بعد

 کار اونجا زنت عنوانبه دفعهنیا. یشمیپ شهیهم سابق مثل کنم،یم کار خودتون شرکت تو امیم اصال زم،یعز_

 نه خوام،یم پول نه من بخوام؟ یهرچ ینگفت مگه ر،یسم. هستم خودم مواظب من شه،ینم مزاحمم یکس. کنمیم

 یاریب نه که ارین نه ریسم. رمیبگ هیروح کم هی تا ام،یب در یکنواختی نیا از کمهی تا کنم کار اونجا خوامیم فقط طال،

 . کنمیم شک یزد که ییحرفا به ت،یمردونگ به

 را چشمانش اما نم؛یبب را میحرفا ریتاث تا چشمانش در زدم زل. دمیبوس را اشگونه و شدم بلند پا پاشنه یرو بعد

 . دیکش یقیعم نفس و بست

  ؟یدیبخش منو بگو اول_

 . آره_

 . برو پس_

 . دمیبوس را اشگونه و شدم خم یخوشحال با بارنیاول یبرا و زدم دل ته از یلبخند

 : گفت و زد دل ته از یلبخند! شد باران ستاره چشماتش ییگو

 . جانا زمیریم پات به هم رو ایدن باش، مهربون من با کمهی فقط تو_

 را کردنم خفه قصد و شد دهیچیپ گردنم دور ینامرئ نخ مانند وجدانعذاب. کردم نگاهش مات و شد خشک لبخندم

 . داشت

... دانستینم را مادرش و من قرار و قول... دانستینم را خودش به نسبت حسم... شناختینم مرا! ریسم چارهیب

 ! ونیلیم ده فقط ام؛شده زنش تومان ونیلیم ده با فقط دانستینم

  شد؟یچ_

 : دادم تکان سر

 ! یچیه... یچیه_

 . زدم یلبخند و
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  شرکت؟ یایم یک از_

 . فردا پس از. کنم دیخر برم خوامیم فردا فعال_

 . دنبالت امیم خودمم رسونمت،یم خودم فردا پس باشه،_

 سر ردینگ پس را حرفش و نشود حساس نکهیا یبرا... اشیشگیهم یهاحرف آورمتیم و برمتیم! شد شروع باز

 ! ساختمیم طیشرا نیا با دیبا فعال دادم؛ تکان

 یبرا مناسب شلوار و مانتو دست چند و رفتمیم دیخر به زودتر داشتم دوست شدم، داریب خواب از سرحال صبح

 ! داشتم کار چقدر که یوا. دمیخریم شرکت به رفتن

 فوتبال اطیح در داشتند وانهید دو و آمدیم باران نمنم. دمیکش قیعم ینفس و کردم باز را پنجره. بود دهیخواب ریسم

 : گفتیم و بود کرده باز را دستانش و بود شنگول و شاد یرعلیام! یرعلیام و نیرحسیام. کردندیم یباز

 . بابا بخون روست در برو ایب ؟یبزن گل من به یخوایم تو جوجه، آخه دِ_

 : گفت نمیرحسیام

 . شمرنیم زیپائ آخر هم رو جوجه جوجه؟ یگینم مگه_

 . رو توپ اون کن شوت بزن، حرف کم. زهیپائ اولِ که فعال_

 : گفتم و ریسم سمت رفتم و دمیکش کنار پنجره از رد،یبگ شهیهم مثل را مچم نکهیا از قبل. زدم یلبخند ناخودآگاه

 . شد رید ر،یسم شو داریب_

 !گذاردیم ریتأث امهیروح در قدرنیا رفتن کار سر کی دانستمینم. شدم آماده و زدم مسواک

 دمیپوش شیرو هم را بنفشم چرم کت. بلند و کلفت بافت کی با رنگ یمشک و تنگ کتان شلوار. کردم چک را خودم

 ریسم! زدم یضیعر لبخند ذوق با. گرفتم دوش عطر با و کردم شیآرا وسواس با. کردم سرم هم را بافتم شال و

 : گفت یاگرفته یصدا با. خاراندیم را سرش و بود نشسته تخت یرو حالیب

  جانا؟ شدهیچ_

 ! برم خودم یاینم اگه د؛یخر برم دیبا گه،ید شو بلند_

 : گفت هم در یهااخم با و شد بلند شیجا از عیسر

 ! کار سر برم دیبا خودمم. شدم بلند! خب لیخ_

 : گفتم و برداشتم را فمیک. رفت ییدستشو سمتبه و دیکش یاازهیخم
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 . بخورم صبحونه آشپزخونه رمیم من پس_

 . اومدم برو_

 یلبخند.شدم نهیس به نهیس مهسا با شوم آشپزخانه وارد خواستم تا. رفتم آشپزخانه سمت به و آمدم رونیب اتاق از

 : گفت و زد

  داداش؟زن یخوب سالم_

 : گفتم و اوردمین خودم یرو به. بود انداخته نیپائ را سرش و داشت شرم چشمانش

  عجله؟ نیا با کجا خوبم،_

 ! شده رمید دانشگاه، رمیم_

 . همراهت به خدا برو_

 و سالم. بودند خوردن صبحانه مشغول جونآقا و مادرجون شدم، آشپزخانه وارد. رفت و کرد ترپرنگ را لبخندش

! درک به! نبود مهم میبرا. اوردین هم باال را سرش ٰ  یحت مادرجون اما داد؛ را جوابم آقاجون... گفتم یریبخ صبح

 : گفت آقاجون.کردم درست خودم یبرا یالقمه و نشستم زیم سر و ختمیر یچا خودم یبرا و رفتم یعاد یلیخ

  دخترم؟ خبر چه_

 . آقاجون کنم کار شرکت امیب فردا از قراره_

 . گرفت رنگ لبخندم. شد سخت و سفت صورتش عضالت. نمیبب را العملشعکس تا کردم نگاه مادرجون به عیسر

 . خونه تو نهیبش دینبا زن ؛یکنیم یکار خوب_

 : گفتم یدرآور حرص لحن با. کرد نگاهم خشم با مادرجون

  زم؟یبر یچا براتون مادرجون_

 : گفت یعصب و فشرد فنجانش دور را دستش

 ! نکرده الزم_

 : گفت و دیکش هورت را شیچا آقاجون. انداختم باال یاشانه لبخند با

  دونه؟یم ریسم_

 . برگشت سمتم به عیسر مادرجون

 . دونهیم بله_
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 : آمدیم نیرحسیام بلند یصدا

 !  هایشد عیضا خوب یرعلیام_

 : گفت و شد وارد سرش پشت هم یرعلیام شد، آشپزخانه وارد خنده با و

 !  برم روتو ،یخورد همهنیا. جقله نزن مفت حرف_

 خوش جا فرمش خوش یابروها انیم یظیغل اخم و شد جمع لبخندش افتاد من به نگاهش تا یرعلیام چرا دانمینم

  سم؟ ای داشتم شاخ انداختم، خود به ینگاه تعجب با. کرد

 : گفت سفأت با مادرجون و نشستند زیم سر دو هر

  ؟یشد بچه مگه سالتهیس یرعلیام رفته؟ کجا عقلتون کنن؟یم یباز فوتبال بارون تو آخه! توروخدا کن نگاه_

 : گفت اعتراض با و برداشت میجلو از را امیچا تمام ییپررو با نیرحسیام

 . گهید دینگ داد، ما به یحال هی و خورد سنگ به سرش زهرمار برج نیا حاال_

 : گفت یتند به آقاجون

   ه؟یچ داد ما به یحال هی! نیرحسیام بزن حرف درست_

 یصندل یرو یخاص ژیپرست با هم یرعلیام. داد تکان سر سفأت با مادرجون و شد زانیآو اشولوچهلب نیرحسیام

 : گفتم و کردم نیرحسیام به رو. بود گذاشته زیم یرو هم را دستانش از یکیو  بود داده لم یغذاخور

 . بده امویچا_

 . داداشزن الیخیب_

 : گفتم عیسر است متنفر یدهن از شدت به دانستمیم. خورد و برد لبش کینزد را یچا و

 . بود یدهن یول_

 : گفت یعصب یرعلیام. کرد سرفه به شروع و کرده تف زیم یرو انزجار با را بود دهنش یتو هرچه

 ! کثافت...! اَه_

 از آقاجون. کرد نگاهم اخم با نیرحسیام و دمیخند غش_غش. شد بلند شیجا از و داد تکان سر تاسف با آقاجون

 : گفت مادرجون و شد خارج آشپزخانه

 ! بشور صورتتو برو پاشو_

 : دیغر مادرجون. رفت ییظرفشو نکیس سمت به و شد بلند جا از عیمط نیرحسیام
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 ! ییدستشو برو... نه نجایا_

 . باو کن ول اَه_

 ریسم که انداختم دستم مچ ساعت به ینگاه کالفه. بود خواندن روزنامه مشغول. انداختم یرعلیام به ینگاه مین

 . شد آشپزخانه وارد زده عطر و پیخوشت

 : گفت و گذاشت امشانه یرو را دستش ام،یصندل سمت آمد. گرفت جواب و داد سالم

 . یبود گذاشته جا رو تیگوش_

 : گفتم و گرفتم دستش از را یگوش

 ! یمرس بود، رفته ادمی _

 : گفت وارپچ_پچ گوشم در و شد خم و زد یقیعم لبخند

 ! دارم دوستت_

 : گفت و کرد پرت زیم یرو را روزنامه تیعصبان با یرعلیام. زدم یمصنوع یلبخند

 ! سنینویم وپرتچرت یخبرا تو نیا اشهمه_

 یم امزدهشگفت شیرفتارها هرروز چرا دانمینم است، وانهید دانستمیم کهمن! داشت کم کردم، نگاهش بهت با

  کرد؟

 : دیخند ریسم

 ! نکن فیکث رو خونت_

 : گفت مادرجون. کرد اخم یرعلیام

 ! بخور صبحونه تواس زمیبر یچا نیبش ریسم_

 . من هم شده رشید جانا هم م،یبر دیبا نه،_

 : کرد اخم مادرجون

 ! کن ولش حاال_

 . بلندشو جانا شه،ینم نه_

 : گفت یرعلیام به رو و داد یسالم ریسم به و شد آشپزخانه وارد آقاجون. شدم بلند میجا از و زدم یلبخند
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 . دارم کارت شرکت ایب امروز یرعلیام_

 : گفت و شد بلند جا از یعصب یرعلیام

 ! ذارمینم اونجا پامو من_

 . واجبه کارم ایب! اهلل اال الاهلل.. یپسره دِ_

 ! امینم_

 : دیغر آقاجونبیرون رفت. آشپزخانه از و

 . شد نیا که کردم اشتباه راهو یکجا دونمینم_

 : گفت طعنه با مادرجون

 .ستین مشخص آقا، حاج دیکرد ادیز که کار واهلل_

 . میرفت رونیب و میکرد لب ریز یخداحافظ. "میبر" که کرد اشاره سر با ریسم

 پرسید: ریسم

  پاساژ؟ کدوم_

 . بهتره اونجا م،یمر پاساژ_

 ! چشم_

 گفت: رساند مرا یوقت

 . یبزن زنگ هیکاف رسونم،یم خودمو یول کشهیم طول کمهی کارم_

 . رمیگیم آژانس_

 : شد تند

 . دنبالت امیم خودم گفتم_

 امتحان دمیدیم که را هرچه ذوق با. کنم شروع کجا از دیبا دانستمینم. رفتم پاساژ به و شدم ادهیپ نیماش از

 دو بایتقر! بود یخوب حس داشتن پول! بود یخوب حس. دمشیخریم ندازمیب ینگاه متشیق به آنکه بدون و کردمیم

 شتریب شدتش یکم باران. شدم خارج پاساژ از و دادم انجام را ازمین مورد یدهایخر یهمه. زدم دور را پاساژ ساعت

 . بود شده
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 امیشانیپ به یدست. گذاشتم نیزم یرو را میدهایخر و ستادمیا جدول لب کنان هن _هن. بود خلوت هم هاابانیخ

 . گرفتم را ریسم یشماره و آورده رونیب فیک از را امیگوش و دمیکش

 . باشدیم خاموش موردنظر مشترک_

 یپوف. باشد خاموش ریسم نداشت سابقه باشم؟ گرفته اشتباه نکند شد؟یم مگر. کردم نگاه یگوش یصفحه به بهت با

 ... صدا همان اما گرفتم؛ را شماره دوباره و کردم

 . باشدیم خاموش موردنظر مشترک_

 و فرستادم رونیب صدایب را نفسم.زدینم پر هم کالغ باران نیا در یظهر سر. انداختم بمیج داخل را یگوش یعصب

 . شدم پاآن و پانیا

 . نشد ریسم از یخبر و گذشت ساعت مین

 برخورد یصدا. بودم شده دهیکش آب موش مثل و سوختیم میگلو. کردم عطسه کی بندشپشت و زیر یسرفه

 توانمینم که امیوپاچلفتدست قدرآن یعنی ؟ییایب دنبالم دیبا حتما کرد؛یم قبل از بدتر را حالم هم،به میهادندان

! رینخ... انداختم ابانیخ تَه به ینگاه کالفه. بود آمده بند باران. شدم رهیخ آسمان به "!یلعنت" بروم؟ تنها خودم

 یتو را میدهایخر. نمودم کج را راهم و رفتم جلو به یقدم. نشست میابروها انیم یاخم. زندینم پر هم پرنده نجایا

 . دیکش محکم را میبازو یدست که کردم جاجابه دستم

. کرد یقراریب امنهیس یتو گنجشک مثل قلبم! گرفت قرار دهانم یجلو یامردانه دست که دمیکش یغیج ترس از

 . شوم خارج ستیچ و ستیک دانستمینم که یحصار انیم از تا کردم تقال وحشت با. بود بدم حال گواه لرزانم دستان

 ! شود جمع چشمانم در اشک و شده خیس تنم یموها شد باعث شیصدا و ترمحکم حصار

  م؟یدیرس همبه باألخره یدید _

 زهرمارم یآوریم لبم بر لبخند یکم تا چرا... چرا نبود؟ بس میبرا یبدبخت همهنیا ایخدا! شد جمع چشمانم تو اشک

 شدت با قلبم و شد ترمحکم آورشچندش دستان حصار. نداشت یادهیفا چیه میهایپران جفتک و تقالها ؟یکنیم

 : گفتم یلرزان یصدا با و زدم پَس را بغضم. کرد یقراریب امنهیس یتو یشتریب

 ! یعوض کن ولم _

 ! ؟یراحت نیهم به! کرد میرها

 : دمیکش داد و زدم پَس را دستش خشم با

 ! یروان هی! یروان هی تو _
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 : گفت و شد رهیخ نیزم کف به خونسرد

  ؟یکنیم فکر یطورنیا واقعاً _

 . بست نقش امدهیخشک یهالب یرو که بود یتلخ پوزخند حرفش، دیتائ و جواب تنها

  ان؟وونهید عاشقا یدونینم مگه _

 . دادم تکان شیبرا سفأت عنوانبه را سرم

 ازت که یمن به دارم؟ شوهر که یمن رو یگذاشت دست چرا! مجرد امهمه شهر، نیا تو دختر همه نیا من؟ چرا _

 .... متنفــ

 !  چشمانش در شدم رهیخ نیخشمگ کردم، قطع را حرفم. داشت نگه میجلو "هیکاف" ینشانه به را دستانش

 از قبل من بودم، باهات ریسم از قبل من. کن فرو گوشت تو نویا شناسه؟یم شناسه،ینم رو زایچ نیا که عشق_

  ست؟ین یکاف نایا! داشتمت دوست ریسم

 : رفتم عقب به قدم هی و زدم یپوزخند

  مرگته؟ چه. هممتفینم! کنمینم درکت من. کنم درکت تونمینم. یکنیم یکار هر که یضیمر هی تو. نه _

 : کرد شل را ششین

 ! یکن درکم که ستین قرار _

 هیسا و شد دایپ اشکله و سر دفعهکی. بودم کرده فراموشش من صالًا متنفرم؟ مرد نیا از گفتمیم دیبا چقدر

 شانس خدا یشهیهم برسد، سر تیموقع نیا در حاال نیهم ریسم دمیترسیم. انداخت امیزندگ بر را نحسش

 . نداشتم

 ! برو _

 ! جانا کشمینم پس پا من اوردم،ین دستت به ساده _

 : زدم لب و شد لرزان بغض شدت از امچانه. رفتم عقب به گرید یقدم

 !  برو توروخدا _

. ستمین کنتول رمینگ ازت رو یتزندگ تا. داشتم بهت که یخوب حسِ به یزد گند. یکرد خراب ویچ همه تو یول _

 . ستمین که یدونیم

 : گفتم و کردم نگاهش زده بهت
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  رون؟یب یکرد پرتم آشغال هی مثل لیدلیب که تو ای زدم گند من_

 ! ینبود رابطه تو رمیسم با ،یبود نامزدم یوقت که نگو_

 چون باشم، آرام کردم یسع و رفتم عقب به گرید یقدم. بود پست چقدر. کردم نگاهش ناباور و خورد چیپ همبه دلم

 ! شدینم اشیحال زیچ چیه مرد نیا

 . کنهیم پا به خون و ادیم اد،یم ریسم االن. برو زتیعز جون _

 : ترساند مرا قبل از شتریب پوزخندش

 و ریفق یجانا اون یبش باز که یترسیم نه؟ گرمه پوالش به پشتت ؛یترسیم که ییتو اون ترسم،ینم ریسم از من_

 ! زیچ همهیب

 قلبم کردمیم احساس و بود شده خشک سرش پشت من نگاه اما رساند؛ من به را خودش و آمد جلو قدم چند با

 ...نه ایخدا بود؟ دهیشن را مانیحرفا از چقدر. زندیم رونیب حلقومم از دارد

 . مردمیم داشتم دادم، فشارش و دمیکش میگلو به را دستم! کن رحم امیزندگ به خودت! نه

 اول رو تو دونمینم ؛ییحرفا نیا از ترشق کله نمیبیم یول کنم؛ بهشت اتویدن تا یریبگ طالق هیکاف فقط تو _

 بدترین به ریسم کنمیم یکار ،یبکن التماسمو یایب که یبش بدبخت انقدر کنمیم یکار رو؟ ریسم ای کنم بدبخت

 ! زمیعز کهینزد یلیخ روز اون. نندازه صورتت تو هم تف حتى و کنه بیرونت خونه از حالت

 شتریب دستم فشار. آمد جلو یقدم... بعق رفتم یقدم. دیلرزیم دستانم. بود شده خشک سرش پشت به نگاهم هنوز

 . بودم آورده کم نفس شد،

 کنم،یم کنم چارهیب انتویاطراف شده. یبود خودم مال اولشم از تو. حرفه حرفم یدونیم ،یشناسیم منو ن،یبب_

 ! خانم جانا کنم اهیس روزگارتو و شم کینزد بهت که کنمیم یهرکار

 : دمیکش عربده و شد زیلبر صبرم یکاسه

 . وونیح هی! یوونیح هی تو من نظر از! بکن یدار دوست یکار هر _

 سرم از برق کردم احساس. کردم حس را خون یشور و شد بسته چشمانم درد از. دیکوب دهانم یتو محکم دستش با

 ! بکش! است حقت... ریبگ لیتحو جانا! زد؟ یلیس من به... شدم شارهیخ واج و هاج. است دهیپر

 ... حاال و بودم زاریب بودن فیضع از. نکنم هق_هق تا دهانم یجلو گرفتم را دستانم

 . بود شده امیناج االن بود که هرچه. داشتم یگنگ حس. لرزاند را تنم گوشخراش یاعربده یصدا

  الدنگ؟ یکهیمرت یکنیم کاریچ یدار _
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 وارید به محکم را او و گرفت دستانش در را محمد یقهی یرعلیام... بود! بود یول بود؛ سخت هم باورش ٰ  یحت

 . دیکوب محمد دهان یتو بود، زده دهانم یتو که ییجاهمان قاًیدق مشت با و د،یکوب

 : دیکش ادیفر

 ! هان؟ دهیرس زن هی به زورت ف،یکث یعوض_

 از بودم منتظر آن هر که و زدیم تند آنچنان قلبم. شد جمع درد از چشمانم. دیکوب محمد صورت یرو سر با و

 افتاد عیسر اتفاقات نیا قدرآن است؟ نیا تمیوضع که آمدم اشتباه را راه یکجا آقاجون قول به. دیایب رونیب دهانم

 . بودم کرده هنگ. کنم چه دیبا دانستمینم زدهبهت که

 : دیکش داد و کرد صورتش نثار یمشت و انداخت نیزم یرو را محمد یرعلیام

  ؟یکن اضافه زرزر نشنوم_

 داشتم؛ یمختلف احساسات. کند پورت و هارت بود بلد فقط زد؛ چنگ یرعلیام صورت یرو دستش با محمد

 را دلم محمد خوردن کتک... بودم خوشحال یناج کی شدن دایپ از!دهم نشان یالعملعکس چه دیبا دانستمینم

 ! نه ایخدا شدم،یم چارهیب چه؟ گفتیم ریسم به اگر بود، دهیشن را مانیحرفا یرعلیام! ترس... ترس و کردیم خنک

 : دیکش داد یرعلیام

 ! نیماش تو نیبش برو جانا_

 : دیغر من به رو اخم با و کرد ول را محمد یقهی. کردم نگاهش جیگ و دمیپر جا از

 ! ستم؟ین تو با مگه_

 نیماش سوار لرزان یتن با. شده ختهیر نیزم یرو میدهایخر یسهیک که نبود مهم اصالً دادم؛ سرتکان شده خشک

 . سوختیم چشمانم و بود شده خشک دهانم. شدم مادرجون رنگ ییآلبالو شیش ستیدو

 : کردم ناله و داشبورد یرو گذاشتم را سرم

  "!ومدهین من به هم یخوش"_

 و شده یزخم لبش یگوشه. گرفت یجا فرمان پشت ،یصندل یرو تیعصبان با یرعلیام و شد باز شدت به در

 سکوت در نیماش. داد راژیو شدت با و زد استارت. کردیم امخفه داشت بغض. بود ختهیر همبه و آشفته هم شیموها

 ! آمدیم یرعلیام یدرپیپ یهانفس یصدا یگاه فقط بود؛ رفته فرو یمطلق

 جانانه تصادف کی منتظر لحظه هر و بسته را چشمانم که راندیم تند قدرآن. بکشم نفس توانستمینم یحت ترس از

 . بودم
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 .کرد ستیا هم من قلب نیماش همراه ستاد،یا نیماش کهیزمان

 صورتم به را خونش رنگ به چشمان و سمتم برگشت. کرد صاف را رنگش یمشک کت یقهی و کرده یخشک یسرفه

 . دمیکشیم خجالت... انداختم نیپائ شتریب را سرم. دادیم آزارم و کردیم ینیسنگ یبدجور نگاهش. دوخت

 : گفت یخشک لحن با و زد یپوزخند

 ! زد؟یم یزر چه اروی نیا داداش؛زن شنومیم خب _

 دهیشن را مانیحرفا از چقدر بود؟ آمده چرا بود؟ آمده یجورچه کرد؟یم چه نجایا نکهیا داشتم، سوال او از هم من

  بود؟

 : گفتم یاگرفته یصدا با و دمیکش صورتم به یدست لرزان، دستان با

 ! کاریب عالف هی بود، مزاحم هی... فقط... یچیه _

 آدم نفس نگاهش یلعنت. رفت فرو امقهی داخل شتریب سرم. زد زل امچهره به تمسخر با و رفت باال شیابرو یتا کی

 ! آوردیم بند را

 : گفت یجد

  داداش؟زن ستین جالب نظرتبه! رویسم اسم هم دونه،یم رو تو اسم هم مزاحمه اون که جالبه وقتاون...! آها _

 رونیب صدایب را نفسم! یلعنت. شدینم... شدینم اما دارد؟ یربط چه تو به میبگو و بهش بتوپم خشم با داشتم دوست

 رخش مین محو یالحظه. کردندیم عبور ابانیخ از که بود  یرهگذران به رهیخ آلودشاخم نگاه. کردم نگاهش و دادم

 . دیباریم شیرو و سر از جذبه. شدم

 . بود کرده خوش جا شیهالب گوشه یزخم و بود دهیچسب اشیشانیپ یرو شلخته رنگش یمشک یموها

 : گفتم رفتمیم ور دستم انگشتان با کهیدرحال و دادم قورت را دهانم آب

 ... از یکی... از یکی اون _

 . برگشت سمتم به

  از؟ یکی _

  گفتم؟یم دیبا چه بود، سخت میبرا زدن حرف

 . بود خواستگارام از یکی _

 : دیپرس تفاوتیب. کردم رها نیسنگ را نفسم. کردم تعجب زدم که یحرف از هم خودم
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   خب؟ _

 : گفتم جیگ

  خب؟_

 : داد یشتریب تیجذاب شیصدا به خشم

   اش؟ادامه_

 ! شومیم وانهید دارم.بده نجات مخمصه نیا از مرا ایخدا

 : گفت و زد دور و کرد روشن را نیماش. دمیکش یپوف

 . منتظرم_

 . نداره ادامه_

 : گفت تند

  دونه؟یم ریسم. شدم بدهکار هم یزیچ هی نکهیا مثل نه... اُ_

 ! ریسم! دمیترسیم قسمتش نیهم از

  د؟یکردیم کاریچ اونجا شما_

 : دیکش داد

  دونه؟یم ریسم گفتم _

 : گفتم عیسر و دمیلرز خودم به دادش یصدا از

 ! دینگ بهش شهیم! نه _

 با عیسر یلیخ را نگاهش. دادم قورت را دهانم آب و چشمانش در زدم زل. کرد نگاهم نیخشمگ و سمتم برگشت

 : گفت و گرفت اخم همان

 معلوم دمیرسینم من. دهنت تو زد یجورچه! گفت یچ یدینشن رفته؟ ادتی اروی یحرفا نکنه ؟یگیم یدار یچ _

 ! افتادیم یاتفاق چه نبود

 : گرفت خود به عجز رنگ میصدا

 به نگاه شهینم ماجرا کنول نکنه پا به خون تا دونمیم شناسم،یم رویسم من! نگو یزیچ بهش کنمیم خواهش _

 ! نکن آرومش ظاهر
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 چقدر. شد ثابت اششیرته یرو نگاهم. دیکش اششیرته به یدست یعصب. کرد پارک یاداروخانه یجلو را نیماش

 ! آمدیم او به شیرته

... نگاه رو آقا. کنمیم کمکش خودمم! حقشه اصال گم؛یم که شناسمشیم ؟یگیم من به رو نایا منه، داداشه _

  کشه؟یم وشونهشاخ داره یک واسه

 . دادم هیتک نیماش یشهیش به را سرم

 ! بهتره بشنوه خودم از گم،یم بهش خودم. دیبد فرصت بهم _

 : گفت و کرد باز را نیماش در

   نه؟ گه،ید ارهیم رتیگ تنها جا هی بعد یدفعه. کنم آدمش که ستمین من بد یدفعه ؟یهست یچ منتظر گهید _

 ! زد دنینفهم دن،یند دن،ینشن به را خود دیبا یگاه کنم؟ چه دیبا دانستمینم. دانستمیم را هانیا یهمه

 . رفت داروخانه به و شد ادهیپ نیماش از

 . نداشتم جاکی را فشار همهنیا توان. فشردم دستم گوشت یتو را ناخنم

 : گفت یسرد لحن با و انداخت میپاها یرو یزخم چسب و شد نیماش سوار بعد قهیدق چند یرعلیام

 ! شده زخم لبت، گوشه بزن_

 : دمینال و شد جمع درد از امافهیق و دمیکش لبم یگوشه به یدست

   کنم؟ جور ریسم واسه یابهونه چه زخم نیا یبرا حاال_

 :کرد نگاهم و برگشت

 پودرکرم با. دیزنیم گول رو مردا و دیپوشونیم تونوصورت یهاچولهچاله خوب! دیاستاد کار نیا تو که زنا شما_

 ! بپوشونش

 : کرد اضافه غر با و کرد روشن را نیماش هم بعد

 . دیبوس اشوسازنده دست دیبا م؛یکن تحملتون میتونستینم مردا ما که نبود شیآرا نیا اگه_

 : گفتم و نکردم یتوجه پس کند،یم بارم یدرشت بدهم را جوابش اگر دانستمیم

  ؟یچ خودت پس شده؛ یزخم خودتم لب یگوشه_

 ! ستین مهم_
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 که بود ینیریش حس. بود کنندهجیگ و گنگ! شناختمشینم که یحس. آمد سراغم به یمبهم حس و خورد چیپ دلم

 : زد یبوق و دیکوب فرمان یرو دست با. ندیبنش لبم بر یمحو تبسم شد باعث

 ! گهید برو... اَه_

 ! بود؟ من به حواسش یعنی فشردم؛ و گرفتم دستانم یتو را زخم چسب

 : دیغر

 ! داده نامهیگواه نایا به یک دونمینم من_

 ... یفرق چه دانمینم. داشت فرق یرعلیام نبود؛ نگونهیا ریسم اما

 ! گرفته اشتباه شننه خونه با ابونویخ! توروخدا نگاه... نایا مثل هم یکی ترسه،یم یرانندگ از تو مثل یکی_

 : دیخند.کردم نگاهش تیعصبان با. رفت هوا به و زد پر داشتم که یخوب حس هرچه

 . رهیگیم امخنده افتمیم ادشی که هرموقع اصالً شه؟یم مگه واقعاً_

 : گفتم یبدخلق با

 ؟یکردیم کاریچ اونجا ...ینگفت_

 : گفت و کرد باز لب. شد یجد اشافهیق

 گفت. بود شده خاموش شیگوش و بود شده تموم شارژشم یبدبخت. بود شلوغ یلیخ سرش زد؛ زنگ من به ریسم_

 ! دنبالت امیب

 : گفتم اخم با

  کرده؟ مسخره منو بزنه؟ زنگ هی تونستینم یعنی_

 : زد یپوزخند

 ! یابچه مگه ؟یایب خودت یتونینم تو_

 : گفتم نیخشمگ و دیجوش خونم

 ! بذاره حساست داداش اگه البته بله؛_

 : گفت حوصلهیب

  ؟یگیم ریسم به رو هیقض یک بابا_
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 ! گمیم یعنی گم،یم گفتم _

   بود؟ شده کم عقلم مگر حساس؟ شکاک ریسم به م؟یبگو خواستمیم واقعاً

 : گفت و کرد کج یامسخره طرزبه را لبش

 ! دونمیم دیبع _

 پشت کند؟ رفتار آدم مثل توانستیمن کرد؟یم وکولهکج را اشولوچهلب قدرآن چرا! بود چه من با قاًیدق مشکلش

 . دیکش ازهیخم و ستادیا قرمز چراغ

 ! خدابه میشد عالف_

 : کردم نگاهش چپ_چپ

 . یایب نخواستم که من_

 نازل سرت بود قرار ییبال چه نبود معلوم وگرنه دم،یرس سر که کن شکر رو خدات برو هم بعد خواست، که ریسم_

 ! بشه

 : گفتم یدرآورحرص لحن با

 ! یدیکش زحمت_

 ! ؟یگیم ریسم به یکِ_

 : دمیغر و سمتش برگشتم نیخشمگ

 ! گهید گمیم_

  ؟یترسیم یرانندگ از واقعاً_

. ندادم را جوابش. سوختیم و کردیم ترشح دیاس اممعده که بودم خورده حرص دستش از قدرآن. کردم یپوف

 . شد لیتکم شکر را خدا که داشتم کم را یرعلیام فقط! بود ینحس روز چه. بستم را چشمانم

 . گذاشتم دهانم یرو را دستم و دمیکش ینیه نیزم یرو میدهایخر یادآوری با

 : گفت و داد حرکت را نیماش

  ؟یترسیم چرا تو رونم،یم نیماش من_

 ! گذاشتم جا دامویخر_

  دات؟یخر_
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 . شدم الشونیخیب منم و نیزم افتادن دستم از شد دعوا آره،_

 ! ینش یخواستیم خب_

 : گفتم کالفه

  خونه؟ برم یخال دست. بگم یچ ریسم به من_

 : انداخت باال یاشانه الیخیب

   کنم؟ کاریچ یگیم_

 . بخرم لباس دست چند بتونم ییجا هی ببر منو_

 : گفت بهت با

  ؟یشد وونهید ؟یگیم یچ_

 ! وانهید گفتیم من به و بود وانهید

  شده؟یچ بگم بهش یزرت یدار انتظار نکنه. آره_

 : گفت کنانزمزمه. کرد بسته و باز لحظه کی یبرا را چشمانش

 ...! استغفراهلل_

 : گفتم پته _تته با و دادم قورت را دهانم آب. دیآ یم باال دارد سگش یرو واشی واشی زدم حدس

 . شمیم ادهیپ جانیهم من... خب_

 : زد یبوق و شد جاجابه یصندل یرو

 ! دادم قول ریسم به فیح یول کردم،یم اتادهیپ جانیهم بود من دست اگه_

 تمسخر و ریتحق و پوزخند شیمحتوا هرچند داشتم؟ دوست را او با زدن حرف چرا بود، آمده سراغم به یمبهم حس

 . دارد یعالم هم گشتن وانهید با. زدم یلبخند ناخودآگاه بود؟

 : گفت یبدخلق با. دیکش را یدست ترمز و کرد پارک را نیماش

 . بکشم گاریس خوامیم خرده، عصابم_

 که گاریس درآوردن یبرا رفت دستش! گرفتم؟یم یتنگ نفس خوردیم بهم یفرسخ صد از شیبو که یزیچ! گار؟یس

 : گفتم عیسر
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 . رمیگیم یتنگ نفس دارم، تیحساس بوش به من... اینکش... نه... نه_

 . کردم نگاهش جانب به حق. کرد پرش باال سمت به کج لبش. سمتم چرخاند صاف را سرش

  ه؟یچ خب_

 !  لوس_

 . نداره بودن لوس به یربط_

 . دیکوب محکم را در و شد ادهیپ نیماش از حوصلهیب

  "نفهم یچیه یاعقده ضیمر یوونهید یوحش"_

 نیپائ... قیعم نفس دوباره. میپاها یرو دمیکوب آرام مشت با. گرید بود کم نفس. دمیکش یقیعم نفس حرص از

 عوض را اسمم نشد، کج دهانم و نزدم سکته شیکارها و هاحرف خاطربه ماه سر اگر. زدم چنگ دست با را میپالتو

 .کنمیم

 رهیخ اشصحفه به و آوردم درش فمیک از. خورد زنگ امیگوش. کردیم دود گاریس و بود داده هیتک نیماش کاپوت به

. بودم ناراحت دستش از یلیخ. انداختم فمیک داخل را یگوش الیخیب. است ریسم دانستمیم و بود شرکت از. شدم

 برداشت اششانه یرو از را پالتوش و کرد له را بسته زبان گاریس شیپا با ن،یزم کرد پرت را گارشیس نصف یرعلیام

 دهانم. ندهد سر ازم یاابلهانه حرکت تا دمیکش دستانم یرو را ناخنم اریاختیب. شد نگاهم قفل نگاهش. برگشت و

 . رفت نییپا و باال اشنهیس دمید و دیگز را لبش. گرفتینم آرام قلبم و بود شده گس

 را دهانم آب افتد؟یم دارد یاتفاق چه ایخدا دم؛یکش یپوف. ستادیا یحرکت چیه بدون و برگشت و گرفت را نگاهش

 !  سکوت و سکوت. شد اشرهیخ و دیکش فرمان به را دستش شد؛ نیماش سوار. دادم قورت

 . افتدیم ولز و جلز به دلم یهایکینزد یزیچ و لرزدیم دلم یهامهره و چیپ

 : گفت یاگرفته یصدا با. دیکش یقیعم نفس او و آه من

  ؟یقبل پاساژ کجا؟ برم خب_

 : زدم لب

 ! هست دیخر مرکز هی جلوتر ابونیخ تا دو. نه_

 حوصلهیب و دیکش یصدادار نفس. رفت نیب از راهنما تاک _کیت یصدا و کرد عوض را نیال کرد، روشن را نیماش

 : گفت

  کشه؟یم طول چقدر_
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 : گفتم و فرستادم رونیب را نفسم لج با

 . امیم خودم برو، تو... دونمینم_

 . داد گاز و کرد عوض را دنده

  ه؟یچ دشیخر مرکز اسم_

 : گفتم آرام و دادم هیتک یصندل به را سرم

 ! دونمینم_

 : گفت یجد یلیخ

 . بشه فرض احمق برادرم ندارم دوست! یبگ ریسم به زویچ همه تا دمیم وقت بهت روز چند_

 : گفتم و گرفت حرصم

 . نداره یربط بهت اصالً چون ،یباش زایچ نیا نگران خوادینم تو_

 : گفت و زد یپوزخند

 ! دید میخواه_

  چرا؟ ایخدا. بود کرده حسمیب و گرفته را رمقم نگاهش. ندارم یانرژ گرید کردمیم احساس. میدیرس باالخره

  نجاست؟یا_

 : گفتم زدهغم

 ! خداحافظ. میرسوند که ممنون آره،_

 : گفت و شد ادهیپ اوهم. شدم ادهیپ نیماش از

 ! رسونمتیم شد تموم داتیخر که بعد. امیم منم_

 . تونمیم خودم ست،ین یاجیاحت خوادینم_

 . شد مزاحمت دوباره دیشا الزمه؛_

 : گرفت میجلو را پالتواش. آمد سمتم به و کرد قفل را نیماش در بود؟ من فکر به حاال تا یک از

  دستت؟ یریگیم_
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 یرو از کنمیم احساس که زندیم تند قدرآن قلبم. دیلرز وجودم کل. شد لرزان وجودم کل... چیه که قلبم... دلم

 داشت مبهمم حس. میشد همقدم هم با. گرفتم را پالتواش لرزان دستان با. داستیپ کامال کلفتم یزمستانه یپالتو

 در عطرش یبو. دمیکش یقیعم نفس و کردم بغض اریاختیب. کردیم امزدهوحشت داد،یم آزارم. ترساندیم مرا

 . دادم قورت ضرب به را دهانم آب. ختیر یهُر دلم و دیچیپ امینیب

  داداش؟زن_

 : گفتم یپرتحواس با و آمدم خودم به است؟ نوازگوش قدرآن چرا شیصدا

   ها؟_

  تو؟ یبر یخواینم_

 : گفتم هول و دادم تکان سر ندت_تند

 !  میبر... آره... آره_

 و طبقه سه... بودند ساخته هایتازگ که بود یبزرگ دیخر مرکز. میشد دیخر مرکز وارد و شد باز خودش یاشهیش در

 !  بزرگ

 و سمتم برگشت! بود کرده مردانه و جذاب را اش افهیق چقدر اششیرته. انداختم ینگاه صورتش به یرچشمیز

 . بود سوال از پر نگاهش. کرد ریغافلگ را نگاهم

 ! میبر طرف نیا از_

 یبیغر_بیعج یمانتوها. میستادیا نشیتریو پشت. داشت قرار آنجا یمانتوفروش یمغازه. کردم اشاره راست سمت به

 چشم در رنگش یکم. داشت قرار یخوشرنگ اما ساده یمانتو نشانیباتریز. بودند روز مد با مطابق همه که داشت قرار

 ! رنگ یلین... بود

 ! قشنگه_

 : گفت لرزاند را دلم که یلحن با. کردیم نگاه رنگ یلین یمانتو همان به داشت. شدم رهیخ یرعلیام به

 ! ادیم چشماتم رنگ به_

 .  انداختم چنگ بود دستم یتو که پالتواش به

 ! کن امتحانش_

 : دادم قورت گره با را دهانم آب

 . ادینم خوشش روشن رنگ از ریسم_
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 اجازه رتشیغ مثالً. بپوشم غیج و شاد یهارنگ و بزنم سرمه دادینم اجازه مثالً داشت؛ یخاص یهااخالق ریسم

 . دادیم آزارم نیهم! دادینم

 : گفت ناباور

 ! ؟یچ_

 . گهید رهیسم_

 : گفت یزیبرانگوسوسه لحن با

 ! کن امتحانش تو حاال_

 وارد. شد دهیکش نیآست همراه هم من دل ییگو. کرد تیهدا مغازه سمت به مرا و دیکش گرفت را مانتوام نیآست

 . باشد دستم پالتواش داشتم دوست گرفت، دستم از را پالتواش. میشد مغازه

 : گفت فروشنده به رو

 . بده رو یگذاشت نیتریو پشت که یلین یمانتو اون کن لطف یحاج_

 .بود کرده خطابش یحاج چرا دانمینم و بود جوان یپسر فروشنده

 ! بپوشمش یالک چرا خرمشینم که من_

 . شیدیخر و اومد خوشت دیشا_

 . ذارهینم ریسم اما اومده خوشم من_

 پرو اتاق داخل لرزان یپاها با. گرفتمش و دمیگز لب. داد دستم به و دیکش فروشنده دست از را مانتو و کرد یاخم

 با یرعلیام چرا اممانده! دیسف دیسف. بود شده وارید گچ رنگ. کردم وحشت صورتم رنگ دنید با. بستم را در و شدم

 . کردم فوت را نفسم و زدم میهاگونه به یلیس چندتا. است نکرده وحشت امافهیق دنید

 :خورد در به یاتقه! بپوشمش توانستمینم که دهیفا چه اما آمد؛یم بهم. دمیپوش را مانتو و درآوردم را مکت

 .نمتیبب ؟یدیپوش_

 : گفتم یلرزان یباصدا شده، هول ند؟یبب مرا خواستیم. انداختم در به ینگاه دهزوحشت

 . االن_

 ندازدیب تنم درون یمانتو به ینگاه آنکه بدون او و کردم باز را در و انداختم سرم یرو را رنگ یمشک شال عیسر و

 . شد رهیخ چشمانم در
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 !  من ای دیلرزیم او چشمان مردمک دانمینم

 : زد لب آهسته

 ! قشنگن یلیخ_

 . دمیکوب قلبم یرو دست با و نشستم نیزم یرو جاهمان.هم به دیکوب را پرو در ومکث کرد.نفس گرفت 

  "!ریبگ آروم... شوخفه... شوخفه...! سیه اد؟یم سرت داره ییبال چه_"

 قلبم و من سر ییبال چه. بخورم تکان بخواهم که نداشتم یانرژ اصالً بود؛ نمانده میبرا یرمق. شکست میگلو در بغض

 . شدم بلند جا از یزور و ضرب هر با. شد اشک از پر چشمانم آورد؟یدرم یباز همهنیا دلم چرا بود؟ آمده

 : شد بلند یرعلیام یعصب یصدا و خورد در به یمحکم یتقه

 ! گهید باش زود_

 شانیبرا یجواب و خوردیم وول سرم در چرا هزاران... چرا... چرا بود؟ نگونهیا چرا بشناسمش؟ وانستمتینم راچ

 به و شدم خارج پرو اتاق از. خوردیم خاک کمدم یتو اگر یحت بخرمش؛ گرفتم میتصم... دمیپوش را پالتوام. نداشتم

 ! نبود یرعلیام از یخبر. رفتم صندوق سمت

 . خانم شده حساب_

 : گفت مرد. کردم نگاهش تعجب با

 ! کرد حسابش همراهتون یآقا اون_

 را مانتو یعصب و گرفتم مرد دست از را کیپالست بود؟ کرده یفکر چه خودش شیپ ؛نشست میابروها انیم یاخم

 . بود نیزم به رهیخ و هانرده به بود داده هیتک. آمدم رونیب مغازه از. داخلش انداختم مچاله

 . بدم پولشو تونستمیم خودم_

 . دیپر جا از و دیترس

 ! ؟یکرد حساب چرا_

 : گفت و دیکش گردنش پشت به یدست کالفه. رفتیم طفره چشمانم داخل کردن نگاه از

 . کنمیم کتاب حساب ریسم با بعداً_

 .  شد همقدمم و رساند من به را خودش. بودم یعصبان. ستادمینا منتظرش ٰ  یحت افتادم؛ راه خودم و کردم یاخم

  ؟یبخر یخوایم یچ گهید_
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 . دادم ادامه رفتن راه به و ندادم را جوابش

  شون؟یخوایم یچ واسه_

 : دمیغر

 . خوامیم یرسم شلوار_مانتو دست چند. کنم کار شرکت قراره_

 : گفت شده مات

 ! شرکت؟_

 ! آره_

 به کهیدرحال یرعلیام. نداشتم یامقنعه چیه. میشد یفروشمقنعه یمغازه وارد! نزد یحرف و رفت فرو فکر یتو

 : گفت انداختیم ینگاه هامقنعه

 ! ادیم چشماتم رنگ باشه،به خوب یاسرمه مقنعه کنم فکر_

 یبرا. داندیم خدا فقط چشمانم، رنگ به بود داده یریگ چه حاال! آورد در یباز و داد ارور من یلعنت قلب باز

 . انداختم نیپائ سر و شدم زدهخجالت بارنیچندم

 : گفت فروشنده زن به من به توجهیب

 ! دیبد یلین و یطوس ،یاسرمه یمقنعه هی خانم_

 : سمتم برگشت

  ؟یخواینم یاگهید رنگ خودت_

 ... ریسم آخه خوام،یم یمشک فقط نه،_

 : گفت نیخشمگ یلحن با و رفت یاغرهچشم

  ؟یمشک_

 : فروشنده سمت برگشت

 . نایهم_

 : گفتم اعتراض با

 !  نه_
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 باال ییابرو من به رو یرعلیام. دیکش رونیب قفسه از را هامقنعه. نکرد یتوجه من حرف به یحت زن

 . زد یخند محو که کردم نگاهش چپ_چپ.انداخت

 : گفت و گذاشت زیم یرو را هامقنعه بود مسن که فروشنده زن

 ! دخترم استیلجباز نیهم. ادهیز طالق انقدر گهید نهیهم. بده گوش گهیم شوهرت یهرچ_

 : گفتم عیسر. دیکش سوت مغزم و خورد چیپ دلم

 . ستین شوهرم شونیا_

 : گفت بود شده عیضا که زن. دیکش یپوف یعصبان و شد هم در شیهااخم یرعلیام

 ...! بدتر گهید پسرته؟ دوست_

 : دیغر یرعلیام

 ؟شهیم چقدر ؟یدار کاریچ اونش به شما خانم_

 : زد غر آرام زن

 ! زد حرف باهاشون درمون درست کلمه چهار شهینم که یامروز یهاجوون وضع از نمیا واه،واه_

 ! میشد خارج و کرد حساب را پولش یرعلیام. دمیکش چشمانم به یدست. بود شده خشک میگلو

 : کرد زمزمه یرعلیام

 . رنیگینم آروم گرانید مسائل یتو نکنن درازشونو دماغ تا فضولن؟ چقدر مردم_

 . بزنم یلبخند شد باعث که گفت لب ریز هم اَه تا چند

 .الیخیب مانتوام. بخرم پالتو دست دو مونده فقط_

 

 *امیرعلی*
 خارج دستم از کنترل و نبود خودم دست میکارها! کنمیم یغلط چه دارم قایدق دانستمینم بودم، منزجر خودم از

 . کردیم امیعصبان نیهم و بود شده

 ریتاث البد بود؟ قشنگ شیکجا. نزنم یاابلهانه حرف دوباره تا. نشود نگاهش بند نگاهم تا دمیکش شمیر ته به یدست

 ! است نیهم درستش. بود میداروها
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 ... هم آن که بودم امدهین دیخر به غزاله جز یکس با وقتچیه. رفت یپالتوفروش یمغازه سمت به من از جلوتر

 : زدم تشر خودم به و شدم مغازه وارد و دمیکش یپوف

  "یزد توهم فقط ست،ین یچیه"-

 . گذردیم چه درونم دانستیم خدا اما دادم، نشان پالتوها زدن دنید سرگرم را خودم. برگشت سمتم به جانا

  زه؟یسا تک خزدار، رنگِ یشمی پالتو اون_

 . دادیم نشان جانا که ییپالتو سمت چرخاندم را نگاهم

  د؟یکن امتحان بدم. مونده دونه هی نیهم .بخوره بهتون کنم فکر اما زهیسا تک_

 . بود خزدار شیهانیآست و کاله بلند، و یچرم. بود ییبایز یپالتو

 : گفت جانا

 . خوامیم ترمیرسم یپالتو هی_

 . یرسم و یمشک. کنمیم شنهادیپ بهتون نویا من خب_

 . دیبد من زیسا دونه هی_

 زنگ ریسم موقعهمان که کردم مشغول یگوش با را خودم داشت؟ یمشک رنگ به یاعالقه چه دختر نیا دانمینم

  دادم؟یم چه را جوابش حاال کردم یکمرنگ اخم. زد

  بله؟_

 : گفت نگران ریسم

  شته؟یپ جانا  ،یرعلیام_

 : انداختم باال ابرو... جانا

 . آره_

  ده؟ینم منو جواب چرا_

  داد؟ینم را ریسم جواب جانا

 : گفتم و شدم کالفه

 . دونمینم_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

159 
 

 : گفت عجله با

  د؟ییکجا شما_

 ! میگوینم بودم گفته جانا به اما... را راستش گفتم؟یم چه

 : گفتم ناخودآگاه

 . میراه تو_

  د؟یکش طول انقدر چرا_

 : شودیم باز دروغ به که یزبان از امان

 . کهیتراف_

 . جانا به بده ویگوش_

   کردم؟یم چه حاال. شد گشاد چشمانم

  ناراحته؟ دستم از یلیخ شده؛ رمید ،یرعلیام بدو شد؟یچ الو_

 : گفتم مکث بدون. باشد ناراحت زدمیم حدس

 . یلیخ آره_

 دستم. شدم اشرهیخ و گرفتم ینفس. بود ناراحت اشافهیق. آمد رونیب پرو اتاق از جانا موقعهمان. دیکش یآه ریسم

 : گفتم و گرفتم یگوش یبلندگو یرو را

  ؟یزنیم حرف باهاش. رهیسم_

 : گفت فروشنده به و کرد تا را پالتو دست با. نشد میصدا متوجه اصالً بود؛ گرید عالم در ییگو اما

 . خوامیم جفتشو_

 : گفت ییروخوش با است شده کاسب یزیچ دید که فروشنده

 ! باشه مبارکتون_

 ... لیموبا قرمز یدکمه سمت رفت دستم

 . دادم انجام بود یکار چه نیا دانمینم هم خودم و شد، قطع ارتباط... تمام و کردم لمسش آرام
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 یتوجه. شد متعجب نگاهش. گرفتم دستش از را جعبه که شد چه دانمینم.آمد سمتم به و گرفت را جعبه جانا

 : گفتم. میآمد رونیب مغازه از و نکردم

 . بود زده زنگ ریسم_

 . انداخت باال یاشانه و کرد یمکث شد، سخت نگاهش

 . میموند کیتراف تو گفتم_

 : گفتم تحکم با و آمدم جلو یقدم

 . ینگ بهش قتویحق شهینم لیدل اما_

 : گفت و برداشت قدم آهسته حرفم به توجهیب

 . میبر_

 : دمیغر و کردم یاخم. برنگشت اما ستادیا. دمیکش را نشیآست و شدم یعصب ناخودآگاه

  ؟یدیفهم_

 . دمیفهم آره آره_

 .کردم اخم و گرفت قرار کنارم امشده مشت یهادست. رفت و افتاد راه و

  

 *جانا*

 یکس. است بیعج میبرا نیا و است گمشده انگار هفته کی درست! دمشیند رساند مرا یرعلیام که یروز از بعد

 ریسم نثار را میهایمحلیب که بود یاهفته کی! دارند عادت انگار زده؛ بشیغ و ستین چرا که کندینم تعجب

 . بود شرکت امیدلخوش تمام و کردمیم

 قرار! شیتشو از پر و بود مشغول فکرم اما کردم؛یم کار ظاهر به. بودم شده رهیخ وتریکامپ به و نشسته شرکت در

 چون باشم؛ هاآن از یجزئ هم من داشتم دوست یلیخ و کند انتخاب یندگانینما قرارداد بستن یبرا شرکت بود

 اما رم؛یبگ آرام تا شوم دور بروم داشتم دوست داشتم، دوست را یدور نیا هم من و شدیم بسته رازیش قرارداد

 !  ریسم... شوم دور او از  هم ساعت دو یحت گذاشتینم یمحکم سد! شدینم

 حرص با چندبار لب ریز... ریسم اما بروم، گذاشتیم آقاجون گفتمیم اگر اما داد؛ قرار به چه را شرکت حسابدار

 : گفتم
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 ...! ریسم... ریسم... ریسم... ریسم_

 میایب شود یراض تا کشتم را خودم.بروم داشتم دوست من. خوردیم همبه دشیعقا از حالم. کردم یاقروچه دندان

 . بروم سفر نیا به گذاشتیم نعمراً. سرکار

 : گفت و شد اتاق وارد نداشتم، شیهایفضول دست از یخوش دل که یبور و جوان دختر یعبد خانم

 !  داره کارت یریمش یآقا_

 اصال بودم؛ ناراحت دستش از که داشتم حق اصال د؛یببخش دیبگو نکهیا جز داشت، کارمچه ر؟یسم ؟یریمش یآقا

 . نداشتم دوستش داشتم حق

 . دمیکش یقیعم نفس و کرده یمکث. رفتم ریسم اتاق سمت و دادم تکان یسر اخم با

 ! جاناام من... کنمیم اتیراض

 بود نشسته یخاص ژست با یرعلیام ،یصندل یرو شیجا! نبود ریسم اما شدم، اتاق وارد و زدم در به یکوتاه یتقه

 که داشت لب به یلبخند. انداختیم لرزه به را قلبم و آمدیم امیفرسخ صد تا عطرش یبو. بلرزد دلم شد باعث که

 .شد محو آمدنم با

 و شکوه با واقعاً استیر زیم آن پشت.بود داده باال ژل با را شیموها و بود دهیپوش یدوختخوش یمشک وشلوارکت

 شتریب مرا و کردیم نفوذ استخوانم و پوست تا نگاهش. کنم گم را میپا و دست شد باعث اشرهیخ نگاه. بود رینفسگ

 . دمیکش یقیعم نفس. کردیم وانهید قبل از

  ".نباز رو خودت. باش آروم چته؟ جانا"_

 لب بردارد من از را اشرهیخ نگاه آنکه بدون و گرفت رنگ شیابروها اخم. دادم یلب ریز سالم بود یکندن جان هر با

 : زد

 ! نیبش_

 . میایب خودم به و کرده یاخم هم من شد باعث که بود زور از پر و یدستور لحنش

  د؟یزد صدا منو شما. دارم کار_

. زد یتلخ یپوزخند و دیفهم هم خودش! شما بود شده االن و بود تو شیپ هفته کی تا. کردم تعجب هم خودم

 : گفت و گذاشت زیم یرو را دستش

 ! نیبش_
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 بگذارم؟ شرکتت یتو را میپا عمراً گفتیم آقاجون به که نبود یرعلیام نیهم مگر اصال دم؛یکش یدار صدا نفس

  کرد؟یم چه نجایا پس

 ! نیبش مئتو با_

 به یدست کالفه! نافذش و رهیخ نگاه ررسیت در یش.روروبه درست. نشستم اتاق رنگ یاقهوه یهاکاناپه یرو کالفه

 یامقنعه همان. سوزاند را وجودم کل... چیه که را دلم که یبرق... زد یبرق چشمانش. دمیکش رنگم یاسرمه یمقنعه

 ! بود؟ شده مرگم چه من... ایخدا...! آخ. کرد انتخاب میبرا شیپ هفته کی که

  داداش؟زن_

 ! بودم شاداداشزن من ،یآر. بودم اشداداشزن من داداش؟زن

 از کورتر شیابروها یگره. کرد سرگرم زیم یرو یهابرگه با را خودش و انداخت نیپائ را سرش او اما کردم؛ بلند سر

 : گفت حال همان در.بود شده قبل

  ؟یگفت ریسم به_

  بپرسد؟ را نیا که بود آمده

 !نه_

 : دیپرس. زد گره چشمانم به را چشمانش و کرد بلند سر

  چرا؟_

  کنم؟ برخورد او با یعاد آدم مثل توانمینم چرا ایخدا. انداختم نیپائ را سرم و دادم قورت را دهانم آب

 ! نتونستم چون_

  چرا؟_

  است؟ شده آرام من یصدا هم و او یصدا هم کردمیم حس چرا. انداختم نیپائ شتریب را سرم

 ! نشد_

  چرا؟_

 ! تونمینم من_

  چرا؟_

 : گفتم کالفه و دمیکش یپوف اشیجد صورت دنید با اما است؟ انداخته دست مرا. شدم یعصب
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 ! بگم که کنمیم یسع. نشده جور تشیموقع فعالً_

 . کن جورش خب_

 : گفتم تند

  ؟یچ گهید! چشم_

 : گفت یخاص لحن با و خونسرد

 ! نیبب منو! یچیه گهید_

 پشت به یدست کالفه و شد بلند شیجا از عیسر. گرفت نفسم. کردم شیهامردمک قفل را لرزانم یهامردمک

 ! شدیم کالفه که شهیهم مثل. دیکش گردنش

 : گفت لب ریز

 ...! اهلل اله اال ال_

 : شد نیخشمگ و

 . رونیب برو شو بلند_

 . دمید را اششده مشت دستان. کرد باز را درش و رفت پنجره سمت من به پشت

 : گفت یبلند و دورگه یصدا با. نداشتم هم شدن بلند حس ٰ  یحت که دیلرزیم یقدربه میپاها

 ! رونیب برو گمیم زده، خشکت چرا_

 ! شوم بلند میجا از که نداشتم یتوان من اما

 . کرد نگاهش و برگشت هم یرعلیام.انداخت ما نیب ینگاه تعجب با. شد اتاق وارد ریسم و شد باز در موقعهمان

 : گفتم و شدم بلند میجا از سست

 ! داشتم کارت دنبالتم ساعته دو ؟ییکجا ریسم_

 اما بودم؛ قهر او با هکمن کرد، تعجب اول. زنمیم حرف یرعلیام با یمورد چه در و چرا بفهمد ریسم خواستمینم

 . گرفت را دستم و شد کمینزد. بخورد همبه میکارها و خودم از حالم شد باعث که زد یمهربان لبخند

 ! دیببخش بود؛ اومده شیپ مواسه یکار_

 . کردیم مانیتماشا اخم با که یرعلیام سمت برگشت و
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  ؟یکنیم کاریچ نجایا یرعلیام_

 ! برگشت پنجره سمت دوباره و شد ترظیغل اخمش فقط نگفت؛ یزیچ یرعلیام

 : گفت من به رو و نکرد یتوجه پس وانه؛ید و بود یحال به یحال. شناختیم را یرعلیام که هم ریسم

 ! جانا نیبش_

 لحن با لب ریز و دیکش آغوشم در ریسم. بود کرده معذبم یرعلیام حضور. نشست کنارم هم خودش. نشستم

 : گفت یامظلومانه

 ! من یچارهیب دل_

 حضور خاطربه دانمینم. بزنم پسش بود نیا العملمعکس تنها اما سوخت؛ شیبرا دلم و دمیکش خجالت خودم از

 ... ای بود یرعلیام

 : گفت و زد یلبخند چشمانم در رهیخ ریسم

  ؟یخوب ممخان خب_

 . خوبم_

 ! کردیم اخم شهیهم یرعلیام و زدیم لبخند شهیهم ریسم. گرفت عمق لبخندش

 ! شومیم وانهید دارم... ایخدا یوا

  زم؟یعز یستین که خسته_

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب و دمیشن را یرعلیام یکالفه پوف یصدا

   چطور؟ نه،_

 . میدعوت گانیشا یآقا یمهمون امشب_

  ها؟آن یتجمالت یمهمان ؟یمهمان آن برود داشت حال یک. شد بلند نهادم از آه

 : داد ادامه

 ستن،ین ایمهمون نیا اهل ادیز که نایآقاجون. دارن دعوت هم یرعلیام مادرجونو آقاجونو البته م؛یبر دیبا حتما_

 ... ادینم هم یرعلیام

 : گفت و دیپر حرفش وسط تند یرعلیام

 . امیم منم ؟یدوزیم و یبریم خودت واسه یچ_
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 آمد؟یم هم او

 ... سمتم برگرد یزنیم حرف یدار یوقت یرعلیام_

 ! دادیم ادی او به را معاشرت و آداب داشت که پدرش هم ریسم و بود ساله دو یبچه یرعلیام انگار

 : زد یپوزخند و برنگشت یرعلیام

 ! کن ولم جدت سر ریسم_

 االن ذارهیم باال طاقچه شرکت ادیب گمیم آقا به هرچقدر شمیپ روز دو ؟ینداد جواب زدم زنگ امروز چرا_

  ؟یشد یجن ،یایب یمهمون یخواستینم که تو شده؟یچ

 : گفت و در سمت رفت یعصب یرعلیام

 . شدم یجن آره آره_

 : داد تکان فأست عنوان به یسر ریسم. شدم جمع خودم در در برخورد یصدا از. دیکوب همبه را در و

 ! ستین که ستین بشو آدم نیا_

 : گفت و انداخت من به ینگاه و

  ؟یداشت کارم یگفت_

 : دیبوس را امگونه و زد لبخند بعد و

 ! خانم یدیبخش منو پس_

 از نه... اممقنعه یرو دستش دنیکش از نه... دیلرز دلم. دیکش رنگم یاسرمه یمقنعه به یدست عشق با. دادم سرتکان

 ! است دهیخر را مقنعه نیا میبرا یجورچه و یکس چه آمد ادمی که دیلرز دلم! وجودش

 . ادیم بهت... قشنگه_

  ر؟یسم_

  جانم؟_

 : گفتم و ایدر به زدم را دل

   راز؟یش برم یذاریم_

 : گفتم عیسر و کردم لوس را لحنم! است نه جوابش دمیفهم شد محو که لبخندش
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 ! بخوره امکله و سر به یباد هی برم بذار. نباش بد انقدر ریسم خدا، رو تو_

 : گفت محکم و قاطع

 ! نه_

 ... خ رو تو_

 : گفت سرد یلیخ. زد زل چشمانم یتو و گذاشت لبم یرو را دستش

 پس کردم؛ قبول منم هم،به یبافت حرف جور هزار و ستین خوش حالم خدا، رو تو کنم کار شرکت امیب یگفت_

 بشه خلوت سرم کمهی صبرکن جانا؟ یدیفهم! میندار ییتنها اونم قبرستون، و مسافرت و اونجا و نجایا برم خوامیم

 ست،کلمه هی حرفم که یدونیم! میندار التماس پس نه؛ ای شهیم خوب خانم حال نمیبب تا مسافرت میریم هم با

 ...! نه

 : زشیم سر رفت و شد بلند جا از. بودم دهیند یجورنیا را ریسم حاال تا! شدم الل کلمه یواقع یمعنا به

 .. یراست دنبالت، امیم شوآماده! خونه برو ریبگ آژانس هی_

 .بود دربرگرفته را میگلو یسخت و سفت بغض. سمتم برگشت و

 ! نکن خردترش اتیباز بچه با کنمیم خواهش. هست خرد عصابم یکاف اندازه به من! جانا یریگینم آبغوره اونجا_

  بودم؟ خواسته چه مگر ؟یباز بچه گفتیم من یکارها به

 ! ومدیم رحم به دلش بود سنگم از آدم. قدرنیا نه اما ؛یباش ناراحت یدار حقم. کشمیم نازتو دارم ستهفته هی_

 ! بودم دهیند نگونهیا وقتچیه را ریسم! شد گشاد چشمانم

  نجا؟یا یبود اومده یچ واسه دمینفهم یکرد فکر خرم؟ من یکنیم فکر جانا_

  بود؟ دهیفهم. شدند گشاد ترس از چشمانم و دهانم یتو آمد قلبم

 : زد یپوزخند

  ؟یبگ رو اتخواسته و یکن خرم یبود اومده_

 ... دیکش یآه و داد تکان یسر

 : گفت و برگرداند رو. کردم نگاهش امیاشک چشمان با

 ! دنبالت امیب بزن زنگ بهم یشد حاضر... برو_

 : گفت یعصب. نبودم شدن بلند به قادر اما
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 ...! جانا_

 ! نداشتم را شیهاحرف انتظار اصال گرفت؛یم رنگ لحظه هر بغضم. دمیپر جا از

 : دیکش داد سرم وجدانم

  "؟یکن خرش حرفات با شهیهم مثل یدار انتظار نکنه هیچ"_

 اتاق وارد. شدم خارج اتاق از یعصب و دمیکش یقیعم نفس. دیکوبیم یتند به قلبم و بودن افتاده سوزش به چشمانم

 . شدم خارج شرکت از زانینام و تند یهاقدم با و زدم چنگ را فمیک و شدم خودم

 ! بود؟ من ریتقص. ختمیریم اشک و رفته راه ابانیخ کنار هانیماش به توجهیب. دیترک بغضم و دمیکش میگلو به یدست

  خواهم؟ینم را یزندگ نیا گفتمیم که به .بودم شده زیانگنفرت یلیخ. بودم شده بد یلیخ

 . دادم ادامه رفتنم راه به ظیغ با و نکردم یتوجه اما آمدم؛ خود به یبوق یصدا با

 ! گرددیم خوابشرخت کردن پر یبرا یاطعمه دنبال که است یابانیخ عالف و کاریب مزاحم البد

  داداش؟زن_

 ! اشراننده به... هم بعد و ماندم رهیخ مادرجون ۲۰۶ به یاشک چشمان با و شد قطع نفسم

 یهمان بود، گرفته مقنعه میبرا که یهمان... همان! وانهید اعصابیب گستاخ مجهول همان اش،یمشک چشم یراننده

 . لرزاندیم را صاحبمیب دل یگاه و کردیم امیعصبان یگاه که

 ! شو سوار داداشزن_

 چیه بدون. شد یجار کماش هم من و افتاد راه. شوم سوار چرا و چون بدون شد باعث تحکمش پر و یدستور لحن

 راه به هم نمیف نیف. شدینم خشک اشکم یچشمه. شد ادیز نیماش سرعت فقط و نگفت یزیچ! یترس چیه... یابائ

 . بود افتاده

 : دیپرس یعصبان و اوردین طاقت آخر سر

  شده؟یچ_

 ! بود؟ شده چه

 خرش میهاحرف با که یهمان... ریسم یبرا و شدیم تباه داشت که امیزندگ یهالحظه یبرا. سوختیم دلم فقط

  کردم؟یم

 : گفت کالفه
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  ؟یبزن حرف یخواینم_

  بود؟ نرفته مگر کرد؟یم چه نجایا یرعلیام اصال

 : دیپرس دیترد با

  شده؟ دعوات ریسم با_

 ! همراهش هم عذابش. کردیم سرزنش مرا یه وجدانم. گرفت شدت اشکم

 هیتک شهیش به را سرم و کردم جمع را خودم و کرده روشن را ضبط و بردم دست سرم، درون یصدا شدن خفه یبرا

 . دادم

 : کرد خواندن به شروع خواننده و دیکش یآه یرعلیام

  ستمین تو یایرو آدم من"

  سازه نیا پرتِ ذکرم و فکر من

  یرنگ چشم با تو مثل یکی

  سازهینم که یروان هی با

  ستمین تو یایرو آدم من

  "امافسرده رمیدرگ خودم با من

. بود مانده رهیخ روبهرو به هم در یهااخم با و بود شده منقبض اشفک. انداختم یرعلیام به ینگاه یچشم ریز

 ! فشردیم را چارهیب فرمان سخت و سفت دستانش

  یپرتگاه هی یلبه من کنار"

  یکنیم سقوط آخرش که

  چشمام یتو نزن زل وونهید

  "؟یکنیم سکوت گمیم یهرچ چرا

 : دیغر و کرد خاموش را ضبط و برد دست یعصب یرعلیام

  ؟یبزن زار شب تا یخوایم ای شدهیچ یگیم_

 !شم ادهیپ خوامیم کنار بزن_
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 : دیپرس و نکرد یتوجه

  افتاده؟ یاتفاق شدهیچ_

 : دمینال بغض با

 ! شم ادهیپ خوامیم_

 :فرمان یرو دیکوب آرام حرص با

  شده؟ یزیچ دمیپرس_

 : گفتم و کردم نگاهش ظیغ با

 . نداره یربط تو به_

  کرد؟ ناراحتت اون گفت؟ یزیچ اون شد؟ حرفت ریسم با_

 ! نداره یربط تو به گمیم_

  د؟یکرد دعوا یچ سر_

 . ستین مربوط تو به_

 . کنم کمکت تونستم دیشا شدهیچ بگو بهم. یکنیم لج چرا_

 : کرد تکرار دوباره و

  شده؟ دعوات ریسم با_

 : دمیکش داد خشم با

 و یچونیبپ گوششو یتونیم مسافرت، برم بذاره یچونیبپ برادرتو گوش یبر یتونیم... آره... آره شد، دعوامون آره_

  ؟یتونیم... کرد ناراحتم چرا یبگ

 یهااشک. کردند دایپ را راهشان میهااشک دوباره. است مرگم چه دانستمینم هم خودم. کرد نگاهم شده خشک

 ! من سمج

 : گفتم یلرزان یصدا با

 . شم ادهیپ خوامیم_

 نیپائ و باال که خورد، تکان که دمید را شیگلو بیس حرکت. کردیم نگاه نیماش شهیش به و بود مات هنوز او و

 . کرد شیرها آرام که نشیسنگ نفس و... شد
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  ؟یشنوینم... شم ادهیپ خوامیم ؟یکر مگه_

  کرد؟یم یرانندگ چگونه دانمینم. بود یگرید عالم در ییگو اما

 : گفتم حرص با

 ! شم ادهیپ خوامیم گمیم ؟یشنوینم! دار نگه نویماش_

 : دیکش ادیفر. شدم خشک ترس از و شد پاره دلم بند که فرمان یرو دیکوب چنان دست با

 ! نه؟ ای یشیم خفه_

 یاگوشه را نیماش. بکشم نفس دمیترسیم یحت بود، شده گشاد شمانمچ !شدم الل کلمه یواقع یمعنا به خفه؟

 ! من مثل درست... دیلرزیم دستانش یکم. دیکش یقیعم نفس و کرد پارک

 : دیغر و سمتم برگشت عیسر. نشد آرام اما ق؛یعم نفس و... قیعم نفس... قیعم نفس دوباره

  مرگته؟ چه تو_

 که رفت نیماش یرهیدستگ سمت به دستم. شدیم قبل از تردهان بد و پرروتر روز به روز. کردم نگاهش رتیح با

 . کرد وارد میگلو بر یشتریب فشار بغض. کرد فعال را کودک قفل عیسر و دیفهم

 ! شم ادهیپ خوامیم ست؟ین تیحال_

 : دیکش داد

 . اریدرن یباز بچه! کن تمومش. رسونمتیم خونه یریم تهش داغونت؟ و نزار حال نیا با بشه؟ یچ که یبش ادهیپ_

 را نیماش و زد استارت. فرستاد رونیب شدت به را نفسش و دیکش شیموها انیم یدست. کردم نگاهش شده صامت

 : داد جواب.خورد زنگ اشیگوش لحظه همان. کرد روشن

  ال؟یژ بله_

 . کردم اخم ناخودآگاه باشد؟ داشته یرعلیام با توانستیم یکار چه خانم عمه دختر الیژ. شد فعال میرادارها

  "دختر؟ چته تو آخه جانا، بهت لعنت"_

 : گفت حوصلهیب یرعلیام

 ! شهیم یچ نمیبب_

 گوشه از یاشک... میروزها نیا حال مثل درست. بود کرده بخار شهیش و آمدیم باران پنجره، به دادم هیتک را سرم

 . امزدهخی یگونه یرو دیچک و زد قُل چشمم
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  ؟یندار یکار ندارم، حوصله...! الیژ_

  "!بسه ایخدا": نوشتم. دمیکش شهیش به یدست

 : شد نیخشمگ یرعلیام

 . خداحافظ! رینخ_

 راهیب و بد و کندیم تمیاذ که شهیهم مثل درست و کرد، امحواله ینگاه. دیکش یپوف و کرد قطع را اشیگوش و

 : گفت د،یگویم

 . دیببخش_

 : گرفتم گُر شیآت یرو اسپند همانند من و کندیم ورشعله را درونم آتش گفتنش دیببخش

   د؟یببخش_

 : اشیصندل یپشت به دیکوب آرام چندبار را سرش

 کنم!جو نگیرتت تا ازت معذرت خواهی می! شوساکت_

 بعدش و دیببخش گفتیم و زدیم حرف. بود پررو و گستاخ قدرآن چرا بود؟ جورشچه گرید نیا بود؟ که گرید نیا

 : دمیکش ادیفر و کردم مهار یسخت به را نفسم... هم

 ! متنفرم ازت ،یرعلیام متنفرم ازت_

 چشمانم در اشک زدننفس_نفس زور از... من و ماند رهیخ ینامعلوم ینقطه به شده مات بود؟ نگونهیا که یراست به

 ! نه: دیکش ادیفر دلم ته یزیچ بودم؟ متنفر او از من! بود شده جمع

 را دستانم. کردیم ترموانهید داشت هم یرعلیام قیعم یهانفس یصدا و افتاد دَوَران به سرم. دیکش قَد بغضم و

 نیماش از حرکت کی با و زدم را در قفل و شدم خم عیسر. نشد رفع که هرچند. دادم قورت را بغضم و کردم مشت

 یتو سرگردان و رانیح را نگاهم. دیترک بارهکی به بغضم. زدیم شالق تنم یرو تمام یرحمیب با باران. شدم ادهیپ

 گرید. شدمیم وانهید وگرنه کنم، فرار آنجا از زودتر هرچه خواستمیم. بود نشسته تنم در یبد لرز. چرخاندم ابانیخ

  دارد؟ توان چقدر آدم کی مگر بود؛ شده طاق طاقتم

 به چشم جفت کی به دمیرس و دمیچرخ زدهبهت فمیک بند شدن دهیکش با. کردم بلند یتاکس گرفتن یبرا را دستم

 : گفت ندازدیب میهاچشم به میمستق ینگاه آنکه بدون خورده، گره یهااخم با یرعلیام.نشسته خون

   شد؟ رفهمیش رسونمتیم خودم گفتم! نیبش نیماش یتو برو گمیم بهت آخر بار یبرا_
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 قدرتمندش دستان انیم از را فمیک بند. کنم اطاعت او از خواستینم دلم هم من اما بود؛ یدستور و قاطع لحنش

 : گفتم سرد. دمیکش رونیب

 ! ستین یجنابعال لطف به یازین_

 چشمانش قرمز یها رگه ستم،ینگر چشمانش به. پوشاند را اشچهره قیعم یخشم و دییسا هم به را شیهادندان

 : گفت اششده دیکل یهادندان انیم از. دیکشیم رخ به را اشاندازه از شیب تیعصبان

 ! نکن یشق کله_

  داشت؟ یاصرار چه اصال

 خوش جا دستانش انیم فیک.کردم ول را فمیک حرص با. کشاند نیماش سمت به مرا خشونت با و گرفت را فمیک بند

 : دیغر و شد بلند شیصدا تن. دمیچرخ و گرفته او از را امیرو و زدم یپوزخند من و کرد

  جون؟ احمق یکن ثابت رو یچ یخوایم_

 . بودم معنا تمام به احمق کی من داشت، هم حق خب احمق؟ گفتیم من به

 ! بود بخشلذت یرعلیام یعصب یهانفس یصدا به دادن گوش چقدر. کردم بلند یتاکس گرفتن یبرا را دستم دوباره

 میبرا داشت یباز بزنم، قهقهه داشتم دوست. داد هل نیماش طرف به مرا قدرت تمام با و زد چنگ را میمانتو نیآست

 یخوب یبو انقدر چرا ه؟یچ عطرش اسم": گذشت ذهنم از. ستادیا امیروبهرو و آمد جلو به قدم کی. شدیم جالب

  "!دهیم

 ! نیماش یتو نیبش خوش زبون با_

 . ستمین پا و دستیب هم اونقدرا من. یبرسون منو تا یکرد دیکل که چه تو به اصال! نمیشینم_

 : کرد اخم

 سرش ییبال چه ستین معلوم یدونیم... پرت یجا هی و ابونیخ یخلوت و بارون نیا تو تنها دختر هی یظهر سر_

 ! یابچه هی هنوز چون یدونینم نه عقل؟یب ادیب

 ! رسهیم زایچ نیا به عقلم و امیبرم خودم پس از خودم ،یکن یادآوری من به رو زایچ نیا ستین الزم_

 : داد تکان فأست عنوان به را سرش

 ! نیماش تو نیبش برو_
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 ییهااخم. شدم نیماش سوار بودم دهیچیپ همبه شدت به را میهااخم کهیدرحال. ندانستم زیجا را حد از شیب یلجباز

 همبه را میهادست. افتاد راه به و شد نیماش سوار ریتأخ قهیدق چند از بعد! ستیمصنوع دانستمیم هم خودم که

 : گفتم خود با. شدم رهیخ امیروبهرو به و کردم قالب

 . خوبه یلیخ! هیطور هی ه؟یطورنیا عطرش یبو چرا. عطر از پر استخر تو پرهیم انگار_

 : گفتم و کردم تر زبان با را لبم ام،چارهیب قلب ضربان یصدا به توجهیب

 ! دارم دیخر .کن ادهیپ یشیآرا لوازم یمغازه هی یجلو منو_

 لبخند و بود خورده نیچ چشمانش یگوشه. شدم اشرهیخ خورده جا. خورد گره امنهیس یتو دل و دیخند آرام

 : آمد شیصدا. دمیدزد را نگاهم زدهرتیح و دادم قورت را دهانم آب. داشت لب به یجذاب

  د؟یخر بازم_

 : گفتم جیگ

  ؟یچ_

  شن؟ینم تموم داتیخر ؟یدار دیخر بازم_

 : دیپرس و کرد پارک یشیآرا لوازم یمغازه کی یجلو را نیماش. بدهم را جوابش بخواهم که بودم یآن از ترجیگ

 . چطوره نجایا_

 دست به را اشیگوش و پول فیک و دیکش باال گردنش تا را ژاکتش پیز تعجب کمال در. ندادم را جوابش هم باز

 : گفت نیماش شهیش یتو از و شد خم. کردم نگاهش بهت با. شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در. گرفت

  ؟یکن دیخر یخواستینم مگه زده؟ خشکت چرا_

 : کردم گرد چشم متعجب

  ؟یایم ئم باهامتو مگه_

 : دیغر او و دمیپر میجا از. زد شهیش به یمحکم یضربه شیجا به و نداد را جوابم و ستادیا صاف

  د؟یاریب مبارکتونو فیتشر شهیم کردم، پارک ییجا بد نویماش_

 میپا و دست و شده جمع خودم در شد باعث که کرد پرتاپ امیسو به یتند نگاه. شدم ادهیپ و دمیکش یقیعم نفس

 ژاکت. انداختم او به یقیدق نگاه. کشاند خود دنبال به مبهوت مرا و افتاد راه مغازه طرف به جلو _جلو. کنم گم را

 یدلبر خوب و خوردندیم تکان رفتن راه موقع اشدهیورز و پهن یهاشانه ،یاسرمه نیج شلوار و رنگ یمشک

 . کردندیم
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 افکار نیا یبرا را خودم دل در. نمودیم قبل از ترجذاب را او هم نیهم و بود شده سوخته آفتاب گردنش پشت

 . بزنم پس را هاآن کردم یسع و کردم سرزنش ته و سریب

 از و دیبخش سرعت شیهاقدم به دوباره او اما دم؛یرس او به و برداشتم ترعیسر را میهاقدم و شدند مشت میهادست

 به. دیرس مغازه به گام دو با و انداخت میجلو را خودش اما برسم؛ او به تا ئیدمدو بایتقر و گرفت حرصم. زد جلو من

 . شد کورتر میهااخم محوش لبخند دنید با. دمیکش یقیعم نفس یحرص و دمیرس او

 خورد یرعلیام به چشمش تا که بود یجلف دختر فروشنده. مختلف یهاحهیرا از شد پر امینیب و میشد مغازه وارد

 با او اما نم؛یبب را العملشعکس خواستمیم. شدم رهیخ یرعلیام به و گرفت حرصم ناخودآگاه. افتاد راه به دهانش آب

 .بزنم قهقهه داشتم دوست که بود بامزه اشافهیق قدرآن. بود شده رهیخ زیم یرو یهاالک به باز یدهان و تعجب

 : دیپرس شیآرا در غرق دخترک. ندهم سر قهقهه تا گرفتم گاز را لبم

  بکنم؟ تونمیم یکمک چه_

 : دادم جواب حرص با. بود دوخته یرعلیام به را سرکشش نگاه اما بود، من با صبحتش یرو

 ! دیبد رو خوبش مارک هی خوام،یم یکیماژ چشم خط_

 : شد متعجب یرعلیام. رفت شیآرا لوازم یهاقفسه سمت به و گرفت یرعلیام از را نگاهش ناچار به دخترک

  گه؟ید هیچ چشم خط_

 : گفتم و نشست میهالب یرو ارادهیب پوزخند! ست؟یچ چشم خط دانستینم کردمیم باور یعنی

 . خوامیم امشب یمهمون یبرا! گهید چشم خط_

 : زدم شین طعنه با و زدم پلک چندبار. داد باال را شیابروها

 . ینخوا رو اشیآب رنگ فروشنده از تو اگه البته! هیمشک چشم خط_

 : دادم ادامه تمسخر با و زدم یشخندین

 ! ادیم چشمام رنگ به آخه_

 منقبض فک دنید با. شد هم در سخت و سفت صورتش عضالت. شد مشت بود، گذاشته زیم یرو که را یدست

 چشمانم به ینگاه. برگشت طرفم به و شد باز هم از دستش مشت. کردم سرفه و دیپر میگلو به دهانم آب اششده

 یزهرخند با و داد سوق امیشانیپ به چشمانم از را نگاهش. شد سست بدنم! بود لرزان چشمانش مردمک. انداخت

 : گفت

 . ستنین امیمال نیهمچ چشما نیا_
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 : شد تمسخر به آغشته شیصدا یرعلیام و دیلرز دلم ناخودآگاه

 ! داداشزن یگرفت باال دسته رو خودت یادیز_

 : گفت عشوه و ناز از پر یلحن با و آمد طرفمان به فروشنده. دمیگز را لبم

 . آبه ضد! هیعال مارکمونه، نیبهتر نیا_

 هی بود، جاش اگه "کردم فکر خود با. شدیم قبل از ترنیخشمگ لحظه هر که بود یرعلیام به نگاهم هم هنوز من اما

  "!صابهعیب واقعا بشر نیا گوشم، تو زدیم یلیس

 یسع عشوه با دخترک کرد؟ینم نگاه چشمانم به چرا. کرد حساب را چشم خط پول و گرفت امیشانیپ از را نگاهش

 . دهد دخترک به را حواسش و هوش که بود آن از تریعصب یرعلیام اما بزند، را یرعلیام مخ داشت

 . کرد پرتاپ یمسو به بایتقر و گرفت فروشنده از را چشم خط یحاو کیپالست یبسته

 ! من به لعنت! شد؟ نیخشمگ نگونهیا که بودم گفته چه من مگر! ماندم مات. رفت یخروج در یسو به یعصب هم بعد

 یکج دهن من به نیماش یخال یجا. شدم خشک ناگهان که بروم نیماش طرف به خواستم و شدم خارج مغازه از

 ! کردیم

 دادیم اجازه خودش به چطور. برداشتم قدم ابانیخ طرف به. دمیکش یتند نفس حرص از و کردم یاقروچه دندان

 : دمیغر و دمیکوب ابانیخ کنار جدول به را میپا حرص با! برود؟ و کند رها نگونهیا مرا

 ! گستاخ یوونهید_

 لبخند و یرعلیام دنید با. انداختم نگاه سرم پشت به وحشت با و دمیپر میجا از متر دو یوحشتاناک ترمز یصدا با

 : گفت یبلند یصدا با و داد باال را شیابروها. برد ماتم لبانش یرو

 ! داداشزن سوارشو_

 تیشخص رییتغ قدرآن توانستیم چگونه بودم؛ جیگ. رفتیم هم ورترآن محله هفت تا نشیماش بلند آهنگ یصدا

  دهد؟

 . افتاد راه و داد گاز طرفم، به ینگاه مین بدون او و شدم نیماش سوار حالیب و سست

 عصاب یرو و کردیم یهمراه خواننده با بلند یصدا با یرعلیام اما بستم، را میهاچشم آهنگ بلند یصدا از کالفه

 از کدامچیه بخورم قسم بودم حاضر. انداختم اشرخمین به نامحسوس ینگاه مین. دیکشیم ناخن من ینداشته

 ! فهمدینم را خواننده یهاحرف
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 همراه و کرد قبل از تربلند را شیصدا و شد خم لکسیر هم او. کردم کم را ضبط یصدا و بردم دست حرص با

 . دیکش داد خواننده

 : زدم غیج

 ! کن اشخفه رو یکوفت ضبط نیا_

 یکنیم نگونهیا چرا. کردم نگاه رونیب به معترض و نهیس به دست. شد گم خواننده ادیفر در غمیج یصدا اما

 به توجه بدون و شدم ادهیپ و دمیکوب همبه را نیماش درِ! میدیرس باالخره. دمیکش یآه ست؟یچ دردت ؟یرعلیام

 . رساندم خانه به را خودم یرعلیام

 ... بار سه... دوبار... بارکی دم،یکش لبم یرو را نیآتش رنگ قرمز کیمات حرص با

 باتریز و تردهیکش چشمانم. کردم جمع سرم یباال سفت را میموها. کنم کنترل را خشمم تا دمیکش یقیعم نفس

 . باشد من مال یمهمان آن یهاچشم نیباتریز خوردم قسم و دمیکش چشمانم یرو به سخاوتمندانه را چشم خط. شد

 . کردمیم ثابت او به دیبا ست؛ین هم یمال نیهمچ چشمانت بود گفته یرعلیام آخر

 کی.  دادم جا فمیک داخل اطیاحت با را امشب یمهمان لباس. زدم یلبخند و دادم حجم ملمیر نیبهتر با را میهامژه

 و بود افتاده جانم به خوره همانند او فکر اما انداختم؛ ینگاه انگشتم درون یحلقه به. بود براق رنگ یمشک یماکس

 . کردینم میرها

 : دمینال بغض با و آوردم جلو را سرم

  ؟یکنیم کاریچ من با یدار یعل ریام_

 : کردم زمزمه را نامش چندبار لب ریز و

 . یرعلیام... یرعلیام... یرعلیام_

  گفتم؟یم داشتم چه من. دمیکوب دهانم به دست با. بود جذاب خودش مثل هم اسمش. خورد چیپ همبه دلم

 . آمدم خودم به امیگوش امکیپ یصدا با

 : بود نوشته ریسم

 . منتظرتم ئینپا_

 : انداختم باال یاشانه. بود معلوم هم امکیپ از سردش لحن

 ! درک به خب_
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 سوار. بود نشسته نیماش داخل ریسم. کردم دیتمد را عطرم و کرده چک ینهیآ یجلو را خودم بارنیآخر یبرا

 آمد؛یم چشم به شهیهم از ترپیخوشت و بود گرفته دوش عطر با. شدم نشیماش

 : گفت لب ریز. میافتاد راه و کرد روشن را نیماش. کردینم خود جذب مرا او زیچ چیه که بود نجایا درد اما

 ! سالم کیعل_

 ! نبود مهم. امشده یشکل چه ندیبب تا بود نکرده نگاهم ٰ  یحت

 ! کیعل_

 : گفت دلخور

 . تو نه رمیبگ افهیق دیبا من االن جالبه،_

 : گفت و کرد مکث یکم برگشت، سمتم به کامل کرد، امحواله ینگاه مین. ندادم را جوابش

 ! کن کمرنگش رنگه، پر_

 : دمیغر لب ریز کرد،یم اموانهید شیهااخالق نیهم. شدم اشرهیخ یعصب

 ! نکن مونمیپش یمهمون اومدم باهات نکهیا از_

 ! کن رنگشکم_

 ! ریسم_

 نزن، سرخ رژ گفتم بهت بار هزار من ؟یطورنیا یشیم راحت خوبه؟ هان ،یبکش راحت نفس هی رهیبم رتیسم_

  ؟یکن اموونهید یخوایم ؟یکنیم خودتو کار شهیهم چرا جانا؟ یدینم گوش چرا

 . زد قل امگونه یرو و دیچک چشمم گوشه از یاشک. گرفتم دستانم انیم را سرم کالفه

 : گرفت بغضم

 ! ؟یکن جفتمون زهرمار امشبو یخوایم باز! نکن شروع دوباره! کن بس کنم،یم پاک باشه_

 . دمیکش لبم یرو دست با محکم و حرص پر چندبار و

 : گفتم بغض و غصه با

 ! کن نگاهم خوب حله؟ زیچ همه االن د؟یخواب اتمردونه رتیغ رگ آقا؟ یشد راحت حاال_

 : گفت یآرام و رفته لیتحل لحن با



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

178 
 

 ...! جانا_

 : بود شده مانیپش و مهربان لحنش. کرد پارک یاگوشه را نیماش

  کن؟ نگاهم اناج ؟یکنیم یطورنیا چرا. کنم ناراحتت خواستمینم من! دیببخش ؟یکنیم هیگر زمیعز جانا_

 . زدم پس را اشکم و کردم بلند سر. دیکش را دستم

 کل انگار بشه؟ راحت التیخ تا کنم پاک صورتمو شیآرا کل یخوایم نکنه! گهید کردم کن، رنگشکم یگفت ه؟یچ_

 ! کن بس... گهید کن بس... بشن امرهیخ تا برم من که دنیکش صف اونجا یمردا

 و شد یخال دلم تهِ. دیکش شالم یرو نرم را دستش. سوزاندیم را جگرت که ییهاآه آن از.دیکش یآه و کرد بغلم

 شده سنگ دل قدرنیا یک من! کند لعنت مرا خدا. آوردم کم نفس شیهاچشم دنید با. بود تَر چشمانش. زدم سشپ

  آمدم؟ینم راه دلش با چرا گرفتم؟یم بهانه مدام چرا بودم؟

 : گفت یاگرفته یصدا با

 ! خوامیم معذرت_

 که جا. کند جا دلم در زور به را خودش خواستیم ریسم... بد یلیخ بودم، کرده تا بد او با. دادم قورت را دهانم آب

 ! شدیم مچاله بدتر چ،یه شدینم

 : گذاشتم بزرگش یمردانه دستان یرو را دستم

 ! ببخش منو هم تو_

. انداختم نییپا را سرم من و کرد روشن را نیماش. زد پوزخند هم دیشا شد؛ رهیخ روروبه به و زد یجانیب لبخند

 : گفتم اریاختیب کرد توقف که گانیشا یآقا باغ در مقابل. نشد بدل و رد انمانیم یحرف گرید

  اد؟ینم یرعلیام_

 : گفت و دیکش را یدست.گرفتم گاز را زبانم زدم که یحرف از

 . راهه یتو گفت زدم، زنگ بهش_

 . دمیفهمینم را آن از زیچ چیه که بود پخش حال در یایخارج و تند آهنگ. میشد باغ سالن وارد سرما خاطربه

 : کرد تمیهدا داخل به و گذاشت پشتم را دستش ریسم

 . خانومم کن عوض لباساتو برو_
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 مختص که یکوچک اتاقک وارد و زدم یلبخند اریاختیب. لحن همان و نگاه همان با سابق، ریسم همان بود شده

 . زد را میگلو زنان متیگرانق و مختلف یعطرها یبو. شدم بود، کردن عوض لباس

 حس خودم یرو را زنان از تن چند نگاه. بود شده العادهفوق تنم یتو یماکس. کردم عوض را میهالباس عیسر

 . کردمیم

 کردیم نگاهم که ییهازن همان از یکی! بودم شده یعال دم؛یپوش را بلندم پاشنه یهاکفش و زدم لبخند غرور با

 : گفت

  د؟یهست یریمش مهندس زن شما_

 : گرفت رنگ لبخندم

 ... بله_

 را شمیآرا. شد وگوگفت مشغول مقابلش زن با و گرفت را نگاهش یحرف چیه بدون و انداخت من به گرید ینگاه

 و استرس از داشت دلم اما دمیخند... دمیخند ثانهیخب و کردم پرنگ را سرخم کیمات هم یکم و کردم دیتمد

  ؟یرعلیام... ر؟یسم که؟ خاطربه داد،یم جان دلشوره

 چه مشغول سرس نبود معلوم باز دم،یند را ریسم چرخاندم چشم هرچقدر. آمدم رونیب اتاقک از و دمیکش آه

 راه یانهیم که بزنم زنگ ریسم به خواستم کنم؟ چه نجایا وتنهاتک من حاال. بود کرده فراموش مرا که ستیکار

 درست یایدرپیپ و تند یهانفس یصدا. شناختمینم را کدامشانچیه. رفتم جلوتر یکم. کردم اخم و شدم مانیپش

 ... سوزاندیم را گردنم شیهانفس داغ هُرم که یقدرآن... بود کینزد یلیخ. کرد جلب را توجهم سرم پشت

 ... برگشتم جانیب و دادم قورت گره با را دهانم آب دم،یدیم دستم کف را قلبم

 خت،یر فرو چشمانش در یزیچ ییگو دنمید با. گرفت نبض سرم و شد بسته میگلو راه! خوردم جا یرعلیام دنید با

 . شد رهیخ چشمانم در مبهوت و مات

 از را نفهمم زبان قلب و بزنم ادیفر جاهمان داشتم دوست. ستینگر چشمانم به و زد پلک هم سر پشت چندبار

 . کنم مالش لگد و کرده پرتاب نیزم یرو و اورمیب رونیب امنهیس

 دهانش از نامفهوم یکلمات و خورد یتکان رنگشیب یهالب. کرد شل را رنگش قرمز کروات و برد دست یرعلیام

 : شد خارج

 ...!نه ایخدا_

 . دمیدیم شده تمام را خودم من و
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 که یکس همان... میروروبه مرد چشم در چشم شد، چشم جفت کی وجودم تمام و دیلرز بدنم کنار امزدهخی دستان

 سرخ چشمان! جان و دل با همآن دم،یبلع را عطرش ژن،یاکس یجابه که بود کمینزد قدرآن. بود اهیس چشمانش

 حلقه کمرم دور یدست موقعهمان و زد خی میپاها و دیکش ریت قلبم. گرفت دندان به لب و بست درد با را اششده

 : شد دهیچیپ گوشم در مرگ ناقوس مانند ریسم مهربان یصدا و شد

 ! ؟یاومد یک ؟یینجایا هم تو یرعلیام دلم، زیعز گذاشتم تنهات دیببخش_

 باال هم بعد. بود گرفته را کمرم که ریسم سخت و سفت دستان یرو چرخاند را اشنشسته خون به چشمان یرعلیام

 . انداخت من به غم با ینگاه و آمد

 حصار از عیسر که شد چه دانمینم. آوردم کم نفس و افتاد دوران به سرم. رفت فرو قلبم در که بود یخنجر نگاهش

 چیه به نداشتم دوست داشت؟ یتیاهم چه اما بود، کرده یزخم را میگلو ته بغض. شدم خارج ریسم دستان انیم

 . کنم فکر زیچ

 : گفت ریسم به رو و داد قورت را دهانش آب و کرد نگاهم یچشم ریز یرعلیام

 . االن نیهم_

 : گفت و گرفت را دستم کشت،یم مرا داشت که امیدرون حال به توجهیب ریسم

 ! ننیبب منو همسر دارن دوست یلیخ کنم، آشنات نفر چند با میبر_

 ! یقانون... یشرع بودم، ریسم همسر من... شد آوار سرم بر "همسر" یکلمه

 ! رفتیم هرز فکرم اما

 حرف رمق یحت دادند؛ را جوابم ییروخوش با هردو و کرد یمعرف مرا ریسم انداختم، میروروبه زن و مرد به ینگاه

 . دادم گرم را جوابشان ادب و ظاهر حفظ یبرا اما نداشتم، زدن

 : گفت و کرد ریسم به رو و انداخت من به ینگاه نیتحس با بود دیناه اسمش دمیفهم حاال که زن

 . گمیم نیآفر اتقهیسل به واقعاً! یباش داشته ییبایز همسر نیهمچ کردمینم فکر واقعا من_

 عشق با ریسم. کردم تشکر آرام و زدم یلب ریز پوزخند. کرد کینزد خودش به مرا شتریب و زد لبخند غرور با ریسم

 : گفت گوشم در

 ! خودم عشق بزنن، چشمت ترسمیم خدا به_

 : گفتم رمقیب

 . بشورم رو دستام رمیم من_
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 : گفت یعصب و کرد یپوف

 ! نمیشیم منتظرت نجایا! خب لیخ_

 ! نجاستیا زنتم یکن فراموش و یبش کار سرگرم ترسمیم ؟یمونیم منتظرم یجد_

 . برگشتم که بدهد را جوابم خواست کرد، نگاهم حرص با

 آب! زد خشکم بود مانده رهیخ ما به و زده وارید بر هیتک و بود گرفته دستانش در یشراب جام که یرعلیام دنید با

 . دیکش ییصدا پر و قیعم نفس گذشتم که کنارش از. افتادم راه و انداختم نیپائ را سرم و دادم قورت را دهانم

 چنگش و دمیکش قرارمیب قلب یرو یدست. شد یجار میهااشک و دیترک بغضم لحظه همان. شدم ییدستشو وارد

 : کردم زمزمه لرزان ییصدا باو  زدم

  باشه؟ گهید مینداشت رو یکی نیا! نه ایخدا_

 : گرفت خود به التماس رنگ میصدا

 !  نکن المذهبم قلب و من با کارو نیا که قسم عظمتت و یبزرگ به_

 : دمیغر التماس با و

 . یکن تباه رو میزندگ نیا از شتریب یتونینم. شهینم خوام،ینم! خدا رو تو ایخدا_

 پوچ احساس نیا بدهم، دلم و خودم دست کار نکهیا از قبل دیبا قبل؛ از ترخون دلم و شدند شتریب میهااشک

 ! ستین هوس جز یحس که بود مشخص... بخشکانم را ممنوعه یمسخره یطرفهکی

 سرتکان و زدم یپوزخند. یاشده توهم دچار تو فقط ست،ین یزیچ یآر. دادم یدلدار را خودم و زدم یلرزان لبخند

 . دادم

 خنک آب ریز را دستانم. کردم پاک را میهااشک دست کف با. کردینم میرها روزها نیا که یااحمقانه حس! یآر

 . شوم مسلط خودم به کردم یسع و گرفتم

  اش؟یزندگ از ناشکر یدختر ف؟یضع یدختر بود؟ که جانا نیا که یراست به... جاناام من

 آدم من. دمیکش داد دلم و عقلم و خودم سر. گشت یرعلیام دنبال سرکشم نگاه و آمدم رونیب ییدستشو از

. کردیم میتماشا پوزخند با داشت و بود نشسته ریسم کنار یرعلیام. اددیم آزارم بدجور ینگاه ینیسنگ! شدمینم

! زدم یلبخند زد، یلبخند نشستم، ریسم شیپ. شدم کینزد زیم به و نکردم یتوجه اما زد، دلم به آتش پوزخندش

 : گفت کالفه ریسم.میکرد نگاهش. دیکوب زیم یرو به محکم را وانشیل یرعلیام

 ! برو بلندشو یکن زهرمون رو یمهمون یخوایم اگه. پسر نکن اموونهید! یرعلیام مرگته چه باز_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

182 
 

 : گفت درهم یهااخم با یرعلیام

 ! نخواست نظر تو از یکس_

 : گفت و آمد جلو شخدمتیپ. کرد اشاره شخدمتیپ به دست با و

  آقا؟ بله_

 ! گهید کیپ هی_

 : دیغر ریسم

 ! ندارم دردسر یحوصله یکنیم مست یرعلیام_

 : کرد یپوف ریسم.شدم اشرهیخ متعجب. بست را چشمانم و خورد ضرب کی و گرفت باال را کیپ

 ! بکن یدار دوست یکار هر_

 : گفت و انداخت من به ینگاه و

 . داشت کارِت ؟یدید گانویشا خانوم_

 ظ:انداختم باال یاشانه و آمدم خودم به

 ! نه_

 : گفت آرام و گرفت دست با را بودند کرده خوش جا آزادانه گردنم یرو که را میموها از یاطره ریسم

 ! نبود یمهم یزیچ کنم فکر _

 که گفت یزیچ دخترک گوش در و شد کینزد یزیم به. شدند مشت دستانم شد، دور ما از و دیپر جا از یرعلیام

 رقص ستیپ به .دیچیپ همبه دلم و دیکش سوت مغزم گرفت که را دستش! شد باز بناگوشش تا ششین دخترک

 ...زدم چنگ زیم به دست با شدند، کینزد

. دیکشیم ادیفر را یناباور میایحیب چشمان. گرفت آتش جانم که زد یپوزخند و کرد، نگاهم و برگشت یرعلیام 

. دمیکش یکشدار نفس. کرد سقوط درونم یزیچ کردم احساس کرد، حلقه دخترک کیبار کمر دور که را دستانش

 . کنم قطع شد حلقه گردنش دور که را یدختر دستان داشتم دوست! سوخت امچارهیب چشمان

 یزیچ گوشش در دخترک... خورندیم تکان. کردیم امخفه داشت و آوردیم فشار میگلو بر تمامش یرحمیب با بغض

 نگاه کردمیم نگاهش شده مات که یمن به یرعلیام. افتادند کنارم حسیب دستانم زد، یلبخند یرعلیام که گفت

 شیرها... کن ول را دستش کردمیم التماسش داشتم چشمانم با... آوردم کم ژنیاکس... چشمانم در شد رهیخ. کرد

 ! کن شیرها یپرستیم هرچه به را تو... کن
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 . شد محو لبخندش

 را حالم و خوردیم پوستم به ریسم داغ یهانفس. درآمد حرکت به میبازوها یرو یدست که دادم قورت را دهانم آب

 : گفت آرام و گرفت ترسفت را میبازو که بزنم پسش خواستم. کردیم عوض

 . یشد یخواستن یلیخ امشب ارم،یب طاقت خونه تا تونمینم_

 دختر آن و یرعلیام از یخبر که کردم بازش یوقت بستم، را چشمانم و کردم بغض دیبوس که را امشانه! من یخدا

 ! نبود یرعلیام از یخبر چیه اما بود، نشسته شیجا سر دختر. ستمینگر را اطراف عیسر !نبود

 : گفت یعصب لحن با ریسم

  گم؟یم دارم یچ یشنویم کجاست؟ حواست ؟ییکجا جانا_

 . برگشتم ریسم سمت به و زدم یلبخند کرده رها را دختر آن یرعلیام نکهیا از خوشحال آمدم، خودم به

 ! کردمیم تماشا رو مهمونا داشتم دیببخش ؟یچ_

 : بود دلخور نگاهش. داد تکان سر و شد بلند شیجا از! امنداشته یعمه جان

 کامالً و ستین یاچاره اما ست بدموقع دونمیم! میبذار جلسه پروژه یمهندسا از چندتا با میخوایم... باال رمیم_

 . ذارمیم تنهات که دیببخش. رمیتقصیب

 در دم،ینوش یاجرعه و برداشتم زیم یرو از یشربت. نبود یاتازه زیچ همنیا و بود کرده کار وقف را اشیزندگ ریسم

 : گفتم حال همان

 . برو باشه_

 ! آرزوست میبرا نبودت که یدانینم

 همبه داشت حالم یگرسنگ و ضعف از. کردم مهار یآرام به را نفسم... رفت و زد یلبخند د،یبوس را سرم و شد خم

 انگور یکم. بود شده دهیچ شیرو هاوهیم و هایخوراک اقسام انواع. رفتم زیم سمت به و شدم بلند جا از. خوردیم

 : کرد خکوبمیم سرم پشت درست ییصدا که برداشتم خودم یبرا

  ؟یرقصیم من با _

 چه دانستینم و گرفتیم را جانم داشت روزها نیا که یرعلیام طرف به. دمیچرخ صدا طرف به و شد پاره دلم بند

 ! است آورده سر بر خاک من سر بر

 : کرد تکرار لب زیر شمرده_شمرده دوباره یعصب. داشت اخم و بود مشهود کامال صورتش در یکالفگ

  ؟یرقصیم... من...با _
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 شده کمرنگ اخمش... آمد جلو یکم. گذاشتم زیم یرو را وهیم ظرف ناخودآگاه و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 : بود

  ؟یرقصیم_

  ؟یگرفت مرا جان و یدیرقص دختر آن با چرا بپرسم خواستم. میبرقص که ندارد یلیدل م؟یبرقص چرا بپرسم خواستم

 .... بپرسم خواستم من؟ چرا بپرسم خواستم

 بشیج از را دستانش و دیکش یقیعم نفس. دادم تکان سر اریاختیب و گرفت را نفسم و زد چنگ دلم به یزیچ

 . آورد رونیب

 . بود شده جذاب رنگیمشک وشلوارکت آن با بیعج

 . مردانه و آرام یهاقدم با سرم پشت درست. آمد هم او رفتم، رقص ستیپ سمت به لرزان یپاها با

 ! ندارد یفرق شیبرا ای شود،یم ناراحت بفهمد ریسم که نبود مهم میبرا اصال

 . میستادیا هم یروروبه! من نه داشتیبرم قدم که بود سرکشم دل نیا

 ... که ردیبگ را دستانم خواست و آمد جلو دیترد با دستانش. شد رهیخ چشمانم به

 عقب به قدم کی یرعلیام و خورد یفیخف تکان قلبم. دیکش پس را دستش و گرفت خود به یناباور رنگ نگاهش

 : دینال یآرام یصدا با و رفت

 ! نه_

 بیعج و زندیم یلیس یدرپیپ و رحمانهیب تیواقع و ردیگیم دست یبداقبال نیا بر افکارم و ردیگیم نبض سرم

 : گفت کالفه و دیکش شیموها به یدست برقصم؟ که با خواستمیم من. دیآیدرنم میصدا است

  ؟یخوایم یچ... تو... تو_

 : گفتم و کردم نگاهش زدهبهت

  ؟یچ_

 : دیگز لب و کرد لیمتما باال به را سرش

 !یچیه_

 کشاندم زیم سمت را کرختم بدن و کردم آزاد را نفسم حسرت با. نشست اشیقبل یجا و زمانیم همان سمت رفت و

 !  او به هم من... کردیم نگاه اطرف به حضورم به توجهیب. نشستم و
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 . کردمینم ییاعتنا اما بود کرده حس یخوب به را نگاهم ینیسنگ

  جانا؟_

 . مهربان و خودساخته ساله، یس یزن! بود گانیشا خانم. صدا سمت برگشتم تعجب با

 : دیپرس تعجب با و شد جلب یرعلیام به توجهش گانیشا خانم. میکرد یگرم یاحوالپرس و سالم و شدم بلند

  د؟یهست مهندس برادر شما_

 : زد یلبخند گانیشا خانم.داد تکان سر و شد بلند احترام با یرعلیام

 !  نمیبب رو مهندس یآقا هنرمند برادر بودم مشتاق یلیخ ،یریمش یآقا خوشوقتم_

 دهانم یجلو نکهیا از قبل. کرد تشکر و زد یادوستانه لبخند یرعلیام هنرمند؟ گفت دند؟یشنیم درست میهاگوش

 : گفتم تعجب با رمیبگ را

 !هنرمند؟_

 : گفت گانیشا خانم. کنم گم را میوپادست شد باعث که بود یخاص طور نگاهش یرعلیام. کردند نگاهم دو هر

  ؟یدونستینم مگه زم،یعز گهید آره_

 .نه_

 ! هستن نقاش بزرگشون پسر که دمیشن خانم عاطفه از من_

 : گفت و یرعلیام سمت برگشت و

 . بودن العادهفوق دمید هم رو کارهاتون_

 !دیدار لطف من به شما ست،ین یکردن فیتعر اونقدرهام. شماست لطف نظر نیا_

 ازش یخوب استقبال مطمئنم من د؟یزنینم شگاهینما چرا رهینظیب کارهاتون دیبفرمائ باور. ستین طورنیا اصال نه_

 ! شهیم

 : گفت حوصلهیب و کوتاه یلیخ یرعلیام

 ! هستم فکرش تو خودمم... بله_

 : گفت من به رو و کرد حفظ را لبخندش یسختبه دید را یرعلیام رفتار که گانیشا خانم

  د؟یندار کسر و کم یزیچ. دیکن ییرایپذ خودتون از برم، دیبا من گهید خب_
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 : دادم تکان سر

 . متشکرم هیعال زیچ همه_

 : گفتم خشم با و نشستم. داد ماساژ را شیهاقهیشق دست با و نشست عیسر یرعلیام رفت، یوقت

  ؟یبد نشون گرانید به رو ادبت دیبا یبر هرجا تو. شد آب خدا بنده بود؟ یرفتار چه نیا_

 ! نداد نشان یالعملعکس چیه

 ! شد آب چارهیب. بشه زدهخجالت طرف که یکنیم رفتار یجور چرا_

 . داد ادامه شیهاقهیشق دنیمال به و نکرد ییاعتنا

 منو... زنمیم حرف باهات دارم من نیبب ،یریگیم دهیناد منو که االن نیهم مثال ست؛زننده و زشت یلیخ رفتارت_

 ! کن نگاه

 : گفتم ناباور. دارد لب به یکمرنگ لبخند دمید که کردم خم زیم یرو را سرم. نکرد ییاعتنا

  ؟یکنیم مسخره یدار تو دم،یچ ٰ  یکبر_ٰ  یصغر همه نیا توئم؟ با_

 : گفت پرخاشگر و یناراض و کرد نگاهم. شد پاک لبخندش

 ... چرا ؟یچ تو_

 . گرفت را شیرو خشم با و خورد را حرفش

  ؟یچ من_

 ! یکنیم یخطخط اعصابمو یدار یبدجور توئم ه،یقاط االن اعصابم...! سیه_

 : گفتم دلخور

 ! ستین یاتازه زیچ نکهیا ،یندار اعصاب خدا یشهیهم تو_

 شیرو اخم با آمد، کش که شیهالب. دیکش یقیعم نفس و کرد نگاهم. است دوستم انگار! بود یمیصم لحنم چقدر

 . است دهیلرز لبخندش دنید از که شومیم یقلب منکر و گرفت را

 ! ادینم بهت اخم_

 شام کردند اعالم موقعهمان... را آهش یصدا دمیشن و آمد ریسم. گرفت را نگاهش... دیکش ریت مغزم یهااستخوان

 غذاها یبو. رفتم سیسرو سلف سمت به و برداشتم را بشقابم هردو، به توجهیب که بود امگرسنه قدرآن. است حاضر

 . کرد کیتحر را میاشتها
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  "ادینم بهت اخم"

 : کرد پاره را افکارم گوشم بغل ریسم یصدا. بستم را چشمانم یالحظه یبرا و دمیکش یصدادار نفس

 !  ملسه ملسِ نیریش نه ترشه نه. جانا نداره حرف نجایا یفسنجونا. کشمیم برات من بده_

 : گفتم و دمیکش ساالد یکم و بردم دست

 . ادیم خوشم نیریش فسنجون از من ضمن در! بکشم غذا تونمیم خودم_

 : گفت و دیخند صدا با

 ! یراحت هرجور_

 : گفت و داد دستم به یگرید بشقاب سپس

 ! زحمتیب بکش هم یرعلیام یبرا_

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

  ه؟یچ اشعالقه مورد یغذا بکشم؟ یچ_

 پر زن،یریم هانوشابه نیا تو یچ ستین معلوم نخور خودتم! نداره دوست اصال براش، زینر نوشابه. هیسبزقرمه عاشق_

 . گازه و شکر از

 پس زدم؛ یمحو لبخند و دمیکش یسبزقرمه یرعلیام یبرا. گذاشتم بشقابم داخل گویم چندتا و رفتم یاغرهچشم

 ! زاریب نوشابه از و داشت دوست یسبزقرمه

 . شدم ساالدم خوردن مشغول و گذاشتم شیجلو را شیغذا بشقاب تفاوتیب و نشستم یصندل یرو

 ریسم. شدم شکل بد یهاگویم آن خوردن مشغول اشتها با و نکردم ییاعتنا اما کردم حس را نگاهش ینیسنگ

 : گفت یرعلیام به رو گذاشتیم دهانش یتو را کباب یاتکه کهیدرحال

 ! یداشتدوست یسبز قرمه که تو ؟یخورینم یزیچ چرا_

 : گفت یرعلیام. دیاین باال سرکشم نگاه تا فشردم دستم یتو را قاشق

 ! رمیس_

 ییگو دستم با دستش برخورد با. بردارد را یبطر تا برد دست هم یرعلیام همزمان که آب یبطر سمت رفت دست

 . سوختمیم و بودم آتش یکوره یتو انگار! دمیلرز و گرفتم گُر باشد؛ گرفته برق مرا
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 اشنهیس. دوخت زیم به را خونش رنگ به چشمان و زد پس شدت به را دستم کردم، نگاهش و خوردم یسخ تکان

 . دیکش یقیعم نفس و زد شیموها به یچنگ و شد نیپائ و باال

 . بود برده فرو اشیگوش یتو را سرش الیخیب که انداختم ریسم به ینگاه یرچشمیز

 یصدا. بود زیم یرو به نگاهش همچنان داد، هل سمتم به را یبطر یرعلیام. شدمیم هالک گرما شدت از داشتم

 : گفت و گرفت باال را اشیگوش ریسم. گرفتم گاز را زبانم و دمیشن را قشیعم فرا نفس

 . نستاگرامیا بذارمش خوامیم م؟یبنداز یسلف هی جانا_

 سرخ رژ ندهد اجازه و دهد ریگ میوآمدهارفت به بود بلد فقط ریسم. زدم یپوزخند و انداختم میهاشانه سر به ینگاه

 ریسم. کنند کیال و نندیبب مرا شیفالورها دادیم اجازه و گذاشتیم اشتراک به را مانیهایسلف یراحت به اما بزنم،

 ! است رتیباغ مرد کی ردیبگ را امیآزاد اگر کردیم فکر و نداشت رتیغ از یدرست درک

 : گفت و آورد باال را یگوش ریسم که دادم تکان سر تنها

 ! کادر یتو ایب توئم یرعلیام_

 مرا داشت هم او. کردم نگاهش یگوش نیدورب یتو از و گرفت نفسم. افتاد کادر یتو و کرد کج را سرش یرعلیام

 ریز. کردیم میتنظ را نیدورب داشت که ریسم سمت دادم هل را نگاهم و دمیکش یقیعم نفس زدههول. کردیم نگاه

 : گفت لب

 . باال ریبگ سرتو جانا نخور، وول انقدر یرعلیام_

 از یاجرعه. شد بیغ دوباره یرعلیام و گذاشت تنها مرا دوباره ریسم شام از بعد. شد گرفته یسلف آن باالخره و

 .ماندم رهیخ دندیرقصیم که یکسان به و دمینوش را شربتم

 : بزنم خی پا تا سر شد باعث گوشم بغل درست ییصدا

 ! شهینم باورم دختر؟ یخودت جانا_

 . کردم گم را میوپادست لیسه دنید با و صدا سمت برگشتم

. بود کرده یخواستگار من از بودم کار به مشغول و بودم مجرد که یزمان بود؛ ریسم شرکت یقبل کارمندان از لیسه

 . بود حساس شیرو یبدجور و کرد اخراجش جا در دیفهم ریسم یوقت

 : گفتم پته تته با و زدم یمصنوع یلبخند

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

  ؟یکنیم کار جاهمون هنوزم ؟یچ تو گانمیشا یآقا یکارمندا از من_
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 . آره_

 : گفت و دیکش یآه و کرد امحواله یخاص نگاه

  آره؟ یکرد ازدواج_

 : گفتم آرام

 ... بله_

 : گفت یعصب

 ! دونستمیم آره؟ ریسم با_

 . دادم چیپ همبه را دستانم زدههول. دیایب ریسم دمیترسیم.دیکش چشمانش به یدست خشم با

 ! گذشته هاگذشته ال،یخیب_

 رفت دستم! رودیم و شودیم کنده شرش گرفتنش، با دیشا گفتم. کرد تعارف و گرفت سمتم به را یوانیل سپس و

 لیسه لبخند و من دستان یرو  ریسم نگاه... است نماده یباق میبرا ینفس کردم حس ریسم دنید با که وانیل سمت

 . شد خشک

 . شد یجار دلم در گفتن خدا _خدا و... زد را چشمم اشبرجسته نبض دور همان از

 : گفتم پتهتته با و دمیکش پس را دستم

 . ندارم حوصله برو، لیسه_

 یکاسه چشمانش. بخورم نیزم یبار چند بود کینزد که داشتمیبرم قدم تند قدرآن. رفتم ریسم طرف سرعت با و

 : دیغر که گفتم "یآخ" درد با. فشرد و گرفت را میبازو که دهم حیتوض خواستم. بود شده خون

 ! ببند دهنتو... سیه_

 : گفت خشم با و دییسا هم یرو را شیهادندان

 . کنمیم روشن فتویتکل خونه تو! نکردم هوار و داد جانیهم تا بپوش لباساتو برو_

 را میهالباس و رفتم اتاق به عیسر. شدند یجار میهاگونه یرو میهااشک و دادم قورت را دهانم آب وحشت و ترس با

 . دمیپوش

  "!کنمیم خواهش نشه، یزیچ دمیم تقسم ایخدا"_

 . شود چه است قرار دانستمیم که من. بود زدهخی بدنم. دادم قورت را دهانم آب
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 یحال لیسه به یزیچ داشت خشم با که دمید را ریسم آمدم رونیب که اتاق از! کردمیم جان نوش جانانه کتک کی

 . رفتم یخروج در سمت به و ئیدمدو... بعد و رفتم عقب به یقدم ناخودآگاه. کردیم

 بود کرده ثابت اشیقبل یرفتارها با ریسم بودند، گرفته شدت میهااشک. شدم خارج هم باغ از و دمیدو توانم تمام با

 . دمیترسیم او از قدرآن نیهم یبرا. است انتظارم در چه که

 : گفتم کردیم دود گاریس و بود داده هیتک نیماش به که باغ در یجلو یرعلیام دنید با

  ؟یرعلیام_

 : دیغر و داد تکان سفأت عنوان به یسر و کرد اخم

 ...! سرت بر خاک پسر؟ یشد وونهید_

 : رفتم جلو و زدم چنگ را فمیک

  ؟یرعلیام_

 :آمد جلو و انداخت نیزم را گارشیس و خورد جا میهااشک و وضع و سر دنید با. کرد نگاهم بهت با

 شده؟یچ_

  ؟یرسونیم منو_

 : گرفت خود به ینگران رنگ نگاهش

 ... جونم نصف شدهیچ_

 : دمیکش داد خشم با و حرفش وسط دمیپر

  نه؟ ای یرسونیم منو _

  کجاست؟ ریسم ؟یکنیم هیگر چرا ه؟یتیوضع چه نیا آخه؟ شدهیچ_

 : دمیغر تیعصبان با

 ! رمیم یتاکس با خوادینم_

 : گفت وارمیتسل و دیکش را پالتوام گوشه که بروم، و برگردانم رو خواستم و

 ! شو سوار خب؛یلیخ خب،یلیخ_

 : گفتم عجله با و شدم سوار عیسر
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 . برو زودتر توروخدا_

 . گذاشتم قلبم یرو را دستم و دهیکش یقیعم نفس میشد دور باغ از یوقت. راند سرعت با را نیماش

  شده؟یچ_

 : گفتم بغض با و سمتش برگشتم

 ! نپرس_

 دم را یگوش و زدم را اتصال یدکمه.بود ریسم شدم، رهیخ اشصفحه به وحشتزده. خورد زنگ امیگوش لحظه همان

 :لرزاند مرا ریسم گوشخراش یعربده یصدا. گذاشتم گوشم

 ! ذارمینم اتزنده وگرنه خونه امین کن دعا جانا_

 : دمیکش داد و دیترک بغضم. کرد نگاهم بهت با یرعلیام که بود ادیز قدرآن شیصدا

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه_

 : دیکش ادیفر

 ! کنمیم آدمت_

 چه حاال ایخدا. دیترکیم داشت گرفتم، دستانم انیم را سرم. گرفت شدت هقم_هق. کردم قطع را یگوش عیسر

  بکنم؟ یغلط

 : دیپرس یعصبان یرعلیام. کرد ترمز یبد آف کیت با نیماش

  شده؟یچ یگینم_

 . گرفت شدت امهیگر

 ! توئم با_

 . آمدینم باال نفسم هیگر شدت از

 : دیکوب فرمان یرو محکم و دیکش ادیفر

 ! نکن هیگر_

 . دادم قورت را دهانم آب. دیکوب قبل از تندتر قلبم و شد قطع امهیگر

 : شد ترآرام شیصدا
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 ...! نکن هیگر... خب_

 : گفتم و کردم نگاهش مظلومانه

 ! کشهیم منو ریسم_

 ! کرده غلط_

 یهانفس با و دیکش اشآشفته یموها به یچنگ !دیکوبفرمان یرو مشت با دوباره. میخورد جا حرفش از دو هر

 . سازد آرام را خود کردیم یسع یطوالن و قیعم

 آسفالت یرو جاهمان. گشودم را نیماش در عجله با و زدم یقع. آمد باال اممعده اتیمحتو و دهیچیپ همبه اممعده

 . آوردم باال را بودم نخوده و خورده هرچه و افتادم

 : بود دورگه شیصدا. آمد طرفم به عجله با و کرد باز را نیماش در عیسر یرعلیام

  جانا؟_

 : گفتم لرزان ییصدا با و زدم یگرید قع

 . شهیم بد حالت کنار، برو_

 : دمیشن را آرامش زمزمه یصدا

 ... بخوره همبه بذار_

 : گرفت سمتم به و دیکش رونیب یدستمال بشیج داخل از. کرد نگاهم و نشست زانو یرو

 !  استرسه از حتماً آخه؟ شدیچ ر؛یبگ نویا_

 . دیکش رونیب را یمعدن آب یبطر داشبورد یتو از و شد زیخ مین

 شیجا از داشت اممعده .اورمیب باال که خواستمیم اما اورمیب باال که نداشتم یگرید زیچ. پوچم _پوچ کردم احساس

 باز را یبطر در یرعلیام. دمیکش یآه و شد جمع چشمانم در اشک. بود افتاده تقال به ادیز سوزش از و شدیم کنده

 ... بُرد صورتم یجلو را دستش. ختیر دستش یتو آب یکم و کرد

 و شد متوقف صورتم یجلو دستش د؟یبشو را صورتم خواستیم شد، کشدار میهانفس و زد چنگ قلبم به یزیچ

 یرو و کرد شُره دستش انیم از آب و شد مشت جاهمان دستش و آمد رونیب شیگلو از یقیعم آه... کرد یمکث

 . ختیر میپاها

 . بکشاند آتش به را میپاها یراحت به تواندیم که است داغ قدرآن آب کردم حس
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 مشتش به د؛یچرخ طرفش به سرم. کرد مشتش و گذاشت آسفالت یرو و آورد نیئپا آرام را اششده مچاله دست

 چیهیب او و برگرداندم را میرو شد ظیغل که شیهااخم. شدیم نیپائ و باال مدام شیگلو بیس و بود شده رهیخ

 . داد هل طرفم به را آب یبطر یحرف

 : کرد زمزمه

 ! بکش آب صورتتو دستو_

 مثل هم باز و همبه بافتیم قصه یخودیب که زدم امیلعنت قلب به یچنگ. شد نیماش سوار و شد بلند شیجا از

 دستم به که یدستمال. شستم یبطر آب با را صورتم و دست. دیآ در پرواز به خواستیم و دیکوبیم تند شهیهم

. شد رو و ریز دلم و دیچیپ امینیب ریز یرعلیام عطر یبو. کردم کشینزد امینیب به ناخودآگاه و برداشتم را بود داده

 ! امشده بدبخت یکِ دمینفهم من و زد جوانه دلم درون یزیچ کردم احساس

 حالم تا دمیکش قیعم نفس چند. کردم خشک را صورتم میهانیآست با و گذاشتم بمیج یتو را دستمال سرعت به

 . شدم نیماش سوار سپس د؛یایب شیسرجا

 گرفته ییصدا با و دادم قرار لرزانم یپاها یرو را فمیک. اوردین باال را سرش هم در یباصدا بود؛ فرمان یرو سرش

 : گفتم

 ! یمرس_

 . کرد روشن را نیماش من به نگاه بدون و گرفت باال را سرش یحرف چیهیب

 : گفتم التماس با و آمد سراغم به دوباره ترس

 ! ترسمیم من... توروخدا! مینر خونه_

 : گفت کرد خکوبیم را بدنم یاعضا تک_تک که یلحن با

 ! کن اعتماد من به... بکنه یکار دمینم اجازه... هستم من! نترس_

 یرو راحت الیخ با که قدرآن. کردمیم مرگ یآرزو قبل قهیدق چند انگار نه انگار که گرفتم آرام یجور. گرفتم آرام

 "کن اعتماد من به". دادیم داشتن یحام حس من به حرفش. شدم رهیخ ابانیخ یهاچراغ به و دادم لم یصندل

 برابر در من از خواستیم که یکس. امدهیشن هیغرب یمرد از را آن حاال و نزد من به ریسم وقتچیه که یحرف

 . دمیکش یقیعم نفس. کند حفاظت برادرش... شوهرم

 : گفت بم ییصدا با

 .شدهیچ که بگو بهم قیدق_
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 : گفتم آمدیم رونیب چاه تهِ از که ییصدا با

 خواستگار لیسه که شدیچ دونمینم  که بودم نشسته تنها منم دوستش، شیپ بود رفته کار یبهانه به ریسم_

 خون. شد یعصبان دید رو لیسه منو تا و دیرس سر معلق اجل مثل لحظه همون رمیسم. شد ظاهر روم یجلو میقبل

 شیحال یچیه بشه یعصب یوقت ریسم. کنم کاریچ دونستمینم بودم، دهیترس یلیخ. بود گرفته چشماشو یجلو

 ! شهینم

  ؟یبد حیتوض که نخواست ازت چرا اعتماده؟یب تو به انقدر یعنی مسخره؟ لیدل نیا واسه_

 ! نداد گوش_

 : گفت باشد افتاده ادشی یزیچ که انگار داد؛ باال را شیابروها

 که یهمون بود؟ یچ اسمش شونیکی اون... اوم! شهیم داشونیپ جا همه تو یخواستگارا چرا واقعا دونمینم_

 ! بود شده مزاحمت روزاون

 : داد ادامه همچنان او و.رفت یاهیس چشمانم و گرفت نفسم

 ! یکنیم دست_دست یدار ؟یگفت ،یبگ ریسم به ویچهمه نبود قرار مگه _

 : گفت یمحکم یصدا با. کردم مهار را نفسم یسخت به و زدم یچنگ شالم به

 . شمیم کار به دست خودم وگرنه! یبگ ویچهمه تا یدار وقت گهید روز چند تا! متنفرم بشم فرض خر نکهیا از_

! بفهمد را محمد یهیقض ریسم تا بود مانده نمیهم! من داشتم یایبدبخت چه...! بزرگ یخدا. گرفتم نفس وحشتزده

 . امنهیس یرو گذاشتیم و دیبریم را سرم

 . داد تکان یسر و کرد عوض را دنده کالفه

 یروز ادی بعد رد؟یگینم سردرد کندیم که یاخم همه نیا با کردم فکر خود با. شدیم کورتر لحظه شیابروها یگره

 ! کنم درست گاوزبانگل شیبرا خواستیم و بود شده سرخ چشمانش سردرد از که افتادم

 : گفتم و شدم مچاله خودم یتو دهیترس شد، پارک خانه مقابل که نیماش

 ! امیب ترسمیم... من_

 : دیچیپ گوشم در محکم و قرص شیصدا. دوخت ملتمسم چشمان به را نگاهش

 ! هستم من نترس_

 برداشت زیخ خورد ما به نگاهش تا و زدیم قدم ییرایپذ در یبرزخ چشمان با که ریسم! شد قرص ساده چه دلم و

 . بستم را چشمانم ترس با! ستادیا میجلو یرعلیام که سمتم
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 : دیکش ادیفر ریسم

 ! کنار بِکِش یرعلیام_

 : گفت خشم با یرعلیام. شوم خرد نیا از شتریب تا دیشنینم و نبود خانه یکس که بود خوب چه

 ! یکنیم رفتار وونیح مثل یدار ؟یآورد ریگ فیضع. کنم هوار و داد بلدم منم. ریسم سرت رو ارین صداتو_

 . کنمیم رفتار زنم با بخواد دلم که یهرجور من! کنار برو شوخفه تو_

 سمتم به و کرد سوءاستفاده یرعلیام یپرتحواس از ریسم! او زن بودم، ریسم زن من یآر... دمید را یرعلیام سکوت

 . زدم غیج دل ته از و دمیکش عقب وحشت با. برداشت زیخ

  آره؟ یکنیم فرار من دست از! کشمتیم خدابه! جانا ببر صداتو_

 و لرزان دستان و شده جمع خود در و بستم را چشمانم... بزند یلیس قدرتش تمام با خواست و آورد جلو را دستش و

 ! نبود یخبر اما... کنم دفاع خودم از تا دادم قرار میجلو را سستم

 من به زدنش یلیس مانع و بود گرفته دست در قدرت با را ریسم دست یرعلیام. انداختم ینگاه چشم یگوشه با

 . بود شده

 . هستم من نترس، بود گفته. بود شده خشک خشک میگلو و سوختیم چشمانم

 تمام. شدم میقا یرعلیام پشت ناخودآگاه و گرفت نفسم. داد هل را ریسم قدرت با. دیچک چشمم از یاشک قطره

 . دیلرزیم وجودم

 : دمیشن را ریسم گرفته یصدا

 ! کنم روشن فتویتکل امیب تا اتاق تو برو... جانا_

 : گفت تحکم با. داد هلش عقب به یکم گرفت، را ریسم یبازو یرعلیام

 . ادینم جاچیه جانا ،ینشد آروم تو تا_

 ! آرومم من_

 ! یستین_

 : گفت و زد پس را یرعلیام دست خشم با ریسم

! منه همسر جانا،! یکن دخالت یشوهر و زن مسائل تو و یبش آش از ترداغ یکاسه نکرده الزم ؟اصالً چه تو به_

  ؟یفهمیم کنم؛یم رفتار باهاش بخوام یهرجور
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 . تلخ قتیحق یآر! شد تلخ... شد زهر کامم. کرد نگاهش مبهوت و مات یرعلیام

 : گفت و دیکش نشان و خط میبرا چشمانش با ریسم

  ؟یشد کر! جانا اتاق تو برو_

 و گرفتم سنگر یرعلیام پشت شتریب. کنم بغض شد باعث که یقدرآن بود، نیغمگ چشمانش. کردم نگاه یرعلیام به

 : گفتم بغض از پر

 ! ترسمیم! یبزن کتکم بازم یخوایم ام،ینم_

 : گفت یاگرفته یصدا با ریسم. دیکش گردنش پشت به یدست و دیکش یعصب ینفس یرعلیام

 ! برو زنمت،ینم_

  رم؟یبگ سنگر آنجا خواستمیم یک تا

 من ایخدا. ختمیر اشک وجود تمام با و شدم اتاق وارد. رفتم باال یطبقه به افتاده ییهاشانه با و دادم قورت را بغضم

  بود؟ نیا حقم که بودم کرده چه

 او از وجود تمام با... هم حاال و شدیم شتریب ریسم از نفرتم گذشتیم هرچه. شد شتریب شانیدادهایب و داد یصدا

 ! بودم متنفر

 یک به یک. است ریسم مال دانستمیم که یمحکم یهاقدم یصدا هم بعد و پراند سرم از را برق ،یلیس ضرب یصدا

 ! بود؟ زده یلیس

 یرو یایلیس چیه رد یجا. رفتم عقب به یقدم وحشتزده. کوفت همبه را در محکم و شد خواب اتاق وارد ریسم

  ؟...پس ،نبود صورتش

 صورتم یرو میهااشک... صدایب... شکست بغضم. شد یجار دلم در هاگفتن خدا_خدا و بسته میهاپلک... آمد جلو

 . شد ریسراز

 . کند وانهید مرا خواستیم هم باز بود، شده وانهید هم باز مرد نیا

 : گفتم و بستم را چشمانم. دیچیپ میهااستخوان یالبهال یبیعج درد.داد فشار ممکن حد تا و گرفت را دستم

 ! آخ_

 ...آخ... دلم آخ... دستم آخ

  بودم؟ کرده درگاهت به یگناه چه ایخدا...! شکاک مرد نیا از امان...! آخ... آخ 
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 : دیکش ادیفر و زد چنگ را شیموها و دییسا همبه را شیهادندان

 پول هی یسکه برادرم یجلو منو نکهیا از ،یرفت در نکهیا از سوزم؟یم یچ از یدونیم! کوفت و آخ! زهرمار و آخ_

  پام؟ سه یدراکوال هی من یکنیم فکر نکنه ؟یکرد فرض یچ منو تو ،یکرد

 ! نداشت دراکوال از کم

 : گفتم و دیلرز امچانه

 ! آشغال_

 . افتاد ولز جلز به دلم یهاکینزد یزیچ درست. آورد هجوم سمتم به و کرد پرت تخت یرو را رنگش یکاربن کت

 کنم؛یم آدمت ،یریگیم گرم کهیمرت اون با یکنیم اضافه غلط تو. نداره یدوم که آشغال هی آشغالم، من... آره_

 . ارمیم روزت به چه کن تماشا و ستایوا فقط

 و گفتیم خواستیم دلش هرچه شهیهم مثل گفت؟یم چه دیفهمیم اصال خورد؛ گره شیهاحرف وتابچیپ از دلم

 ! شدیم مانیپش هم بعد

 ! یاعقده شیپرروان! شکاک یسمیساد. یکن یمعرف روانپزشک هی به خودتو بهتره ر،یسم یایروان هی تو_

 : دمیکوب سرم بر دست با و دمیکش غیج

 ! کنمیم تو خرج دمویم هدر یالک دارم عمرمو که من فیح! من فیح_

 و گرفت را امقهی و زد رجهیش سمتم به ریسم. بودند کرده داغ را میهالب انگار اما بکشم، عربده درد از خواهدیم دلم

 : دیکش داد

 ،یزنم ؟یسمیساد شکاک گنیم یرتیغ آدم به نایا بابات یکوره دِه تو ؟یسمیساد و شکاک هستم؟ یچ من_

 . یاریم در ناکجاآباد از سر دارمیبرم ازت چشم تا! یعوض یریگیم گرم اروی با یکنیم غلط! یناموسم

 : زد ادیفر توان تمام با

 ! یمن مال فقط تو_

 ! یلعنت... خبندانی مثل... سرما مثل گرفت، فرا را میپا تا سر بیعج سوزش کی. دنیلرز به کرد شروع بدنم

 . نشست میگلو در بغض

 : داد ادامه

 !کسچیه ای یمن مال ای_
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 و دیچیپ دستانش دور را امیاسب دُم یموها. خورد همبه بودنش شکاک بودنش، مغرور بودنش، خودخواه نیا از حالم

 ...  دیکش

 ! نکن... یلعنت دارد درد

 : دیپرس خشم با

   نه؟ ای یدیفهم_

 ! کاش... بود یرعلیام کاش رد؟یگینم آرام چرا ترسمیم بیعج. افتاد ترق ترق به میهادندان

 : کرد تکرار پرخاشگر و یناراض

  نه؟ ای یدیفهم دمینشن رو صدات_

 .حضور یبرا یدل نه دارد عبور یپروا نه که حادثه، کی ینیسهمگ به ینگاه مکث مثل! خراب... خرابم

 . درد از پر اما تفاوتیب حس، بدون... کردم نگاهش تنها 

 باال اشنهیس. خورد همبه نگاهش یمانیپش از حالم. پوشاند را اشچهره تمام بهت. زین من سر درد. شد شل دستانش

 از دوباره. دیکش یآه و نشست کنارم بعد یقهیدق چند هم او. کردم کِز یاگوشه و خوردم سُر وارید یرو. شد نیپائ و

 افتاده گز_گز به و سوختیم میگلو. نشست هامپلک پشت اشک. کرد یط را اتاق عرض و طول کالفه و شد بلند جا

 . بود

 شیصدا. دیکش آه دوباره و کرد مکث. شود یجن باز دمیترسیم شدم جمع خودم درون ترس با. آمد سمتم به ریسم

 : دیلرز

 ! کردم غلط جانا_

 : گفت ترس با. داد فشارم محکم. شدم پرت آغوشش یتو و دیکش خشونت با را دستم

 ! زمیعز بده قول توروخدا بده؟ قول باشه؟! یمن مال ابد تا تو! دارم دوستت یلیخ_

 : دیلرز آغوشم در جوجه مثل. شد شل میپاها و زد شهیر میگلو در بغض

 من از رو تو ترسمیم. ستین... ستین خودم دست! کردم غلط اصالً! ببخش منو توروخدا! نره ادتی هاعاشقتم_

 . رنیبگ

 . کردند استشمام عالم یهمه را دلم یسوختگ یبو و سوختم سوختم، داغش دستان حرارت از

 . نداشتم گفتن یبرا یحرف هم دیشا گذاشت،ینم یلعنت بغض. نگفتم یزیچ دم،یکش یقیعم نفس
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 دنمیبوس به شروع انهیوحش افتاد، بدبختم یهالب جان به هایوحش مثل و بخششم یپا گذاشت را سکوتم

 . بزنم پسش نداشتم جان ٰ  یحت گرفت؛ یباز به را میموها شیهادست.کرد

 . یثیحد ،ی،حرفیحرکت چیه بدون! یالعملعکس چیه بدون امستادهیا هاربات مثل من و رفت امصدقه قربان

 من به نداشت حق. بودم دلخور دستش از هم هنوز. دیکش آغوش در مرا حرارت پر و دیبوس را امیشانیپ. دمیکش آه

 ! کند نگونهیا نداشت حق... نداشت حق! کند شک

 : دیلرز دیب مثل

  ؟یبگ یزیچ یخواینم_

 : کرد زمزمه ناباور و آرام. باال سمت به دهم هل را لبانم یگوشه کردم یسع

  ؟یترسیم ازم هنوزم نکنه_

 : گفت یآشکار ترس با. شد جدا من از

 !  نکن خون دلمو نترس، من از داشتنه، دوست سر از تمیعصبان خدا به! دیببخش گفتم کهمن_

. کردم پاک لبانم یرو از را قرمز مضحک رژ آن دست با و ختمیر اشک صدایب .گرفتم شیپ در را نهیآ راه ربات مثل

 . بودم شده رکیس یهادلقک هیشب ینیب و لب یقرمز و چشم ریز یاهیس آن با! شد پخش صورتم یرو یلعنت

 : دیکش عربده ریسم

  ؟یبد جواب یتونینم! ؟یشد یکر باز! ستم؟ین تو با مگه_

 ... دمیلرز خودم به اشعربده یصدا با

 یپوزخند. بود شده وانهید هم باز زد، را چشمم صورتش چپ سمت یقهیشق کنار یبرآمده رگ هم فاصله همان از

 : گفت و کرد حرامم

 ! ؟یگرفت عزا یطورنیا که شدم نوشتون و شیع مزاحم یناراحت نکنه ه؟یچ_

 : گفتم یلرزان یصدا با آهسته

 ! بشه شکسته نمونیب یحرمتا که نگو یزیچ. یبش مونیپش بعداً که نگو یزیچ ریسم_

 : گفت و ستادیا میجلو عیسر رفتم، در سمت و گرفتم دست در را بالشتم

  کجا؟_

 : زدم لب آهسته طورهمان و زدم زل چشمانش یتو
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 ! کنمیم ترکت شهیهم واسه... رمیم یبش راهم سد و مهمون اتاق برم ینذار_

 خاموش نگاهش برق و گرفتند قرار کنارش حرکتیب دستانش. گرفت خود به ترس رنگ نگاهش یآن و زد خشکش

 : شد تر چشمانش انگار.شد

 ! جانا نرو... نه_

 ! کنار برو پس_

 یرعلیام. دمیکوب همبه را در و شده خارج اتاق از. کنم تحملش هم قهیدق کی توانستمینم یحت د؛یکش کنار عیسر

 را دلم که یآه د،یکش آه و کرد نگاهم رفتم، سمتش به. بود زده هیتک وارید به افتاده، ریز به یسر با ترطرفآن یکم

 ! بود انگشت رد هم راستش سمت یگونه یرو و بودند نیغمگ چشمانش. کرد کباب

 امیرعلی قلدر؟! من خاطربه! برادرش از همآن! بود؟ خورده یلیس یرعلیام

 : دیپرس

  ؟یخوب_

 : بستم را چشمانم

 ! یهست که یمرس_

 . بردم پناه مهمان اتاق به و شدم دور اشزدهبهت چشمان مقابل از و کردم تند پا عیسر و

  شیخو مزار سر بر ستادهیا

  خاموش

  مبهم

  رهیخ

 ...  نیسنگ

  هاخسته

  کنندینم هیگر

  رندیمیم

 ...  آه

 ! امرزدیب میخدا
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 . نشستم تخت یرو شهیهم از ترخسته

 خوابم صبح شش ساعت سر آخر که فرستادم لعنت یزندگ به و هاآدم به و ختمیر اشک قدرآن! بخوابم نتوانستم اصال

 داشت مغزم که بودم دهید کابوس قدرآن. شدم داریب خواب از یوحشتناک و بد کابوس با همراه صبح نه ساعت. برد

 . شدیم لِه

 . شدم خارج مهمان اتاق از و شستم را وصورتمدست

 دچارش که یمزخرف حس آنط از بدتر. بود کرده امخسته یفیبالتکل نیا و کنم چه مانیزندگ و ریسم با دانستمینم

 . کنم انکارش کردمیم یسع و بودم شده

 .بود گرفته دستانش انیم را سرش و بود نشسته کاناپه یرو شب یهالباس همان با ریسم. شدم خوابمان اتاق وارد

 سر عیسر دیشن را در یصدا تا. بود خورده را تنم تمام برقش و زرق. بودم دهیخواب هالباس همان با او از بدتر هم من

 . دیپر جا از دید که مرا و کرد بلند

 : دینال یاگرفته یصدا با. کمدم سمت به او به توجهیب و زد سرم به یفکر

 ... جانا_

 تصور را اشدهیپر رنگ صورت توانستمیم هم جاهمان از. انداختمش تخت یرو و برداشتم را ساکم و بردم دست

 : ردیبگ عمق لبخندم شد باعث اشزدهوحشت یصدا. کنم

  جانا؟ ؟...کجا... جانا_

 : گفت ملتمسانه و گرفت را دستم مچ. دادم جا ساک یتو را ازمین مورد یهالباس و پالتو دست چند

 ! نکن زم،یعز نکن کارونیا جانا د،یببخش گفتم کهمن_

 : دمیغر و چشمانش یتو زدم زل تمام یرحمیب با

 . نه ای بمونم باهات رمیگیم میتصم اومدنم از بعد! یکنینم یکار چیه توئم و رازیش رمیم_

 .  رفت عقب به قدم کی و برداشت مچم یرو از را دستش... زد خشکش شد، مات

 . بستم را پشیز و ساک یرو شدم خم و زدم یپوزخند

 ریسم شده خشک نگاه از و برداشتم را ساکم. کردم عوض رنگ یریش یپالتو کی با را میهالباس و شدم حمام وارد

 . زدم شخندین به هیشب یلبخند. زدم رونیب اتاق از و شدم دور امیخال یجا به

 شدیم چه. را دادنت دست از یایفوب دارد، ایفوب ریسم گفتیم که دارم ادی به را روانشناس دکتر یهاحرف هم هنوز

 ! کردم؟یم استفاده تیموقع آن از یکم
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 . خوردندیم صبحانه داشتند و بودند آنجا یرعلیام و آقاجون فقط شدم؛ آشپزخانه وارد

 را خون یگرم یرعلیام دنید با. دندیپرینم همبه گربه و سگ مثل و بودند نشسته جا کی پسر و پدر نیا عجب چه

 ! دادیم نشان واکنش فقط یرعلیام به نسبت انگار و کرد یقراریب هم باز قلبم کردم، حس یخوب به صورتم یرو

 خیم نگاهش یرعلیام اما داد، را جوابم آقاجون.گذاشتم دستم بغل را ساکم و یصندل یرو نشستم و دادم یآرام سالم

 !  بود شده ساکم

 .  کردم گرفتن لقمه به مشغول را خودم و زمیبپره او به کردن نگاه از کردم یسع

 : زد را یرعلیام دل حرف انگار آقاجون

  ه؟یچ ساک نیا_

 : گفتم و کردم مشت بود میپا یرو که را دستم. شد رهیخ دهانم به و شده گوش پا تا سر یرعلیام

  ست؟ین پرواز امشب مگه راز،یش سفر واسه_

  دونه؟یم ریسم اما... چرا_

. نداشتم را بودن او با به یلیتما چیه که یشوهر بود، شوهرم مثالً. بود او دست من یاجازه بود، یعیطب خب! ریسم

 : گفتم و زدم یلبخند

 . کنم عوض ییوهواآب هی تا رازیش برم که داده شنهادیپ خودش ٰ  یحت دونه؛یم بله_

 : گفت و زد هم را نشیریش یچا و داد تکان یسر آقاجون.شد سوال عالمت از پر نگاهش یرعلیام

 منو چون اد؛یب رازمیش دیبا کنه کمکمون شرکت ادیم گفته و شده ادهیپ طونیش خر از یرعلیام که حاال! خوب چه_

  ه؟یچ تو نظرت ؟یرعلیام نه مگه. باشه تو مراقب هم باشه اونجا به حواسش هم م،یایب میکنینم وقت ریسم

 بروم و کنم فرار گنگ حس نیا و یرعلیام از خواستمیم من دم؟یشنیم چه! بود شده خشک_خشک دهانم آب

 . رازیش هم حاال و شرکت یحت و رونیب خانه،. بود کرده پر مرا اطراف یهمه هیسا مثل یرعلیام حضور حاال. رازیش

 : گفت حوصلهیب و گذاشت بشقابش یتو را اشخورده دست یلقمه یرعلیام

 . امیم ندارم، ینظر_

 .   شد خارج آشپزخانه از هم بعد و کرد حواله سمتم به ینگاه مین و شد بلند شیجا از

. گذاشتم یکفش جا یجلو در، کنار را ساکم و شدم بلند حالیب. بمانم زنده فقط تا خوردم گرید یلقمه چند هممن

. بود شده رهیخ اشیگوش یصفحه به و بود داده هیتک توت درخت به یرعلیام. شدم دهیکش پنجره طرف به اریاختیب

 ! درآورده پا و دست بعد بوده اخم اول کنم فکر. بود هم یتو شدتبه شیهااخم
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 . زدم یلبخند

 را لبخندم. کرد پیتا یزیچ ندت_تند و شدند کورتر شیهااخم یگره و دیکش گردنش پشت به یدست کالفه یرعلیام

 دوباره خواستمینم. نشستم ونیزیتلو مقابل یراحت یکاناپه یرو و دمیکش را رنگ دیسف یپرده عیسر و دادم قورت

 ! کند ریغافلگ را نگاهم

 آدم عجب! بود دهیپرس سوال یرعلیام یدرباره که داشتمء نسا از امیپ چند... دمیکش رونیب بمیج از را امیگوش

 . رفتم ریسم جیپ به و دادم قورت را دهانم آب. کرد لمس را نستاگرامیا یبرنامه اریاختیب دستانم! بود یفضول

 زل نیدورب به یجد که شد یرعلیام به رهیخ سرکشم نگاه... کردم زوم عکس یرو... بود کرده پست را شبید عکس

 کتش خواستیم اشیورزشکار یبازوها آن! بود پهن چقدر شیهاسرشانه! آمدیم او به یرسم لباس چقدر. بود زده

 . بزند رونیب و کند پاره را

  "!؟یکنیم کاریچ یدار...! سرت بر خاک...! جانا سرت بر خاک"زد تشر قلبم یصدا به توجهیب عقلم. بستم چشم

  "ستساده یکنجکاو هی فقط کنم؛ینم یکار که من شده؟یچ مگه": گفت قلبم

 خی چرا وپاتدست کنه؟یم ولز_جلز دلت چرا قراره؟یب قلبت چرا پسدست؟ساده یکنجکاو هی فقط": دیغر عقلم

  "زده؟

  "!بارکی فقط... شهینم یزیچ": گفت قراریب قلبم

  "کنهیم بدبختت بارکی نیهم": دیکش ادیفر عقلم

 یکشدار نفس و شدم جشیپ وارد. کردم دایپ را یرعلیام جیپ ر،یسم یهافالوئر انیم از. کرد را خودش کار قلبم اما

 .دمیکش

 ! بود شده پا به زلزله قلبم یتو. شدم رهیخ یرعلیام یهاعکس به و کردم پاک شالم با را عرقم از سیخ دستان

 یکپشن چیه و بودند دیسف و اهیس هاعکس تمام... بود خودش از هاعکس تمام. کردم رو و ریز را شیهاعکس تمام

 . نداشت قرار شیهاپست ریز

 دیکش داد عقلم. بودند کرده کامنت شیبرا قلب یکل و رفتندیم اشصدقه قربان دخترها خواندم، هارا کامنت

  "!احمق"

 یاجازه افکارم به نکهیا یبرا بود؟ شده مرگم چه من ایخدا. دمیکش ملتهبم صورت به یدست و کردم قفل را یگوش

 سیپرسپول .کردیم پخش را روزید فوتبال تکرار داشت. گرفتم را سه شبکه و کردم روشن را ونیزیتلو ندهم یشرویپ

 ! شوندیم چند_چند نمیبب و کنم تماشا را فوتبال بودم نتوانسته یمهمان خاطر به شبید! استقالل و

 : دمیشن سرم پشت درست را یرعلیام یصدا که بود یباز امیس یهاقهیدق... بودم فوتبال محو
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 ! یوا... خدا یوا_

 به مشتاق و نشست کنارم کاناپه کی یفاصله با جانیه با یرعلیام. شد خشک دهانم آب و شده مشت دستانم

  هست؟ هم او رومیم که هرجا چرا...! ایخدا. دوخت چشم ونیزیتلو

 : دیغر یعصب حالت به و داد تکان ونیزیتلو یجلو را دستش

 . بزنه تونهینم امییال هی! توروخدا نگاه ؟یدیم لو توپ چرا! گهید کن یباز درست_

 : گفتم و زده یمحو لبخند. شد بلند یآزاد ومیاستاد یتو بندشپشت استقالل هواداران یصدا

 ! استبازنده االن از متونیت_

 : گفتم درآورحرص یلحن با. شدم جابهجا یکم و انداختم گرمید یپا یرو را میپا

 ! دیشیم سوسک شهیهم مثل_

 : گفت کند نگاهم که آن بدون. زد یپوزخند و شد رهیخ ونیزیتلو به قیعم یاخم با

 ! ندارن نظر اظهار حق هاییچهارتا من نظر به_

 ! استقالله سرور شهیهم مثل سیپرسپول میدونیم یوقت مینیبب اخبار تا چند حداقل! شیش یشبکه بزن_

  کرد؟ینم نگاهم چرا. کرد فوت را نفسش و گرفت لجش

 !  بچه نخندون منو آخه؟ سیپرسپول_

 !انهیب به حاجت چه انهیع که یزیچ_

 : گفتم.نداد را جوابم

 ! چرخنیم خودشون دور یچطور پوشیآب یهاکشسهیک نیا توروخدا نگاه_

 : کرد یاقروچه دندان

 . جان یلُنگ خوشه آخرش شاهنامه_

 : گرفت عمق لبخندم

 ینیبیم. شهیم شتریب فصل کل تو سهیک یهاگل تعداد از یباز هی تو سیپرسپول یهاگل تعداد داره مک_کم_

  توروخدا؟

 : داشت جانیه گزارشگر یصدا
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 با اگه البته بخوره گل استقالل که بود کینزد! یخطرناک تیموقع چه...! یوا س،یپرسپول میت یبرا تیموقع کی_

 ... شدن شوکه یهمگ استقالل نیمدافع. کردنیم شوت توپو یشتریب دقت

 حرصش از شده مشت دستان به. دییسا همبه را شیهادندان و دیکش یایحرص نفس یرعلیام. دمیخند اریاختیب

 : گفتم و ستمینگر

 ! گهید بازهیم استقالل ای برهیم سیپرسپول ای ؟یشیم یعصب انقدر یباز هی خاطر واسه چرا بابا_

 . دوخت چشمانم به را نشیخشمگ نگاه و دیچرخ طرفم به باالخره

 اشیلعنت نگاه قدرآن چرا.شدم غرق نگاهش در! بود؟ متعصب مشیت به قدرآن یعنی د؛یباریم آتش چشمانش از

 . ردیبگ را امپاچه نگاهش سگ است ممکن لحظه هر کردمیم حس داشت؟ سگ

 آرام. دمیکش یتند نفس... بود شده گرمم. کرد عوض بهت با را شیجا و دیکش پر چشمانش از خشم یالحظه یبرا

. شد نیپائ و باال اشنهیس و شد سردرگم نگاهش. شد خشک و سوخت میگلو. کرد مشت شتریب را دستش و زد پلک

 : میآمد خود به دو هر گزارشگر داد یصدا با

 ! کنیباز نیا زنهیم یگل چه... سیپرسپول یبرا گل..! گل_

 گرما از. آتشم یکوره درون کردمیم احساس. دوختم ونیزیتلو به و گرفتم یسخت به را نگاهم و شد سخت نفسم

  نبود؟ زیپائ مگر! بودم هالک

 که یمصنوع قدرآن... دمیخند یمصنوع جَو، شدن عوض یبرا! مات و جیگ... بود طرفم به نگاهش هنوز یرعلیام

 ! دیفهم هم یرعلیام که بودم مطمئن

 ! زیعز یهاسهیک میزد گل بهتون آخرشم ؟ینیبیم_

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب. شد رهیخ ونیزیتلو به و دیچرخ آرام و نداد را جوابم

  نه؟ دیشد سوسک! آقا استقالله سرور سیپرسپول مشخصه االن نیهم از_

 ! کرد؟ینم یتالش چرا برود، نیب از نیسنگ جو تا دمیخند یالک

 یزیچ کم گل تا شیش. دیدار هم حق خب یآخِ کرده؟ ریدرگ رو ذهنتون شیپ سال چند یدرب یخاطره نکنه_

 . ستین

 : دادم ادامه و شد شتریب امخنده

 ! که نداره غصه حاال_

 : گفت آرام. کرد نگاهم و دیچرخ طرفم به
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 ! سیه_

 ضربان. بود آشفته و دیکشیم نفس نامنظم. دوخت چشم سقف به و داد هیتک کاناپه یپشت به را سرش...! شدم ساکت

 و بست را چشمانش... کردیم اموانهید و زدیم زبانه امینیب ریز عطرش یبو دیکشیم که ینفس هر. رفت باال قلبم

 . دیکش یقیعم نفس دوباره. نهاد چشمانش یرو را ساعدش

 زبانیب توپ آوردن دست به یبرا کدام هر که کردم نگاه قرمز و یآب یهاکنیباز به مات و نشستم نهیس به دست

 : آمد گزارشکر بلند یصدا. دیکش یگرید قیعم نفس یرعلیام. کردندیم تالش

 ...! استقالل یبرا گل...! گل_

 و گرفت ینگران یبو لحنم اریاختیب! نخورد هم تکان یحت او و زد گل محبوبش میت. نداد نشان یواکنش یرعلیام

 : گفتم

  ؟یخوب شده؟ یزیچ_

 ... گرید قیعم نفس دوباره

 : گفت یبم یصدا با

  ؟یبر شهیم_

 :.شد گشاد چشمانم و زد خشکم

  برم؟ کجا_

 : شد گرفته شیصدا

 . باال یطبقه برو! نباش نجایا...! برو لطفاً_

 یطبقه به و زدم یپوزخند کرد؟یم خاطر آزرده را او حضورم که آمدیم بدش من از قدرآن یعنی آمد؛ درد به قلبم

 ! نباش نجایا برو، بود گفته یرعلیام. کردم سرگرم را خودم و ماندم مهمان اتاق شام موقع تا. رفتم باال

 داشتم یخرد عصاب و یگرفتار خودم که یقدرآن. بود تر چشمانش و ناراحت اشافهیق. زد میصدا مهسا شام زمان

 ! بود پسرک آن خاطره به البد نکردم؛ توجه اشکش از سیخ چشمان و مهسا به که

 : دمیپرس لب ریز! ریسم جز... بودند شام زیم سر همه. میرفت نیپائ یطبقه به هم با

  کجاست؟ ریسم مهسا_

 : گفت حوصلهیب و دیکش باال را دماغش
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 ! ادیم االن زدم، صداش_

 . دمیشن را سالمم جواب توک وتک دادم، یآرام سالم. نشستم و دادم تکان سر

 و خودم با تا نخورد او به نگاهم که نکند، شکار مرا یرعلیام نگاه که کنم انتخاب را یصندل نیدورتر کردم یسع

  چندم؟ چند خودم با نمیبب تا م،یایب کنار احساسم

 . آشغال سطل یتو زمیبر را تمامش تا

. کرد نگاهم بد و برگشت  مادرجون که یجور. شدند متوجه همه که یقدرآن! خسته و کالفه... آمد هم ریسم

 ! که دهدینم مفت پول خودش قول به آمدم،یم کنار پسرش دل با دیبا خب... یآر... زدم یتلخ پوزخند

 مادرجون نگاه. نشست کنارم ریسم.کنم بلند سر دمیترسیم چون دانم؛ینم را یرعلیام. بود رهیخ بشقابش به ریسم

 : گفتم ریسم گوش در آرام ناچار پس بودم؛ مجبور من. کردیم ینیسنگ هنوز

  ت؟واسه بکشم یچ_

  نداشتم، اشتها اما بودم گرسنه نکهیا با. دمیکش ساالد هم خودم یبرا و او یبرا سوپ یکم. کرد نگاهم رمقیب

 !  شکستیم خورد،یم بشقاب به که ییهاچنگال قاشق یصدا فقط را خانه آورخفقان یفضا

 : گفت مهسا ناگهان که

 ... بگم یزیچ هی خواستمیم دیینجایا همه که حاال_

 : گفت قاطع و محکم.آقاجون چشمان یتو بود زده زل میمستق او اما م،یکرد نگاهش همه

 . شده دایپ خواستگار مواس_

 : داد ادامه دیآیدرنم یکس از صدا دید یوقت 

 ! یخواستگار ادیب که رمیبگ اجازه خواستمیم... آقاجون_

 : گرفت جبهه عیسر مادرجون

 تو ما یدونیم خوب خودت نه؟ ابونیخ تو البد نداره؟ مادر پدر کرده یخواستگار ازت که یطرف مگه ؟یگیم یچ_

 . نباف الیخ خودت واسه یالک. میکرد نشون اتعمه پسر مهرداد واسه رو

 ی باالی این ویال زندگی میعمه خانه طبیقه. بود رفته خارج به لیتحص یبرا که بود خانمعمه پسر مهرداد

 : گفت آقاجون به رو نکرد یتوجه مادرجون به اصال مهساکردند.

 ! ستین که زور! ندارم دوستش ادینم خوشم مهرداد از دیدونیم خوب خودتون ه؟یچ شما نظر_
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 : رفت هزار یرو قلبم ضربان شیصدا دنیشن با ناخودآگاه کرد، مداخله یرعلیام

 ! بخون رو درست نیبش یابچه هنوز تو مهسا،_

 !  ترمکیکوچ ازش سال دو فقط من هوم؟ ستین خونه نیا عروس جانا االن مگه ام؟بچه یچ یعنی_

 ... را شیصدا پر نفس... هم بعد و کردم حس خودم یرو را یرعلیام نگاه

 : گفت لب ریز ریسم

 ! نده ربط هیقض نیا به رو جانا یالک_

 : گفت و شد آش نخود هم نیرحسیام

  فرندته؟ یبو! باشه خوشم... اوه_

 : گفت یجد یرعلیام

 ! باش ساکت تو نیرحسیام_

 . کرد یخال ساالدش یتو را سُس حرص با و شد رهیخ بشقابش به یبدخلق با و دیبرچ لب چارهیب نیرحسیام

 : گفت نیخشمگ مادرجون

 ! دیکن تمومش رو مسخره بحث نیا_

 : زد تشر مهسا

 حوصله کسچیه رسهیم که من به نوبت چرا اد؟یم نظر به مسخره تونواسه من یهاحرف... من یمایتصم چرا_

  نداره؟

 : گفت یرعلیام

 ! بخون رو درست نیبش آدم مثل ،یابچه هنوز تو چون_

 ! نگهدار خودت یبرا و نظرت پس کنم، یاحترامیب بهت خوامینم داداش_

 : شد عروس مادر دوباره نیرحسیام !خوردمش عیسر اما نشست، لبم یرو یمحو تبسم

 ! یدیم نشون رو خودت یدار خوب بهیغر هی واسه نمیبیم_

 : شد جمع اشافهیق مهسا

 ! نزن حرف دهنت از تربزرگ نیرحسیام_
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 : گفت التماس با و دوخت آقاجون به را نگاهش سپس

   ؟یخواستگار ادیب بگم ؟یساکت چرا... بگو تو آقاجون_

 : گفت آرام و کرد باز لب باالخره آقاجون

  چقدره؟ درآمدش ه؟یچ شغلش ه؟یقشر چه از ست؟کارهیچ_

 : دیکش یحرص پر نفس مهسا

 جاش به اما! ستاین که خوبه... ستین ما قشر از... ستین ما جنس از رینخ! نه؟ ای هیخوب آدم دیپرسینم جاشبه چرا_

 ! یخواستگار ادیب دیبد اجازه پس! دارم دوستش امیلیخ! دارم دوستش منم و هیخوب آدم

 : گفت نیخشمگ و زد کنار اشیشانیپ یرو از را رنگش یاستخوان یموها مادرجون

 . یداد نشون رو اصالتت خوب خانم، مهسا باشه خوشم! نه؟ یکرد کور رو بازار چشم یرفت_

 : شد بلند جا از و زد یپوزخند مهسا

 ! کنمیم ازدواج باهاش من صورت هر در چون د؛یبکن فکراتونو دمیم وقت بهتون هرحال به_

 : گفت حالیب و زد قلبش یرو دست با مادرجون. شد دور همه متعجب چشمان یجلو از عیسر یلیخ و

 ! خوردن سنگ ریش یجابه! دنیم کشتن به منو نایا آخر_

 : گفت آقاجون.نمیبب را یرعلیام یچهره توانستمینم اما حوصله؛یب هم ریسم و بود متفکر آقاجون

 مدارکو تا اتاقم ایب توئم یرعلیام! یبش آماده که بهتره جانا ست،گهید ساعت سه پرواز. هیزیچ هر از ترمهم کار فعالً_

 . بدم بهت

 : گفت پوزخند با مادرجون. دمینوش آب یکم و اوردمین خودم یرو به اما کردم؛ حس خودم یرو را ریسم رهیخ نگاه

 !  کار گهیم بعد ره،یم دست از داره اشبچه کار؟_

 ریز را دستانم ریسم. دانستیم هرچه از ترمهم را کار که یکس! پدرش به بود، رفته یک به ریسم بودم دهیفهم تازه

 : دینال آرام و فشرد و گرفت زیم

 ...! نرو... جانا_

 . شدم بلند زیم سر از و دمیکش را دستم

*** 
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 و بود بد حالش! بود ریدلگ و دلخور دستم از یبدجور. نکرد امحواله هم ینگاه مین ریسم زدم رونیب خانه از یوقت

 ! شدیم هیتنب دیبا است؛ حقش کردمیم احساس

 ناخودآگاه. شد مور_مو تنم تمام شوم همسفر او با است قرار نکهیا فکر از. بود زده بشیغ دوباره که هم یرعلیام

 ! دمیترسیم و داشته استرس

 دایپ مایهواپ در را امیصندل شماره راحت یلیخ. داشت حضور هم شرکت بلد کار و پوشخوش زن یمحسن خانم

 بابت نیا از و بودم نرفته رازیش به حال به تا. دیکشیم طول روز شبانه کی نیماش با هم.آن رازیش تا نجایا از .کردم

 ... داشتم جانیه و بوده خوشحال یلیخ

 فکر زیچ چیه به خواستینم دلم !ندیبنش کنارم یکس چه است قرار دانستمینم. دمیکش یقیعم نفس و نشستم

 و مهسا به... مادرم به... محمد به! دهدیم رخ اطرافم که یاتفاقات به ...امیزندگ به... یرعلیام به...  ریسم به. کنم

 . شیها تخم و اخم و مادرجون به... عشقش

 هجوم حلقم به قلبم و خورده یسخت تکان دنشید با! است یکس چه همسفرم نمیبب تا برگشتم. نشست کنارم یکس

 . دادیم یینعنا آدامس یبو. بود زده زل یشروبهرو به یجد و سرد.آورد

 زمزمه آرام و داد هیتک اشیصندل یپشت به را سرش. بودم کرده گم را یمپا و دست یبدجور. دادم قورت را دهانم آب

 : کرد

  ؟یکنیم نگاه یچ به_

 : گفتم جیگ

  ها؟_

 . ساله شانزده یهایرستانیدب دختر همانند... آرام... دیلرز هم من دل! اُبهت از پر... مردانه... آرام... دیخند

 . را اشیینعنا د؛آدامسیجو را آدامسش و دیکش یقیعم نفس

 : کرد مِن_مِن یکم. زدم زل روروبه به و گرفتم او از یسخت به را امشده خشک نگاه

  نکرد؟ تتیاذ گهید... که... ریسم_

 :.ناب و خوب احساسات از شدم پر

 ! نه_

 ! بگو بهم کرد تتیاذ اگه_

 : داد ادامه و زد یپوزخند و
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 ! جاستیب منم دخالت کنند؟ باور ابلهان کنند دعوا شوهر و زن گنیم یدینشن اما د،یکرد دعوا چند هر_

 : گفت قبل از ترنیخشمگ و آورد جلو را سرش یکم و

  ست؟ین طورنیا_

 امخفه که یروز همان! بود شده قبل مثل دوباره نگاهش حالت. کردیم نگاهم ترسناک و بود شده گشاد چشمانش

 دستم با و مایهواپ کوچک یپنجره به چسباندم را خودم. آورد جلو را دستش. شدم مچاله خودم در ترس با! کرد

. گرفت دستانش در را شالم یشهیر. آمد فرود شالم گوشه دستش بود؟ شده وانهید باز. زدم چنگ را مانتوام گوشه

 : گفت ترسناکش لحن همان با. کرد نوازشش یآرام به بود شالم یرو نگاهش کهیدرحال

 ! نترس من از_

 : گفتم بغض با

  ؟یکنیم یجورنیا چرا. ترسونهیم منو رفتارات نترسم؟ چطور_

  ؟یجورچه_

 ! کن ول شالمو_

 :کرد پرت صورتم یرو را شالم یگوشه اخم با

 ! نترس من از پس زنم،ینم بهت یبیآس چیه من_

 . زد شیموها به یچنگ دست با و نشست ناچار به ند،یبنش که داد تذکر عیسر مهماندار... شد بلند جا از

 . بستم را کمربندم لرزان و نشستم صاف درآوردم، حرکت به را امزده خی دستان

 ! درآمد پرواز به زین من دل او همراه به و شد بلند مایهواپ باالخره

 به میوپادست شدم، مایهواپ سوار ریسم با بارنیاول. دادیم کمربند بستن ینحوه یدرباره یحاتیتوض داشت مهماندار

 به و شوم سوارش هک آن به برسد چه  بودم، دهیند کینزد از را مایهواپ حالبه تا. دمیترسیم و بود زده خی شدت

 . بودم دهید ها لمیف در فقط! بروم مسافرت

 . کندیم چت یکس چه با نبود معلوم. بود برده فرو اشیگوش در را سرش هم باز یرعلیام. دمیکش یپوف حوصلهیب

 خکوبیم را او اشیگوش صفحه یرو یزیچ چه بفهمم تا کردم لیمتما طرفش به را سرم نامحسوس و گرفت حرصم

 ! زد خشکم بایتقر و شد گرد چشمانم اشیگوش یصفحه دنید با !کرده

 ! دمیدیم چه بزرگ یخدا
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 ادمی از دنیکش نفس یالحظه یبرا! بقره یسوره... یعرب کلمات. کردم بسته و باز را چشمانم! خواند؟یم قرآن داشت

 بود الیخیب گذرانخوش پا کی و کردیم یحرمتیب پدرش به و خوردیم مشروب که یکس! خواند؟یم قرآن او. رفت

 : کرد زمزمه آرام و زد یمحو لبخند! خواندیم قرآن چشمانم مقابل داشت

 ! یرنگ چشم فضول_

 : گفتم پته_تته با. بودم داده دست از را تکلمم قدرت. دیدرخش چشمانش و کرد نگاهم

 ! ؟یخونیم قرآن تو_

 : گفت یجد و رفت نیب از لبخندش

  خب؟_

 ! وجهچیه به... یبخون قرآن که خورهینم اتافهیق و پیت به اصال_

 : کرد اخم

 و ببندم خیب تا موقهی یهادکمه بذارم شیر دیبا نکنه نخوند؟ ای خوند قرآن دیبا که کنهیم نییتع اقهیق و پیت مگه_

  بخوره؟ مبه که نیزم بدوزم نگاهم

 ! یخورد مشروب یمهمون شب تو_

 ! خوردم که خوردم_

 ! شنوهینم روز چهل تا بخوره مشروب که رو یکس یصدا خدا_

 . خونمیم من اما نشنوه؛ خب_

 : گفتم حرص با. دمیکش یقیعم نفس

 . یدیرقص باهاش و یگرفت نامحرمو دختر دست یمهمون شب_

 : زد پلک سرهم پشت چندبار و شد بیعج نگاهش

  خب؟_

 ! خب که خب_

 شراب دونمیم یحت و شده شمرده گناه نیتربزرگ دمیشن ٰ  یحت! حرومه شراب خوردن که دونمیم خودم_

 خدا که استموقع اون و دهمى دست از رو خودش عقل بخوره، شراب که کسى و هاستگناه منشأ و هایبد یشهیر

 روحش و رهیم رونیب کل به نشاز بد خداشناسی و شهیم سست مانشیا. نداره ترس گناهى چیه از و شناسهنمى رو
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 و اههیس روش امتیق روز ٰ  یحت شه؛نمى قبول نمازش روز چهل تا و کنهیم لعنت اونو خدا. شهیم ثیخب و ناقص

 . شهیم هالک یتشنگ از

 : گفتم و دیلرز دلم. دیخند مردانه امافهیق دنید با. بزند رونیب حدقه از چشمانم بود کینزد

 رو صدات خدا روز چهل یگینم مگه ؟یخوریم چرا پس ؛یحفظ از یحت! یدونیم نارویا یهمه خودت که تو_

  قهره؟ خدا یوقت یخونیم قرآن یالک چرا پس شنوهینم

 : گفت و دیدزد را نگاهش

 فشیوظا تمام روز چهل تو دیبا خورهیم شراب که یکس. برمیم پناه خودش به خودش از کنمیم که یکار هر من_

 ! هاستحرف نیا از ترمهربون خدا دونمیم که هرچند. نشنوه چه بشنوه خدا چه بده انجام رو

 شدت به مرا نیا و بود کرده رو را شیهاتیشخص از گرید یکی دوباره او. بشناسم درست را یرعلیام توانستمینم

 ! بود کرده رانیح

 . کنمیم بخشش طلب خدا از آخرشم و کنمیم بخواد دلم یغلط هر نه؟ جانا، امیعوض یلیخ من_

 را نگاهم که بودم من بارنیا ؟یکنیم چه است معلوم ایخدا! آوردم کم نفس و زده خی یالحظه اشیخودمان لحن از

 : گفتم فیضع ییصدا با. دمیدزد

 ! کنم قضاوت رو تو بخوام که ستمین خدا من! دونمینم_

 به یچنگ کالفه آخر در و دیکش سر را یبطر آب تمام نفس کی. کرد باز را درش و برداشت را یمعدن آب یبطر

 . زد اشآشفته یموها

  ؟یخوندیم قرآن االن چرا_

 : گفت و شد منقبض فکش. کردم نگاهش

 . نخورم رو طانیش گول نکهیا یبرا! خودش به فقط ببرم؛ پناه خودش به نکهیا یبرا_

 : کرد مشت را دستانش و انداخت چشمانم به گذرا ینگاه. شدم اشرهیخ ریمتح و مات

 ! نخورم گول نکهیا یبرا_

 انهیوحش قلبم. افتاد سوزش به چشمانم و شده سِر میوپاهادست. امافتاده رهیگ قیعم گودال کی در کردم احساس

 ! شود رام بدبختم قلب تا رمیبگ دست به را افسارش توانستمینم و تاختیم

. نزدم دم و سوختم .گرفتم آتش و نشست بدنم یهاسلول تک_تک در اشیخواستن عطر. دمیکش یقیعم نفس

 یاسرفه تک رفتنشان، از بعد! گذاشت مانیجلو عجله با را هانوشابه یگرید و غذا یکی. آمد سرمان یباال مهماندار
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 باز را ظرفم در و کرده جور و جمع را خودم! داد شیابروها به ینیچ و کرد باز را مصرفش بارکی ظرف در و کرد

 . دیخند یمصنوع و زد برق شیهاچشم مرغ ران دنید با. کرد میغذا ظرف به ینگاه تفاوتیب یرعلیام. نمودم

 اعتراض با. گذاشت دهانش در و کند ران گوشت از یقاشق لذت با و کرد جابهجا را مانیهاظرف و عیسر یلیخ

 : دوختم او به را نگاهم

  ؟یبرداشت غذامو ظرف چرا ؟یکنیم کاریچ_

 : گفت الیخیب و انداخت باال یاشانه

 ! رهینم ئینپا گلو از خشکه! ادیم بدم مرغ ینهیس از. دارم دوست شتریب مرغ رون من چون_

 : گفتم و ستمینگر شیگلو بیس به

 . داشتم دوست شتریب رونو من اما_

 : گفت درآورش حرص یالیخیب همان با و دیپر باال شیابروها

 ! چه من به_

 ! بود برگشته گستاخش جلد به دوباره

 . بود کرده آب هم مرا دل و خوردیم غذا لذت با

  ست؟ین اتگشنه. یخورد ساالد شهمه ،ینزد غذا به لب شامم زیم سر ؟یخورینم چرا_

 یخشک گرید... خوردم بیعج یلذت با را غذا! بود من به حواسش پس زدم؛ یلبخند و شد رد دلم از یخنک مینس

 نوشابه عاشق. خوردم آخر یجرعه تا هم را امنوشابه! دیچسب تنم به و شد گوشت غذا. زدینم امذوق در مرغ ینهیس

 . دیچسبینم نوشابه بدون غذا نظرم به و بودم

 : دمیپرس تعجب با نخورد؛ را اشنوشابه او

  ؟یخورینم نوشابه_

 . ممیرژ نه_

  بود؟ میرژ! گرفت فرا را وجودم رتیح

 از یرعلیام بود گفته هم ریسم! گرید بود معلوم خب. شدم ساکت شیهاتکه شش دنید با که میبگو یزیچ خواستم

 !دیآینم خوشش نوشابه
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 *فصل دوم*

 از خودم از داشتم. رفتم یمحسن خانم شیپ و شدم خارج مایهواپ از یرعلیام به توجه.یب عیسر یلیخ میدیرس یوقت

 ! کاش... بودم دهیند را گرشید تیشخص یرو کاش...! بودم نزده حرف با کاش کردم؛یم فرار او

 : گفت نشیدلنش یصدا با. شد باتریز العادهفوق اشافهیق که زد یلبخند. کرد پر را مشامم یمحسن خانم عطر یبو

 ! ینش ناراحت دوارمیام زم؟یعز بپرسم سوال هی تونمیم_

 ! بپرس_

 : گفت و گرفت ینفس

  مجرده؟... شوهرت برادر... نیا_

 : گفتم خشونت با. افتاد جانم به خوره مثل حسادت و رفت هم در میهااخم

 ! چطور؟_

 : گفت و رفت عقب یکم متعجب

 . گلم یطورنیهم یچیه_

 در چشم یرعلیام با میدیرس "مهرانشهر" هتل به یوقت بود؟ شده مرگم چه من شدم، دور او از و گرفته رو اخم با

 . گرفتم نگاهش از نگاه و دادم فشار سفت را ساکم. بود زده هیتک یتاکس نیماش به. شدم چشم

 ! نبود کنارم سفر نیا در کاش! بود سخت چقدر

 کار حساب تا کردم برخورد نیسرسنگ یلیخ! شدم اتاقهم یمحسن خانم با بدم شانس از و میگرفت جا هتل در عیسر

 . کرد هم در میبرا را شیهااخم من از بدتر هم او! دیایب دستش

 ! ریسم بدون خوب روز کی.بودند کرده جانمیب بدن قیتزر یانرژ تریل صد انگار. زدم لبخند شدم داریب خواب از یوقت

 بدون شده که هم روز کی خواستمیم. کنم هیهد میهاهیر به را رازیش یهوا و رفته رونیب زودتر هرچه خواستمیم

 . داشتم کار چقدر که یوا. بگردم و کنم دیخر خواستمیم! بکشم نفس ریسم یهادخالت

. رفتم عقب به یقدم و برداشت تپش قلبم. شدم نهیسبهنهیس یرعلیام با آسانسور یجلو. شدم آماده و دمیپوش لباس

 داشت اشخسته نگاه با و بود دهیپوش یمشک سرتاپا. بودم عاجز درکش از که کرد سقوط درونم یزیچ دنشید با

 ! کردیم براندازم

 : دیپرس سرد
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  ؟یسالمت به کجا_

 : کردم اخم

  بدم؟ پس جواب بهت دیبا_

 ! یبد پس جواب دیبا سپرده من به رو تو ریسم که یوقت تا بله،_

 و کردم جابهجا امشانه یرو را فمیک حرص با! ردیبگ مرا یآزاد تا بود کرده موظف را برادرش اما نبود خودش ریسم

 : گفتم

 . کنم دیخر هم یکمهی بگردم، رو رازیش برم خوامیم_

  مگه؟ تهخاله یخونه! یشناسینم رو نجایا که تو. میریم هم با امیم االن کن صبر! نکرده الزم_

  د؟یفهمینم چرا کنم فرار او از خواستمیم من

 . ندارم نگهبان به یازین امیب بر خودم پس از تونمیم ستمین بچه من_

 : گرفت تمسخر رنگ نگاهش تنها! نشد یعصب حرفم از

 ! امیب تا بمون منتظر جانیهم_

 . ستادمیا نهیس به دست و دادم هیتک وارید به تیعصبان با. رفت اتاقش به

 اشتهیعفر مادر همان کهیکس .داشت جنگ سر پدرش با و نداشت یحساب و درست عصاب کهیکس. بود یرعلیام او

 ته کهیکس! است معتاد گفتندیم کهیکس. بود اغواکننده و یداشتندوست عطرش و... داشتیم دوست اریبس را

 زن کردیم فکر کهیکس. خواستیم یچا و دادیم دستور من به کهیکس. بود اهیس و نافذ چشمانش و داشت شیر

 . خواندیم قرآن و خوردیم مشروب کهیکس. ردیگیم را شیپا و دست یجلو

 ! گرید بود یرعلیام او. ستادیا برادرش مقابل من خاطربه کهیکس

 ! آمدینم وقتچیه کاش شد؛ آتش یکوره تنم و برد اسارت به را چشمانم اشک

. گرفت میجلو را رنگم یریش یپالتو سپس و کرد نگاه را میپاسرتا اشیسنگ نگاه با و ستادیا میروروبه... آمد اما

 : گفتم متعجب

  کنه؟یم کاریچ تو دست من یپالتو_

 : گفتم و گرفتم راآن د،یکوب امنهیس تخته به را پالتو

  شده؟یچ_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

217 
 

 :ربود را نگاهش و زد را آسانسور یدکمه

 ! یخوریم سرما بپوش رو خودت خوب سرده،! گرفتم یمحسن خانم از_

 : داد ادامه د،یایب لبم به لبخند نکهیا از قبل

 ! ندارم رو ریسم یغرا_رغ یحوصله_

 : گفت و کرد فوت را نفسش یرعلیام. شد پخش یمیمال آهنگ یصدا آسانسور، در شدن گشوده با

 . امیم هاپله با من برو آسانسور با تو_

  چرا؟_

 ! سوارشو نداره یربط تو به_

 : بردم باال را میصدا. رفت هاپله طرف به

 . امیب منم واستا خب_

 : داد تکان هوا یتو را دستش

 ! نکرده الزم_

 یقهیجل! بود نشسته تنش یرو خوب اشیمشک راهنیپ و یمشک نیج شلوار. کردم نگاهش خوب سر پشت از

 . دیکشیم رخ به خوب را کلشیه و بود گرفته قاب را تنش هم رنگش یمشک

  بود؟ دهیپوش یمشک پاسرتا چرا. بودم شده جیگ! بود گرفته دستانش در هم را بلندش یداشتندوست یمشک یپالتو

 از را شانشیپر یموها زد،یم نفس_نفس کهیدرحال. آمد من از بعد قهیدق چند هم یرعلیام و رفتم نیپائ یطبقه به

 : دمیپرس م،یرفت یخروج طرف به. زد کنار اشیشانیپ یرو

  ؟یومدین آسانسور با چرا_

 : گفت و کرد اخم عوض در نداد، را جوابم

 !ستین بردار یشوخ نجایا یسرما...! بپوش رو پالتوت_

. ..ندانستم زیجا داشتم حس او به احمق من و بود شوهرم برادر که یمرد با را یلجباز. دمیپوش را امپالتو ع،یمط

 ! نداشتم یستیدربارو که خودم با! گرید داشتم

 اشیگوش. دمینفهم آن از زیچ چیه که داد را یآدرس مرد به رو و نشست فاصله با شمیپ او و میشد یتاکس سوار

 : داد جواب و خورد زنگ
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  داداش؟ بله_

 : دیپرس و کرد یمکث

  د؟یرس توندست هالپه و هاگوشت! نوکرم_

 : لرزاند را دلم اشمردانه یخنده یصدا

 ! نمتیبیم شب. پابوسم_

 : دیپرس و شد گرد چشمانم هایصلوات ستگاهیا دنید با. گذاشت بشیج یتو و کرد قطع را یگوش

  شده؟یچ مگه ؟یصلوات ستگاهیا چرا_

 : داد جواب آرام

 ! گهید محرمه_

 ! ؟یرعلیام! الیخیب بود؟ دهیپوش یمشک نیهم یبرا یعنی! بود محرم پس آمد؛ رونیب نهادم از آه

 : دوخت نیزم به را اخمش پر نگاه و دیمال دست با را لبش یگوشه میشد ادهیپ یتاکس از یوقت

 !ختهیر سرمون کار تا هزار! گشتن واسه میومدین نجایا! بخر یدار دوست یهرچ برو! بازاره نجایا_

 ! یبر یتونیم یناراحت! بره پوستم ریز آب کمهی اومدم. گشتن یبرا نجایا اومدم من عوضش_

 با او شوم قدمهم او با کردم تالش هرچقدر. افتادم راهبه سرش پشت هم من و شد بازار وارد تفاوتیب. نداد را جوابم

 : گفتم و گرفت حرصم. داشتیبرم تندتر را شیهاقدم یلجباز

 ! دیخر میاومد دایببخش_

 یخرگوش مدلش که را ییکاموا کاله. کردم نگاهشان ذوق با و رفتم یفروشکاله یغرفه طرف به. برنگشت اما ستادیا

 . گذاشتم سرم یرو و برداشتم را بود

.... بودم شده هابچه هیشب درست. بود چشمانم در رهیخ و سرم پشت درست یرعلیام. کردم نگاه خودم به نهیآ یتو

 ! بامزه

 : کردم نگاهش و برگشتم یرعلیام طرف به خنده با 

  چطوره؟_

 : بود نهئیآ به نگاهش هم هنوز

 ! اریب درش. ادینم بهت اصال! افتضاح_
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 حرصم. بود بسته رو از را ریشمش یحساب نکهیا مثل. دادم قورت را امخنده. شد یخال بادم و خوردم جا یحساب

 ؟بودم ارزشیب قدرآن چشمانش شیپ چرا! گرفت

 .شدم خوب هم یلیخ نظرم به یول_

 !یشد دلقکا هیشب_

 :گفتم حرص با.زد یپوزخند که برداشتم سرم یرو از را کاله.نگفتم یزیچ و خوردم جا

 !خرمشیم پس_

 ه؟یاصرار چه ادینم بهت یوقت_

 ؟یکور ای ینیبینم.ادیم بهم هم یلیخ اتفاقاً_

 :دیدزد را اشیلعنت نگاه و دیخند تمسخر با

 .نمیبیم خوبم_

 .ادیم بهم بپوشم یهرچ من_

 !زرشک_

 .توئم از بهتر باشم یهرچ_

 :شد،گفت آب دلم که یدخترکش ژست با.کرد صاف را اشقهی و انداخت باال ییابرو

 .کنمیم عوض و اسمم یکن دایپ من از بهتر و یکس یتونست اگه_

 نه و بود درشت نه که یکلیه.ربودیم را زادیآدم هر دل که مردانه و جذاب یصورت.کردم نگاهش

 .است نیبهتر او نکهیا یایگو.بود زیچ همه یایگو تماماً بلندش اش،قدمردانه یش،بازوهایهاپککسیس.الغر

 .نداشتم یجواب چون شدم الل

 تسمخر با و داد باال را شیابروها.گذاشت گوشش یرو را دستش و کرد ترکینزد یکم را انداخت،سرش باال ییابرو

 :گفت

 ؟یگیم یزیچ شنومینم_

 .دیخند آرام که کردم پرت باًیتقر شیسرجا را کاله

 !یستین خوب هم ها اونقدر...تو_

 !خوبم یکنیم اعتراف پس...اوم_
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 .باشه داشته فیتشر فتهیخودش انقدر آدم بده یلیخ.یستین خوب چمیه _

 :دوخت شلوغ بازار به را نگاهش و گذاشت بشیج یتو دستش 

 !زنمیم حرف هاتیواقع از_

 :کردم اشاره خودم به دست با

 !شینیبیم یبزن چرخ هی.ستادهیا جلوت تیواقع نیا_

 :انداخت ینگاه سرم پشت به و دیچرخ سرش

 .ستین هم یمال بد_

 و دادیم لیتحو ژکوند لبخند یرعلیام به و بود ستادهیا سرم پشت یکینزد یفاصله با که یدختر دنید با و برگشتم

 .کردم اخم و گرفتم داد،آتشیم نشان سبز چراغ علناً

 به را قلبم و دل که یحالت.بود من یرو حالت با نگاهش اما.نه ای کندیم نگاهش هم یرعلیام نمیبب تا برگشتم عیسر

 :گفتم حرص با.کرد سخت میبرا را دنیکش نفس و گرفت یباز

 .نکش خجالت بده شماره بهش برو یخوایم_

 .ادیم خودش ادیب خوشش_

 :دمیغر و دمیکش را یرعلیام یپالتو نیآست

 .میبر_

 :گفت یا رانهیگمچ حالت با

 عجله؟ نیا با کجا ؟یبخر و کاله اون یخواستینم مگه_

 :گفتم شیجا به ،امایعوض دخترک آن و تو سر یتو بخورد کاله میبگو خواستم

 !ادیب بهم که بخرم یزیچ هی رمیم اد؟ینم بهم ینگفت مگه_

 !ادینم بهت یدار قبول پس_

 !بود یآدم عجب.دمیکش یپوف

 ؟یدینم جواب چرا ه؟یچ_

 صبحونه خوردی؟_
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 جوابم را نداد.

 با توئم ها._

 ها گفت:مثل بچه

 و من! هیس شو!رنرو رو نِ با من حرف نزن!_

 ری نماز بخونی؟اهلل و اکبر.چیه حاج آقا نمی_

 پاتو از تو کفش من بکش بیرون..._

 تو کفش خودمه،سایز پای تو قد سایز پای غوله واسه من زیادیه.من پام _

 پوزخندی زد.پوفی کشیدم:

 ات نیست؟توئم که صبحونه نخوردی حتماً.گشنه من گشنمه_

 شه!بینم اشتهام کور میکار کنم خب! تو رو که میچی_

 مردک عوضی را ببین! حرصی شدم:

 ای!مزهدقیقاً هم حسیم! تو یه گوشت تلخ بی_

 ایستاد و به طرفم برگشت.صورتش را جمع کرد و گفت:

 گی گوشت تلخم؟اوم،تستم کردی که می_

 تا بناگوش سرخ شدم.زهرخندی زد و به راه افتاد.پا کوبان پشت سرش به راه افتادم و غریدم:

 چیه حاج آقا؟ امروز بدجوری اخالقتون چیز مرغیه! _

 حاج آقا. نگوبه من _

 کنی که از بار گناهات کم بشه؟شکی پوشیدی و گوشت خیزات میهستی دیگه! آخی لباس م_

 کنی که خفه شی؟چرا سعی نمی_

 عصبی شدی؟_

 برو هر کوفتی که دوست داری بخر من کار دارم._

 خوام آروم راه برم و با آرامش خریدامو بکنم.ام میخسته_

 و قرمز!اش دیدنی بود! برزخی هایش کند شد و دوباره ایستاد.حالت چهرهقدم
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 کنم.زنم دندونای کجتو تو دهنت خرد میدای احد و واحد می. به خنکن با من لج_

 دست به کمر شدم:

 بیخودی پز زورتو به من نده! کنم با کی طرفی!کنی! ناخنت به من بخوره حالیت میتو خیلی بیجا می_

 م دوخت:شمع کرد و باحالت بدی به چشمانم چاش ترسناک شد.چشمانش را جحالت چهره

 ؟خواد بفهمهزمت تو گورستون کی میو بنداات کنم تیکه _مثالً االن سرتو ببرم و تیکه_

 جسورانه زل زدم به او و گفتم:

خوای و مهربونی.تو آدم خوبی هستی.چرا میتی اینا ادا و اطواره.دونی چرا؟ چون همهترسم میمن ازت نمی_

ی ترسناک،این داد و هوار و اراجیف پنهون کنی؟ وقتی نذاشتی اون خاستگار سمجم مهربونیت و پشت این چهره

قتی جلوی داداشت و ی که ازش خورده بودم و پس گرفتی،وقتی جلوی من کتکش زدی و عوض سیل اذیتم کنه،

ل همیشه زیز کتکاش لِه نشم فهمیدم تو یه قلب مهربونی داری که دیدنش چشم واسه من وایستادی تو روش تا مث

ثل امروز که لباس مشکی تن کردی! الکی از م خوندی!که داشتی قرآن می.من دیدم! درست دیشب خوادبصیرت می

 خودت یه غول ساختی!

تند و نامظم شده بود.دستش مشت هایش تکه بیرون فرستاد.از نگاه کردن به من گریزان بود و نفس_نفسش را تکه

 شد و چشم بهم فشرد:

 تر از این حرفام! اگه کثافت نبودم که به...من آدم خوبی نیستم،من لجن_

 حرفش را خورد و مرا حسرت به دل گذاشت....

*** 

 : گفت دید را بازم چشمان یوقت. دیکشیم سشوار داشت یمحسن خانم کردم باز چشم یوقت صبح

 . میدار جلسه که شو بلند زود! ریبخ صبح سالم_

 دیکشیم فرمشخوش یابروها یرو را ابرو مداد کهیدرحال. دادم تکان را امشده خشک بدن و دمیکش یاازهیخم

 : گفت و زد یلبخند

 . مونواسه آوردن صبحانه یریمش یآقا... ریام_

 ! یمحسن خانم یبرا البد بود؟ آورده صبحانه یرعلیام !درآمدند صدا به میبرا خطر یهازنگ

 : داد ادامه

 . نییپا برم نداشتم حوصله اصال که من. نکنه درد دستش_
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 . شدم بلند جا از و دادم تکان حرص با را پتو

 . کیتانیتا پاساژ پروژه یکش نقشه! میببند قراردادو نیا میبتون خداکنه. ستجلسه امروز_

. بست را میگلو راه یبد بغض. کردم نگاه دارم پف صورت به یبدخلق با. شدم ئیدستشو وارد و کردم نگاهش ظیغ با

 . دمیپاش صورتم یرو سرد آب یمشت

 . یرعلیام و تایآناه. بود تایآناه کوچکش اسم بود؟ چه کوچکش اسم ،یمحسن خانم

 آماده و حاضر آمدم، رونیب ییدستشو از یوقت. بودم شده وانهید. دادم قورت را دهانم آب و فشردم همبه را چشمانم

 : بود هم در شیهااخم یکم. بود نشسته تخت لب

 ! شهیم رید داره شوآماده عیسر لطفاً جانا_

 : گفتم و رفتم شیآرا زیم سمت به

 . امیم خودم برو_

 . میایب زود کردن دیتأک یریمش یآقا آخه_

 : شدم نیخشمگ و رفتم در کوره از

 ! گهید امیم برو! شدهیچ مگه حاال خب_

 دانستمیم گرفتم، دهانم یجلو را دستانم. دمیبلع را بغضم و دمیکش یقیعم نفس. زد رونیب اتاق از یعصب و ناراحت

 . دلم نیا... یول ندارد عاقب آخر

 با... زدم شانه را میموها حرص با.... دمیکش صورتم یرو را دکنندهیسف کرم حرص با و کردم پاکش د،یچک یاشک

 چیه روزید. گذاشتم زیم یرو سر و شد فشرده قلبم. دیترک صدایب بغضم آخر در و دمیکش لبم یرو را لب رژ حرص

 گرفت تمسخر رنگ نگاهش هم بعد و زد یپوزخند میبخور باهم را ناهار گفتم یوقت. بود سرد و خشک! نکرد نگاهم

 ! دادیم یبد یبو نگاهش. کرد نگاهم ریتحق با و

 نیا و است پر ییجا از دلش دیشا گفتم! بود بد حالم و داشتم بغض. میدیرس هتل به تَخم و اخم با آخر در

 یکس. بود خورده یلیس برادرش از من خاطربه که یکس! بود یرعلیام او اما است؛ خاطر نیا به مقابلم شیهاواکنش

 ! نخورم سرما تا آورد پالتو میبرا که

 . دیآینم خوشش من از او دمیفهم و درآمد اشکم رسما که شگفت گلش از گل چنان دیرس یمحسن خانم به یوقت

 . بکشم نفس توانمینم که یکرد چه توست؟ تابیب نگونهیا که دلم با یکرد چه... یرعلیام آخ...! آخ

 ! شدیم کن شهیر دیبا بود که هرچه. بود ترسناک بود که هرچه... ننگ یلکه نیا... گناه نیا
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 خواستمیم. کردم باز را در و شدم بلند جا از نیخشمگ است یمحسن خانم نکهیا فکر از خورد، در به یاتقه

 ... بکنم جا از را شیهاسیگ و کنم اشتکه_تکه

 : گفت و کرد نگاهم یعصب. رفتم عقب به یقدم و دیماس دهنم یتو حرف در، یجلو یرعلیام دنید با که

 ؟ییکجا پس شدن؛ معطل خانم فر و قر خاطربه پیاک هی ساعته دو_

 . شومیم رسوا که است وقتآن؟ بشنود را شیصدا نکند. بود کننده کَر المذهب دم،یشنیم را قلبم یصدا

 : کرد نگاهم حرص با

 نیزم سر ببرمت کرد اصرار اما! ییپا و دست یجلو فقط خوره،ینم یدرد چیه به نجایا تو وجود گفتم آقاجون به_

 . رهیبگ ادی کار تا چند زشیعز عروس تا

 با یجور را زشیعز عروس .رفتم عقب به قدم کی که تلخ قدرآن شد، زهر دهانم که تلخ قدرآن زد، یتلخ پوزخند

  چرا؟ چرا؟. دیآینم خوشش من از چیه او شدم مطمئن که کرد ادا ظیغ

 . گرفتم نئیپا را سرم و بفهمد نگذاشتم اما زد؛ انهیتاز چشمانم به اشک شین

 : دیغر و شد تریعصب

 ! کن نگاه چشمام تو زنمیم حرف باهات یوقت ؟یشد الل چرا_

 . نکردم نگاه و ندادم جواب

 ! شو حاضر زود_

 هم آقاجون انگار نداشت؛ یریتاث چیه آنجا من وجود گفت،یم راست خب کردم، تن مانتو و شدم اتاق وارد حسیب

 . دانستیم

 . زدم رونیب اتاق از و برداشتم امیمشک کوتاه کت همراه را فمیک و کردم سر را شالم

 همبه شیابروها دوباره. بود زده ژل که شیموها یبرا رفت ضعف دلم آمد،یم بهش بیعج رنگش یطوس شلواروکت

 .گرفت نفسم و خورد تاب

  ه؟یعروس مگه_

 : زد غر لب ریز.کردم تعجب

 ! دیکشیم طول انقدر شمیآرا یبرا ذاشتمیم وقت همهنیا منم_

 . دمیکش یآه. برداشت قدم جلوتر من از و برد فرو بشیج یتو را دستانش
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 : دادم جواب! بود ریسم! خورد زنگ امیگوش موقعهمان که

 ...! ریسم بله_

 : گفت و کرد نگاهم و برگشت یرعلیام

 ! رهیبگ قلوه بده دل شوهرش با خوادیم خانم ساعت دو حاال! زودباش_

 : گفت یاگرفته یصدا با ریسم. کردم یپوف

  جانا؟ یخوب_

 . خوبم_

  ؟یراحت اونجا ؟یندار یمشکل_

 ! نه_

 : گفت و برگشت دوباره یرعلیام

 ! یبد جواب یتونیم هم بعداً_

 : دمیغر و کردم قطع را یگوش حرص با

  بابا؟ تو یگیم یچ_

 : کردم اضافه یبد لحن با و

 . ندارم رو گندت اخالق یحوصله_

 : گفتم و اشنهیس تخته یرو زدم محکم فمیک با و

 ...! کنار_

 افسار مرد نیا انگار داشت، یحد هم بودن صبور! دیلرزیم دستانم خشم از. ستادمیا آسانسور یجلو و زدم کنارش و

 ! داشت مشکل من با خدا یشهیهم مرد؟یم بود؟ مهربان مقابلم یکم شدیم چه! من مقابل همآن. بود کرده پاره

 : زد یزهرخند.ستادیا کنارم کردم حس... دمیشن سرم پشت را شیهاقدم یصدا

  تو؟ ای گنده من اخالق_

 ! گهید بسه. گمینم یچیه یگیم یهرچ یهِ بداخالقه؟ من یکجا قایدق بپرسم شهیم من؟_
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 پشت هم او اما رودیم هاپله با دیشا گفتم. شدم واردش شد، باز آسانسور در. فشردم چندبار را آسانسور دکمه یعصب

 یوجب مین یفضا نیا در... نجایا در همآن او با بودن تنها چقدر. شدم رهیخ فمیک یدسته به اخم با. آمد سرم

 دو چشمانش. کردم نگاهش ستاد،یا من یجلو درست و آمد. بود سخت اشیخی و نیسنگ نگاه ریز همآن... آسانسور

 . خورد گره امنهیس یتو نفس. خوردم آسانسور وارکید به که برداشتم عقب به یقدم ناخودآگاه. بود خون یکاسه

 خورده و صورتم به تبدارش و یعصب یهانفس. دادم هیتک آسانسور بدنه به و شدم اشرهیخ وحشت با... شد خم رویم

 . کردیم خودیب خود از مرا و

 نظر ریز را حرکاتم تمام دارشسگ چشمان. دمیلرزیم سرتاپا و بود شده خشک_خشک میگلو آب. آمد جلو سرش

 . داشت

 قیعم چشمانم به. فرستادم رونیب تکه_تکه را نفسم و ختیر قلبم. کرد لمس را شالم یشهیر و جلو آورد را دستش

 . داشتم وحشت دم،یترسیم داشتم، هراس کردنش نگاه از من یول کرد، نگاه

 : زد لب یادورگه یصدا با 

 ... تو جانا_

 فمیک دست با و بست حلقه چشمانم در اشک... شد دور افتادمیم پس داشتم که یمن از وحشتزده و خورد را حرفش

 . دیکش یایدرپیپ نفس و گردنش پشت دیکش دست چندبار کالفه و یعصب یرعلیام. فشردم را

 : گفت و شد براق سمتم به خشم با

 ...! کنه لعنتت خدا_

 : دیخند کیستریه و داد قورت را دهانش آب آشفته و کرد فوت را نفسش. کردم درشت چشم و خوردم جا

 ! ییما یخونه عروس تو_

 اشیخال یجا به شده مات من و... رفت رونیب آسانسور از یزندان یپرنده کی مانند و ستادیا آسانسور لحظه همان

 . کردم نگاه

  

 *سمیر*
 عذابم بود عادتش! شهیهم مثل بود، کرده قطع جانا. سپردم گوش بود انداخته نیطن یگوش پشت که یآزاد بوق به

 . هستم عاشقش دانستیم دهد،
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 چشمان با مهسا. نداشتم جان انگار و نبود جانا. نداشتم کردن کار دماغ و دل. شدم ییرایپذ وارد و زدم یتلخ لبخند

 : کرد التماس مادرجون به انیگر

 . مامان نباش دلگسن انقدر! حالجه مرد چند دینیبب ادیب حداقل دیبذار توروخدا_

 : زد یپوزخند مادرجون

 !  شو دور چشمام جلو از نمت،ینب مهسا ،یبابات کِر که الحق_

 : گفت نفرت با و شد بلند جا از مهسا

 ! دیشیم مونیپش روز هی_

 : گفتم و کردم اخم تیجد با که برود خواست

 ! نجایا ایب مهسا_

 . زدیم یقرمز به هیگر از چشمانش. آمد طرفم نواهیبب

 . گهید یندار اقتیل ست؟ین چشما اون فیح ؟یکشیم رو خودت یدار پسر هی خاطرهبه احمق_

 : گفت نهیک و بغض با

 ! دارم؟ دوستش گمیم دیفهمینم کنه؟ینم درک رو من شده خراب نیا تو کسچیه چرا_

  ؟یریبگ قلوه یبد دل ؟یریبگ ادی یدیسف چشم درس دانشگاه یرفت! ایحیب یدار دوستش یکنیم غلط تو_

 : شد دلخور

 ووارنگرنگ یدخترا دوست چقدر رفته ادتی رو خودت. داداش آقا گرفتم ادی دانشگاه تو ییزایچ خوب من_

 ! میبذار یچ و مرد توب اسم. امیحیب دخترم چون البد ؟یداشت

 : کردم مشت را دستانم و شدم سرخ تیعصبان از

 داداشت با ینکن هوس که ذارمیم دلت به رو پسره داغ جانا دست کف یگذاشت رو حرفا نیا بفهمم فقط مهسا_

 ! یبزن حرف یطورنیا

 یدختر! درک به. دیباریم یدلزدگ و یدلخور چشمانش از و داشت رنگ هزار نگاهش. رفت عقب به یقدم و دیترس

 .کشت دیبا را کند ییایحیب که

 : دینال حرص با عاطفه مامان

 ! دیبرادر خواهر یناسالمت. دیپریم همبه گربه و سگ مثل هیچ! بسه گه،ید بسه_
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 : گفتم و کردم مهسا روبه عاطفه مامان به توجهیب

 ماست مَن هی یفهمیم یبکش رو یپولیب درد که روز چند! یشد پررو و حیوق قدرنیا میختیر پات به پول بس از_

  کوره؟ گربه میگذاشت کم یچ تو واسه ما! دهیم کره چقدر

 : گفت و دیکوب اش.نهیس تخته به دست با. دیلرز و گرفت را وجودش تمام خشم

 ؟یازنده مهسا ؟یناراحت چرا ،یخودت تو چرا مهسا مرگته؟ چه مهسا یدیپرس بار هی د،نه؟یگذاشت کم یچ من واسه_

 اونقدر ،یبود داداشم مثالً تو. دینکرد جونم نثار محبت ذرههی. خورهیم تونعمه درد به پولتون ؟یکشیم نفس مهسا

 اگه که به،یغر پسر دنبال ابونیخ تو رهیم نهینب محبت رنگ اشخانواده از که دختر هی یدونستینم ؟ینداشت شعور

 یجا به یبود اگه که ،یلعنت یستین دِ سرت؟ ریخِ یبرادر تو. بازهیم مونشویا و دل! عاشقتم بگه بهش بهیغر پسر

 . یکردیم محبت بهم کمهی ،یبد ریگ هامناخن الک به نکهیا

 : گفتم یعصب و دمیکش شمیر ته به یدست. زد هق و دیترک بغضش

  دن؟یم ادی بهت رو پرتا و چرت نیا دانشگا تو_

 . کردمیم آدمش دیبا و بود شده پررو مهسا. رفت باال یطبقه به و داد تکان سر بار فأست

 : گفت حالیب و گذاشت سرش یرو را دستش مادرجون .نشستم مادرجون کنار

. نذاره برامون آبرو و بده دستمون کار ترسمیم کنه،یم یدیسف چشم مهسا نیا! رمیسم همبه ختهیر زیچ همه_

 ... برگشته هم غزاله ریواگ ریهاگ نیا تو یبدبخت

 !یرعلیام سابق نامزد غزاله؟... کردم نگاهش تعجب با

 

 *جانا*

 . بغض از پر ییگلو و گنگ یحس با. سوال از پر یسر با! لرزان یپاها با همآن شدم هتل یالب وارد

 خودم بار صد دل در. افتادم راه دنبالش شد، خارج هتل از که دمید افتاده یهاشانه با را یرعلیام کهیزمان از یوا و

 !  دیآیم هم یرعلیام دانستمیم یوقت آمدم سفر نیا به چرا که کردم لعنت را

 که زد اشاره و کرد یاخم خورد من به نگاهش تا دمش،ید یرنگ دیسف یایپرش نیماش بر سوار شدم خارج که هتل از

 : دیغر رلبیز و درآورد حرکت به را نیماش و نشستم. نیماش در نمیبنش

 ! تو با دونمیم من وقتاون پروژه، سر مینرس رید کن دعا_
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 : گفتم پوزخند با و آوردم زبان به را روزم چند نیا فکرم

 . شرفتشیپ واسه یافتاد جز و عز به االن و یبود یفرار کاراش و شرکت از شیپ وقت چند تا! جالبه_

 : دادم ادامه و کردم ترپرنگ را پوزخندم و سمتش دمیچرخ

 ! ادیبرم دستش از کارا نیا یروان هی فقط ت،یشخص اختالل ه؟یچ یدونیم اسمش_

 : گفت خونسرد صورتش، یرو یرییتغ نیترکوچک بدون

 . کنه افتخار یزن نیهمچ داشتن به دیبا ریسم. جانا یباهوش یلیخ تو_

 گره همراه را دهانم آب و شدم جمع خودم یتو. زد دست میبرا یشینما حالت به و کرد جدا فرمان یرو از را دستش

 : گفت که شدم اشرهیخ جیگ و دادم قورت

 یدونینم رو نایا چطور تو. بودم یبستر مارستانیت ماه دو یحت! وونهید! اموونهید من آره نگفته؟ بهت ریسم مگه_

  ؟یرنگچشم فضول

! داشت یدرخشان یگذشته چه گفت؟یم راست. شدم رهیخ روروبه به و گرفتم اشیجد نگاه از نگاه گشاد چشمان با

 ! یروان معتاد

 ! یریبم تا کنم تخفه دستام با خواستم که یروز درست گه،ید یدیفهمیم دیبا نویا_

 ! آمدیم بدش من از او. میگلو در یبغض و نشست تنم بر یلرز روز آن فکر از

 : زد یشخندین یرعلیام. کردم نگاه اطرافمان به بغض با. کرد پارک را نیماش م،یدیرس باالخره

 ... قرآن خاطرشبه که یهمون. نجایا تا کشوند منو یکی فقط ندارم، یروان اختالل من_

 ! بگو را احمق من د؟یگویم را یمحسن خانم نکند! رفت هم در میهااخم ناخودآگاه. خورد را حرفش

 ! یکن یباز عروسک و نیماش تو ینیبش یتونیم تو البته شده؛ رید یلیخ هم اشیطورنیهم شو ادهیپ_

 رهیخ یساختمان مصالح به تعجب با. شدم خارج نیماش از و آمدم خودم به. شد ادهیپ نیماش از ترعیسر خودش و

 بر آن یکشنقشه و یمعمار کار که بسازند راآن از تربزرگ یحت کیتانیتا یکشت شکل به یپاساژ بود قرار. بودم شده

 . بود ما شرکت یعهده

 . بودم ستادهیا قیعم یهایگودبردار کنار جمع از دور کردم،یم فایا را جیهو نقش بایتقر آنجا کهمن

 . دادیم حیتوض شیهایگذارستون و پالن بهراجع داشت که دادیم نوازش را گوشم یرعلیام گرم و نیدلنش یصدا
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 دمینفهم که بودم فکر در قدرآن. دارد یگالر بودم دهیشن! استینقاش کارش و استیمعمار اشرشته دانستمینم من

 خود به و شد چشمانش قفل چشمانم. کردیم نگاه مرا داشت هم او. دوختم یرعلیام به را نگاهم. شده تمام کار یک

 ریگ که رفتم عقب به یقدم و گرفت را وجودم سرتاسر بهت. زلزله قلبم در و بود شده پا به ولوله دلم در. دمیلرز

 . کنم سقوط که برای پِی کنی،کنده شده بود، یمتر هفت گودال سمت به و بخورم زیل شد باعث یسنگ به میپا کردن

 یصدا شد باعث و دیچیپ میپا در یبد درد. خوردم نیزم سطح به محکم و شد گم یرعلیام ادیفر در غمیج یصدا

 . شود شتریب غمیج

 از شد باعث و دیکش ریت میهااستخوان که دمیکش میپا یرو را دردناکم دست و کردم حس لبم یرو را خون یگرم

 : بود واضح یرعلیام ادیفر یصدا. بگزم لب و ببندم چشم درد

  ؟یشنویم صدامو جانا! خوبه؟ حالت! ؟یخوب جانا؟! جانا؟_

... جانا... من. دارم دوستش کنمیم اعتراف! یآر! داشتم دوستش چقدر که دانستیم خدا. بستم چشم و کردم بغض

 ! شدم عاشق شوهردار یجانا

 خدا مخلوق نیتروانیح من. شدم ممنوع یاوهیم عاشق و کردم گناه من شدم، برادرشوهرم عاشق... فمیکث من! یآر

 . بودم

 . دیچک چشمم یگوشه از یاشک قطره

 ! جانا؟_

 یلعنت... بود یخواستن... بود وانهید یرعلیام. خواستمینم هم اول از را ریسم من. شدن بسته یبرا رفت چشمانم

 . رفتم فرو یمطلق یکیتار یتو و بستم چشم! بود گناه... بود

 یصدا. بودم منگ و جیگ. دمیکش آه و دمیگز لب راستم یپا بد درد از که کردم باز چشم دستم، در سوزن سوزش با

 : خورد گوشم به ییآشنا

 ! رینخ. نکن هوار سرت رو من واسه رو صدات ؟یگیم چرت چرا! ریسم شوخفه_

 ! بود یرعلیام یصدا فشردم، چشم و گرفتم نفس

 گهید خب! بوده هوشیب ساعت شیش فقط ست؛ین یزیچ شکسته پاش فقط نجام؛یا من نباش نگران... بدونم چه_

 . آش از ترداغ یکاسه یبش خوادینم

 : دیچیپ اتاق یتو دادش یصدا. زدم چنگ را ملحفه

 ! باشم زنت مراقب موظفم من انگار بابا؛ نخندون منو ؟یبکن یخوایم کاریچ نمیبب نجایا ایب! جهنم به خب_
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. زد مهیخ صورتم یرو. شد کینزد تخت به و برگشت کردم احساس. دیکش یقیعم نفس و کرد قطع را یتلفن تماس

 . شد درآوردن یباز یکول و دنیکوب به شروع یلعنت قلب باز ام،یشانیپ یرو داغش یهانفس خوردن با

 : گرفت نفسم و دیچیپ گوشم در وارشزمزمه یصدا

 !یرنگچشم یکرد کاریچ نیبب_

 : شد صاف عیسر و خورد جا شدم، نشیغمگ چشمان یرهیخ و کردم باز چشم... دیکش یآه

  ؟یاومد هوشبه_

 : دمینال

 ! تشنمه_

  ؟یاومد هوشبه یک از_

 ! تشنمه_

 : دیپرس یعصب

 ! وپادستیب ؟یآورد راه سر از جونتو مگه ؟یکنینم جمع حواستو چرا_

 ! تشنمه_

 : گرفت شکل لبانش یرو یپوزخند

 خودت از یتونینم و یهست یچلفت وپادست که منه رهیتقص انگار بخوره؛ موکله تلفن پشت از خواستیم شوهرت_

 ! یکن مراقب

 . خوامیم آب! تشنمه_

 پر چشمانش. خشک دهانم آب و شد قطع نفسم... گذراند نظر از را چشمانم ترسناکش چشمان با و زد مهیخ رویم

 . ترسناک سرخ یهارگه از بود

 امفهیوظ من دونهینم! بود نگران یلیخ. بذاره دستم کف رو حسابم که ادیم داره. مارستانهیب راه تو راز،یش اومده_

 . کنم مراقبت کوچولو ینین یِتو از ستین

 : گفتم و زدم را زورم نیآخر

 ! تشنمه! شمر توئم با یهِ_

 : گرفت خود به نفرت رنگ و شد رهیت نگاهش



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

232 
 

 ! یانداخت هم جون به رو همه که یبخور درد_

 : دیغر و گرفت سمتم به. آورد و ختیر میبرا یآب و رفت خچالی سمت به و

 !  آب نمیا_

 . گرفتم جان و آمد بدنم به تازه روح ییگو. دمینوش را آب سره کی و گرفتم را آب وانیل

 . یکنیم لوس رو خودت یدار شده؟یچ انگار! یهوشیب ساعته شیش_

 : گفت و کرد نفوذ چشمانش به بیعج یحرص

 ! ریسم واسه حتماً_

  سرکار؟ بروم چگونه پا نیا با حاال! بود ریسم کردمیم فکر که یزیچ تنها به. کردم نگاه میپا گچ به بغض با

 : گفت و شد نرم یکم لحنش.گذاشت اشیشانیپ یرو را دستش کالفه و دیکش یقیعم نفس دید که را بغضم

 . گهید نهیهم بودن یچلفت وپادست! یریبگ آبغوره خوادینم_

  را؟ شیهاکوفت سر را؟ شیهازدن طعنه را؟ خوشش اخالق داشتم؟ دوست را او زیچ چه من. کردم نگاهش خشم با

 : شد تلخ لحنم

  ؟یستین یخوب دارضیمر اصال رون؛یب برو ای شوساکت ای_

 : گفت یبدخلق با. کرد یاخم بعد و کرده نگاهم تعجب با

 . مرگته چه نهیبب کنم صدا دکترو رمیم_

  "وانهید دهانبد مغرور مجهول گستاخ"! مرد نیا بود هم دهان بد. شد خارج اتاق از

 خاک بر سرم!.دیکوبیم یرعلیام یبرا داشت گذاشتم، قلبم یرو را دستم

 که کرد هیتوص و سفارش چندتا. شوم مرخص فردا توانمیم و ستین یخاص یزیچ گفت کردنم نهیمعا از بعد دکتر 

 . کرد زیتجو پماد هم لبم زخم یبرا. نخورم و بخورم دیبا ییغذاها چه

 : گفت تلخ و انداخت ینگاه اشیمچ ساعت به یرعلیام دکتر، رفتن از بعد

 ! ادیم شوهرت االن_

   د؟یایب خواستیم ریسم. آمدم خودم به

  مارستانم؟یب یگفت بهش چرا اد؟یب خوادیم چرا_
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 . زد زنگ منم به و افتاد راه عیسر گودال، تو یافتاد دیفهم کجا از دونمینم_

 ... را حضورش یحوصله... تحملش یحوصله... نداشتم را ریسم یحوصله. نشست دلم یتو عالم غم

 با دیدن حسرت نگاهش جا خوردم..کندیم نگاهم حسرت با یرعلیام دمید که کردم بلند سر

 جمع کرد:هایش را با حرص نگاهش سخت شد و لب

 !  داره دوستت یلیخ ریسم_

 ریسم نگران یصدا و شد باز در موقعهمان. شد اشک از لباب چشمانم و کردم بغض. زد آتش حرفش نیا با را قلبم

 : شد دهیکوب سرم یرو که بود یپتک

  زم؟یعز جانا_

 : خورد امگرفته گچ یپا به نگاهش و آمد سمتم به ینگران با

 . یکرد جونم نصفه ؟یخوب_

 : زد یپوزخند یرعلیام

 ! خوبه بابا خوبه_

 : گفت و سمتش برگشت خشم با ریسم

 . وقتش به توئم حساب! یرعلیام باش ساکت تو_

 : گفت و کرد نگاهش تمسخر از پر. دیخند یرعلیام

 . باشن تو زن مراقب موظفن آدم و عالم انگار خدا؛به میکرد ریگ یایبدبخت_

 یشبرد اشیبرداشت یچ یبرا. گهیم یچ گرفته گچ یپا نیا نگفتم؟ باش، مواظبش گفتم رفتن دم بهت که من_

  ساختمون؟ یپا

 : دیغر یعصب یرعلیام

 . شد یطورنیا که دادم هلش من انگار بود؟ اتفاق هی یفهمیمن !یداد دست از عقلتم یعاشق انقدر_

 . دره تهِ یداد هلم نگاهت با اما یدانستینم. شد هم در امچهره

 : گفتم یاگرفته و فیضع یصدا با

 ! نشده یزیچ. خوبه حالم که ینیبیم. شکست پام افتادمو که بود خودم ریتقص! کن بس کنمیم خواهش ریسم_
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 : گفت ریسم. زد یپوزخند یرعلیام و کرد نگاهم ریسم

 ! خونه یگردیبرم رون،یب میریم دره جهنم نیا از امروز نیهم جانا، امروز نیهم_

 : کرد مداخله یرعلیام

 .بمونه مارستانیب امشب دیبا ،یبدوز و یببر خودت واسه خوادینم_

 : گفت یدلخراش و بد لحن با و کرد نگاهش کالفه ریسم

 . کنم صحبت تنها همسرم با خوامیم رون؟یب یبر شهیم یرعلیام_

 !  بودم ریسم همسر من. زد یلیس یدرپیپ تیواقع. افتاد کار از بدنم یحس نقاط کل! چیه که قلبم حرفش نیا با

 یقیعم نفس ریسم. دمیشن را در ضرب محکم یصدا فقط! نداشتم نمیبب را یرعلیام و کنم بلند سر نکهیا جرأت

 . کردم بغض من و دیکش

 من ،یکرد چالغ خودتو یزد گه،ید شهیم نیهم! جانا یبر ییجا من بدون و تنها گهید که بذارم اگه قسم قرآن به_

  کنم؟ کاریچ تو با

 . زد یابوسه هم چشمانم به و شد خم. کرد نگاه سردم چشمانم به و زد یابوسه دستم به

  ؟یخوب_

 : گفتم بغض با

 . باشم تنها خوامیم رون،یب برو_

 . شد گرد چشمانش و خورد جا

 ! چته؟ تو جانا_

 ! است فیکث چقدر یکوبیم اتنهیس به را سنگش قدرنیا که همسرت یبدان اگر آخ

 یمغز خراب من... ؟یبشو خراب یزن تا یکن حراج را تنت دیبا فقط مگر گذرد،یم چه ذهنش در! است پاک نا چقدر

 . دلم و ذهنم در بودم،

 . نکردم فراموش شویپ شب چند اتفاق هنوز اما ر؛یسم ستین یمزیچ من_

 دهنم از یهرچ تو خاطربه. افتادمیم پس داشتم ینگران از. اومدم راهو همه نیا من ؟یهست یانهیک انقدر چرا تو_

  ؟یکنیم رونمیب ؟یباش تنها یخوایم بعد حاال گفتم، داداشم به اومد

 : گفتم یرمقیب یصدا با و فشردم همبه را چشمانم
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 . ادیم خوابم_

 کشید و من به خواب رفتم. آه

 یبدجور و بود قهر یرعلیام با. میبرگرد که کرد مجبورم و نکرد صبر هم هیثان کی ریسم شدنم، صیترخ از بعد

 ! بود زده بشیغ دوباره یرعلیام. بود شده شانیدعوا

 . دمشیدیم رفتن از قبل حداقل داشتم دوست

 . رفت نیب از آرامشم دوباره گذاشتم خانه آن به پا و همدان میدیرس یوقت

 نشده خوب میپا که یزمان تا دادینم اجازه ریسم. کنم ازدواج خواهمیم گفتیم و انداختیم راه دعوا هرشب مهسا

 هم طرف کی از. کردندیم دعوا مدام هم مادرجون و آقاجون. است بهانه هانیا یهمه دانستمیم البته بروم؛ کار سر

 عاشقش من که داشت چه یرعلیام کردمیم فکر خود با مدام! بود کرده امکالفه میهایدلتنگ و هایقراریب

 ! کردیم محبت و بودیم مهربان دینبا که شدم؟حتما

 . بود تازه یجانیه امیزندگ و من یبرا او. اورمیب در سر کارش از خواستمیم! شدم کنجکاو اولش

  شدم؟ عاشقش شب کدام از دانمینم

 و داد نجات محمد دست از مرا که یروز لرزاند؟ را قلبم و شد رهیخ چشمانم در رستوران باغ در که یشب روز؟ کدام

 رنگ به بود معتقد و دیخر مقنعه میبرا که یوقت ای داد؟ بهشان را بایز لقب و زد زل چشمانم به بعد و شد امیناج

  بخورم؟ یلیس نگذاشت شد مانعش او و بزند یلیس من به خواستیم ریسم که یشب آن نکند د؟یآیم چشمانم

 : کردم زمزمه بغض با لب ریز

  "...شهیم شبم واس تویب که ییروزا به نینفر"

 از که بود کرده سفارش و بود نگران قدرآن ریسم. بخورم ییهوا تا شدم اطیح وارد کناننه_هن شکسته یپا با

 ! بود کرده امکالفه نروم رونیب خانه

 . دیکوب در به محکم بار چند یکی. بود رفته سر امحوصله یبدجور و نبود خانه یکس

. بود دشوار و سخت یلیخ عصا با رفتن راه. رفتم در سمت به هن و هنبا  و آرام و گرفته دست در را میعصا تعجب با

 . کردم نگاهش وحشتزده و خوردم جا خونش در غرق صورت همآن یرعلیام دنید با و گشودم را در

 یکی انگار بود؛ شده پاره هم لبش یگوشه و آمدیم خون اشیشانیپ از و بود شده پاره دشیسف راهنیپ یقهی

 . کردیم امخفه داشت و بود گذاشته میگلو یرو را دستانش

 : زد لب آرام و گذاشت لبش یگوشه را دستش و شد هم در صورتش... دیخند
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  ؟یکنیم یجورنیا چشماتو چرا حاال_

 : گفتم زدهبهت.شد اطیح وارد

  شده؟یچ_

 : انداخت باال شانه و زد یلبخند

 ! آخ... شد دعوام_

 : گفتم هول با. کرد درهم چهره و گذاشت لبش یگوشه دوباره را دستش

 ! درمانگاه یبر دیبا_

  چرا؟_

 . اورژانس بزنم زنگ دیبا ؟یچ یریبم اگه! یشد یزخم ؟ینیبینم_

 : زد یمحو لبخند

 . نخوردم که چاقو_

   ؟یدار دعوا همه با چرا تو_

  ست؟ین خونه یکس داداشزن! نشه شاخ یکس واسه تا انداختمیم دستش کف حسابشو دیبا_

 نیا  بودم داداشش زن فقط من! بودم داداشش زن من... داداش؟زن. نشست بدنم در یبد لرز گفتنش داداشزن با

 .بردارد نیزم یرو از مرا خدا. کردینم عوض را زیچ چیه

 : گفتم یاگرفته غم و آرام یصدا با 

 . ستین یکس نه_

 : کرد زمزمه آهسته و انداخت ینگاه امگرفته گچ یپا به

  چطوره؟ تشیوضع_

 : دادم قورت را بغضم و دمیکش یآه

 . ستین بد خوبه،_

 : گفتم عیسر شد هم در درد از که صورتش. میشد خانه وارد هم با

 . امیم االن مبل نیا یرو نیبش_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

237 
 

 گفته که یمبل همان یرو .برداشتم را هیاول یهاکمک جعبه عجله با و رفتم آشپزخانه سمت به. کرد نگاهم تعجب با

 : گفت دستم درون یجعبه دنید با. بود نشسته بودم

  ه؟یچ کارا نیا نخوردم، که خنجر زخم بابا_

 . دادم قرار صورتش یجلو و کردم نیبتاد به آغشته را پنبه و کردم یاخم ناخودآگاه

  ؟یچ کنه عفونت زخمت اگه_

 . دیکش عقب را سرش و گفت یآخ که دمیکش اشیشانیپ یرو را پنبه. زد یبرق چشمانش کردم احساس یالحظه

 : گفتم پوزخند با

 ! یکردیم کاریچ نبود معلوم وگرنه! ینخورد خنجر زخم خوبه حاال_

 نییپا و باال مدام اشنهیس. کردم پاک را خونش و دمیکش اشیشانیپ یرو دوباره را پنبه و زدم یلبخند. کرد اخم

. گذاشتم لبش یگوشه یرو را پنبه لرزان یهادست با و دادم قورت را دهانم آب. دیکشیم قیعم یهانفس و شدیم

 دست. نداشتم او از یکم دست هممن. داشت هراس چشمانم در شدن رهیخ از و دیلرزیم چشمانش یهامردمک

 . امنشسته آبجوش گید درون کردم احساس و شد خشک میگلو. زد زل قرارمیب چشمان در آخر

 . کند زمزمه یزیچ خواستیم انگار شد؛ باز هم از یکم لبش

 : زدم لب

 ... شد دعواتون ریسم با من خاطر به! دیببخش_

 . نگفت چیه

 ! ستین دلش تو یچیه اما کنه،یم دادیب و داد ادیز. یشناسیم من از بهتر برادرتو خودت. هیطورنیهم ریسم_

 . بست را چشمانش. دادم فشار لبش یگوشه شتریب را پنبه. دیلرز دستانم

 . بکنم یخواهمعذرت ازش دیبا نبوده، درست یرعلیام با رفتارم گفتیم مدام روزه چند نیا_

 برق مانند. فرستادم رونیب را نفسم فکریب آمد؟ینم بند خونش چرا. دیلغز شیهاپلک. برداشتم لبش یرو از را پنبه

. بود افتاده شماره به شیهانفس. شدم بلند جا از هم من همراهش... دیپر جا از و دیکش عقب را سرش هازده

 . درآورد یبازوانهید قلبم و دیلرز میوپاهادست

 : گفت یاگرفته یصدا با کند نگاهم آنکه بدون

 !رمیبگ دوش برم دیبا من_
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 : گفتم یلرزان یصدا با. کرد تند پا هاپله سمت به مهیسراس و

 ! یرعلیام_

  بودم؟ زده شیصدا چرا ابله من. برنگشت اما ستاد،یا و شد سست شیهاقدم

 : گفتم اریاختیب

  کنم؟ درست یخوریم یچ شام_

 دهانم آب و گذاشتم قلبم یرو را دستم. افتادم مبل یرو حالیب جاهمان. رفت باال یطبقه به و شد مشت دستانش

  کردم؟یم چه امیزندگ با داشتم من. زدم تلخ یلبخند.دادم قورت را

 دوست. کنم هیتخل را خودم باید چگونه دانستمینم که بودم خوشحال قدرآن آمدنش از. رفتم آشپزخانه به یسخت به

 . شوم آرام تا دمیکش یقیعم نفس. بکشم غیج ادیز یخوش از داشتم

  "!باش آروم جانا یه"

 هم ریسم. ستیسبزقرمه عاشق یرعلیام بودم دهیشن مهسا از بارها. کنم درست غذا خودم شب یبرا خواستمیم

 ! بود گفته یمهمان شب

 . گذاشتم بار را غذا و کردم آماده را موادش عیسر. بود یسبزقرمه امشب یبرا انتخاب نیبهتر

 . دمیکش ینیه سرم پشت یرعلیام دنید با. برگشتم و گذاشتم را قابلمه در و زدم دل ته از یلبخند

 را سرخش چشمان. بود زده زخم چسب هم را لبش یگوشه و یشانیپ. بود ختهیر اشیشانیپ یرو سیخ شیموها

 : گفت و گرفت

 ! کن درست گاوزبونگل مواس_

 . زدم یلبخند و افتادم شبآن ادی

 . کنمیم درست االن_

 : گفت و داد تکان سر

  ؟یکرد درست غذا_

 . آره_

 : کردم یاخم. دیخند تمسخر از پر

  بود؟ دارخنده_
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  ؟یکن درست غذا یبلد توئم مگه_

 : گفتم و کردم حواله سمتش به یبد نگاه

 . کنم درست تونمینم رقمه چیه و زبون گاو گل نبود ادمی فقط بلدم، آره_

 : گفت و داد قورت را لبخندش

 ! بابا خب لیخ_

 : گفت یمظلوم لحن با. گذاشت زیم یرو را دستانش و یصندل یرو نشست

 ! ترکهیم داره سرم_

 را گاوزبانگل و مغزم گرید طرف دادم هُل را افکارم و دادم تکان یسر داد؟یم تیشخص ریتغ شهیهم چرا! خوردم جا

. کرد بلند سر گذاشتم شیجلو که را گاوزبانگل. بود گذاشته زیم یرو را سرش مدت تمام هم او. کردم آماده

 : گفت و زد یبرق چشمانش

 ! داداش زن ممنونم_

 کهیت دو وسط از را زبانش شدیم کاش! داداش زن دینگو من به تا بکشم رونیب حلقومش از را زبانش شدیم کاش

 ! بپرد سرش از گفتن داداشزن هوس تا شود الل او و بزند فواره خون تا کنم

 بردارش زن تو... را دار شوهر زن... تو کند؟ تیصدا عشقم را تو یدار انتظار نکند" دیکش ادیفر سرم درون از ییندا

 ”را؟

 : گفتم و کردم بغض

 ! کنمیم خواهش_

 : گفت تعجب با

  شده؟ یزیچ_

 از یعاشق هوس تا گرفتم رشیز را دستانم و کردم باز را سرد آب ریش. رفتم نکیس سمت به و دمیکش یقیعم نفس

  نه؟ بودم، فیکث. بپرد سرم

 : گفتم

 !  یچیه_
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 خرد مشغول هم من. شد گاوزبانشگل خوردن مشغول و نگفت یزیچ. کرد رو و ریز را دلم اشمردانه آه. دیکش یآه

 ! باشد داشته دوست کاش. شدم یرازیش ساالد کردن

 : گفت و دیکش یقیعم فرا نفس

  ؟یکرد درست یسبزقرمه_

 . بود شده بلند رنگم و آب خوش و ذیلذ یسبزقرمه یبو تازه

 . آره_

 . کردمیم خرد ساالد شیرو که گذاشت ینتیکاب یرو را اشیخال وانیل و شد بلند

 : گفتم دیترد با و شمردم متیغن را فرصت

  بپرسم؟ ازت سوال هی تونمیم_

 : انداخت باال ابرو

  ؟یبپرس یخوایم یچ_

 : دمیپرس ترس با و کردم تر زبان با را لبم. دمیچرخ طرفش به و کردم رها کاسه یتو را گوجه

  ؟یبود معتاد قبال... تو_

 نگاهم گشادش یهامردمک آن با نافذ و رهیخ. رفتم عقب به یقدم ترس از شد ترسناکو  یطوفان که نگاهش

 : گفتم پته_تته با. دیپر امکله از برق. کردیم

 . بودم شده کنجکاو... فقط... من_

 انگشت و کرد کیبار را اشیسگ چشمان. فشردم دستم یتو را چاقو. بود مانده ثابت صورتم یرو چشمانش مردمک

 : گفت یترسناک لحن با و داد تکان صورتم مقابل هوا در آورد، باال را اشاشاره

  گفته؟ بهت ایچ گهید_

 : کردم رها را چاقو و دادم قورت را دهانم آب

 ! گهید دمیشن... منم خب... کردنیم صحبت مادرجون با داشتن دم،یشن یاتفاق! نگفته من به یزیچ ریسم خدابه_

 . نافذش و سرد چشمان.. .شدم رهیخ چشمانش به و کردم مهار را نفسم
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 دستش یتو را شالم یگوشه. زد یپوزخند که کردم نگاهش ترس با. نتیکاب به دمیچسب که رفتم عقب و آمد جلو

. شد خشک دهانم آب و سوزاند را صورتم پوست داغش یهانفس. شدم رهیخ صورتش به. کرد نوازشش آرام و گرفت

 : گفتم و کردم بغض اریاختبی...ودب الیخیب

 ! کردم ناراحتت اگه دیببخش. نداشتم یورمنظ من خدا به_

 : گفت محکم

  ؟یبدون یخوایم یچ ندارم، یتکار نترس من از گفتم بار صد! نکن بغض_

 ! یـ...ــیچهـ_

 . یکنیم دق یفضول زور از یدار االن دونمیم کهمن ،یرنگ چشم فضول_

 : زد یشخندین که ندادم جواب

 !بودم معتاد آره_

 : داد ادامه اششده دیکل یهادندان انیم از و زد زل چشمانم به صاف و

 . گناهه از پر که یزهرمار همون الکل، به معتاد_

 . درآمد صدا به در زنگ لحظه همان که کرد، رها را شالم. شدم اشرهیخ مبهوت و مات و گرفت نفسم

 . کردم فرار! رفتم رونیب آشپزخانه از عیسر

 او. خواندیم قرآن و خوردیم الکل او! الکل به معتاد. بود معتاد او. بود کرده هنگ مغزم و دیلرزیم وجودم بند_بند

 ! بود یرعلیام

. رفت باال به و داد سالم حالیب مهسا. شدم روبهرو مادرجون یعصب نگاه و مهسا نیغمگ صورت با کردم باز که را در

 : دیپرس تعجب با. آمد داخل به و دیکش یقیعم نفس مادرجون

  ؟یکرد درست غذا اد؟یم یسبزقرمه یبو سالم،_

 ! میندار یچیه نهار شام، یبرا البته آره_

 . آوردم ینذر یغذا یکل هینیحس تو از نباش، نگران_

 . شد منقبض بدنم عضالت تمام ناخودآگاه و خورد گوشم به یرعلیام یصدا سرم پشت از

 . مامان سالم_

 : گفت نگران. زد صورتش به یچنگ یرعلیام دنید با مادرجون
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 . نهینب جورنیا رو تو رهیبم مادرت ؟یکرد دعوا یک با باز شده؟ یختیر نیا صورتت چرا پسرم؟ شدهیچ یرعلیام_

 : دیخند یرعلیام

 ! مامان نکن شلوغش نشده یزیچ_

 .  یکنیم یخال هاچارهیب بدبخت سر رو حرصتو ؟یشر دنبال همش چرا تو پسر آخه نشده؟ یزیچ_

 : شد کالفه و یعصب یرعلیام

 . هستم که نمیهم من! نده ریگ ،یکنیم مونمیپش یدار خونه اومدم نکهیا از! کن بس مامان_

 یچا و زدم یکمرنگ لبخند. دنبالش هم مادرجون. رفت ییرایپذ سالن به انداخت من به ینگاه مین نکهیا از بعد

 . ختمیر

 . کردیم یتابیب ضمیمر قلب اما نداشتم هاعادت نیا از

 ! نداشتم ها عادت نیا از که من آخر. بود شده هندوانه قد مادرجون چشمان گرفتم قرار کنارشان که یچا ینیس با

 : گفتم احترام با و گرفتم مادرجون مقابل را یچا

 ! دییبفرما_

 رنگش یاستخوان یموها به یدست و داد قورت را دهانش آب. بود گرفته امخنده! شدینم نیا از بدتر گرید چشمانش

 . باشم ختهیر سم اشیچا یتو بود دهیترس البد بخورد؟ خواستینم. دیکش

 . برداشت را یچا یوانیل و شد میتسل باالخره و فرستاد رونیب کالفه را نفس

 یصدا شدمیم کینزد سمتش به که یهرقدم با.رفتم یرعلیام طرف به. ستادمیا صاف و زدم یپوزخند

 .شدیم کر داشت میهاگوش که یحد به. دمیشنیم را قلبم گرومپ_گرومپ

 اشیشانیپ به یدست کالفه و بست را نافذش چشمان. دوختم نگاهش در را نگاه. ختمیریم عرق و بود زده خی بدنم

 . دیکش

 : گفت سرد. نکرد بازشان اما دیلرز شیهاپلک. گرفتم شیجلو را یچا ینیس و شدم خم رمقیب

 ! خورمینم_

 قِنا و است محض حرارت شیهاچشم .ریس دل کی... کنم نگاهشان یکم تا کردیم باز را چشمانش حداقل کاش

 ! ایخدا استغفراهلل... النّار عَذابَ
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 بدون و کرد باز را شیهاچشم یرعلیام. نشستم مادرجون یکنار کاناپه یرو و دادم قرار زیم یرو را یچا ینیس

 خودش؟ ای کردیم لج من با داشت. کردم اخم. برداشت را یچا وانیل یعسل زیم یرو از و شد خم کند نگاهم نکهیا

  رد؟یمیم خوردیم یچا من دست از اگر! ختیر همبه عصابم

 را سرش مهسا. کرد باز خواهرش یرو به را آغوشش هم یرعلیام و نشست کنارش د،ید که را یرعلیام. آمد هم مهسا

 : کرد حلقه مهسا کمر دور را دستانش او و داد هیتک یرعلیام تنومند یشانه یرو

 ! مهسا؟ یخوب_

 عمق داشتم تازه و بود شده خیم یرعلیام یشانه یرو بارمحسرت و سرکش نگاه. داد تکان سر کرده بغض مهسا

 . کردمیم درک را فاجعه

 ! هزاربار... کند لعنت مرا خدا. گفتمیم سخن چشمانش از داشتم و بودم شده نیترممنوعه عاشق من

 : گفت و کرد نوازش را مهسا یموها یرعلیام

  خوشگلم؟ یکرد بغض چرا پس_

 : گفت و کرد "یشیا" مادرجون

 ! پسرم نکن لوسش یادیز_

 و کرد ترش رو هم مادرجون. شد مهسا یموها نوازش مشغول یحرف چیهیب و شد هم در یرعلیام یهااخم

 : گفت ناز با و کرد لوس را خودش مهسا.نشست نهیسبهدست

 !؟یداداش_

 : داد جواب یبم یصدا با یرعلیام

  داداش؟ جان_

 : دیکش باال را خودش یکم کرده ذوق مهسا

  ؟یعل عمو شیپ مسجد یبر یخوایم_

 . آره_

 بس از شدم خسته. کنمیم هم کمک مرجان، شیپ اونجا رمیم منم. ییتنها از دیپوس دلم! توروخدا ؟یبریم منم_

 . کنهیم درد گوشام کردن بتیغ انقدر. نشستم زنا نیا شیپ رفتم مامان با

 . شو حاضر برو ؟یدیم قسم چرا_
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 : گفت جانیه با و خورد من به نگاهش. شد بلند و دیخند خوشحال مهسا

 . میایم در هم یتنهائ از ده،یم فیک یلیخ اونجا. میبر شو بلند توئم داداشزن_

 یسع و دادم قورت را بغضم. دیآینم خوشش من از بود معلوم. زد زل مهسا به یعصب و کرد اخم عیسر یرعلیام

 : بزنم لبخند کردم

 . دیبر خودتون شما ام،یب سختمه پا نیا با من_

 : کرد یپافشار مهسا و شد ترظیغل اخمش یرعلیام

 ! توروخدا م،یریم نیماش با! بلندشو لطفاً ،یبکن کوه که یخواینم_

 . نداشت دوست یرعلیام اما م؛یایب بود میخدا از که من... داشت التماس نگاهش

 . بعد یدفعه شاءاهللان جان، مهسا امیب تونمینم_

 ! نکن ناز داداشزن_

 . ترمراحت یجورنیا فقط زم،یعز کنمینم ناز_

 : گفت یرعلیام

 . شو حاضر برو نکن، یپافشار مهسا_

 : کرد مداخله مادرجون

 . نگرانته یلیخ امبچه ریسم. شهیم عوض هم اتهیروح کمهی برو جانا، گهید برو_

  کرد؟یم عوض را هیروح هم رفتن مسجد آخر

 شتریب من و شد قبل از شتریب یرعلیام یهااخم اما د؛یکوب همبه را دستانش خنده با مهسا و دادم تکان یسر ناچار

 ورآن و ورنیا مدام آتش یرو اسپند مثل مهسا. شدمیم آماده داشتم و رفتم باال یطبقه به. گرفت دلم قبل از

 : گفت و گرفت شیجلو را اشمانتو بارنیدهم یبرا. داشت استرس و رفتیم

 . دهیم نشونم چاق یادیز کنمیم حس اد؟یم بهم نیا بگو راست_

 آره،خوبه. یبر یمهمون یخواینم خوبه! رفتن مسجد واسه یدیم خرجبه وسواس چقدر کنه،یم یفرق چه مهسا_

 ! یمشک رنگه، هی که شونمهمه کنهیم یفرق چه حاال. ادیم بهت

 . بشم دهید خوب خوامیم فقط بابا، یچیه_

 ! بدجور همآن زدیم مشکوک کردم، زیر چشم
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 . مهسا یزنیم مشکوک یلیخ_

 : دیخند استرس با

 . نکنده رو پوستمون داداشم تا بشم حاضر برم من! داداشزن هیحرف چه نیا بابا نه_

 . نداشتم هم زدن شیآرا یحوصله. زدم عطر خودم به و دمیپوش یمشک سرتاپا. رفت رونیب اتاق از او و زدم لبخند 

 ریسم پس! اقتتیلیب سر بر خاک" دیکش داد سرم وجدانم! شود محوت نباشد یکس یوقت اصال، کردیم یفرق چه

  "کشکه؟

 !  بود کشک یآر. زدم پس را اشکم

 در و کردم انتخاب نشستن یبرا را عقب یصندل! هم در یهااخم با همآن ما، منتظر و بود نیماش سوار یرعلیام

 . دمیکوب همبه محکم هم را نیماش

 : دیپرس یعصبان یلحن با که گذشت قهیدق چند. نداد نشان یالعملعکس

 ! دهیم طولش انقدر که یعروس میبر میخوایم مگه موند؟ کجا مهسا پس_

 و شد خم عیسر مهسا دیبگشا اعتراض به لب خواست یرعلیام تا. نشست جلو و شد نیماش سوار عیسر و آمد مهسا

 : کاشت اد یگونه یرو یابوسه

 . کردمینم دایپ مناسب یمانتو ،یداداش دیببخش_

 : گفت و طرفم برگشت مهسا. نگفت یزیچ و انداخت راه به را نیماش! بست را یرعلیام دهان

 . شمیم معذب یطورنیا من داداش؟زن ینشست عقب چرا_

 : زدم یلبخند

 ! ترمراحت یطورنیا_

 : دیکش کنار یکم را صورتش یرو یهایچتر

 ! ندارم ازش یخوشدل گهید داًیجد که هرچند. ومدیم میگفتیم رمیسم به کاشیا_

 .نداره دوست رو جاها جورنیا ریسم یدونیم که خودت_

 : دیپرس هااخم همان حفظ با یرعلیام

  شده؟ دعوات ریسم با باز شده؟یچ مگه_

 : دیکش یآه مهسا
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 . بود برادرانه_خواهر یدعوا هی ستین مهم_

 : گفت قبل از تریجد یرعلیام

 . کنمیم شیحال خودم بگو من به شد دعواتون دوباره اگه_

 : دیخند و خورد من به نگاهش بالفاصله اما زد، یضیعر لبخند و شد دلگرم برادرش تیحما از مهسا

 . هانشسته نجایا زنش داداش... اوه_

. کردم اهشیس چشمان قفل را چشمانم شرمانهیب و شدم داغ. انداخت من به نهیآ یتو از ینگاه یرچشمیز یرعلیام

 هارا چشم نیا شدیم مگر. نگرفتم هم من نگرفت، نگاه و زد پلک. گرفت یسخت به نفسم و شد پا به زلزله قلبم یتو

 . شد الیخیب و دید

 : گفتیم که مهسا داد با که شد یرعلیام چشمان یروانه قیعم یبُهت

  ؟...کجاست حواست یرعلیام_

 یقدم دو که بلوند یموها با انسالیم یزن مقابل درست زد، ترمز یرو یپرتحواس و هُل با و گرفت چشمانم از نگاه

 . بود زده خشکش نیماش

 : دیکش یقیعم نفس مهسا

 یکردیم ترمز رید گهید کمهی اگه. دیرس دادامون به خدا! میبد کشتن به رو چاریب زن بود کینزد...! یوا خدا، یوا_

 ! شکرت ایخدا. میشدیم بدبخت شد؟یم یچ

 . کرد ناله و آه و نینفر به شروع و دیکوب اشنهیس تخته یرو بود شده خارج شوک از که زن

 نفس و شد حلقه محکم فرمان دور دستانش. ستینگر چشمانم به نهیآ یتو از و آورد و باال را سرش دوباره یرعلیام

 . آمد دهانم در قلبم من و دیکش یقیعم

 من که ینگاه بود، حرارت از پر که ینگاه! کشتیم مرا داشت نگاهش. کرد زق_زق ادیز یداغ از و شد شل میپاها

 . بودم عاجز آن درک از

 : زد لب رد،یبگ نگاه نکهیا بدون یرعلیام. رفت زن طرف به و شد ادهیپ نیماش از عیسر بود آمده خودش به که مهسا

  ؟یخوب_

 . دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم هممن. گذاشت فرمان یرو را سرش و داد قورت را دهانش آب. دادم تکان سر

 چشمانش به. دمیکشیم نفس د،یکشیم نفس او که ییهوا یتو. ماندمیم آنجا عمر آخر تا و ستادیایم زمان کاش

  بهتر؟ نیا از چه. مردمیم و شدمیم رهیخ
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 : دمیپرس نگران. شد نیماش سوار و گذاشت زن دست کف یپول مهسا

  بود؟ خوب حالش شد؟یچ_

. یبد کشتن به رو چارهیب زن بود کینزد! کجاست؟ حواست پس یرعلیام. افتادیم پس داشت چارهیب. خدا یوا_

 ! میآورد شانس

 : گفت مهسا.کرد روشن را نیماش و نگفت یزیچ یرعلیام

 . ندارم رو اونجا دماغ و دل گهید دهنمه، تو قلبم. خونه میبرگرد. خوادینم م،ینر گهید_

 : دیپرس نگران و گرفت دستانش در را امزدهخی دستان و شد خم مهسا. گرفت شیپ در را خانه راه و زد دور یرعلیام

 ! نمونده روت به رنگ داداش؟زن یخوب_

 به یجورنیا یلعنت دِ": گفتمیم زدمیم داد شدیم کاش. ستینگر چشمانم به نهیآ از و کرد بلند سر دوباره یرعلیام

 دور رو دار طناب یکی کنمیم احساس یکنیم نگاهم موقع هر یفهمینم ؟یبِکش منو یدار دوست! نکن نگاه من

 یتو بود ینون چه نیا ایخدا. ادینم باال نفسم گناه و درد از گهید که کنهیم خفه منو داره و کرده حلقه گردنم

  ".رو عشق نیا نه خواستم آرامش ازت من...! یگذاشت امسفره

 : گفتم رمقیب و انداختم نییپا را سرم شیجا به اما

 ! ستین یزیچ دم،یترس ذره هی فقط...! خوبم_

 که مهسا. بکشم راحت ینفس توانستم و شد برداشته میرو از نافذش نگاه ینیسنگ باالخره. زدم گره همبه را دستانم

 اخم با یرعلیام که زدم یلبخند خواننده یصدا به.نمود روشن را ضبط ببرد نیب از را آمده وجود به جَو خواستیم

 : گفت تنها و کرد خاموش را ضبط

 ! دهیم ریگ سیپل محرمه،_

 : کرد اخم مهسا

 . بشنوه بخواد کجا از سیپل بود، کم که صداش_

 ! نکن بحث من با_

 . زدم یتلخ لبخند من و کرد رانیآو را اشلوچه و لب مهسا

 : دیپرس نگران و کرد یاخم دنمید با بود، اطیح در ریسم م،یدیرس یوقت

 اشاستفاده مدل یبرا دمینخر رو یلعنت اون خاموشه؟ چرا المذهبت یگوش ؟یبد من به خبر هی دینبا ؟یبود کجا_

 ! یکن
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 رهیخ من و بود من نگران مدت تمام او. سوخت شتریب چشمانم و شد دتریشد بغضم. دیکش بغلش یتو مرا هوایب

 توبه،! ببخش مرا ایخدا. بودم نجس و فیکث وانیح کی من! بودم شده دهیآفر وانیح... برادرش چشمان به بودم

 ... توبه

 . کردم اضافه ساالد به را مویآبل و کرده آبکش را برنجم. آمد هم آقاجون هشت ساعت

 : گفت و شد نیخشمگ امکرده آماده من را غذا دیفهم یوقت ریسم

 آب بلده فقط گهید نهیهم! بکنه؟ یکار نتونست بود چالق مگه مهسا ؟یکرد درست غذا ینشست تتیوضع نیا با تو_

 . شدم عاشق بگه و بندازه راه دهنشو

 : شدم حرص از پر

 یبخور منو دستپخت یخواینم تو! شدهیچ مگه حاال ؟یزنیم حرف یجورنیا اشدرباره چرا ر،یسم خواهرته اون_

  نه؟ ای کردن قالب بهت زنتو ینیبب

 میبگو چه دانستمیم و بودم جانا هم من خب. دیبوس را امقهیشق. گرفته آرام دمیفهم نشست لبش یرو که لبخند

 .شود آرام شوهرم که

 یسع. داد فشارش و میگلو به چسباند را لبش. کرد بغلم آرام و گرفت ینفس ریسم. میبود ستادهیا آشپزخانه یتو

 : گفت سُست و دیکش یقیعم فرا نفس... برد فرو گردنم در شتریب را سرش و گرفت مرا ترسفت که بشوم جدا کردم

 ! م؟یبود دور هم از چقدر وقته چند نیا یدونیم برم قربونت_

 ...! ریسم_

 دوست چرا د؟یایب االن دیبا چرا. شد فلج مغزم یخاکستر یهاسلول تمام و افتاد کار از قلبم یرعلیام یصدا با

 را خودم و نکیس سمت رفتم که شدم دستپاچه هول قدرآن. شدم جدا ریسم از عیسر. ندیبب ریسم با مرا نداشتم

 : دیرس گوشم به ریسم حوصلهیب یصدا. ساختم هاظرف ییجابهجا مشغول

   !لطفاً. بشنوم بهشراجع یحرف خوامینم گهید ست،ین وقتش االن یرعلیام_

 . دادیم رفتنش از خبر شیهاقدم یصدا و

 نشیغمگ یصدا. شد سست بدنم و دیکوب یشتریب شدت با قلبم... سرم پشت درست... کردم حس را یرعلیام وجود

 : کردم فرض مرده را خودم دیچیپ گوشم در که

 ... جانا سوزهیم خودم یبرا دلم_
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 با مرا و رفت! رفت طرفش، برگردم خواستم تا. دیچک چشمم یگوشه از یاشک. سوختیم خودم یبرا دلم هممن

 . کرد رها مشغول یذهن و ناآرام یدل

 یرعلیام بودم دواریام من و بود شده خوب دم؛یچش را میغذا... کردم آماده را زیم اما نداشتم؛ کردن کار دماغ و دل

 . دیایب خوشش

 بودم یگرید کس زن من. دادمینم انجام یکار چیه اشیخوشحال یبرا شوهرم، یبرا که بودم شده یزن یلعنت منه

 ! بودم من ف،یکث منه نیا... یگرید یجا دلم و

. کردم اخم کندیم یباز شیغذا با تنها حوصلهیب و ساکت یرعلیام دمیدیم نکهیا از. گرفتند یجا شام زیم سر همه

 اما کند فیتعر او داشتم دوست. بود او سمت نگاهم من اما همه؛ از شتریب ریسم... کردند فیتعر دستپختم از همه

 . انگار نه انگار

 : گفت و دیبوس آرام و گرفت را دستم ریسم

 ! عشقم یمرس... بودم خورده عمرم تو حاال تا که بود ییغذا نیبهتر. بشم خودم خانوم قربون_

 را کار نیا یرعلیام یجلو نداشتم دوست هم دیشا کند؛ عالقه ابراز جمع یجلو نداشتم دوست چیه... شدم کالفه

 : گفتم اجبار به. زدم لبخند و کردم بغض. ندیبب را العملمعکس تا من یرو بود کرده زوم مادرجون. بکند

 ! زمیعز... خدانکنه_

 ینگاه اشگرفته خون چشمان به. کرد یلب ریز تشکر و شد بلند زیم سر از یرعلیام موقعهمان که بود بد چه و

 . انداختم

 بعد هیثان چند و رفت فونیآ سمت به زد رجهیش نیرحسیام. خوردم را حرفم زنگ یصدا با که میبگو یزیچ خواستم

 : دیرس گوش به متعجبش یصدا

 ... ستغزاله_

 : دیغر و داد نشان العملعکس عیسر یرعلیام. شد هم در نگاهش آقاجون و دیپر جا از عیسر مادرجون

  کنه؟یم یغلط چه نجایا غزاله_

 : گفت ریسم

 ! که نشده یزیچ باش آروم یرعلیام_

 : دمیپرس و کردم ریسم به رو آرام و متعجب

  گه؟ید هیک غزاله_
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 : داد جواب و کرد روانه سمتم به ینگاه مین ریسم

 ... یرعلیام سابق نامزد_

 سرم یرو ایدن داشت؟ نامزد قبال یرعلیام... ندارد وجود دنیبلع یبرا یژنیاکس کردم حس "!یرعلیام سابق نامزد"

 بر نقش و فتمین تا گرفتم یزیروم به را دستم. باشند دهیپاش میرو خی آب وانیل کی انگار زد؛ خی بدنم و شد آوار

 .نشوم عالم یرسوا نیا از شتریب و فتمین تا. نشوم نیزم

 داشتم، یرعلیام با که ینسبت هر... بود که هرچه. سوختیم و بود کرده داغ میهاگوش... دمیکش قیعم نفس چند

 . شدمیم خفه داشتم که بود نیا مهم. داشتم دوستش که بود نیا مهم

 : گفت یعصب یرعلیام

 رو لَششتن تمام وقاحت با که یکرد پرروش اونقدر. یگذاشت من دامن یتو تو، که هینون نیا آقاجون؟ ینیبیم_

 ! نجایا آورده

 : گفت و کرد جابهجا را رنگش سبز حیتسب یهادانه الیخیب آقاجون

 ! ه؟یچ حسابش حرف نمیبب تا... باال ادیب کن باز رو در ن،یرحسیام_

 : گرفت اشهیگر مادرجون. رفت عیمط نیرحسیام

 که هم بارکی یبرا خودش یرعلیام بذار! بشه باز نجایا به پاش دوباره نذار. بده گوش ما حرف به بارم هی... آقا حاج_

 . رهیبگ میتصم شیزندگ واسه شده

 ...! دمیلرز خود به یالحظه که دیکش دل ته از یاعربده... دیکوب زیم یرو مشت با و رفت در کوره از یرعلیام

 .   نمیبب رو کثافت اون ختیر گهید کباری خوامینم. دیبکش گند به منو یزندگ ذارمینم گهید_

. خوردم جا غزاله دنید با. بود دهانم یتو باًیتقر قلبم... برگردند سمتش به کرد وادار را همه یکفش قت_تق یصدا

 . نداشتم را اشافهیق و پیت نیا انتظار اما بود، بایز

 یمانتو! بود ختهیر اطرافش و دور یعیفج طرز به که بلوند یموها با یدختر! ؟یریمش آقا حاج سابق عروس بود نیا

 . داد یسالم و گذراند نظر از را همه نفس به اعتماد و غرور با! کوتاهش و تنگ

 یرعلیام دستان. شد مانعش و دیفهم عیسر ریسم که برد ورشی سمتش به یرعلیام... کرد نگاهش نفرت با مادرجون

 : گفت و داد هلش عقب به و گرفت را

 !  ایب خودت به ،یرعلیام یه یه_
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 مانده رهیخ غزاله به گرفته خون چشمان با و بود کرده باد گردنش رگ. دیلرزیم و بود شده کبود خشم از یرعلیام

 : دیکش داد یرعلیام.بود شده جمع چشمانش یتو اشک که یاغزاله به بود

 . برداشته رو خونه کل کثافتت یبو! فیکث لجن_

 : دیترک بغضش غزاله

 ... من خدا به! جان یرعلیام_

  یت!طانیش یهالهیح اون از تافیق و ختیر اون از. ومدیم بدم ازت اولم از! رو نجست دهن ببند! شو خفه_

 : شود خارج ریسم دستان حصار از کرد یسع و

 . ندارم فیکث مونیم نیا به یکار نترس...! ریسم کن ولم_

 : گفت خونسرد آقاجون

 ! رهیتقصیب اون. بکنه کارونیا خواستم غزاله از من_

 : گفت شده مات یرعلیام. کردند نگاه آقاجون به مبهوت همه و شد ساکت جمع نگهان

 ! ؟یچــ_

 . دمیکش رو زیچ همه ینقشه من اول از. خواستم غزاله از من ؟یدینشن_

 : دینال و دیکوب صورتش یرو دست با مادرجون. برداشت عقب به یقدم مبهوت یرعلیام

  ؟یکرد کاریچ من پسر یزندگ با تو مرد؟ یکرد کاریچ تو_

 ینشسته خون به چشمان با. افتاد راه به سرش پشت دهیترس هم ریسم. کرد تند پا آقاجون سمت به یرعلیام

 : گفت نفرت از پر و گذراند نظر از را آقاجون ترسناکش

 یرعلیام! خورمیم قسم. ینیبش اهیس خاک به کنم یکار خورمیم قسم! یریمش آقا حاج کشمینم پس پا من_

 ! کنم رحم بهت نکهیا واسه، التماس واسه یفتیب وپامدست به نکنم یکار اگه ستمین

 . شد خارج ییرایپذ از و زد یتلخ پوزخند خورد سردرگمم و جیگ نگاه به نگاهش لحظه همان.برگشت و داد تکان سر

 ... در شدن دهیکوب همبه محکم یصدا هم بعد

 : انداخت ینگاه آقاجون به... بود زده خشکش ریسم

  ؟یکنیم امزدهشگفت دفعه هر چرا بشناسمت؟ تونمینم چرا_

 : گفت تحکم از پر و انداخت ینگاه مادرجون به و زد یپوزخند آقاجون
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 . بره تونهیم ناراحته یمهرک! دیکن آماده شواس اتاق هی... من یخونه مونهیم غزاله! منه یخونه نجایا_

 : کرد نگاهش رنجش با مادرجون

  منه؟ اسم به خونه رفته ادتی_

 ... رفت و نکرد یتوجه آقاجون

 نیا در او. خواندمیم نگاهش در را یخوشحال برق بود؛ روزیپ نگاهش ییگو غزاله. شد ریسراز مادرجون یهااشک

 ! بود شده دانیم روزیپ تنبهتن جنگ

 : دیغر اخم با گرفت را امزدهخی دستان و طرفم به برگشت ریسم

  زده؟ خشکت چرا... جانا میبر_

 بود؟ کجا االن یرعلیام یعنی بروم؛ باال هاپله از کرد کمکم. بود سخت میبرا اتفاقات نیا هضم. دادم تکان سر جیگ

    بود؟ کرده کارچه آقاجون بود؟ متنفر غزاله از چرا

 . دیکش میرو را بافتگل یپتو. دیکش دراز کنارم هم خودش! بودم شوکه. بکشم دراز تخت یرو که کرد کمک ریسم

 : دمیبلع یسخت به را دهانم آب. بود درهم هنوز شیهااخم

  ر؟یسم_

  هوم؟_

  ؟اصالً شدهیچ. افتهیم ییاتفاقا چه داره دونمینم. منگم و جیگ هنوزم من خبره؟چه نجایا _

 : دیکش یآه

  ؟یبدون یخوایم یچ_

 . رو امشب یماجرا_

 ! نداره یدنیشن زیچ_

 دعوا هی روز هر دردسر هی روز هر گذره؟یم یچ خبره، چه بدونم دیبا کنمیم یزندگ خونه نیا تو منم ؟یچ یعنی_

 . مرافه

 : دیکش یپوف کالفه

 ... یرعلیام به گردهیبرم موضوع_

 : کنم پنهان را اقمیاشت کردم یسع... شد حبس امنهیس در نفس
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  خب؟_

 از همه جانا. نداشت دست رو بود، آقاجون یاصل بیرق ییجورا هی. داشت شرکت خودش واسه یزمان هی یرعلیام_

 کنه؛ ازدواج من دوست دختر غزاله با دیبا یرعلیام که کرد کفش هی تو پاشو آقاجون که یروز تا زدنیم حرف اون

 ارث از گفت که دیرس ییجا کاربه گهید. زور حرف مخصوصاً شد،ینم شیحال حرف که شقکله یرعلیام ؟یک اونم

 افتاد ابیآس از که آبا  کنمیم نامزد دختره با مدت هی خب که کرد فکر خودش با هم یرعلیام. کنمیم محرومت

 یمناقصه هی ادمهی. زجرکش رو چارهیب تا کردیم یهرکار بود متنفر غزاله از یرعلیام خدا، امون به کنمیم ولش

 یرعلیام. ببرن خواستنیم جفتشون. بود یرعلیام آقاجون یاصل بیرق که بیرق یهاشرکت نیب بود یمهم یلیخ

 ... گفت آقاجون به و شد مطلع مناقصه رقم از غزاله که بود مناقصه اون به دشیام تموم

 : داد ادامه. کرد نگاه مشتاقم چشمان به و گرفت ینفس

 نقشه اون لیفا غزاله. نداشت دست رو نقشه اون... نقشه یبرا کرد حروم عمرشو از سال پنج یرعلیام کنار، به اون_

 لطف به ندارش و دار کالً! شد ورشکست... شد نابود شبه هی  نبود دستش یچیه گهید یرعلیام. آقاجون دست داد رو

 . هوا رفت شد دود غزاله و آقاجون

 . دیکش یآه

 یرعلیام ؛ییرو چه با دونمینم اومده، غزاله که االنم. بفهمم رو یرعلیام از آقاجون نفرت لیدل نتونستم وقتچیه_

 !  دمیم حق بهش نباشه، غزاله تن به سر خوادیم

 سرخوش کی را او! باشد داشته یاگذشته نیچن یرعلیام کردمینم فکر وقتچیه. کردم فکر ریسم یهاحرف به

 . دانستمیم اشیع

 . رفتم اطیح به و شدم خارج خانه از کردم، تن را پالتوام بغض با رفته، خواب به ریسم شدم مطمئن یوقت

 .داشت سوز یبدجور هوا

 من. شدم دهیکش طرفش به. شد تردیشد بغضم کرد،یم دود گاریس و بود نشسته باغچه لب که یرعلیام دنید با 

 . بود قرارمیب قلب رفتمیم که نبودم

 تنم به لرزه نشیغمگ و آرام یصدا اما نشد؛ حضورم متوجه که بود شده غرق فکر در قدرآن اما نشستم کنارش

 : انداخت

  ؟...جانا_

 جدا تنم از روح و کندیم پرواز قلبم یزنیم میصدا نگونهیا یوقت چون نزن، صدا نگونهیا مرا گفتمیم شدیم کاش

 . شودیم
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 : گفتم شد،یم شتریب دنشیترک امکان لحظه هر که یبغض با و دمیگز لب... اما

  بله؟_

 : سوزاند را جگرم که یآه... دیکش یآه

  ؟یاومد نجایا چرا_

  ؟یکنیم باور بود، آورده نجایا به مرا قلبم

 . ومدینم خوابم_

 زمان کاش. کردیم اموانهید داشت تنش عطر یبو. بستم را چشمانم. زد گاریس به یقیعم پک و زد یپوزخند

 ! بفرستم میهاهیر به را تنش یبو و نمیبش کنارش شهیهم یبرا کاش! ستدیبا

 .. خورد گره امنهیس در نفس امشانه یرو یرعلیام سر دنید با. کردم باز چشم شوکه امشانه یرو یزیچ یگرم با

 . شدم اشرهیخ وحشتزده و مات... بکشم نفس درست توانستمینم

 :انداخت تنم بر رعشه بغضش از پر یصدا

  ؟یلعنت یکنیم کاریچ من با یدار_

 یمردانه یصدا آن! اشیلعنت یصدا کند،یم صدا را نامم. بود آتش کوره تنم و بود کرده قفل مغزم. شد قطع نفسم

 : دارشخش

 ...! جانا_

 : دینال که بکشم کنار را خودم خواستم ،شدن رسوا ترس از. نزدم دَم و سوختم

 . رمیبگ آروم خوامیم یعوض منِ. بشم آروم بذار! نکن کارونیا_

 ! شدمیم زنده دوباره من و ستادیایم صدبار یروز قلبم نبود؟ دارخنده. ستادیا قلبم

 . رو تفاوتیب ترسناکِ یآدما یادا... درآوردم رو الیخیب یقو یآدما یادا انقدر شدم خسته_

 : شکست شیصدا

 ! باشه متنفر ازت پدرت که بده چقدر_

 : افزود نفرت با

 . رهیسم پدر اون نبوده من پدر وقتچیه ونا ؟یدونستیم ستین من پدر اون اما_
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 : کرد رو و ریز را دلم جانشیب یخنده. کرد پُر را صورتم تمام بهت

 . ستمین پسرش من خب نه،یهم هم نفرتش لیدل_

 : دیلرز میصدا نداشتم، تکلم قدرت

  ؟یچ... یعــنی_

 : دیغر کالفه و شد مشت دستانش. کرد پرت نیزم یرو حرص با را گارشیس

  ؟یلعنت بده آرامش نجایا بودنت دیبا چرا_

 نداشتم را چشمانش به کردن نگاه توان. شد برداشته امشانه از یمیعظ کوه انگار برداشت، امشانه یرو از را سرش و

 . انداختم ریز به سر

 : گفت یطوالن مکث از بعد

 رو پدربزرگم یپوال طمع که یکس! کهیمرت نیهم زن شد مرد بابام یوقت شوهرش، یکی اون از مادرمم اول بچه من_

 داربچه یوهیب زن هی با که کرد لطف حقش در مثالً گذاشت؛ جلو پا مامانم با ازدواج واسه نیهم خاطربه داشت،

 ... بود گهید زیچ هی هدفش اما کرد؛ ازدواج

 چه یداشتن دوست یلعنت نیا. نداشتم را کردنشان هضم قدرت که بود شده وارد من بر شوک قدرآن امشب

  گفت؟یم

 : زد آتش را دلم نشیغمگ یصدا

 منو خواستیم شهیهم بود، متنفر من از شهیهم... ذارهیم یفرق هی اشگهید یهابچه و من نیب دمیدیم شهیهم_

 هی! شد موفقم شدنم؛ خار از بشه خوشحال که... بخنده که... بشم لِه که... بشم خُرد که... کنه نابودم و بزنه نیزم به

 بچه یوقت که یکس همون امیرعلیام من آخه شدم؛ پا سر دوباره من اما کرد، رمیش خاک و خُرد کرد، نابودم شبه

 یش.ناتن یبابا از بار هی خوردیم کتک نیزم از بار هی خورد،یم نیزم بود

  دارد؟ بغض شیصدا کردمیم حس چرا گفت؟یم چه داشت وانهید مجهول گستاخ نیا 

 . کنم نابودش که خوردم قسم امشب من_

 : دینال د،یچک چشمم یگوشه از یاشک. شد رهیخ چشمانم به

 ... تو... تو ٰ  یحت اوردم؛ین شانس یچیه از من_

 . دیکوب هازهیرسنگ یرو پا با بار چند و شد بلند جا از د،یکش شیموها به یدست کالفه و خورد را حرفش

 ...! خدا... خدا... خدا_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

256 
 

  بود؟ چه منظورش! ابهام از پر... وحشت از پر تعجب، از پر بهت، از شدم پر

 : زد شیموها به یچنگ کالفه و دیکش صورتش به یدست

 . دونهینم یچیه اون نگو، یزیچ ریسم به_

 : داد ادامه و کرد مکث

 ! داداشزن_

 چشمان با و ستادمیا شیجلو... شدم بلند میجا از لرزان. دارد بغض اشقهقهه خدابه. زد قهقهه مستانه او... مُرد دلم

 . ستمینگر اشزدهغم چشمان به امیاشک

 : دیدزد نگاه و زد یاقهقهه دوباره یکالفگ یرو از

  باشه؟ مینزد هم با یحرف چیه ما! یدیند یدید شتر کن، فراموش امشبم ،یبخواب یبر بهتره داداشزن_

 : دوخت هازهیرسنگ به را نگاهش

 . شهیم نگرانت ریسم بخواب، برو ؟یکنیم نگاه چرا_

 زن من! داداش زن بودم شده تهش. ختیر فرو درونم یزیچ. افتاد راه به افتاده یهاشانه و خسته یهاقدم با

 .بودم داداشش

 : گفتم یبلند یصدا با ارادهیب 

  ؟یرعلیام_

 ! گرید است بس برو؛ و بردار سرم از دست سمج، و کثافت بغض یاِ. دادم فرو را بغضم و دمیگز لب. ستادیا

  م؟یبگو خواستمیم چه من. بود نیزم به نگاهش اما د،یچرخ طرفم به آرام

 : زدم یتلخ لبخند

 ! دمیند دمید شتر_

 مگر بسوزم، جهنم آتش در بگذار بود؟ گناه. کنم شیتماشا من و ستدیبا شتریب نکهیا یبرا فقط نه؟ گفتمیم چرت

 . نبود جهنم از کم میبرا داشت؟ چه ایدن نیا

 : شد ترظیغل بغضم

 . دمیم قول گم،ینم ریسم به یچیه_

  شوم؟ گناه غرق نیا از بدتر خواستیم رفت؟ینم چرا بود؟ ساکت چرا. کرد باز را مشتش و فرستاد رونیب را نفسش



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

257 
 

 : داد تکان راست و چپ به آهسته را سرش

 ! داداشزن یمرس_

 : انداختم باال شانه و شدم زهرمار. است زهر است، تلخ داداشزن

 ! کنمیم خواهش_

 : داد تکان سر حالیب

 ! کن فراموش رو زیچ همه_

 ! قرصه دهنم. دمیند دمید شتر که گفتم_

 : داد سرتکان دوباره! بمانم ابد تا کاش... رفتمینم... رفتینم

 ! یمرس_

 . کرد تشکر دوباره

 : گفتم دوباره

 ! کنمیم خواهش_

 : شد ادتریز بغضم! یکم فقط کنم؛ نگاهش شتریب. بماند شتریب نکهیا یبرا فقط

 . گمینم یزیچ ریسم به من_

 : داد قورت را دهانش آب! باالخره. کرد نگاه چشمانم به و دیکش یقیعم نفس

  ؟یبگ ریسم به رو مزاحمت خواستگار انیجر یخواینم_

 : دمیخند نیغمگ و شدم بدنجس! بود نرفته ادشی شد، پر اشک از چشمانم

! یگینم رو خواستگار هیقض ریسم به توئم ،یستین برادرش گمینم ریسم به من م،یکن معامله هی ایب اصال_

  نه؟ ست،عادالنه

 :شد بُرنده و زیت نگاهش بودم؟ کرده یروادهیز. شد درهم شیهااخم و کرد خوش جا لبش یرو یپوزخند 

 به نیا از... نکرده یبرادر حقم در االن تا ستم؟ین برادرش من بفهمه ریسم که مهمه واسم یلیخ یکنیم فکر_

 . یریگیم یماه آلودگل آب از یدار خوب! خوبه یلیخ! خوبه. شکشیپ هم بعدش

 ! شدینم جمع شده ختهیر آب اما شدم، مانیپش. فرستادم رونیب تکه_تکه را نفسم
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  چطوره؟... هوم گم،یم بهش خودم کنه،یم دتیتهد و رتهیگیپ سمجت خواستگار یبگ بهش سختته انقدر که حاال_

 : دمییسا همبه را میهادندان و شد حرص از پر چشمانم

 ! فضول نداره یربط تو به بگم، یزیچ ریسم به خوامینم! بردار سرم از دست چه؟ تو به اصالً_

 : دادیم دیتهد یبو لحنش. شد مشت شیهادست و دیخند حرص از پر

 ! شهینم دوتا یرعلیام حرف یفهمیم وقتاون گفتم بهش که فردا_

. دیکشیم سوت میهاگوش و دیکوبیم تند قلبم. افتاد راه خانه طرف به و کرد کج را راهش. زد چنگ دلم به ترس

  د؟یبگو ریسم به واقعا نکند

 : کردم تند پا طرفش به

 . بشنوه من زبون از رو زیچ همه بود قرار... یداد قول من به تو! یبگ بهش یخوایم یچ یعنی نمیبب ستایوا_

 : انداخت باال یاشانه یعصب

 ! یکن دمیتهد و یبزن زل چشمام تو ییپررو کمال در نکهیا از قبل_

 : داد ادامه حرص از پر و زد یپوزخند

 و چشمام تو یزنیم زل هم فردا نمیبب. گمیم ریسم به رو زیچ همه فردا! یرنگ چشم فضول ینشناخت منو هنوز تو_

 ! یکن ییپرو

 : زدم خی پا تا سر ترس از

 !  خدابه کردم یشوخ_

 : گفت و انداخت باال ابرو طنتیش با او و گرفت حرصم. دیخند تمام یخونسرد با و دیرس در به

 ! یرنگ چشم فضول نمتیبیم فردا_

 : گرفت خود به التماس رنگ نگاهم

 هی مثل. شهیم یشکل چه بشه یعصب یوقت یدونینم تو. کنهیم گوربهزنده منو بفهمه ریسم اگه! توروخدا یرعلیام_

 ! زنهیم کتکم و کنهیم حمله بهم وید

 : گفتم بغض از پر. کرد نگاهم ناباور و شد مات چشمانش

 . توروخدا ها،بهش ینگ_
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 گردنش به یدست و دهیکش یقیعم نفس حرص از پر. امدین رونیب ییصدا اما شدند، باز یحرف گفتن یبرا شیهالب

 . دیکش

  باشه؟ نباش توئم ستم،ین لقدهن من !کنم یشوخ باهات خواستمیم خدابه ؟یدینم جواب چرا ؟یگینم بهش_

 با انداخت، باال ییابرو تلخ لبخند همان با آورددستبه که را آرامشش. زد یتلخ لبخند و دیکش یقیعم نفس دوباره

 : گفت یساختگ طنتیش

 ! شرط هی به اما گمینم بهش یزیچ_

 : دادم جواب یفور

 ! کنمیم قبول باشه یشرط هر ؟یشرط چه_

 : گفت یبم یصدا با صورتم یاجزا تک_تک به رهیخ. آورد جلو را سرش یکم و شد ترسناک نگاهش

  ؟یمطمئن! ؟یشرط هر_

 : دادم قورت ضرب به را دهانم آب. دمیلرز خود به یکم

 ! مطمئنم_

 : کردم باز هم از را امدهیخشک یهابل  خواست؟یم چه مثال ؟یشرط چه. کردم وحشت من و شد ثانهیخب لبخندش

  ؟یشرط چه_

 : کرد زمزمه آهسته و شد قیدق چشمانم در. دمیترس شتریب من و شد شتریب نگاهش برق

 . بخوابم بتونم و بره ادمی زیچ همه تا بخون، شعر کتاب برام امشب_

 شعر شیبرا خواستیم خواست؟یم چه من از. کرد رصد را نافذش چشمان ناباور نگاهم و شد حبس امنهیس در نفس

  دارم؟ بغض چرا نروم؟ بروم؟ شوهردار؟ یجانا از! برادرش؟ زن از بخوابد؟ تا بخوانم

 باال از و ستادیا صاف. ندیبنش فرمشخوش یابروها انیم قیعم یاخم شد باعث که برداشتم عقب به یقدم ناخودآگاه

 : سرد و مغرور کرد، نگاهم

 ! نخواه هم یخواینم بخواه یخوایم ندارم، یاصرار من! خودته لیم_

 : داد ادامه لحن همان با و کرد قالب کمر پشت را دستانش

 ... بگم ریسم به یخواینم اگه_
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 نیا به را دلم دیبا من و بود ممنوعه او چون ساختم،یم خاطره دیبا رفتم؛یم دیبا بروم؛ بود میخدا از یلعنت من

 ! بهتر نیا از چه. کردمیم خوش هاخاطره

 : زدم لب و دادم سرتکان

 ! باشه_

 ...شدم روانه دنبالش به هم من و شد خانه وارد! شد یچراغان چشمانش کردم حس 

 اتاقش به یترقیدق نگاه و شد درهم امافهیق.کرد پُر را امینیب و خورد صورتم به گاریس تند یبو میرفت که اتاقش به

 روشن را چراغ.بودند شده پرتاپ یاگوشه شلخته،به شیها لباس از هرکدام و بود برهم و درهم زیچ همه.انداختم

 .ینارنج هم آن دادیم رنگ اتاق به که بود آواژور کمرنگ نور فقط...نکرد

 ستین درست چیه کارم دانستمیم.نکنم فکر زیچ چیه به و کنم پنهان را استرسم کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 !شدینم اشیحال زهایچ نیا که نفهم زبان دل اما

 دراز تخت یرو و کرد شوت نیزم به تخت یرو از پا با را رنگش یمشک شلوار و پالتو تفاوتیب و خونسرد یرعلیام

 :گفت سرد یلیخ و گذاشت اشیشانیپ یرو را ساعدش.دیکش

 .گهید ایب برده؟ ماتت چرا_

 :شدم کشینزد لرزان یها قدم با و دمیمال شلوارم به را عرقم از سیخ دستان

 بخونم؟ دیبا یچ_

 .برام بخون و اون هست کتاب هی خواب چراغ بغل_

 .بود،نخورد گذاشته شینما به تمام یسخاوتمند با که اشمردانه کلیه به چشمم تا دمیدزد نگاه

 و بردم تخت طرف به شانک_کشان هم را توالت زیم یصندل.دادم قورت مشقت با را دهانم آب و برداشتم را کتاب

 .نشستم شیرو

 :کردم خواندن به شروع لرزان ییصدا با و کردم باز را کتاب یال.کنم گناه مبادا که بود کتاب به نگاهم

  ماست همره قیطـر هر در تو یرو الیخ"_

  ماست آگه جان وندیپ تو یمو مینس

  کنند عشق منع که یانیمدع رغم به

  ماست موجه حجت تو چهره جمال
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  دیگویم چه تو زنخدان بیس که نیبب

  ماست چه در فتاده یمصر وسفی هــزار

  نرسد ما دست تو دراز زلف به اگر

  ماست کوته دست و شانیپر بخت گناه

  بگو خاص یسـرا خلوت در حاجب به

  ماست درگه خاک نانینش گوشه ز فالن

   است محجوب چه اگر ما نظر از صورت به

  ماست مرفه خاطر نظر در شهیهم

  یبگشا زند یدر حافظ یسال به اگر

 "ماست مه چون یرو مشتاق که هاستسال که

 ود؟ب نبود، گناه که نظر کی.انداختم صورتش به ینگاه و دمیگز لب

 :گفت لب ریز

 ...برو_

 .کند لعنت مرا خدا نروم؟ بروم؟.دیکش دراز پنجره طرف به و گرفت من از را شیرو و زد غلت

 لیتحل بهرو میصدا و شد خشک کتاب یهانوشته یرو چشمانم و زدم یگرید ورق عرق از سیخ لرزانِ دستان با

 :رفت

 مانده جا تنم یرو اتشده لعنت یبو"_

 مانده جا بدنم نیا تنت یبو بر نه ای

 یپرخاشگر عادت و من چنگ تو، عطر

 مانده جا شدنم فارغ و تو از زیچ سه نیا

 خودم انگشت سر بر یدهن نیخون گرگ

 مانده جا رهنمیپ قفس در یوسفی

 مپرس که یدور محنت من به داده یغربت
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 مانده جا وطنم ییگو تو آغوش کنج

 بشوم سابق آدم آن تو بعد نگو یه

 مانده جا دهنم در لبت بیس یمزه

 رود ادی از که ستین یاحادثه شدن ما

 مانده جا منم ز یزیچ چه که یدیند تو

 شما گرم دم و باد در خاکستر و دود

 "!مانده جا زدنم آتش از که یادگاری

 همان با و کرد باز لب.بود مغموم و درهم اشچهره و بود زده زل سقف به.شدم رهیخ رخشمین به حاال گرفتم نفس

 :گفت نیغمگ یصدا

 !هیکاف گه،ید برو_

 ششیرته به یدست رمقیب و خسته.دیکش یقیعم نفس او و آه من.شدم بلند یصندل یرو از حالیب و بستم را کتاب

 .ادیز خواستن از کند ضعف من یایحیب دل گذاشت و دیکش

 چنگ را تخت یرو ملحفه دست با که دمید.شدم تختش کینزد رفته وا و شُل یها قدم با...نداشتم را میپاها اریاخت

 .کرد یاقروچه دندان و زد

 ؟یگینم یزیچ ریسم به گهید که باشم مطمئن_

 :گفت سقف به رهیخ طورهمان

 .نداره یربط من به تا دو شما یزندگ! بگم ریسم به یزیچ خواستمینم اولم از_

 :شدم جیگ

 ...یخواست من از چرا پس_

 :گفت تند .دیکش دراز پهلو به و گرفت را شیرو

 !داداشزن ببند سرت پشت و در یریم_

 !کردینم عوض را قتیحق زیچ چیه...دادم تکان یسر و زدم یتلخ لبخند

 تلخش ادکلن یبو که یاتاق.اتاقش در پشت درست...نشستم نیزم یرو جا همان و بستم را در و شدم خارج اتاقش از

 .بود شده یقاط اشیداشتندوست یینعنا آدامس و گاریس با
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 ...دمیخند آهسته

 ...رفتم خواب اتاق به نیسنگ یها شانه با.نمودند باز را راهشان و زدند غلت میهاگونه یرو میها اشک

 دیدیم را رستم خان هفت خواب راحت و الیخیب که یشوهر .شوهرم و من خواب اتاق!  ریسم و من خواب اتاق به

 سرش به یعاشق هوس و ندارد ایح زنش دانستینم و بود خواب! کندیم یغلط چه زنش سرش، پشت دانستینم و

 .است زده

 را سرش یرعلیام که یاشانه مانه .سوختیم و بود داغ هم هنوز که یاشانه...دادم قرار چپم یشانه یرو را دستم

 !لرزدیم گناهکارش دل منظورشیب کار همان با داداششزن که دانستینم ما !مظوریب و بود گذاشته شیرو

*** 

 

 *سمیر*

 :دادم درهم یها اخم با را جوابش من و زد یلبخند میرو به نگهبان شدم که شرکت وارد

 نکنه؟ پارک من، پارک جا رو نشیماش یکس باش مواظب نگفتم دفعه صد مگه من دیس آقا_

 :داد تکان یسر شرمنده

 .کنمیم درستش االن یریمش یآقا دیببخش_

 :شدم حرص از پر و زدم یپوزخند

 پول ما.یاخراج درجا نمیبب و یانگار سهل نیا گهید بارکی! کنمیم یپوش چشم مدام که ضتهیمر زن بخاطرِ فقط_

 !میندار مفت

 :داد قرار اش نهیس یرو احترام ینشانه به را دستش و شد خم شتریب شرم از سرش

 یهرچ خدا از یرعلیام آقا شاهللیا.نمونده برام درمون و درست حواس بچمم و زن گرفتار ها روز نیا بخدا آقا چشم_

 !میبود شده نینش چادر االن ما که نبود اون اگه بده بهش خوادیم که

 دیدیم که را یغربت هر! بود یرعلیام یها شاهکار از یکی هم نیا.گرفتم شیپ در را اتاق راه و ندادم را جوابش

 ...کردیم بند یکار به را دستش

 بود ها سال شرکت نیا یبرا من بود که هرچه کند نفوذ شرکت یتو یادیز خواستمینم اما داشتم دوست را برادرم

 .آورد در چنگم از ها یراحت نیا به دادمینم اجازه و بودم خورده دل و خون که
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 صابع جنگ کی دانستمیم و بود نیسنگ یادیز شبید .بود دهیبر را امانم دردش و بود شده نیسنگ یحساب سرم

 !است راه یتو یحساب و درست

 .بست را در و شد اتاق وارد سرم پشت هم ینیمع خانم امیمنش.شدم اتاقم وارد و دمیکش ینفس

 میرو به یلبخند...بودند کرده زیت دندان شیبرا مهندسان شتریب .کردیم یدلبر خوب و بود شرکت زن نیتر بایز

 :دمیپرس که دیپاش

 گرفتند؟ تماس دیتمج یآقا_

 .کردند ریگ کیتراف یتو ایگو رسوننیم رو خودشون گهید ساعت مین تا گفتند بله_

 !تشنه خونم به یبدجور و بود دشمنم نیبزرگتر دیتمج.بست نقش میها لب یرو یپوزخند

 .دینکن وصل و یتلفن دیتمج یآقا اومدن تا فقط دیبر دیتونیم خوب لیخ_

 دادم ماساژ آرام را میهاقهیشق.بدهم یهماهنگ و نظم ذهنم به کردم یسع و ستادمیا اتاقم قد تمام یپنجره یروروبه

 او از بفهمد که دادمیم اجازه دینبا.بزند دست یهرکار به بود ممکن و بود یخطرناک آدم دیتمج...کردم فکر و

 ...ام دهیترس

 .کردم حس سرم پشت را ییها نفس یصدا که دمیکش یآه

 :زد صدا را نامم نیغمگ و یخودمان یلحن با...خوردم جا سرم پشت ینیمع خانم دنید با که برگشتم عیسر

 ؟ ریسم_

 :گفتم یعصب و خوردم جا شتریب

 ه؟یکار چه نیا_

 !یلعنت بود زیانگدل بیعج عطرش یبو...گرفتم فاصله او از یکم

 ..ینیمع خانم میریمش یآقا من_

 :گفت یلرزان یصدا با و زد زل چشمانم به

 ؟یکن یدور ازم یخوایم یک تا_

 .شد مات نگاهم

 بدم؟ نشون بهت سبز چراغ دیبا چقدر گهید ؟یدینفهم کنمباور یعنی_

 :حبس شد امنهیس یتو نفس و خورد اشیگوشت یها لب به ناخودآگاه سرکشم نگاه
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 ؟یگیم یدار یچ یفهمیم_

 !داشتم دوستش که یکس به کنم، فکر جانا به کردم یسع و گرفتم شیها لب از یسخت به را نگاهم

 :بردم باال یکم را میصدا

 !ینیمع خانم رونیب برو_

 ماا .کنم جلب نظرتو و بفهمونم بهت کردم یسع شهیهم...داشتم دوستت شرکت نیا تو اومدم که اولم همون از من_

 !یاوردین رومبه و یدیفهم دمیشا...یبود حرفا نیا از تر ساده

 گفت؟یم چه...کردم نگاهش مبهوت

 .دادیم دستم کار داشت اغواگرش کلیه...دیلرز امیلعنت دست.شد کمینزد یکم او و شد مشت دستانم

 :دادم قورت را دهانم آب

 !یحسابدار برو ینیمع خانم یاخراج_

 :گفت آهسته و گرفت میجلو وارمیتسل را دستانش

 .یدار دوسش همیلیخ که! خانم جانا ،یدار زن دونمیم...باشه_

 اممردانه میهاحس نکهیا از بلق .زد کنار اشیشانیپ از را رنگش یاقهوه یموها یطناز با او و شدم اشرهیخ کالفه

 :دمیغر شود فعال

 ! رونیب برو آدم مثل خودت پس .ببرم مهندسا شیپ و آبروت و بندازم راه دادیب و داد ندارم دوست_

 باشد؟ حیوق آنقدر توانستیم چطور زن کی...زد زل چشمانم به و آمد جلو یکم

 .شدم صورتش مماس و آمد جلو سرم.دیکش خودش سمت به و گرفت دستش با را کرواتم ناگهان

 .کردم اشسهیمقا جانا با ناخودآگاه من و بود شیآرا در غرق که یصورت

 :زد لب وار زمزمه

 جان.ریسم امیم کنار زنتم با من_

 .دادم هولش دستم با و دادم قورت را دهانم آب هولزده و شدم غدا .دیکش کتم قهی یرو گونه نوازش را دستش و

 ...رفت عقب به قدم چند

 :شوم مسلط خودم به تا دمیکش قیعم نفس چند

 .کنمینم خورد هم تره تو مثل ییزنا واسه من ؟یبد جلوه ارزش یب و خودت انقدرت یتونیم چطور_
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 :دمیکش ادیفر و گرفتم در سمت به را دستم

 .رونیب گمشو_

 :شد اشک از لباب شش،یآرا در غرق رنگ یاقهوه چشمان...دیلرز خودش به یکم

 !یشیم مونیپش_

 و زدم چنگ را میموها دست بود،با شده تردیتشد دردم سر .شدم ولو یصندل یرو حالیب من و رفت رونیب اتاق از

 !بودم نشده شیها سبز چراغ یمتوجه که بودم کار غرق قدرآن دیشا .کردم یپوف

 :نشستم درست و کردم صاف را کتم یقهی من و خورد در به یاتقه بعد ساعت مین

 .دیبفرمائ_

 یم بر دستش از یهرکار که ذات بد و پوش خوش یساله چهل مرد...شد انینما دیتمج دیام کلیه و باز در

 !یاصل بیرق...من دشمن...آمد

 زیم یرو یهاپرونده به را نگاهم بدهم خودم به یزحمت هک آن بدون.شد قدم شیپ دادن دست یبرا و آمد جلو

 :دوختم

 .زیعز دیتمج یآقا بودم منتظرت ها نیا از تر زود_

 :کرد نگاهم و نشست.گذاشت بشیج یتو را اششده خشک دست پوزخند با

 !یکار یها مشغله نیا از امان_

 :گفت یجد یلیخ.شد تر پرنگ لبم یرو پوزخند تنها و کردم سکوت

 .خوامیم و پارس پروژه اون من_

 .باشه قشیال که یکس...بگم تر رک اد؟یب بر پسش از بهتر بتونه که باشه یکس دست پروژ ستین بهتر_

 !منم ادیم بر پسش از که یکس اون_

 !بدمش یکس دست خوامینم و منه ماله پروژه_

 !ستین شما دهن یمه. لهاست حرف نیا از تر گنده پروژه نیا زنمیم حرفمو رک منم_

 :دمیخند حرص با

 .اومدم بر هم هانیا از تر سخت پس از من_

 !بدهم دستش به را پروژه بود محال .شدمیم لذت غرق شودیم یعصب دمیدیم نکهیا از
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 :رفت باال یکم شیصدا تن

 یدست دو بهتره پس! یشناسیم منو که خودت .رمیگیم رو پروژه نیا من آسمون بره نیزم، نیزم ادیب آسمون_

 .یکن ممیتقد

 !امدهیترس که دیفهمیم دینبا .فیکث مردک نیا بکند توانستیم یهرکار باشم آرام کردم یسع

 :گفتم خونسرد

 .میکنیم شروع رو پروژه گهید روز چند_

 .یکن التماس که کنم یکار هی خوامینم_

 :کردم تر زبان با را لبم

 .شدم خوشحال دنتید از_

 :زد یشخندین و شد بلند شیجا از

 !یکنیم ممیتقد یدستم دو رو پروژه و یزنیم زنگ بهم خودت گهید روز چند چون بترس من از_

 .رفت رونیب اتاق از و دیخند

 .بود یناشدن تمام شکالتم دم،یکوب امیشانیپ بر دست با و دمیکش یقیعم نفس

 

 

 *جانا*

 سامان و سر ریدرگ و بود شلوغ یلیخ سرش ها روز نیا .دمیند خودم کنار را ریسم شدم داریب خواب از که صبح

 .شرکت یکارها دادن

 !بستیم را میپا و دست یجلو پا گچ نیا چقدر .کردم حرکت نهیآئ طرف به کنان یل_یلِ

 جِز_جِز و سوختیم تب حرارت از هم هنوز که یاشانه...کردم لمس را امشانه دست با و شدم رهیخ درهمم افهیق به

  !بود نکرده فراموش را یرعلیام سر ینیسنگ یاشانه .کردیم

 یزندگ و بکشد نفس گناهکارش بنده خواستیم.من با بود کرده لج خدا اما، نشوم داریب کاش کردم آرزو قبل شب

 ...کند
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 .آمدم رونیب اتاق از رمق یب صورتم، و دست شستن از بعد

 کردم شیتماشا نفرت با .شد منجمد میهارگ در خون آمد رونیبئی دست،شو از شنگول و شاد که یاغزاله دنید با

 :دیپرس و زد میرو به یپوزخند که

 ؟یباش ریسم زن دیبا تو_

 :گفتم و انداختم شیرو به یزیآم ریتحق نگاه

 !یباش یرعلیام سابق نامزد دیبا توئم_

 :دیخند که کردم یشتریب دیتأک سابق یرو

 .شمیم خانواده نیا عروس یزود به من اما...آره که سابق_

 :دمیکش یقیعم نفس حرص با

 !یتونیم تو کن تالش خوب_

 .کردم روحش نثار دل در بودم بلد فحش هرچه و رفتم نیپائ ها پله از و گرفتم ازش رو اخم با

 یلبخند دنمید با! بود خوردن صبحانه مشغول تنها،مادرجون .شدم آشپزخانه وارد و کردم مشت را امزده خی دستان

 :گفت و دیپاش صورتم یرو به

 ...بخور صبحونه ایب ر،یبخ صبحت زمیعز سالم_

 به و دادیم زور به را سالمم جواب که بود یمادرجون همان نیا! بود شده مهربان شدند، گرد تعجب فرط از چشمانم

  بود؟ تشنه خونم

 :گفت کردیم نیریش را میچا که یدرحال و داد قرار مقابلم را یچا استکان که نشستم متعحب

 ...چسبهیم یلیخ تازه سنگک با کنم؟ مروین مرغ تخم تواس یخوایم_

 :شد شتریب تعجبم

 .ممنون نه_

 و نکنم یاتوجه نشیسنگ نگاه به کردم یسع! آمدند رونیب حدقه از چشمانم واقعا بارنیا که زد یگرید لبخند

 .شوم خوردن صبحانه مشغول

 ریپن یشور .زدم املقمه به یگاز لذت با و دمیمال شیرو را امیداشتندوست جیهو یمربا و زدم سنگک به ریپن یکم

 .بود کرده جادیا یبخش لذت طعم مربا ینیریش و
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 :زد همبه رایش چا قاشق با و دیکش یقیعم نفس مادرجون

 جانا؟_

 :دادم جواب سرد یلیخ! بود من نوبت حاال

 بله؟_

 :داد هول طرفم به شتریب را مربا ظرف

 .زمیعز یبد انجام برام یکار هی خوامیم_

 ! بود من ریگ کارش انم، خبود شده مهربان چه یبرا بگو پس

 :دمیپرس پر دهان با و زدم املقمه به یگرید ازگ

 ؟یچ_

 ...دمیخند ثیخب دل در.شده چندشش دانستمیم و شد جمع یکم اشافهیق

 :داد قورت را دهانش آب

 کمکم دیبا توئم! یرعلیام واسه خونه دلم .بشه گم بره نجایا از کن گم گورشو که کنم آبرو یب رو غزاله خوامیم_

 !یکن

 !بود یآدم عجب مادرجون .نبودم یکس ییآبرو یب به یراض بودم بد که چقدر هر من...شد مات نگاهم

 :دمیکش هم یتو را میها اخم

 !کنمینم یکار نیهمچ من_

 چرا؟_

 :گفتم حرص با...ندادم را سوالش جوابش

 .مامانم شیپ برم امروز دیبا خوام،یم پول امروز من_

 :سابق مادرجون همان شد دوباره

 !ستین ها خبر نیا از جونم نه .یکرد تیاذ و رمیسم چقدر روزه چند نیا یدیند ؟یخوایم پولم_

 :گفتم یعصب
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 سر ییبال چه ییبال هی برم اگه یکنیم فکر...عاشقمه پسرت چقدر نیبب سرم، به بزنه نذار نره ادتی قرارمون_

 ؟ ارهیم خودش

 :زدم یلبخند.شد نفرت و خشم از مملو نگاهش

 .باشه حسابم تو بپوشم و لباسام تا خوامیم تومن دو فعالً_

 و شد خشک لبخندم بود ستادهیا در پشت که غزاله دنید با ماا شدم، خارج آشپزخانه از و شد تررنگ پر لبخندم

 .آوردم کم نفس و دیکش ریت بست،سرم نقش لبش یرو یمرموز لبخند! شد ترس از پر نگاهم

 :زد یچشمک

 ! یحاج عروس زنمینم یحرف یکس به من ینخوا خودت تا...میزنیم حرف بش راجع بعدا_

 .افتادم یم پس ترس از داشتم...شدم سست .گذشت باد مانند کنارم از و زد یا قهقهه بندش پشت

 گفتیم را قتیحق ریسم به ینیریخودش یبرا اگر.من به لعنت و بود دهیشن را دینبا که ییزهایچ تمام! بود دهیشن

 !کردم؟یم چه چه؟حاال

 و پول بخاطر من دیفهمیم اگر کشتیم مرا قطعا ریسم...افتادمیم زندان به حتما یونیلیم یها سفته و چک آن با

 !کردم ازدواج او با سفته

 !یاریب بد پشت یاریب بد شدم، حاضر چگونه دمینفهم...شدم آماده و دمیپوش لباس اشک و بغض با

 .گذاشتم بمیج یتو را دستانم و دمیچیپ دهانم دور را گردنم شال.بود سرد وحشتناک هوا.زدم رونیب خانه از

  چه؟ کند یفضول غزاله اگر.کردیم بدتر را حالم، میاهگونه یرو داغم یهااشک

 قرار امینیب یرو یدستمال و دیکش را پالتوام پشت از یدست که دمیبخش سرعت میهاقدم به و دمیکش یقیعم نفس

 .گرفت

 و افتاد اتفاق هیثان پنج یتو زیچ همه و افتاد هم یرو میها پلک و شدم حالیب که بکشم غیج خواستم و کردم تقال

 ...هم بد

 !مطلق یکیتار

 

 *سمیر*
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 جانا و من خواب اتاق یجلو که یرعلیام دنید با.گرفتیم را جانم داشت درد سر و بودم خسته.شدم خانه وارد

 : شد گشاد چشمانم بود ستادهیا

 ؟یرعلیام_

 یکاسه دو شیهاچشم و بود گچ رنگ صورتش.کردم وحشت اشافهیق دنید با.دیچرخ سمتم به و خورد یاکهی

 : گرفتم را شیبازوها و رفتم طرفش به ترسان.خون

 ؟یخوب یرعلیام_

 :گفت حالیب و دیکش رونیب دستانم انیم از را شیبازوها! داشتینم بر شیهایباز غد از دست همتیوضع نیا در

 .خوبم_

 غزاله و شد باز اتاق در لحظه همان.دادم تکان شیبرا تأسف عنوان به یسر حرص با و انداختم در کنار را فمیک

 .آمد رونیب

 :دیغر لب ریز.فشرد را چشمانش و کرد مشت را شیها دست...اندختم ینگاه یرعلیام به و شد دهیترس نگاهم

 !کشمیم و پدرسگ نویا من_

 .باش آروم_

 :دیکش داد و شد پاره افسارش

 .یلعنت یزندگ نیا بشه خراب ؟یمن یجا مگه باشم؟ آروم یگیم یچطور_

 گوش به غزاله بغض از پر یصدا.داد دست من به یبد احساس لحظه کی که داشت درد و سوز رقدآن شیصدا

 :خورد

 ...منم خب...دمید هاتو یمحل یب یقتو بشه، ینطوریا نداشتم دوست من بخدا یرعلیام_

 :دیکش ادیفر یرعلیام

 کنم؟ اتخفه دستام نیهم با ای یشیم خفه_

 :شد نفرت و نهیک از پر یرعلیام.زد هق و پوشاند را صورتش رنگش سبز شال با غزاله

 موش به و خودت کم پس نداره من واسه یرنگ گهید حنات! نمیبب نحستو یافهیق خوامینم کن گم و گورت االی_

 !بزن یمردگ

 :گفت دهیبر دهیبر و دیکش باال را دماغشغزاله 
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 ...بدم حیتوض برات بذار یندار خبر یچیه از تو_

 همان با و شد قفل فکش! است انفجار مرز در یعنی نیا و شکست را گردنش قلنج و بست را چشمانش یرعلیام

 :گفت نشسته، خون به یبسته چشمان

 !رونیب رهیم در نیا از اتجنازه که قسم بخدا وگرنه یشیم محو چشمام یجلو از شمرمیم سه تا_

 :دیکش یقیعم نفس یرعلیام و شد قطع غزاله یهیگر یصدا

 ...کی_

 .کرد تند پا ها پله طرف به و دیپر رنگش غزاله

 ...دو_

 !رفت_

 پسم، گذاشتم یرعلیام یشانه یرو را دستم.زد یپوزخند دید که را غزاله یخال یجا و کرد باز را چشمانش

 :دمیغر.زد

 ه؟یخوب زیچ تیموقع نیا تو غرور داشتن یکنیم فکر ؟یکنیم لج یک با یدار دِ_

 را ستشد .آوردم در رونیب تنم از را کتم و نشستم کنارش .نشاندمش وره زب و یراحت یها کاناپه سمت دادم هولش

 .کردیم را کار نیا شدیم کالفه که هرموقع داشت عادت شهیهم یبچگ از .دیکش گردنش پشت کالفه

 پسر؟ چته_

 :شد یعصب

 .افتادم گذشته خاطرات ادی دوباره_

 !گردهینم بر گهید زیچ چیه چون کن فراموشش_

 .هستم خوردم که یقسم سر منم بشه، که نذاشتن یعنی !نشد اما کنم فراموش خواستمیم_

 :بردم باال را میصدا تن

 ؟یباش شیدوم تو که کنهیم رو نکاریا پدرش با یک ابله آقاجون؟ ینابود متیق به_

 ...کردمیم و خودم کار داشتم من! میزندگ شکل و سر به زد یگند چه آورد؟ میزندگ سر ییبال چه یدیند مگه_

 :داد ادامه و دیخند یعصب
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 زور با شده! منه حق یعنی منه حق که یزیچ...ریسم ستمین صبور تو مثل من ؟یدار من از یانتظار چه_

 !رمشیگیم

 به نسبت را آقاجون یها یسرد و ها یمحلیب شهیهم گذاشتم؟یم او یجا را خودم .گفتمیم چه دیبا دانمینم

 !بود لجباز و غد یرعلیام نکهیا بخاطر دیشا...دمیدیم یرعلیام

 .شمیم وونهید دارم! ستبسته زنمیم یدر هر به ریسم شهینم_

 با برادرم،...داشتم دوستش که بود یرعلیام تنها جانا از بعد.دیکش ییباال بلند پوف و گرفت دستانش انیم را سرش

 .شیاهیگوانهید و ها یباز غد تمام اب !شیها یبد تمام

 :دیپرس و کرد بلند سر ییهوکی و مقدمه یب ناگهان

 پس؟ کجاست داداشزن...جا_

 :شدند گرد چشمانم و خوردم جا

 چطور؟.نساء دوستش یخونه رفته البد دونمینم_

 .زدیم آشفته و قرار یب بود شیمرگ کی انگار د،یپر شیجا از عیسر

 ن؟ئیپا میبر ،یچیه_

 مانیبرا و زد یلبخند دنمانید با مادرجون.رفتم نیپائ به همراهش رونیب یها لباس همان با و دادم سرتکان خسته

 .آورد یچا

 !یرعلیام و غزاله یبرا! چه یبرا زدمیم حدس بود، درهم اش افهیق و زدیم یسرخ به چشمانش

 :دیپرس و گرفت میجلو را قندان مادرجون

 !بود کرده هوس یظهر کردم درست کتلت اشواسه شام اد؟ینم بابات_

 :دیغر یرعلیام

 !مونهینم کتلت یب اون نباش نگران ده؟یم عذابت چقدر یبینینم .نباشه مهم واست! ادین ای ادیب_

 !باشد برادرم شخص آن اگر یحت کند نیتوه پدرم به یکس نداشتم دوست! شد درهم میها اخم یکم

 :شد یجار مادرجون چشمان از اشک

 .رهیگیم و آدم هوش و عقل شناسهینم منطق عشق...که یبفهم ینشد عاشق هنوز تو  !جان مامان تونمینم_

 .دیکش قیعم نفس چند و دیکوب یعسل زیم یرو را یچا وانیل شده قفل یفک با و شد درگون اشافهیق یرعلیام
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 :انداختم امیمچ ساعت به ینگاه ته و سریب بحث نیا از کالفه

 کجاست؟ جانا مامان،_

 :گفت ظیغ با مادرجون و دیکش یپوف یعصب یرعلیام

 !زمیعز بخوره هوا رفته دیشا !گهینم من به که یزیچ واهلل دونمینم_

 :رفت هم یتو میهااخم برق و رعد بلند یصدا دنیشن با

 هوا؟ نیا تو_

 :انداخت باال شانه

 .داره دیخر البد! شهیم داشیپ االن! نخور حرص تو مادر بشم قربونت_

 رفته؟ چند ساعت_

 .صبحونه بعد_

 :رفت باال میصدا و شد گرد میهاچشم

 باشه؟ شیدوم جانا که رونیب رهیم یصبح یاول یک آخه ؟ینگفت من به و ومدهین خونه روز وقت نیا تا_

 .دوستش یخونه رفته البد گفتم...دونمیم چه_

 :گفت عیسر مادرجون که دمیپر جا از نگران

 کجا؟_

 .کجاست نمیبب دنبالش رمیم_

 .یاخسته پسرم نیبش ایب ریسم شهیم داشیپ االن باشه جا هر_

 گره هم یتو وحشتناک شیها اخم.آمد همراهم هم، یرعلیام که دمیبخش سرعت میها قدم به و نکردم یاتوجه

 :خورد گوشم به متعجبش یصدا بوق چند از بعد گرفتم، راء نسا یشماره .بود خورده

 ...یزیچ دیخوب ریسم آقا سالم الو_

 :گفتم یعصب و بپرسد یزیچ نگذاشتم

 خانم؟ نساء اونجاست جانا_

 .نه...وا_
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 .شد آشوب دلم و وجودم بند بند به زد چنگ ینگران و رست .کردم قطع را یگوش

 با آن پا کجا رفته بود؟ .بودند خبر یب جانا از همه گرفتم، را گرشید دوستان شماره

 .شودیم خانه وارد جانا بندش پشت و دیآ یم صدا به در زنگ االن! ستین یزیچ که گفتمیم خود با اشهمه

 !وفتدیب یخاص اتفاق ستین قرار

 ...اما

 :زدیم دو _دو مردمکش دوخت، چشمانم به را نشیخشمگ نگاه یرعلیام

 باشه؟ رفته تونهیم کجا زنت یدونینم ر؟یسم یچ یعنی_

 :زدم چنگ را میموها کالفه

 !دادیم خبر من به شهیهم بره که نداشت رو ییجا آخه...نه...نه_

 ...!نه ایخدا

 

 

 *جانا*

 باز را شانیال یسخت به که بودند زده چسب چشمانم به انگار...کردم باز چشم خورد، امگونه به که یمحکم یضربه با

 .کردم

 !بودند بسته ریزنج و قل دستانم به ییگو...بود کیتار کیتار جا همه

 سرم ییبال چه.کردم وحشت امشده بسته یپاها و دست دنید با.شدم رهیخ اطرفم به یمنگ با و خوردم یسخت تکان

 بود؟ آمده

 .یریسم زن تو پس_

 لب ریز و داد تکان یسر !بود نشسته پنجره یجلو طرفدترآن یکم یصندل یرو که کردم نگاه یمرد به متعجب

 یغلط چه نجایا قاًیدق نم .کیتار کوچکِ اتاق یها کیسرام یرو کرد پرت را گارشیس و کرد زمزمه یزیچ

 بود؟ که مرد نیا کردم؟یم

 :دمیپرس زده وحشت
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 کنم؟یم یغلط چه نجایا من_

 گرد چشمانم یجلو زیچ همه کم_کم .کرد جادیا را یترسناک یصحنه و شد اکو یخال سرد اتاق یتو لرزانم یصدا

 !شد

 !  شد تر زدهوحشت نگاهم.دمینفهم یزیچ آن بعد من و گرفت قرار دهانم یجلو که یدستمال

 :آمد کش شیها لب

 .دمیدزد رو تو مثالً من_

 .کنم باز را و بود شده دهیچیپ دستانم به که یطناب تا کردم تقال زده وحشت

 نیا ها بار ها لمیف یتو.دنیبار و کردند دایپ را راهشان میها اشک.بود رفته ادمی هم دنیکش نفس ٰ  یحت ترس از

 !نجایا و یمفنگ رایحم دختر، جانا...ساده یجانا...من حاال و بودم دهید را ها صحنه

 !خوبه یلیخ طناب جنس شهینم باز نکن تالش انقدر_

 :زد پوزخند و گذاشت پا یرو پا یامسخره ژست با و زد آتش یگرید گاریس

 !رمیبگ خوب طناب که دادم خوب پول_

 :شدند لوچ چشمانش و کرد تر زبان با را لبش

 .میخریم طناب بهتر نیا از ادیب راه ما با ریسم آقا اگه البته_

 :کردم تقال و دمیکش غیج

 .کنه لعنتتون خدا کثافتا د؟یآشغال محمد اون یدسته و دار از توئم نکنه ؟ جونم از یخوایم یچ_

 :رفت باال شیابروها

 ر؟یسم کیشر هست؟ یک...اوم محمد؟_

 :شد خش از پر میصدا و آورد فشار میگلو به بغض

 د؟یخوایم جونم از یچ_

 خوامینم چون...ببر صداتو فعالً بکنه؟ نمم مَنم و ارهیب در یباز غد تونهیم هم االن شوهرت نمیبب تا! یچیه فعال_

 .ارمیب سرت ییبال

 :دمیکش عربده و شد اشک از پر چشمانم

 .کنه کمک یکی...کمک...کمک...کمک_
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 :زد یپوزخند

 .ترهاحمق خودش از ریسم زن واقعاً! نزن زور یالک...شنوهینم رو صدات یکس_

 بود؟ که ریسم نیا بزرگ یخدا داشت؟ ربط ریسم به موضوع! ریسم

 ؟یخوایم ریسم از یچ_

 ! داره دوست یلیخ تورو که دمیشن...زایچ یلیخ_

  ست؟ین بس ؟یآورد سرم بر بود ییبال چه گرید نیا ایخدا .کردم نگاهش خشم با

 :گفت و آورد در بشیج از را اشیگوش

 کنه؟یم کاریچ یمن شیپ بفهمه شوهرت یوقت یکنیم فکر_

 !بود کرده قفل شهیهم از شتریب مغزم من و...کرد یریگ شماره به شروع و دیخند که دمیکش یداد

 

 *سمیر*

 :دیکوب امشانه به حرص با

 ر؟یسم شدیچ_

 !نیزم تو رفته شده آب انگار...رفتمهم  یآگاه_

 :دادم جواب دستپاچه و هولزده .خورد زنگ امیگوش

 بله؟_

 :دیچیپ گوشم یتو دیتمج منحوس یصدا

 !منه شیپ االن زنت_

 .باخت رنگ هم یرعلیام گاهن .انداختم چنگ یرعلیام یبازو به دست با و زدم خی

 _کهیت و کنمیم داتیپ یباش یگورستون هر ادیب جانا سر ییبال دیمج قرآن به! تو یگیم یدار یچ یعوض آشغال_

 ؟یبکن یداشت دوست یغلط هر صاحابهیب مملکت یکرد کرف .کنمیم ات کهیت

 :زد یاقهقهه
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 !یشیم مونیپش گفتم_

 :دمیکش داد

 !یهست یآدم جور چه گهید تو .فیکث یکهیمرت شوخفه_

 !بدم زنت به یحساب یمال گوش هی خوادیم دلت نکهیا مثل نه_

 :تار و رهیت نگاهم و شد مشت میها دست

 !بشه یزیچ جانا به اگه کنمیم نابودت_

 :دیپرس یمرتعش یصدا با یرعلیام .افتاد نیزم به و خورد سُر دستم از یوشگ خورد، گوشم به که متمد بوق یصدا

  شده؟یچ ریسم_

 .اششلخته و آشفته یموها به...ستمینگر خونش رنگ به چشمان به

 ...افتادم فسن_نفس به و شد شل میپاها

 :دیکش داد بلند

 .ریسم توئم با_

 .گرفته گروگان جانارو...دیتمج کهیمرت اون_

 :داد تکانم محکم و گرفت را میبازوها و شد ترسناک نگاهش

 ؟یچ_

 :دادم جواب حالیب

 !ادیم بر دستش از یکار هر کثافته دونستمیم دادمیم بهش و خواستیم که یزیچ اون دیبا...شد من ریتقص_

 :زد داد صورتم یتو و کرد مشت دستانش در را پالتوام یقهی قیعم یخشم با یرعلیام ناگهان

 .بهت لعنت ریسم بهت لعنت هان؟ یکرد کاریچ تو یلعنت_

 من؟ برادر بود؟ الیخیب یرعلیام نا .دیپر باال میابروها و شد مات نگاهم

 :دیکوب دهانم بر مشت با و داد هول وارید طرف مرا به قیعم یخشونت با

 یجلو و باش مرد مه کی دیکرد یکار کثافت آقاجون با یهرچ بسه...اونجاست جانا االن هیلعنت توئه ریتقص همش_

 .بگذر پوال اون ریخ از و باش مرد مه کی...ریبگ و بابات



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

279 
 

 !افتادمیم پس داشتم بایقرت .نشست امچانه یرو یقیعم درد و شد قبل از تر مات نگاهم

 :دیکش باال بلند یاعربده و زد وارید به یگرید مشت سرم کنار

 .ذارمینم تزنده که بخدا ریسم ذارمینمدت زن ادیب سرش ییبال اگه_

 در یانگار سهل بخاطر مرا خواستمیم گفت؟یم انیهذ چرا قا؟یدق بود مرگش چه یرعلیام! شد زده رتیح نگاهم

 !بود خورده یادیز مشروب حتماً بکشد؟ زنم، برابر

 :زدیم یسرخ به صورتش و داشت نبض شایشانپ پ.صورتش یاجزا یرو دیچرخ نگاهم

 ؟یکرد مصرف یزیچ نکنه ؟یشد وونهید باز یکنیم یدار کاریچ ؟یرعلیام یگیم یدار یچ_

 اش نهیس تخته یرو مشت با.دوخت نیزم به را اششده مات نگاه و دیکش عقب رتیح با...آمد خودش به انگار

 :دمیکوب

 من؟ واسه یدیم جر قهی یدار چرا تو ؟ هان مرگته چه تو_

 .یسنگ و سخت اشافهیق و شدند مشت دستانش

 :زد یشخندین

 آخه؟ امیک من! یشوهرش تو یگیم راست_

 :دیغر و کرد حواله طرفم به را اششده تند نگاه

 ای رو اتیکار کثافت نیا یکنیم جمعآره دردم همینه! ! نهیهم دردم من ؟یچ گرفتیم و نیرحسیام ای مهسا اگه_

 .بدبخت زندان یوفتیم ادیم در کارات گند فردا پس فردا بشم؟ کار به دست خودم

 :دمینال عجز با

 .داره آتو ازم_

 ازت؟ خوادیم یچ_

 .گرفته جانارو نیهم یبرا...رو پروژه_

 :دیساب هم یرو را شیها دندان

 .بهش بده پس؟ یهست یچ منتظر_

 .طورنیهم هم را جانا...خواستمیم را پروژه نیا من! شدینم...خوردم سُر نیزم یرو حالیب

 :شد نفرت از پر یرعلیام نگاه
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 ؟یترسیم آقاجون از_

 :دیغر دیتهد از پر یلحن با و کرد پرتاپ طرفم به را ترسناکش نگاه یرعلیام چه؟ دیفهمیم اگر! دمیترسیم

 گند دیتونیم بازم نیا از بعد نمیبب کنمیم رسواتون رمیم خودم یند دیتمج لیتحو رو پروژه اگه یعل یوال به_

 !نه ای دیبکن یکار

 دیتمج...شد بلند امیگوش امکیپ یصدا .دمیکش یقیعم نفس و دادم تکان سر آرام! شوم رسوا نکهیا از دمیترس من و

 !بود

 .تنها...آدرس نیا به ایب گهیم دیتمج_

 :کرد نگاهم نیخشمگ

 .امیم منم_

 .کنار ؟بکش ارهیب جانا سر ییبال هی ببرم توئم_

 !بودم نگران پروژه یبرا هم یطرف از و جانا نگران یطرف از .دمیگز لب و رفتم نمیماش طرف به

 ...یزندگ نیا به لعنت

 

 *جانا*

 ! باشه یدنید افشیق دیبا ،یینجایا دیفهم شوهرت_

 گذشتیم که چقدر هر.بود ضرر من یبرا فقط ریسم .نباشم زنده قهیدق آن داشتم کردم،دوست نگاهش نفرت با

 .آمد یم بدم او از شتریب

 !شدیم رو میبرا شیکارها داشتم تازه که یریسم! است ریسم هستم، مرد نیا ریاس نکهیا لیدل

 !کرد شکار را کلمیه زشیه نگاه .شد اتاق وارد ساله یس بایتقر یمرد و خورد در به یاتقه

 :گفت و زد یلبخند ثیخب.کردم درهم را نگاهم و شدم جمع خودم یتو

 .اومده یریمش یآقا_

 :دیخند لذت با و زد یبرق چشمانش است دیتمج اشیلیفام بودم دهیفهم حاال که مرد همان

 .برو تو امیم االن_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

281 
 

 :گفت و شد رهیخ چشمانم به و سمتم دیچرخ رفت، و کرد اطاعت مرد

 ؟ یدار خبر شوهرت یها یکار کثافت و گند از_

 :کرد یچن_نچکه  کردم نگاهش جیگ و مات

 ...بدم دستش از ها یراحت نیا به خواستمینم داشتم یخوشگل نیا به زنِ منم لبتها .کاره محافظه ریسم نیا چقدر_

 :شد حرص از پر نگاهم

 ؟یش خفه شهیم_

 !یریمش خانم باش شوهرت مواظب شتریب .کنم روشنت خوامیم فقط_

 .رفت رونیب در از کرد تلفظ ظیغ با را یریمش خانم

 !توست ریتقص دیآیم سرم هرچه و شمکیم هرچه که کند، لعنتت خدا ریسم

 شاافهیق و بود سرخ چشمانش .خواند را نامم لب ریز و آمد سمتم هراسان ریسم و شد باز یژیق با در بعد ساعت مین

 .شانیپر و درهم

 :دیپرس و کرد کاوش را صورتم نگرانش نگاه...کند باز را دستانم یگره کرد یسع و زد زانو میجلو

 نداشت؟ باهات یکار که کهیمرت اون نشد؟ که تیزیچ...من برم قربونت ؟ جانا یخوب_

 :دیلرز شیصدا .دیکش عقب یکم نگاهم دنید با .شدم اشرهیخ نفرت و خشم با

 ...من...زمیعز جانا_

 :کردم یاقروچه دندان و شدم خشم زاپر

 .بشنوم یزیچ خوامینم نگو یچیه ریسم! سیه_

 ...بخدا جانا_

 :دمیکش داد بلند

 .شوساکت_

 از انگار کرد باز که را میپاها و دست.شد طناب کردن باز مشغول و گرفت نگاهم از نگاه و داد قورت را دهانش آب

 .شدم آزاد کیتار و تنگ قفس

 هوا یتو جاهمان دستش که شدم اشرهیخ چنان که ردیبگ را دستم خواست ریسم و شدم بلند میجا از رخورت با

 .شد خشک
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 :دمیغر

 .هیلعنت توئه دست از کشمیم یچ هر_

 .شد نیغمگ چشمانش و کرد سکوت

 ! مییایب رونیب شده خراب آن از که دیکش طول هم ساعت مین

 .شدمیم کور حتماً بودم، کرده هیگر من که ینقدرآ سوخت،یم یبدجور چشمانم

 !ینگران و ترس از پر .شد امرهیخ و نکرد حرکت شدم، ریسم نیماش سوار

 :دمیغر و کردم باز را نیماش در

 ! شم ادهیپ یرینم اگه_

 .وفتمیم راه االن ببند و در باش آروم جانا خب لیخ_

 .چسباندم نیماش شهیش به را سرم یبدخلق با و بستم محکم را نیماش در

 .کردم حس ام گونه یرو را اشک یگرم افتاد، راه به نیماش

 .چشمت یتو بره خار بزارم گهید اگه قسم بقرآن_

 طفق .وجه چیه به سوختینم ریسم یبرا دلم.دیکش یسوز پور آه ریسم و شدند ریسراز یشتریب شدت با میها اشک

 .نباشد ناراحت تا کنم شیفدا را امیزندگ تمام داشتم دوست دیکشیم آه یرعلیام یوقت

 ! بودم نیا من

 .کارانتیخ ضیمر یجانا! فاسد و خورده کِرم

 .داد قرار شیرو رو را آرنجش و دیکش نیپائ نصفه تا را نیماش یشهیش کالفه ریسم

 .دادم تکان حرص با را میپا و گرفتم دندان به را امشده پوسته پوسته لب

 .نکشد آه تا کنم پاره را اشحنجره داشتم دوست من و دیکش آه دوباره و کرد روشنش و ظبط سمت رفت دستش

 :شد بد حالم قبل از شتریب من و کرد پر را نیماش کوچک یفضا خواننده سوزناک یصدا

 شده امقهیدق چند واسه"_

 کن سر قلبم با

 کن باور منو عشق شده امیامتحان
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 بِهت وابسته یوونهید عاشقِ نیا دیشا

 "دلت ینهائ میتصم تو احساسِ بشه

 .نداشتم کردن مقاومت حال اصالً نکردم مقاومت.گرفت دستانش یتو را سردم و جان یب دستان و کرد نگاهم ریسم

 :شد فشرده ریسم توسط من دستان و شد خواهش از پر خواننده یصدا

 یش دلتنگم شهیم شده امیامتحان"_

 یهرک از ادین بر که یکن یکار دلم با

 هست آرامش تو خواهش،با تو بارون،با تو با

 "هست امکانش دارم،اگه دوستت بگو

 .را زیچ چیه اقتیل...نداشت اقتیل که یکس یصدقه قربان.رفت امصدقه قربان و زد دستانم به یابوسه ریسم

 فاصلتو نکن حفظ میوونگید منو با"_

 دلتو کن امتحان شهعوض دیشا نظرت

 منو تب یکنینم حس صبح تا و یخواب

 "منو شب کنه ریبخ خدا اما ریبخشب

 .شدم اطیح وارد ریسم بدون و کردم پاک را میها شکا .شد دگرگون قبل از بدتر حالم دمیرس یوقت

 بود؟ نشده نگران میبرا ؟یچ او دل.بود شده تنگ شیبرا دلم بود؟ کجا یرعلیام

 بود؟ شده من بتیغ متوجه خانه نیا یتو یکس اصالً.نه که بود معلوم خوب...زدم یپوزخند

 ...خانوادهیب یپول عروس کی! بود که خر جانا اصال! نباشم من که بود شانیخدا از همه

 یبرا خانه، نیا از شدن دور یبرا داشتم یخوب یبهانه االح .ساک یتو گذاشتم و کردم جمع را داشتم الزم که هرچه

 غرق نیا از شتریب مبادا که! نخورد یرعلیام به گناهم از پر نگاه و بروم تا بود بهانه تمامش هم دیشا.ریسم کردن دَک

 .شوم لجن

 :گفت مات.کردمیم جا داخلش داشتم که یلباس و خورد ساکم به اششده خشک نگاهش...شد اتاق وارد ریسم

 ؟یکنیم یدار کاریچ ؟ کجا زمیعز جانا_

 را او یلعنت دل نیا! گرید خواستمشینم...اما کردمیم یانصاف یب بود درست.بستم را فمیک پیز و کردم نگاهش سرد

 .زدیم پس
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 انتظار االن واقعا! یکنیم ییغلطا چه یدار ستین معلوم.بمونم بخوام که کنمینم نتیام احساس گهید نجایا من_

 کنم؟ سکوت هااحمق مثل و بمونم که یدار

 یال از و کرد مشت را دستش .دیکش یقیعم نفس و کرد بسته و باز بار چند را چشمانش...شد کمینزد اطیاحت با

 :گفت شمرده_شمرده اششده دیکل یها دندان

 .دهینم اجازه بهت نجاستیا شوهرت یوقت تا یرینم ییجا چیه تو شه؟یم خارج دهنت از یچ یفهمیم_

 شوهر ندارم خبر کاراش از که یشوهر من، واسه نکن شوهر شوهر انقدر.برم خوامیم یچ واسه که واضحه یلیخ_

 هی و بدبخت من سراغ انیب دشمنات و دوست از یکی هم فردا پس فردا که یندار انتظار! چغندره برگ برام، ستین

 و طناب نگران و یایب روز دو بعد تا تو به بزنن زنگم هی ارم،یب در آباد کجا نا از سر بعدم و مینیب رو رنیبگ دستمال

 ؟یخوب زمیعز جانا یبگ و یکن باز پاهام و دست از

 :دادم تکان هوا یتو را دستم حرص با و زدم یپوزخند

 الل من ؟ نه ای یدار خبر شوهرت یها یکار کثافت و گند از گهیم گردهیبرم طرف که نجاستیا جالبش نکته_

 .یخودخواه که بس از نه که معلومه ؟یکن درک نویا یتونیم !کردم ازدواج یک با دونستمینم چون شدم،

 :گفتم و چپاندم ساک یتو را امیپشم شال حرص با.انداخت نیپائ را سرش و کرد سکوت

 گناه به یزنیم من به کوفت سر تا هزار معتاده مامانم نکهیا خاطر واسه تو.بمونم نجایا تونمینم من ریسم نه_

 ...تونمینم من شد تموم گهید! ناکرده

 :فشرد و گرفت ترس با را میهاشانه...باخت رنگ نگاهش

 .رو نکاریا نکن کنمیم درست و زیچ همه خودم. وفتهینت واس یاتفاق نیهمچ گهید دمیم قول...دلم زیعز جانا_

 طرف به.برداشتم تخت یرو از را ساکم و کردم دست به را میها کشدست.کردم آزاد دستانش از را میهاشانه ظیغ با

 وجدانم عذاب یالحظه یبرا...ستمینگر اشدهیپر رنگ یافهیق به و کردم بلند سر ناچارا.ستادیا میجلو رفتم که در

 :گفتم یسخت به اما گرفت را دامنم

 .ریسم کنار برو_

 :گفت آه و عجز از پر یلحن با

 ینگران از داشتم زمیعز ستین خوب حالم جانا.شد ینطوریا دفعهکی چرا که رو زیچ همه دمیم حیتوض واست_

 .رو خرابم حال نکن بدتر تو جوابم؟ نهیا دِ وفتادمیم پس خاطرتبه

 :ییگو بودم شده سنگ از
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 ستین مهم واسم درصدم کی هم بدت حال .خوامیم معذرت واقعا ؟یبود شده نگرانم که بود من ریتقص نکنه یآخِ_

 .برم خوامیم کنار برو

 ...جانا_

 تو...یرفت لو که االن نه یگفتیم بهم رو زیچ همه اول همون از دیبا! نه ای امواسه یدیم حیتوض ستین مهم گهید_

 .ییگو دروغ هی

 دروغ یها دارم بود،دوستت دروغ بودم،آمدنم دروغ تاپا سر که خودم هب او؟ به گو؟ دروغ گفتمیم داشتم که به

 عروسک نقش که بودم نیدروغ یجانا کی من! بود دروغ رفتنمم...یحت و بود دروغ میها بود،حرف دروغ امیبود،زندگ

 .وفتمین پس که بودم گرفته را شیپ دست! بس و نیهم داشتم را ریسم

 .بود زبانش ورد هم گفتن جانا _جانا و آمدیم سرم پشت هم او...رفتم و زدم پسش شدت به

 .فشرد را میگلو بغض و شد سست میها قدم کردیم دود گاریس و بود ستادهیا که یرعلیام دنید با...شدم اطیح وارد

 .شد اممتوجه و کرد بلند سر یرعلیام ر،یسم گفتن جانا یصدا با

 .رفتم و گرفتم آلودش خون نگاه از نگاه و گرفت شدت بغضم.افتاد نیزم به و شد پرت دستش از گاریس

 یرعلیام.فشردیم دستانش با را میگلو یکی انگار گذاشتمیم جلو به که یقدم هر شدم، رد شیجلو از آرام یهاقدم با

 .شد راهم یبدرقه یگاهصبح زیانگدل مینس کی مثل ماتش نگاه

 یخی و سرد ابانیخ به را رانمیح و یاشک نگاه و فشردم شتریب را ساک یستهد .دیترک بغضم آمدم رونیب که اطیح از

 .انداختم

 پرواز سو آن و سو نیا به نیزم یرو شده خشک درختان یها برگ و بود زده خی سرما شدت از آسفالت

 :دمیکش غیج نفرت و بغض از پر...دیکش را شالم پشت از ریسم که دمیچیپ دهانم دور را گردنم شال.کردندیم

 من؟ جون از یخوایم یچ دِ بردار من کچل سر از دست کن ولم ریسم_

 .شدم سست و آمد بند زبانم.زد خشکم یرعلیام دنید با و برگشتم

 یصدا با.انداخت ینگاه صورتم یاجزا تک_تک به دقت با یرعلیام و زد یبوق و داشتنگه مانیپا یجلو یتاکس

 :زد لب چشمانم به رهیخ یفیضع

 ...نرو_

 !نداشت تییاهم نیترکوچک سرما گرید حاال و شدند داغ میپا و دست و شد تند قلبم ضربان
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 دانستمینم من و کردیم فرق نگاهشان جنس حاال که ییها چشم به...شدم رهیخ چشمانش به و نداد امانم یدلتنگ

 !ستیچ

 :گفتم شیبایز اهیس یموها به رهیخ رفتم، عقب به یقدم ناخودآگاه

 .برم دیبا_

 .شدم نیترممنوعه عاشق که هستم یعوض آدم چه من که یدانیم چه تو آخ! کنم گناه کمتر تا بروم دیبا

 .شکست را ابانیخ بارمرگ سکوت شیصدا و کرد غار_غار یکالغ.دوخت آسمان به را نگاهش و دیکش یآه یرعلیام

 دنیشن محتاج چقدر حاال دانستینم گفت؟ینم یزیچ چرا کردم، نگاهش منتظر و فشردم را ساک یدسته شتریب

 هستم؟ دارشخش و بم یصدا

 !حرف بدون! شد رهیخ چشمانم به و گرفت آسمان از را نگاهش و رفت و عقب به یقدم

 !رفتمینم که قسم بخدا...نرو گفتیم گرید بارکی کاش. برداشتم عقب به یقدم هم من و دادم قورت را دهانم آب

 .میهابغض با م،یهااشک با رفتم...گذاشتم جا او شیپ که یقلب با رفتم...رفتم من...من و دیکش عقب اما

 آمد بازعشق تا دلم

 ...    نمیبینم غَم جز او در

*** 

 .بودء نسا یخانه داشتم رفتن یبرا که ییجا تنها

 درء نسا! نبود یمناسب یجا...همدان یجا نیبدتر درست بود الوند شهرک اشانخانه .ماندم منتظر و زدم را در زنگ

 نسا.شده گرفته گچ هم شیپا و است دستش در یساک و دیرزیم اشک که یدختر.خورد جا دنمید از و کرد باز را

 :گفت زده بهت

 شده؟یچ جانا_

 .کرد بغلم حرفیب او و دادم جا آغوشش یتو را خودم و دیترک شدت به بغضم

 :زدم هق

 .نساء ستین خوش حالم چیه_

 :کرد نوازش را پشتم آرام

 .کننیم نگاه بد دارن ها هیهمسا...تو ایب...باش آروم ش،باشهیه_
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 .داغان و درب یمتر شصت یخانه.شدم اشانخانه وارد و دادم گوش را حرفش

 و بود افتاده کار از که رشیپ و رنجور پدر.سوخت دلم بود رفته خواب یفلز تخت یرو که پدرش دنید با

 .دادمینم گوش ءنسا یها درد به چوقتیه که بود بیعج.دیایب بر اشانخانه مخارج و خرج پس از توانستینم

 ؟یخوریم ییچا.کردیم درد پاهاش که بس از دهیخواب قرص زورِ به بابام اتاقم میبر ایب_

 :گرفت دستم از را ساک شدم، اتاقش وارد و دادم قورت را دهانم آب

 .ادیب جا حالت یبخور ارمیم داغ ییچا هی االن_

 .زدیم داد اشیگکهنه که یفرش یرو...کردم دراز را امگرفته گچ یپا درد با و نشستم نیزم یرو یسخت به

 :شد رهیخ صورتم به و نشست کنارم.گذاشت میجلو خرما با و کرد درست یچا عیسر یلیخء نسا

 ؟یخوب االن_

 :گفت و گذاشت دهانش یتو ییخرما .دادم تکان مثبت ینشانه به را سرم...بودم یعال خوب؟

 .هینذر یغذا از پر خچالمونی هااومده محرم نیا شد خوب چه گمیم چسبهیم یلیخ بخور یچا با_

 !بود بدتر هم هیگر تا صد از که زدم شیها حرف به یتلخ لبخند

 شده؟یچ پات ؟یبگ یزیچ یخوایم؟ نجانا شدهیچ_

 :گرفت میجلو را یکاغذ دستمال او و دمیکش باال را امینیب

 شده؟یچ پات یگینم_

 :کردم پاک را میها اشک و برداشتم را یکاغذ دستمال

 .رازیش یتو...شکسته_

 :انداخت میپا گچ با یترقیدق نگاه و دیکش ینیه

 خوب؟ دختر یکردیم کاریچ رازیش_

 .گودال تو افتادم اونجا میبود رفته داد قرار هی واسه کنمیم کار شرکت تو دارم_

 :گفت و کرد باز را قندان در

 .گهید بخور یچا_
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 یچا از یقلپ .نمود بهتر را حالم یکم اشینیریش گذاشتم، دهانم یتو سپس و کردم فرو یچا یتو و برداشتم یقند

 .داشتم لرز درون از هم هنوز اما و کرد بهتر را حالم یکم یچا یداغ...دمینوش را داغ

 .کردم بغض .شدمیم وانهید داشتم باًیتقر شدینم پاک خاطرم و ذهن از املحظه کی یرعلیام نگاه

 شده؟ چت یگینم_

 یبرا خواستمیم گوش هی فقط االن.کندیم یفکر چه من به راجع نبود مهم اصالً نه؟ ای بود درست نساء به گفتنش

 .میها درد کردن یخال

 :گفتم قراریب یلحن با و زدم چنگ را انمر

 !شدم عاشق من...نساء_

 :گفت خونسرد تعجب، کمال در

 .دونستمیم اولشم از من خب_

 :شد متعجب نگاهم

 ؟واقعاً_

 !یستین که سنگ از ؟ینش عاشقش و زهیبر پات به محبت همه نیا ریسم شهیم مگه...آره خب_

 :گفتم یعصب

 .شمینم عاشقش دارم عمر تا و ستمین ریسم عاشق من رمینخ_

 :دیماس لبش یرو روزشیپ لبخند و زد خشکش

 ؟یچ...یعنی_

 :خوردند زیل هام گونه یرو میها اشک

 ...یرعلیام عاشق_

 بعد اما بود زده مات اول نسا.بودم شده دچارش که یعشق حال به امیزندگ و خودم حال به کردم هیگر یها_یها و

 .کرد بغلم دوباره و آمد خودش به قهیدق چند از

 ؟یچ یعنی آخه بگم یچ جانا دونمینم...دونمینم_

 :دمیکوب صورتم یرو دست با

 .دمینفهم یچیه شد سرم بر یخاک چه درست دونمینم_
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 .باش آروم خب لیخ_

 :کرد نوازش را میموها دست با

 ه؟یچ ساک نیا_

 تنها نساء کردم فیتعر ازیپ تا ریس از را زیچ همه و شستم؟ نکردیم یفرق چه پس بودم گفته را زیچ همه که من

 حرف سال کی قدِ من و داد گوش فقط حت،ینص نه کرد سرزنشم نه .دادیم گوش میهاحرف به خوب و بود شنونده

 اجیاحت خواب نیا به واقعاً .برد خوابم یک دمینفهم و شدم یخال تا زجه و بودم زده هق آنقدر .ختمیر اشک و زدم

 !زیچ هر به نکردن فکر یکم یبرا شدن آرام یبرا...داشتم

 

 آخر .ندادم جواب ریسم وارلیس یهاامکیپ و هاتماس از کدام چیه به.گذشتیم نساء یخانه به آمدنم از روز سه

 .ببندم چشم ترس از شد باعث محکمش داد یصدا دادم جواب یوقت...زد زنگ مادرجون سر

 ؟یمسلمون تو آخه یآورد پسرم سر ییبال نیهمچن که نگذره ازت خدا...نگذره ازت خدا جانا_

 :دیکش آه دل ته از و زد زجه

 .یکرد خون و من یچارهیب پسر دل انقدر که یبد پس رو کارات تقاص روز هی دوارمیام_

 :کرد هیگر

 و دادنت دست از ترس یدونیم که تو نده عذابش انقدر. داره دوستت چقدر ریسم یدونیم که تو...انصاف یب آخه دِ_

 شده کباب گرشیج حاال تا بود یهرک نامسلمون؟ یسنگ از مگه. جانا گهیم داره یهِ افتاده گوشه هی کرده کز...داره

 .بود

 .سوختیم اممعده...زدم چنگ را پنجره پرده و کردم باز را چشمانم

 نجایا ایب پاشو فقط دمیم بهت و پول اون برابر دو...باشم نداشته کارت به کار گهید دمیم قول...نجایا ایب شو بلند_

 .کنه ترک تا کمپ نیبهتر برمیم مادرتو قسم بخدا

 وجودم بند_بند .رفتم ییرایپذ به.نیزم یرو کردم پرتش و کردم قطع را یگوش .دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره

 :گفت دنمید اء بنسا...دیلرزیم

 ده؟یپر رنگت چرا ؟یخوب_

 :گفتم یلرزان یصدا با و دمیکش یآه

 ؟ءنسا امیبد آدم من_
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 :گفت کالفه و دیکش یپوف

 میبر شو بلند اصالً نه؟ ای امیبد آدم من یدیپرس پس از روز سه دو نیا یخورد ؟مغزمو جانا یکرد شروع باز_

 .بخوره کَلت به هوا کمی بلکه ها دسته کنار رونیب

 :گفتم حالیب

 .برو خودت یخوایم اگه تو برم تونمینم اصالً نه_

 :کند بلند جا از مرا کرد یسع و کرد یاخم

 .نمیبب پاشو خونه تو یزد کپک بدبخت_

 .نداشتم را یکارچیه دماغ و دل.شوم حاضر تا کرد مجبورم زور و ضرب با و کرد بلندم و گرفت را دستم

 نیهمچ نداشت دوست هم نیحسامام یحت...بودم خدا خطاکار یبنده من شود؟ چه که رفتمیم راه ها دسته پشت

 !کند یدار عزا شیبرا یآدم

 با قبل روز چند بود قرار که یمسجد! کرد شنهادیپ را یعل امام مسجد او و میافتاد راه به نساء با و شدم حاضر

 رود؟ینم رونیب مغزم از چرا...داشتم خاطر او با هم آنجا یحت ینیبیم ایخدا! میبرو مهسا و یرعلیام

 قبل از شتریب من و کردیم ونیش و خواندیم سوز از پر مداح م،یشدیم ترکینزد و کینزد مسجد به دسته همراه

 .شدمیم ترنیغمگ

 :گفت یابامزه لحن اء بنسا

 .چسبهیم یبدجور سرد یهوا نیا یتو،تو جون به م؟یبخور میبر دنیم رکاکائویش دارن نگاه اونجارو جانا یوا_

 و افتاد دستم از مصرف بارکی وانیل.رفت تنم از رمق و شد خشک نگاهم و فشرد شیهاپنجه انیم را قلبم یکی انگار

 .شدم رهیخ روبهرو به بهت با

 .داشت اخم و بود دهیپوش یمشک پا تا سر...دیدیم را او روز سه از بعد داشت چشمانم! دمشید

 بغض و یدلتنگ با و شد چشم تنم یهمه من و دیکش رونیب وانت پشت از را یگید دوستش کمک با و شد خم

 یزیچ کرد یسع و انداخت اشیکنار مرد همان به یتند گاهن ،یعصب و بود دگرگون صورتش .شدم اشرهیخ یبیعج

 .کند اشیحال

 ...یرعلیام! بود او یبرازنده زیچ همه چقدر

 :گفت و طرفم برگشت امستادهیا دید که نساء

 !بندنیم و مسجد در االن میبر ایب جانا؟ شدهیچ_
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 :دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .میبرگرد ایب نساء_

 :شد گرد چشمانش

 چرا؟_

 را میگلو خِر سخت و سفت یبغض .داد هیتک مسجد در به و کرد خشک را اشیشانیپ ساعدآستینش،  با یرعلیام

 .شدم میقا نساء پشت ترس از و دیچسب

 .تروخدا نساء میبر دیبا_

 ؟یشد یجِن چرا هوی شد چت آخه_

 :کردم تند پا رنگ زرد یتاکس طرف به

 .نهیبب و من خوامینم نجاستیا یرعلیام_

 :افتاد راه سرم پشت ناچار به

 .میرفتیم بعد میگرفتیم غذا یذاشتیم حداقل_

 .بخر شام شب واسه و ریبگ و من کارت ایب نساء الیخیب_

 !ستگهید زیچ هی نیحس امام یمهیق .یبد هِمبه و کارتت که نگفتم نیا واسه من_

 ...رفتم هم باز...شدم یتاکس سوار و نگفتم یزیچ گرید! شده ناراحت دمیفهم

 .گذاشتم جا ششیپ گرید بار که یقلب با رفتم

 :گفت و انداخت یبخار کنار شهیهم مثل را میجا ءنسا خواب موقع شب

 .بده دست بهت بودن معذب احساس ندارم دوست کن خبرم یداشت اجیاحت یزیچ به موقع هر_

 !بود بود،که خوب چقدر...دمیپاش صورتش به یلبخند

 .انداختم یبخار رقصان یهاشعله به را نگاهم و دمیکش دراز پهلو به من و رفت ءنسا

 :دیچیپ گوشم یتو یرعلیام یصدا

 "نترس من از"_

 "نکرد؟ تتیاذ که ریسم"_
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 "بگو بهم کرد تتیاذ اگه"_

 "کن اعتماد من به...بکنه یکار دمینم اجازه...هستم من نترس"_

 .دمیکش یقیعم نفس و رفت باال قلبم ضربان ناخودآگاه .رفتم نستایا به و کردم باز را امیگوش قفل

 که یاستور دنید با.کردم کیکل یرعلیام جیپ یرو.بود شده خشک میگلو آب و دندیلرزیم جانیه شدت از میپاها

 .دادیم تکان را خودش و کردیم ییایحیب که دمیشنیم را قلبم یصدا وضوح به و شد قطع نفسم بود گذاشته

 ...شدم زنده و مردم بار هزار دشیجد یاستور شدن لود تا و شد لمس عکسش یرو دستم

 :بود گذاشته که یانوشته عکس به شد خشک من نگاه و شد باز یاستور

 مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از"_

 "..نشود نیدیب و ندیب را تو که آن کافرَست

 بود؟ گذاشته را متن نیا یکس چه یبرا.نشست شیجا سر قلبم و برد اسارت به را چشمانم اشک

 خدا.کردمینم یکنجکاو هوس چوقتیه و مردمیم کاش.داشت اشیزندگ یتو را یکس حتماً...دیلرز بغض از امچانه

 و سرگردان.شدم بلند و دمیکش کنار میرو از شدت به را پتو! کشمیم نفس هم هنوز که بکشد مرا خدا بکشد، مرا

 !سرمن بر خاک...داشت را یرعلیام که یدختر بود خوشبخت! بودم رانیح

*** 

 نساء؟ امیبد آدم من_

 :دیغر و گذاشت میجلو را نیریش یچا نیخشمگ

 کالفم گهید بسه ،یپرسیم و سوال نیا زیر کی یدار یشد داریب که صبح از شده؟ مرگت چه حاال تا شبید از تو_

 .یکرد

 بود؟ شده میهاچشم مهمان خواب حاال تا شبید از مگر .دمیکش آه و گذاشتم دهانم یتو و کندم را یبربر از یاتکه

 .کردمیم فکر شعر آن به مدام

 "...نشود نیدیب و ندیبب را تو که آن کافرست.مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از"

 به لیتبد و شد شتریب و شتریب در به یبعد ضربات .خوردم یسخت تکان ترس با من و خورد در به یمحکم یتقه

 :کردم گرد چشم زده وحشت .شد مشت

 ه؟یک_
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 :دیرسیم نظر به دهیپر رنگ و دهیترس هم نساء

 .دونمینم_

 از پر و انداخت میپا تا سر به ینگاه .زد خشکم اشنشسته خون به چشمان و یرعلیام دنید اب م،بیکرد باز که را در

 :گفت خشم

 !خونه یگردیبرم کن جمع لتویوسا_

 :رفت باال شیصدا تن که کردم نگاهش زده بهت

 ؟یکنیم نگاه یچ یب توئم با االی_

 :گفت التماس با نسا

 .نداره تیخوب چیه رو صداتون شنونیم ها هیهمسا االن میدار آبرو نجایا ما یریمش یآقا تروخدا_

 !دارم نگه ینجوریهم صدامو تُن دمینم قول وگرنه ادیب برداره ساکشو بگو دوستت به یدار آبرو اگه_

 :کرد حواله سمتم به یعصب و تند نگاه و

 .نهیبیم بد که نکنه معطل منو بگو دوستت به منتظرشم نیماش تو_

 :گرفت را میهاشانه ینگران با نساء.نیزم یرو شدم ولو جا همان نداشت ستادنیا تاب میپاها رفت یوقت

 .بندازه راه یزیر آبرو ترسمیم ؟یریم ؟یکنیم کاریچ جانا_

 :گفتم یاگرفته یصدا با و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 .نساء اریب ساکمو_

 و آمدیم او به اخم چقدر...دمشید باالخره چرا؟ بود؟ آمده.شدم آوار خودم یتو من و رفت اتاق به و دیکش یآه نساء

 داشت فشردم قلبم یرو را دستم و کردم بغض !کردیم اُبهتش با و نشستیم پوستش به اشیمشک لباس چقدر

 .زدیم صدا را یرعلیام

 :گفت بستیم را رنگم سبز یپالتو یها دکمه که یحال در .شوم آماده تا کرد کمکم و آورد را ساکم نساء

 ها ینذار دهنش به دهن موقع هی .باش خودت مواظب تروخدا جانا خواد؟یم یچ.آخه شد داشیپ کجا از نیا_

 .هیعصب چقدر که یدید

 .دیپاش صورتم یرو به یلبخند و انداخت میها شانه یرو را امیمشک گردن شال او و دادم تکان یسر
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 به اخم با و بود نشسته هم خودش و بود شده پارک یتنومند درخت هیسا ریز دمید را نشیماش و رفتم رونیب در از

 .رفتم نیماش یسو به لنگان_لنگان.بود مانده رهیخ در

 ریز انداختم سر نداشتم را نگاهش تاب.بود حرف از پر و نافذ شهیهم مثل نگاهش ،کرد نگاهم و شد ادهیپ نیماش از

 .گرفتم جا جلو یصندل هم من و عقب یصندل گذاشت و گرفت را ساکم که

 .شد نیماش سوار.دادم قورت را دهانم آب استرس با بود زده خی بدنم تمام

 .دادیم عذابم اش رهیخ نگاه چقدر و دیچرخ طرفم به کامل وفتادین راه

 :کردم باز دهان

 ؟ دنبالم یاومد یچ واسه_

 .ریسم خاطر واسِ_

 :گفت غریبی بیعج لحن با و گذاشت فرمان یرو را چپش دست.کردم شهیپ سکوت و شدم الل

 .داره دوستت یلیخ_

 .گرفتمیم گِل هم را قلبم در چیه که را دهانم در دیبا .بستم را دهانم در اما ؟یدار دوستم  چه؟ تو بپرسم خواستم

 :کردیم ادا را اشجمله زوربه انگار

 .یکن تیاذ انقدر و ریسم نکن یسع داداش...زن_

 :رفت باال یکم شیصدا و شد قفل فکش

 .یزیچ همه مقصر وت ،ییتو همشونم مقصر و داغونه یلیخ حالش_

 یلعنت توئه مقصر گفتمیم شدیم کاش بودم؟ مقصر من یراست به! دانستندیم مقصر مرا همه.دمیلرز خودم به

 خراب حال مقصر یبدان کاش! یدانیم مقصر مرا راحت یلیخ حاال و یکرد خود یوانهید مرا نگونهیا که یهست

 حرف لحن آن با دنتیکش گاریس آن با خودت خودِ دار جذبه درهم یها اخم آن با خودت خودِ! ییتو خودِ برادرت

 یهاقهقهه آن با خودت ات،خودِیداشتندوست شیرته آن با تلخت عطر آن با اتیذات یالیخیب آن با زدنت

 حدقه از داشتم دوست که اتیلعنت چشمان آن با خودت بودنت،خودِ گستاخ آن با دنتیپوش لباس آن با اتیعصب

 به صاف_صاف که دارتخش بم یصدا آن با خودت اورند،خودِین در زانو به مرا قلب و نکنند نگاهم تا آورم درشان

 با خودت خودِ نکند،اصالً صدا تا کنم پاره را اتحنجره دارم دوست من و داداشزن ییگویم و یزنیم زل چشمانم

 .من بر یوا و است دختر کدام یبرا ستین معلوم که دارت معنا یاستور

 :گفتم زدهغم و کردم مشت را میدردها تمام ماا
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 .دیببخش_

 .خانه آن یسو به نیماش افتادن راه و دیببخش...یرعلیام قیعم یها نفس یصدا و دیببخش...تمام و دیببخش

 :خورد گوشم به ضشیمر و گرفته شیصدا

 ...اگه..اگه..اگه..داره دوستت حد نیا تا ریسم دونستمینم چوقتیه...من_

 " چه؟...اگر".خورد را حرفش

 !یرعلیام یهادست ریز و باشم فرمان آن کاش کردم آرزو زده حسرت من و شد فشرده دستانش ریز فرمان

 .من به لعنت...کنمیم درستش_

 او به کرد؟یم درست.شد سرد بالفاصله نیماش یهوا و کرد رونیب شهیش از را دستش و داد نیپائ را نیماش شهیش

 چه؟

 .بشنوم را شیصدا خواستمیم کرد،یم سرزنشم اگر یحت زدیم حرف دوباره کاش کردم، تر زبان با را لبم

 خوبه؟ حالش ریسم_

 پر را نیماش یفضا آهنگ یصدا.شدم خورد شتریب من و نداد جواب.دیکش یقیعم نفس و شد درهم اشافهیق یآن

 !یشگیهم آهنگ آن بازهم و کرد

 ستمین تو یایرو آدم من"

 سازه نیا پرتِ ذکرم و فکر من

 یرنگ چشم با تو مثل یکی

 سازهینم که یروان هی با

 ستمین تو یایرو آدم من

 امافسرده رمیدرگ خودم با من

 !!یپرتگاه هی یلبه من کنار

 یکنیم سقوط آخرش که

 چشمام یتو نزن زل وونهید

 "؟یکنیم سکوت گمیم یهرچ چرا
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 :گفت و داد سرتکان باغصه تنها دنمید با مادرجون...میشد خانه وارد باهم

 !بود زبونش وِرد تو اسم فقط روزه چند نیا داره اجیاحت بهت ،ششیپ برو تروخدا.قرص با اونم رفته خواب اتاق یتو_

 !حد نیا تا نه اما دارد دوستم ریسم دانستمیم...افتادم راه اتاق سمت به و انداختم یرعلیام به ینگاه مین

 :زدم شیصدا و ختمیر اشک...بود دهیپر شیرو و رنگ بود دهیخواب تخت یرو

 .ریسم_

 .خورد تکان شیها پلک

 ر؟یسم_

 مثل بود شده درست .کردم نوازش را شیموها آرام و شد گشاد دستش، یداغ شدت از چشمانم...گرفتم را دستش

 .ساله دو مظلوم یها بچه پسر

 مین شیجا یتو خواست شد که تر اریهوش اما، کرد نگاهم منگ و جیگ ولا .کرد باز چشم که دمیبوس را اشیشانیپ

 :نگذاشتم که شود زیخ

 .بکش دراز ستین خوب حالت ریسم_

 :فشرد همبه را چشمانش یسوز جگر لحن با

 ؟یاومد جانا_

 :کردم بغض

 .آره_

 :گفت التماس با.داد فشارش جان یب و گرفت را دستم

 !نرو گهید_

 :دمیبوس را چشمانش و ختمیر اشک

 و شوهرتم من کنمیم فکر شهیهم تروخدا ریسم نباش فیضع ینطوریا.یبش خوب کن یسع رمینم ییجا گهید من_

 .کنم هیتک بهش بتونم و باشه کوه مثل که خوامیم مرد هی من! یزنم تو

 !دیجد یبهانه کی هم باز و

 .ستمین یچیه تو بدون من جانا، خوبم من یباش تو_

 :گفتم دلم یتو و زدم یتلخ یلبخند
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 "بهتره من حال ینباش اگه تو ریسم"_

 کنارم؟ یخوابیم_

 .دیکش آغوشم در که دمیکش دراز کنارش...دادم تکان یسر و شد جمع لبخندم

 :قیعم و یطوالن شد، رهیخ چشمانم به

 کنم؟ کاریچ تو بدون من_

 ...فشرد را دستم و گذاشت امقهیشق یرو را لبش .چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ

 ؟یدار دوست منو تو جانا_

 ؟ دروغ یک تا.کردیم کر را میها گوش داشت تاک_کیت یصدا...ستادیا زمان و نیزم

 :نخواند چشمانم از را دروغم تا بستم را چشمانم

 .دارم دوستت...آره _

 :گرفت یزیر گاز و گردنم یتو کرد فرو را سرش و دیخند سرخوش

 .خوشگلم زن بشم قربونت_

 :گفتم زده وحشت که امپالتو یها دکمه سمت رفت دستش

 .یکن استراحت دیبا...ستین خوب حالت تو ریسم_

 .اوردین میرو به اما گرفت خود به یدلخور رنگ نگاهش .دمیپر رونیب تخت یرو از و زدم پس را دستش و

 :گفتم کنم یخال را ساکم تا رفتمیم کمد طرف به که یدرحال

 .یریبگ جون یبخور کنمیم درست سوپ برات شب واسه_

 .لرزانندیم را وجودم بند _بند اشرهیخ نگاه

 .کردیم بهتر را حالم گرم آب دوش ک قطعاً.آوردم پناه حمام به و کردم جابهجا کمد یتو را میها لباس

 کردم جمع کامل را سمیخ یموها و دمیپوش امزانو یرو تا بلند بافت کی با را رنگ یطوس مخمل شلوار حمام از بعد

 .کردم سر به را یرنگ زرد شال و

 یعنی زن کی یبرا نیا و نداشتم را نگاهش تاب چون کردم شکر را خدا بابت نیا از من و بود برده خوابش ریسم

 .فاجعه
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 :گفت تمسخر با و انداخت باال ابرو دید مرا تا که! را مرموزش لبخند آن و دمید را غزاله رفتم رونیب اتاق از یوقت

 ادا و ناز انقدر داشتم ریسم مثل یامردهکشته منم البته .یحاج عروس ها یکرد پابه خونه نیا تو یقشقرق خوب_

 .ومدمیم

 :گفت اش،شده کوریمان یها ناخن با رهیخ و انداخت نیپائ را سرش یساختگ غم با

 .دنیخر و زنش دونهینم ریسم چاره،یب یاِ_

 :گفت یجد که دمییسا همبه را میهادندان و کردم نگاهش نفرت با

 .عروس ایب دنبالم_

 .شدم اتاقش وارد و رفتم همراهش و نداشتم یاچاره! شد اتاقش وارد و

 .زد یلبخند و بست محکم را در

 :گفتم اخم با

 .جونم از یخوایم یچ_

 :گفت یکارطلب لحن با و کرد قالب اشنهیس یرو را دستانش و زد هیتک در به

 !آب یرو ختمینر پتتو تا بزنا حرف درست من با_

 :رفت یاغره چشم واردیتهد...شدم ساکت

 که! یهست یجونور چه که گمیم همه به رمیم خورمیم قسم یند گوش خوامیم و گمیم که یزیچ به اگه_

 ...بفهمه ریسم اگه یوا یفروخت پول یازا در خودتو

 :دمیغر

 !شو خفه_

 :دیخند

 نه؟ بفهمن همه یدار دوست نکهیا مثله_

 :دمیکش یقیعم نفس حرص با

 بکنم؟ یخوایم کاریچ_

 ؟یدیفهم میبش کینزد بهم یرعلیام و من یکن یکار هی دیبا...فهم زیچ بچه یشد حاال اوم_
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 .گرفت خود به زهر طعم دهانم و افتاد دوران به سرم

 .شمینم آروم نکنم رسوات تا قسم تا بخدا گمیم همه به یند انجام نکارویا اگه_

 کنم؟ کینزد دارم دوستش که یکس به را او خواست؟یم چه من از.حرص و خنده از پر...خنده ریز زدم اریاختیب

 رو؟ جوابت دمینشن زنم،یم حرف باهات دارم یجد یلیخ من_

 زندان به خواستمینم من چه؟ دیفهمیم ریسم اگر.کردم فکر شنهادشیپ به یبدبخت با و داد فشار را میگلو بغض

 برگشته؟ بخت من داشتم کردن قبول جز یاچاره مگر بروم

 :گفتم آمد یم در چاه ته از که ییصدا با

 ...اما قبوله_

 :رفتمیم بعد و ختمیریم را خودم زهر دیبا...زدم یپوزخند

 !من گل خورهینم دوباره آورده باال که و یزیچ آدم بندازه، سگم محل بهت یحت یرعلیام دونمیم دیبع اما_

 :گفت نیخشمگ.امشده موفق شدم متوجه اش شده سرخ چهره از

 .رهینم جوب هی یتو باهم آبمون ینجوریا! کوچولو عروس نشد...دِ نَ دِ_

 :انداخت میرو و سر به یاتحقرانه نگاه و آمد جلو

 به سگم محل که یرعلیام نیا جلو ٰ  یحت یبش آبرو یب که کنمیم یکار یبگ پرت و چرت ادیز یبخوا گهید بار هی_

 !ندازهینم من

 پشت را سرکشم یموها و دمیکش یقیعم نفس.فیکث یایدن نیا یتو نداشتم شدن خفه جز یکار چون...شدم خفه

 :فرستادم گوشم

 .گنجهینم عقل تو اصالً بکنم؟ تونمیم کاریچ من آخه متنفره ازت یرعلیام_

 !یریمش حاج عروس بگنجه عقل یتو که یکن یکار دیبا تو دونمینم من گهید و اون! یآخِ_

 :گفت و کرد یناکوحشت اخم دنمید اب آمد، یم باال ها پله از داشت یرعلیام...زدم رونیب که اتاقش از

 ؟یکردیم کاریچ اونجا_

 :دمیتوپ

 !نداره یربط چیه تو به_

 :هوا دمیپر زد که یداد با اما...خورد جا
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 ؟...یکردیم یغلط چه اونجا گمیم_

 مظلوم و ساده یجانا یبرا نیا و بودم خورده را ریش دل انگار بودم؟ آورده کجا از را شجاعت همه نیا دانمینم

 !بود یادیز

 :چشمانش در زدم زل وقاحت، هم دیشا و شجاعت با و ستادمیا نهیس به دست شیجلو قایدق...رفتم جلو

 جون غزاله شیپ چرا و کردم یغلط چه که مربوط خودم به .بدم یحیتوض تو به کارام تک تک واسه نمیبینم یلیدل_

 !رفتم

 !بزنم عق شدیم کاش جون؟ غزاله

 .شدم جمع خودم یتو و بستم را چشمانم ترس اب زدن، یبرا باال آمد دستش و گرفت خون رنگ نگاهش

 هوا یتو را دستش .کردم باز چشم ترس با .نشد یلیس از یخبر اما.شد سِر میپا و دست و رفت باال قلبم ضربان

 :دیغر داد تکان هوا یرو را شاشده مشت دست همان .بود امرهیخ یبیعج حال با بود کرده مشت

 !انتظارته در یچ که یدونیم وفتین در من با! نیبب_

 :داد ادامه ترسناک و کرد کج را سرش

 قطع دستات از یکی یدید هوی گهید وونستید...هریم هرز خدا یشهیهم دستش شه،ینم شیحال یچیه یروان هی_

 !ستین سرت نصف یدید ای شد

 سوزانش و داغ یها نگاه دلم من من؟ بودم شده که عاشق. سوخت خودم یبرا دلم.دادم قورت مشقت با را دهانم آب

 دیتهد لحن نه نه،یک و خشم از مملو نگاه نیا نه .را شیها دندیدزد گاهن را، اشیچشم ریز یها نگاه خواست،یم را

 !یباز وانهید نه ز،یآم

 :رمیبگ قدرت تا کردم مشت را دستانم...آخر میس به زدم

 .یطرف یک با دمیم نشونت اونوقت یکن دمیتهد دارم دوست گهید باره کی_

 :زد یپوزخند

 ؟یبکن یغلط چه یخوایم مثال_

 :اوردمین خودم یرو به اما گرفت بغضم

 .گمیم ریسم به_

 :زیآم جنون یعصب خنده کی...دیخند
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 ؟یبگ ترتبزرگ به یخوایم ؟یترسونیم ریسم از منو! بکن یکنیم یغلط هر_

 ؟ بود گذاشته یباق هم گفتن یبرا یحرف مگر! دهیرنج و دلخور...کردم نگاهش تنها و شدم خفه

 .شد خشک لبخندش

 سوزانمیم! ن؟ی؟ ا بودم شده نیا عاشق بود؟ نیا.انداختم شیپا تا سر به رانهیحق ینگاه و گرفت شدت منم بغض

 .گذاشتم تنها اششده مات نگاه با را او و زدم یپوزخند.سوزانمیم قسم بخدا را، عشق نیا شهیر

 

 *فصل سوم*
 .شیهاحرف با دهدیم عذابت آن از بدتر و ستین قائل ارزش تیبرا یاندک که یعشق یبرا خوردن غصه بود بس

 میپا یجلو یراه تا میبگو مادرجون به را زیچ همه خواستمیم اول.بدهم گوش را غزاله حرف که بود نیا کار نیبهتر

 .شدم مانیپش کل به یرعلیام رفتار با اما .دهد قرار

 یب ممنوعه عشق نافرجامم، عشق یبرا بخورم غصه فقط و نزنم دم و کنم تحمل را شیها رفتار خواستمیم یک تا

! نه که بود معلوم خب نه؟ ای دارد دوست مرا یرعلیام اصال.است انتظارش در یانیپا چه نبود معلوم اصال که ته و سر

 کس او...بودم ساده داداشزن کی او یبرا...داشتم یخودیب انتظارات چه من اصال! دیپرینم هرز ذهنش من مثل او

 !کردیم یاستور شعر شیبرا که یکس همان...داشت اشیزندگ در را یگرید

 ریسم و بودم کرده باز را میپا گچ .دادم گوش غزاله حرف به و گرفتم را ممیتصم بودن فشار تحت هفته کی از بعد

 .بود من جانب از یسرد نیا شتریب البته.بود سرد هنوز مانرابطه ماا بود، شده خوب حالش هم

 نکهیا فکر در که یمادرجون و بود یزار و هیگر کارش روز هر را ییمهسا اگر البته بود رفته روال یرو زیچ همه باًیتقر

 .میگرفتیم دهیناد را کند رونیب خانه نیا از را چموش غزاله چگونه

 کج را راهش دیدیم مرا تا و کردیم غیدر من از هم را اشیخال و خشک نگاه مین ٰ  یحت و کردیم یدور یرعلیام

 .بمانند دور او از دیبا که نداشتند باور هنوز دلم و قلب اما .اهللبسم من و بود جن او انگار.کردیم

 گر!ید بودم شود،شدهیم نفهم زبان عاشق گفتندیم راست و

 هرچند.شوند کینزد همبه غزاله و یرعلیام کردمیم یکار دیبا شده که طور هر.کردمیم یعمل را امنقشه امروز

 .کندمیم را عشق نیا گور خودم یها دست با دیبا که هرچند داد،یسرم هیگر و زدیم ادیفر قلبم هرچند بود، سخت

 .تخت یرو کرد پرت و آورد در را کتش حالیب و خسته .شدم کشینزد ،گ آمد سرکار از که ریسم

 ر؟یسم_
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 :کرد باز را رهنشیپ یهادکمه حوصله یب

 .بعد یبرا بذار جانا_

 .رفته سر امحوصله بعد؟ یبرا بذارم یچ یعنی_

 کنم؟ کاریچ یگیم رفته؟ سر حوصلت_

 نجایا ینیشیم یایم کوفته و خسته که توئم.یوارید چهار نیا کنج نشستم شب تا صبح از کنم؟ کاریچ یچ یعنی_

 .من دل وَر

 .کنهیم درد سرم...زدناتو غر بعد یبرا بذار جانا_

 :دمیغر

 .گردمیم رونیب رمیم خودم_

 :است نیخشمگ یبدجور بود معلوم

 .نرو رِژه اعصابم یرو نقدرا داره، یحد منم صبر.جانا کنمیم قلم رو پاهات جفت رونیب یبر در نیا از_

 :شدم رهیخ اشخسته صورت به و نشستم تخت یرو.دیکش اشیشانیپ یرو یدست کالفه

 ر؟یسم_

. زد شانه هم را شیموها و کرد تن به رنگ ینارنج اسپرت شرتیتکی.شد دنیپوش لباس مشغول و نداد یجواب

 :بردم فرو هم یتو را انگشتانم

 .دارم یفکر هی...من_

 :کرد یپوف و انداخت زیم یرو را شانه

 !شهینم کم ازت یزیچ بعد یبرا یبذار_

 :کردم لج

 .یبشنو دیبا االن نه_

 را اش چانه.زدم چنگ کمرش به دستم با.گرفتم جا آغوشش یتو و دیکش و گرفت شدت به را میبازو آمد سمتم به

 :گفت و گذاشت سرم یرو

 .یسرتق انقدر چرا_

 .میایب رونیب آغوشش از تا کردم تقال
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 .ریبگ آروم_

 :زد کنار امیشانیپ یرو از را سرکش یمو تار چند دست با و زد یا بوسه سرم یرو

 ؟یدار یفکر چه...بگو_

 :زدم لب یسخت به

 .هیرعلیام و غزاله به راجع_

 .آمدم رونیب آغوشش از و کردم سوءاستفاده غفلتش از من و رفت باال شیابرو یتا کی

 خب؟_

 شرت؟یت و سرد یهوا نیا یتو .شدم رهیخ شرتشیت یقهی به و انداختم نئیپا را سرم

 .شهیم خوب یلیخ بشن کینزد...همبه...اگه_

 :گرفت خود به تعجب رنگ شیصدا

 بهتره گذاشته ریتاث مخت رو یلیخ یکاریب نکهیا مثل اد؟یم رونیب دهنت از یچ یامتوجه اصال ؟یگیم یدار یچ_

 !ینباف همبه پرت و چرت یکاریب از تا شرکت همون یایب فردا از

 .گمیم دارم یچ فهممیم من_

 !جانا باشه خودت الک تو سرت توچه؟ به اصالً متنفره؟ غزاله از یرعلیام یدونیم تو؟ یشد وونهید_

 ...دونمیم_

 کرده؟ ورشکست شبِ هی و یرعلیما کرده؟ کاریچ یرعلیام یزندگ با یدونیم_

 ...آره_

 ؟یاریم در هیچ ها یباز یکول نیا هیچ دردت تو جانا ؟یگیم یچ پس_

 ...نه ایخدا شوم؟ آبرویب من و کند شک نکند .فرستادم رونیب یسخت به را نفسم و زدم زل چشمانش به

 :کنم یمخف را میصدا لرزش کردم یسع

 ست،ین یقبل سابق آدم اون و شده عوض انگار .ستین دهیم نشون که یاون غزاله دمیفهم روزه چند نیا تو من_

 .بخدا مونهیپش

 :دیکش یپوف کالفه
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 تو یچ ستین معلوم خاله، و خط خوش مار هی غزاله مونه؟یپش اون شده باورت نکنه...جَدت جون شو الیخیب جانا_

 !دشهیجد ینقشه حتماً! کرده خودش خام رو ساده توئه ییحرفا چه با و سرشه

 ! شده عوض که من نظر به...ریسم نه_

 :گفتم یسخت به و دادم قورت گره با را دهانم آب! بود سخت دنیکش نفس چقدر

 از اعتماد تونهیم که یکس تنها نظرم به و اعتمادهیب زنا یهمه به غزاله لطف به االن و تنهاست برادرتم...خب_

 .ستغزاله ارهیب دستبه اشورفته دست

 بفهمه یرعلیام اگه یدونیم.کنه جبران بخواد و باشه شده یگیم تو که یهمون و باشه شده عوض که رمیگ اصال_

 که یسر الیخیب جانا.یداشت دست هیقض نیا یتو تو بفهمه مخصوصاً کنهیم کسانی خاک با رو خونه شه؟یم یچ

 !بندنینم دستمال و کنهینم درد

 به ازین کردنش خر یگذاشتم،برا پهنش یشانه یرو را دستم و دمیکش یهوف...اما دانستمیم را ها نیا یهمه

 .داشتم زنانه یهامکر

 "!اطاعت به مجبورم من...توبه ایببخش،خدا مرا ایخدا"

 را انگشتم و گردنش تا آوردم در حرکت به اششانه یرو را دستم و یحرکت چیه بدون گذاشتم گردنش یرو را لبم

 ...کرد تیسرا هممن یها لب به و شد داغ گردنش مک_کم. گوشش یرو دمیکش آرام

 :گفت یمرتعش یصدا با

 ...جانا_

 :شد ناز از پر میصدا

 ره؟یبگ سامون و سر بشه؟ خوشبحت داداشت یندار دوست تو یعنی_

 :کرد اندازم بر اششده سرخ یها چشم با و دیکش یتند نفس

 ؟یکنیم یدلبرم واس و دارم دوستت انقدر یدونی؟ مامجنبه یب انقدر تو یجلو چرا من_

 :گفتم انداخته باال ییابرو با و دمیکش عقب که و اوردیب جلو را سرش خواست و گذاشت لبم یرو را دستش

 ؟یندار دوست_

 :گفت یمعترض و کالفه لحن با و بست چشم

 !جانا_
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 !ریسم_

 :گفت میهالب به رهیخ و کرد باز چشم

 !ندارم یکاف تمرکز االن م؟یکن صحبت بش راجع گهید وقت هی یبرا یبذار شهیم_

 :دادم تکان یمف ینشانه به را سرم

 !شهینم نچ_

 :زد لب تمنا از پر و خمار یچشمان با و کرد لمس را میبازو

 .بعد یبرا باشه ها حرف نیا ؟...میبخواب_

 :گفتم یشاک.منقبض فکم عضالت و شد منجمد میهارگ در خون ریسم با رابطه فکر از

 گم؟یم یچ یدیم گوش اصالً زنم،یم حرف باهات دارم که نیهم هست، خواب از یترمهم یزایچ االن ریسم_

 :گرفت دهن به را گوشم الله و برد فرو گردنم یتو را سرش

 .خوشگلم زن یکرد شروع خودت_

 خواستمینم.توانستمینم یعنی شد،ینم اما...بود بود،سهمش حقش.بود شوهرم! دادم نیپائ یسخت به را میگلو آب

 .خواستمینم را ریسم من...باشم فیکث نیا از شتریب خواستمینم! کند خطور ذهنم به یرعلیام فکر رابطه موقع

 ...ریسم_

 :آورد یفشار رونم به و گرفت گاز را گردنم

 ؟ ریسم جان_

 :کردم بغض

 .شهینم...امانهیماه عادت_

 :گفت نیخشمگ و برداشت گردنم یرو از را سرش

 ست؟ین خوب حالت کل به ای ادیم خوابت ای یاخسته ای یاماهانه عادت ای خوامیم من هرموقع جانا؟ چرا_

 :اشنهیستخت یرو آمد فرود و شد مشت دستم حرص با

 !بدم سیسرو بهت تونمینم دیببخش گهید ؟یخوایم رابطه واسه منو تو مگه !هست که ینیهم_

 :برد باال را شیصدا
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 خانوم نبود، ینجوریا دمید جانارو من که یموقع...اتوبچگانه یرفتارا نیا کن تمومش .اول یپله سر نرو باز جانا_

 !بود بزرگ بود،

 :زدم یپوزخند

 .زدم دلتو حتماً ؟یشد مونیپش هیچ_

 :گرفت قرار کنارش و شد مشت دستش

 !بشه خراب ینطوریا نمونیب یحرمتا خوامینم نگو یچیه سیه_

 :گفتم یمند گله و بغض پر یصدا با

 ...زد سرت به رابطه فکر عیسر گفتم؟ یچ یداد گوش حرفام به اصالً_

 :دیکش داد و آمد فرود تخت یرو مشتش

 ؟یهمفیم ،یکشیم پس هوی بعد...یکنیم کمیحرت ،یکنیم شروع اول خودت نفهم؟ زبون چته چته؟ چته؟ جانا_

 !مرد هی !مردم هی من

 :گفت یحرص...دیچک چشمم گوشه از یاشک

 !زنمیم حرف باهات دارم ؟یکنیم هیگر احمقا مثل خورهیم یتوق به یتق تا چرا_

 ...من...ریسم_

 !بشنوم یزیچ گهید خوامینم کن تمومش بسه باشه،_

 ...ریسم_

 :دمینال.دیکش دراز تخت یرو و نداد یجواب

 !ر؟یسم_

 :داد جواب دلخور

 بله؟_

 ؟یرعلیام و غزاله بهراجع گفتم یچ یداد گوش...که گمیم_

 .دمیکش عقب یکم و کردم نگاهش ترس با...برداشت زیخ سمتم به

 یجا به کنم؟ فکر احمقم تا دو نیا به نمیبش النا .یزندگ تو دارم گور و ریگ خودم کم نا؟یا به یداد ریگ چرا تو_

 !شکرابه رابطمون انقدر چرا کن فکر نیبش نکارایا
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 ...ریسم_

 !سیه_

 :دمیپر میجا از و شد زیلبر صبرم

 .ریبم برو...جهنم به_

 :گفت بود شده سرخ تیعصبان از که یحال در ریسم.شدم دهیکش پشت از شدت با که کمد سمت رفتم

 ؟یگیم یدار یچ یامتوجه جانا شوهرتم من_

 :دمیساب هم یرو را میها دندان

 .کن ولم ریسم من، واسه نکن شوهر شوهر انقدر_

 .کردم باز را کمد در و دمیکش دستش از را میبازو

 !یکنیم یبازلج یدار_

 

 :داد جواب دلخور

 بله؟_

 ؟یرعلیام و غزاله بهراجع گفتم یچ یداد گوش...که گمیم_

 .دمیکش عقب یکم و کردم نگاهش ترس با...برداشت زیخ سمتم به

 یجا به کنم؟ فکر احمقم تا دو نیا به نمیبش االن.یزندگ تو دارم گور و ریگ خودم کم ؟ نایا به یداد ریگ چرا تو_

 !شکرابه رابطمون انقدر چرا کن فکر نیبش نکارایا

 ...ریسم_

 !سیه_

 :دمیپر میجا از و شد زیلبر صبرم

 .ریبم برو...جهنم به_

  کرد.نگاهم میسرخ شده بود  تیعصبان از که یحال در ریسم .شدم دهیکش پشت از شدت با که کمد سمت رفتم

 دم؟یپوشیم راام کد .دمیکش رونیب کمد داخل از را رنگم یآب کت همراه را رنگم یریش یپالتو
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 !سرتق_

 .دمیپوش را بلندم رنگ یریش پالتو یعصبان

 ؟یسالمت به کجا_

 :دمیغر حرص با و زدم زل چشمانش به

 .ستمین تو ریاس من_

 و برد گوشم کینزد را سرش.کرد محصورم و گذاشت کمد یباال را دستانش...کمد به خوردم که داد هولم محکم

 :کرد زمزمه آرام و گذاشت گوشم الله یرو را لبش

 .یریم کجا بدونم دیبا !یزنم شناسنامته، یتو سمما توئم، شیپ من...یمن شیپ نجایا که یوقت تا_

 :چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ و آورد جلو را سرش

 .جانا کن فرو گوشات تو نویا_

 شیها حرف از کدام چیه که بود باخته رنگ چشمم یجلو آنقدر ریسم.داشتم یمعمول حس.شد رهیخ چشمانم به

 :شد حلقه کمرم دور دستش.رفتینم ضعف دلم چیه و کردینم آب دلم یتو قند

 ؟یدیشن_

 :زدم یپوزخند

 .رونیب میریم غزاله با_

 :رفت هم یتو شیها اخم

 .میکرد دعوا باهم تهیعفر اون بخاطر نیبب.ها یشد کیج تو کیج باهاش خوب اون؟ با چرا_

 .کنار برو...ریسم کن ولم_

 .اشیکینزد از...حضورش از شدم کالفه

 .بده منو جواب اول_

 رفتنه؟ کار سر نمای داره؟ اشکال نمیا نکنه هیچ_

 !گهید یبازلج اما ینگرد غزاله با تا سرکار یبر حاضرم من_

 :گفت تنها...رفت کنار و داد تکان را سرش
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 .دیایب زودم جانا، نشه خاموش تیگوش! باش مواظب_

 :گفتم تمسخر با

 !شوهر حضرت چشم_

 :گفتیم مدام و بود یعصبان...میرفت رونیب غزاله با

 ؟یکرد مسخره ؟یکنینم شروع کارو چرا_

 !بگذرم رستم خان هفت رو از دیبا ه؟یآسون کار یلیخ یکرد فکر بذار گریج به دندون.کنمیم و میسع تموم دارم_

 .بزنه هوا رو و یرعلیام ادیب گهید دختر هی کنم صبر.شده طاق ست،طاقتمین میحال صبر من_

 !گذاردیم شعر شیبرا که برده را دلش نفر کی دانستینم گرفت،غزاله دلم

 :گفتم تمسخر با

 !برسونم اری وصال به رو تو که کنم کاریچ کنمیم فکر دارم_

 .کنمیم جدا اری از تورو منم ینتون اگه_

 !بود ریسم...خورد زنگ ام یگوش که نگذاشتم محلش و رفتم یاغره چشم

 :دادم جواب حوصله یب

 بله؟_

 ؟ییکجا_

 .شاپ یکاف...میرونیب غزاله با_

 !میرونیب هم یرعلیام منو...خوبه_

 :زد یبرق چشمانم

 .گذشتیم خوش یلیخ بخدا! اصالً یبود نجایا االن نجا،کاشیا دیومدیم اگه شدیم خوب یلیخ ریسم_

 :گفت یآرام یصدا با

 .کنهیم یتلخ اوقات نهیبیم نویا ادیم یرعلیام االن...که یدونیم_

 ؟یچ که باالخره_

 د؟ییکجا شاپیکاف...شهیم یچ نمیبب_
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 :گفتم و کردم غزاله روبه.کردم قطع را یگوش و دادم و آدرس

 !انیب که دوارمی،امیرسیم اری به یدار کنم فکر_

 !آمدند و

 العمل و عکس تعجب کمال در چون آنجاست هم غزاله دانستیم انگار.درهم یا افهیق با بود، ششیپ هم یرعلیام

 !دتشید یوقت نداد نشان یخاص

 نبود؟ بیعج یکم نیا و هم کنار میرعلیام و غزاله هم، شیپ ریسم و من.نشستند یپرس احوال از بعد

 یرو را دستم.آورد یم در یاشرمانه یب حرکات یرعلیام دنید از هم من قلب و بود من یرو به رو قاًیدق یرعلیام

 .رفت دستم سمت به شان سه هر نگاه .گذاشتم و بود داده قرار زیم یرو که ریسم دست

 :گفتم ریسم به رو یلبخند با و زدم یپوزخند افکارم و خودم به کنم؟ ثابت را یزیچ چه یرعلیام به خواستمیم

 م؟یبد سفارش میبر_

 .زد یخند زهر یرعلیام

 باهم یرعلیام و غزاله اگر دیشا .باشند تنها یرعلیام و غزاله بود نیا هدفم من اما م،یکن صدا را گارسون میتوانستیم

 .کندمیم را عشق نیا گور راحت یلیخ من شدندیم خوب

 :داد یمحکم فشار و گرفت دستانش یتو را دستم کالفه ری،سم میشد دور زیم از ریسم با

 اصالً .بشن کینزد هم به نایا تا یزنیم شیآت و آب به و خودت یدار ینجوریا که ستین مهم ها اونقدر کن باور_

 !جانا ستین مهم

 :کردم فوت را نفسم و آوردم یفشار امقهیشق یرو دست با

 .ندارم جا گهید...میزد حرف یکاف یا اندازه به مروز تروخدا،ا بردار دست ریسم_

 :داد سرتکان سفأت با و دوخت منو به را نگاهش

 کنم؟ کاریچ تو دست از من_

 ٰ  یخنث امیرعلیام و کردیم فیتعر را یزیچ یرعلیام یبرا شتاب با غزاله.آنها به دوختم را نگاهم و نکردم یا توجه

 .نداشتم را طاقتش چه؟ کردنیم ازدواج باهم اگر چه؟ دیبخشیم را غزاله اگر.بود رهیخ زیم به خونسرد و

 .تهم و سر یب یممنوعه عشقه و میآبرو با بود یبد یراه دو.دمیکش یقیعم نفس استرس با و گرفتم دندان به لب

 .بود یحس هر از یخال نگاهش.کرد نگاهم و کرد بلند سر یرعلیام
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 .گرفتیم سفارش که دوختم ریسم به و گرفتم نگاهش از نگاه زدهماتم و نشست تنم به یبد لرز نگاهش یسرد از

 که؟ یدار دوست دادم سفارش نسکافه اتواسه .بزنن و حرفاشون تا میبد لفتش کمی دیبا البد_

 انداخت؟یم راه دادیب و داد و کردیم رم دیدیم را غزاله تا که بود،او آرام آنقدر یرعلیام چرا...بودم جیگ

 :دادم جواب حواسیب

 .یمرس خورمیم_

 .خورنیم یچ دمینپرس که یکرد عجله انقدر_

 :کردم تر زبان با را لبم

 داره؟ دوست یچ یرعلیام...خب_

 :گذاشت شخوانیپ یرو را منو

 .هیبستن عاشق_

 :گفتم هوایب و آوردم لب به یلبخند و شد گرد چشمانم

 !هیزهرمار اخالقش انقدر که داره دوست تلخ یقهوه کردم فکر من_

 :گفت یآرام یصدا با و دیخند آهسته

 .دهیم جونشم یفرنگ توت یبستن واسه! ها گفتم یچ یارین روش به_

 :کرد اخم بالفاصله ریسم که دمیخند یبلند یصدا با و کنم مهار را امخنده نتوانستم

 !کننیم نگاهت دارن همه بخند آروم_

 :گفت اخم با او و شد جمع امخنده

 .امیم کنمیم تلفن هی من نیبش برو_

 !باشد رفته یدستشوئ به که زدم حدس و نبود غزاله.شدم روانه زیم سمت به و دمیکش یآه

 از را امیگوش و نشستم شیروروبه! بزنم صورتم به یتفاوتیب ماسک کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس استرس با

 .شدم آن با رفتن ور مشغول و دمیکش رونیب بمیج یتو

 :گفت یآشکار حرص با.کرد کج را سرش و داد هیتک یصندل به یرعلیام

 شد؟ تموم کِرِت و هِر_
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 گفت؟یم ریسم با را میها خنده.شد گرد چشمانم

 :کرد نگاهم بند را اشیعصبان چشمانم و فشرد همبه را شیها دندان

 شه؟یم مزاحمت خاستگارت یگفت ریسم به_

 :گفتم رتیح با.آمدیم رونیب حدقه از داشت چشمانشم واقعا بارنیا

 ...که واقعاً! یگینم یچیه بهش بخونم شعر اتواسه اگه یگفت خودت_

 !بود بهانه دنبال انگار،.دوخت پنجره به را نگاهش و کرد مشت را دستش حرص با

 د؟یخندیم دیداشت یچ واسه_

 :گفت یعصب یخنده با و دیکش یقیعم نفس.کرد شتریب را رتمیح اش،گرفته یصدا

 .نیا از بهتر یچ! دیشد خوب باهم پس...خوبه یلیخ نیا! خوبه_

 !نبود خنده به هیشب که یاخنده...گرفت شدت اشیعصب یخنده

 !گرفت آتش وجودم که کرد نگاهم نیغمگ آنقدر.شدم الل نگاهش دنید با.زد زل چشمانم به و چرخاند را سرش

 یسنگ وارید کی یتو"

 رنیاس پنجره تا دو

 تنها تا دو خسته، تا دو

 "من شونیکی تو، شونیکی

 :گفتم و کردم بغض

 ؟یستین دلخور دستش از گهید ؟ینکرد یتند غزاله به گهید چرا_

 :کرد زمزمه نیغمگ و شد رهیخ چشمانم به رمقیب و خسته

 ؟یدیخندیم ینطوریا چرا تو_

 اههیس سنگ از وارید"

 خارا سخت و سرد سنگ

 ییصدا یب مهر زده

 "ما یخسته یلبا به
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 :گفتم لب ریز و شد شتریب بغضم! شده مات من یبرا دادیم یمعن هزار حرفش

 .میزدیم حرف تو یدرباره میداشت_

 میبجنب که میتونینم"

 وارید ینیسنگ ریز

 تو و من عشق همه

 "دارید یقصه هست، قصه

 و شد ترمشت اش،شده مشت دست.شد رهیخ نشیغمگ صورت یتماشا به و شد چشم تن همه و بست را چشمانش

 :گفت

 .ستمین چکسیه یایرو آدم من_

 بوده فاصله شهیهم"

 تو و من یدستا نیب

 گذشته یتلخ نیهم با

 "تو و من یروزا و شب

 شیگلو بیس و دیکش یقیعم نفس.خورد قِل ام گونه یرو و دیچک اشکم.دمیخند صدا با و دیلرز بغض از امچانه

 .شد جابهجا

 ستین ما نیب یدور راه"

 ادهیز نمیا باز اما

  تو و من وندیپ تنها

 "باده مهربون دست

 :گفت یدار خش یصدا با لب ریز

 ...نشود نیدیب و ندیبب را تو که آن کافرست.مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از_

 ...ستینگر ام زدهرتیح چشمان به و کرد باز را چشمانش

  میبمون ریاس دیبا ما"
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 میریاس تا میهست زنده

  مرگه ییرها ما واسه

 "میریمیم میبش رها تا

 نکند! دندیدینم را یزیچ چشمانم...دندیشنینم را زیچ چیه میها گوش .رفت یاهیس چشمانم و دیلرز وجودم تمام

 باشم؟ مرده

 شه خراب وارید نیا یکاشک"

 میریبم هم با تو و من

  گهید یایدن کی یتو

 میریبگ همو یدستا

  دلها یتو اونجا دیشا

 نباشه یزاریب درد

 هاشون پنجره ونیم

 "نباشه یوارید گهید

 :دیدزد را نگاهش و گرفت یصندل از را اشهیتک

 !یکرد نگاه مویاستور دمید_

 درد بغضم.شد فشرده آهش، کی با هنگونیا که مکند را قلبم گور من و دیکش آه.شدم اشرهیخ دهیبر نفس و بستم خی

 .دمینفهم چیه و بودم مبهوت و مات.دادیم جِر را میگلو داشت و کردیم

 ...او از بدتر من و زدیم فسن_آشفته،نفس و کالفه.داد هیتک زیم به را آرنجش و گرفت دستانش انیم را سرش

 گاریس از یقیعم کام و زد آتش یگاریس و زد چنگ را شیموها !میکردیم فرار گرید کی به نگاه از دو هر

 .شدم دفن بار هزار من و خورد نیچ چشمانش یگوشه و شد جمع چشمانش...گرفت

 او گرفتمیم قرار دستانش انیم و شدمیم گاریس کاش گرفت، فرار را وجودم تمام حسرت من و زد یقیعم پوک

 یکاف من یبرا شیهالب یگرما...شومیم تمام و سوزمیم دستانش انیم که نبود مهم گرفت،یم کام و زدیم پوک

 !بود

 :گفت یاگرفته یصدا با و کرد خاموش یگاریس جا یتو را گاریس عیسر یلیخ که کردم یاسرفه
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 !یحساس گاریس یبو به نبود حواسم_

 :گفت یگاریس جا به رهیخ و دیمال دست با را لبش یگوشه

 کشه؟ینم گاریس ریسم که نهیهم واسه_

 :دوختم زیم یرو یها شمع به را نگاهم هم من

 .ستین گاریس اهل اصالً ریسم_

 !خورد چیپ هم به دلم چگونه دینفهم و دیخند.دیکش ششیرته به یدست و دیخند آرام

 :گفت و شد کینزد زیم به گذاشتیم بشیج یتو را اشیگوش که یدرحال غزاله

 .زدمیم حرف دوستم با داشتم کردم رید کمهی دیببخش_

 !زد یپوزخند یرعلیام

 .کرد یعذرخواه و آمد ریسم هم بعد یقهیدق چند

 :سپردم گوش ریسم یصدا به و خوردم را امنسکافه از یقلپ من و شد دهیچ زیم یرو هاسفارش

 !دمیکشیم رو قوام ینقشه داشتم اومد بار به مکافات هزارتا، شکست امیت کش خط امروز_

 به را عکسمان اما کردیم یعصبان را او یعموم یفضا یتو بلندم یخنده یصدا .رفت ریسم یسو و سمت به فکر

 اما بدهد همه به را اشیرنگ چشم زن پُز داشت دوست چرا؟ واقعاً! گذاشتیم اشتراک به یمجاز یفضا یتو یراحت

 .ابانیخ یتو هم آن بپوشم روشن رنگ دادینم اجازه

 :گفت غزاله که فشردم دستانم یتو را نسکافه وانیل غم با

 .میبخور اونجا شامم ملّت؟ پارک میبر دیموافق_

 .شدیم محسوب هم یباز شهر ییجورا کی بود، همدان پارک نیتر رینظیب ملّت پارک

 احساس .امنشسته مکتین یرو ریسم کنار که دم،ید پارک یتو را خودم آن کی که بودم سردرگم جیگ آنقدر

 .دارد مرا حال هم یرعلیام کردمیم

 .چرخدیم اطرافش مدام غزاله و کردیم دود گاریس ما از دورتر یرعلیام

 !بیعج...یرعلیام نیا است آرام بیعج

 ؟..جانا_

 .شدم رهیخ ریسم به
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 ؟یشد عاشقم یک تو_

 و ستمین و نبودم عاشقت!نشدم عاشقت چوقتیه من ریسم خت،یر فرو درونم یزیچ و شد منقبض فکم عضالت

 .شد نخواهم

 !دونمینم_

 :گفت جانیه با

 ؟یبش استخدام که ما شرکت یبود اومده مصاحبه یبرا روز اون ادتهی_

 از روز آن من و گرفتیم قلوه و دادیم دل زن یها مهندس از یکی با داشت موقع همان.زدم یپوست ریز پوزخند

 .دیآیم بدم مردها نگونهیا از چقدر که گذشت ذهنم

 .آره_

 .شدم عاشقت زمان مرور به بعد اما...یبود بود،خوشگل اومده خوشم یلیخ افتیق از روز اون_

 ...شدیم ریس ازم زود یلیخ دادمیم مثبت جواب ریسم شنهادیپ به ها موقع آن اگر دیشا

 :گفتم حوصله یب من و گرفت عمق لبخندش

 !کردم حفظشون یگفت بهم نارویا بس از دوباره، نکن شروع تروخدا ریسم_

 حرف و غیج یصدا...پارک یجا نیتر خلوت قسمت به .رفتم یسمت به و شدم بلند میجا از شد خشک که لبخندش

 تا دمیکش قیعم نفس چند.بستم را چشمانم و زدم هیتک یوارید به.کردیم شتریب را دردم سر ها بچه و مردم زدن

 داشتم دوست مثالً.ماند میبرا ها حسرت همان شدم بزرگ تا...داشتم هارا زیچ یلیخ حسرت بودم که بچه.شوم آرام

 .باشم بمیج نگران آنکه بدون...دیخر بروم

 مرا یهاعقده و ها حسرت تمام ریسم با ازدواج قطعاً.بخواهد خودم یبرا باشد،مرا داشته دوست مرا باشد نفر کی

 .کردیم برطرف

 ردمکیم فکر که یزیچ آن چوقتیه ما، اکنمیم دیخر راحت الیخ با و ستمین بمیج یتو پول نگران گرید االن

 .ختیر همبه را امیزندگ تمام و آمد نفر کی...! نشد

 میبرا شوم خالص اسارت نیا از که نیهم.طورهمان هم ریسم یها دارم دوستت...میبرا ستین مهم پول گرید االن

 !ستیکاف

 .شدم رو به رو یخی و سرد چشم جفت کی با ناگهان که کردم باز را میها چشم و دمیکش یآه
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 نگاه زود چقدر.بود گرفته مشتش یتو را شالم دستش بدهم،با شیبرا را میایدن بودم حاضر که چشم جفت کی

 !بود کرده عوض یسرد با را نشیغمگ

 .دادم قورت را دهانم آب

 !خواهمینم خدا از زیچ چیه گرید..دهم گوش را شیها نفس یصدا کنارم،...باشد نجایا فقط

 ...کرد تر زبان با را لبش

 ...افتاد آب دلم

 احمقم؟ من یکنیم فکر_

 :شدم رهیخ اشیداشتن دوست شیر ته به

  ؟یکنیم فکر یچ دونم،خودتینم_

 ...بود شده برپا زلزله دلم یتو .گذاشت گوشم کنار درست وارید یرو را چپش دست و زد یپوزخند

 :کرد زمزمه یبم یصدا با

 ...بده گوش_

 نفسم و رفت ضعف دلم فقط.دمینترس بارنیا یول کرد، امحواله را ترسناکش یهانگاه آن از...شد رهیخ چشمانم به

 .اُبهت همه نیا از گرفت

 :کرد زمزمه

 باشه؟ نکن، دخالت گهید میزندگ تو_

 آتش و شدش پخ صورتم یتو حرارتش از پر یها نفس...کرد ترکینزد را سرش افتاد، شمار به میها نفس

 !بکشم نفس توانستمینم گرید.گرفتم

 .بودم دارش تب و سوزان یهانفس جیگ فقط...بودم چشمانش مات فقط

 :گفت آرامش با

 !من شیر به یببند رو غزاله یخوایم دونمینم من نکن فکر_

 :زد یپوزخند

 چرا؟_

 .بودم عطرش مست و بود افتاده کار از امیمغز یها سلول کامالً...کردینم یاری زبانم
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 .بده جواب_

 .شدمیم هوش یب داشتم افتاد، هم یرو میها پلک

 گه؟ید نکن یفضول نگفتم من چرا؟ بگو بده جواب_

 :دیغر

 ...کن نگاه چشمام به زنمیم حرف باهات دارم یوقت_

 .بود حرام او چشمان در کردن نگاه! شدینم...توانستمینم

 :دیکش ینفس نیخشمگ

 با یباز کن فرو گوشت تو خوب نویا اما...هیچ قاًیدق کارا نیا از قصدت دونمینم .رمیم و زنمیم حرفامو خب، لیخ-

 !یرنگ چشم باش مراقب داره، عواقب من

 ...رفت و برداشت وارید یرو از را دستش

 ...بود مانده جا تنم یرو عطرش یبو...کردم باز چشم

 !بودم باخته را یباز نیا من

 !کنمینم حساب میجاچیه به را شیکارها تمام که دانستینم و بود نیسنگ سر...زد میصدا مادرجون روز آن یفردا

 ؟یدونستیم رهیسم تولده_

 :گفتم متعجب

 .نه_

 :زد یپوزخند

 داره امبچه رم،یبگ واسش مفصل تولد هی خوامیم باشه؟ شیدوم نیا که یدیم تیاهم شوهرت به یک تو آخه_

 !شده تموم گهید که محرمم.سال نه و ستیب شهیم

 :گفتم تفاوت یب و انداختم باال یا شانه

 !یسالمت به خب_

 نرفته ادتی که نویا یکن خوشحال رمویسم که یریگیم پول تو ؟یکرد فکر یچ واقعا! دختر نکن اموونهید جانا_

 هوم؟

 .زد یروزیپ لبخند دید که را امشده پنچر افهیق
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 التماساتو؟ خودتو؟ ال رو؟حیسم حال روزو؟ اون رفت ادتی ؟یچ برم اگه_

 :دیغر حرص با و کرد بسته و باز را چشمانش

 !باشه_

 :دیکش یپوف او زدم یپوزخند

 .کنمیم خواهش...نکن خرابش ،یگرفت واسش تو و تولد نیا کنه فکر ریسم خوامیم...جانا_

 !بود کرده ریش مرا.بود کرده یقو مرا یرعلیام عشق دیشا.دادیم دستور.کردینم خواهش هاقبل

 !قبوله یکنیم التماس که حاال باشه_

 :گفت و زد یبرق چشمانش است ریسم تولد شب فردا دیفهم که غزاله

 ...شمیم کینزد یرعلیام به شتریب ینطوریا.شهیم جور داره یجورنیهم خودش ها تیموقع !خوب چه_

 :برداشت زیم یرو از را الکش و شد ترضیعر لبخندش

 یدلبر اشواسه خوب خوامیم نه،ینب و یکس چشمش من جز که کنم خوشگل یجور بپوشم لباس یجور خوامیم_

 .کنم

 !زدم یزهرخند من و

 .بود گذاشته تمام سنگ مادرجون...شد آماده یزدن بهم چشم ها کار همه

 .شربت و وهیمهزار جور  غذا، جور هزار

و چشمشان را کور  ببند را همه دهان خواستیم یقول به.را شانیها لیفام تا ریبگ شرکت از بود، کرده دعوت را همه

 کند.

 لبخند و ودمبیم کنارش ریسم زن عنوان به یمهمون آخر تا دیبا چون...بودم یباز شب مهیخ عروسک که هم من

 !ریسم کنار در خوشبختم چقدر من که یوا...احمقانه یلبخند.زدمیم

 !بود آماده یآماده شوم، داخل داد اجازه که زدم مهسا اتاق در به یاتقه

 :گفت متعجب دنمید با.داشت غم چشمانش اما.دیرخشدیم رنگش بنفش لباس یتو و بود شده بایز یلیخ

 ؟ینشد آماده هنوز تو داداشزن_

 .ستین یاعجله شمیم_

 .رسنیم مهمونا گهید ساعت دو_
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 .حاال خب شمیم آماده مریم االن_

 .شد شیهاگوشواره بستن مشغول و زد یکمرنگ لبخند

 !ادیب نشه بلند هووی ریسم...گمیم_

 !میکرد هماهنگ باهاش ششهیپ یرعلیام راحت التیخ نه_

 :دادم قورت را دهانم آب

 اونجاست؟ هم یرعلیام مگه_

 :داد جواب و بست هم را گرشید یگوشواره

 .آره_

 !تولده دونهینم البد گفتم ست،ین داشیپ روزه دو آخه کردم تعجب_

 :کرد نگاهم تعجب با

 .هست که یرعلیام_

 دمش؟یند من چرا پس_

 :گفت و دیکش یدست شیموها به و ستادیا اتاقش ئینهآ یجلو

 .رهیم اونجا ست،ین و زنهیم بشیغ که ییروزا اون داره، اتاق هی...کاجا اون پشت اطیح ته_

 :طرفم برگشت

 اد؟یم همب یاقهوه رژ داداشزن_

 !رفتیم آنجا به یرعلیام پس

 :زدم یلبخند

 .ادیم بهت خوبه_

 :مهسا سمت برگشتم عیسر و افتاد ادمی یزیچ که کردم حرکت در سمت به

 ؟یراست_

 .کرد نگاهم

 خبر؟ چه یدار دوسش یلیخ که پسره اون از_
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 :دادم تکان یسر.شد پر اشک از چشمانش

 .کنم ناراحتت خواستمینم متأسفم_

 :گفت یبغض پر یصدا با

 .ستین مهم_

 .یبرس یاجهینت هی به دوارمیام_

 :زد یپوزخند

 .برسم یاجهینت به بشه عمرا دارم من که یا خانواده نیا با_

 به تا چرا.بود شده گفت،یم مهسا که یاتاق آن ریدرگ ذهنم...رفتم خودم اتاق به و شدم خارج اتاقش از و کردم یپوف

 بودمش؟ دهیند حال

 !بودم ریسم مال من امشب.کنم فکر یرعلیام به دینبا...باشم آرام دیبا نکنم، فکر زیچ چیه به کردم یسع

 خواستمیم هم من امشب دیشا.نشستم توالت زیم یرو.برسند سر ها مهمان بود ممکن آن هر...گرفتم دوش عیسر

 !باشم تک

 رخ به بهتر را تراشم خوش یها گونه گونه رژ.کردم معمول حد از تر درشت را چشمانم ملیر با زدم، که را پودر کرم

 یب چشمانم رنگ.دمیکش چشمانم یتو رفتن کلنجکار یکل از بعد.کردم یمکث...سرمه طرف رفت دستم .دیکشیم

 .دیدرخشیم چشمانم و شدند رینظ

 ...کردم باز را میموها کش

 !دمشیپوش...زدیم چشمک یبدجور میبایز رنگ قرمز بلند لباس! باشد باز میموها خواستمیم بارنیا شهیهم برخالف

 .بردم لذت خودم دنید از

 قرمز الک و کردم پا به را رنگم یمشک بلند پاشنه یهاکفش...بود داده من به یخوب افهیق خدا که شکر را خدا باز

 !لب رژ بود مانده...زدم یرنگ

 .کردم انتخاب نیآتش قرمز تمام، یسخاوتمند با هم آن که

 !بکشم یرعلیام رخ به را امییبایز خواستمیم هم من دیشا...بودمیم چشم یتو یبدجور لباس و شیآرا آن با

 به یقر.موشکفانه و قیدق را میپا تا سر کند، نگاهم تا کرد وادار را غزاله کفشم تق_تق یصدا...آمدم نیپائ ها پله از

 :گفت و داد گردنش و سر
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 !یحاج عروس هایخوشگل توئم_

 .دیلرز وجودم بندبند ردیبگ را غزاله چشمش یرعلیام نکهیا فکر از...بود شده بایز اوهم

 .خورده موش زبونتو_

 خشک لبخندم یمحسن خانم دنید با.شدیم شلوغ داشت خانه و دنیرس هم هامهمان کم_کم .نگذاشتم محلش

 .نداشت من از یخوش دل اوهم رازیش سفر از بعد انگار.شد

 غزاله؟_

 :زدم یااشاره یمحسن خانم به دست با آرام، و نامحسوس که کرد نگاهم یسوال

 .یبردار راهت سر از و اون اول دیبا.ستین لیمیب بهش همیرعلیام ه،یرعلیام عاشق ؟ینیبیم رو زن نیا_

 :رفت باال شیابروها

 !نداره بر دهنش از تر گنده یلقمه گهید و بره و کولش رو بزاره دمشو که کنم کاریچ دونمیم...کرده غلط_

 گفت چه یمحسن خانم به غزاله دانمینم بعد قهیدق دو.بودم شده بدجنس چقدر بود، گرفته ام خنده.رفت طرفش به

 :آمد سمتم به باز شین با غزاله.کرد ترک را خانه ظیغ با و شد سرخ تیعصبان از که

 !کارش یپِ رفت نمیا_

 :گفتم عمل سرعت همه نیا از متعجب

 شد؟ سرخ ینجوریا که یگفت بهش یچ_

 .میرعلیام نامزد من دیفهم یوقت بود یدنید افشیق اما..حاال_

 :گفتم یحرص و شد خشک لبخندم

 !ینشد نامزدش که هنوز_

 !یکن کمکم دیبا که البته .کنهیم چه غزاله نیبب کن نگاه و نیبش فقط تو م،شیم االنم بودم، که نامزدش_

 :گرفت میجلو را شربت وانیل

 .شهیم چروک پوستت بخور حرص کم بخور نویا_

 سرسام یقیموس یصدا و بود شلوغ یلیخ خانه .آمد یم ریسم گرید قهیدق پنج .شدم دور غزاله از و دمیکش یهوف

 .بود آور

 :گفت عیسر و آمد کنارم مادرجون
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 نشه پاک لبات رو از املحظه هی لبخند .ها یارین در یباز خنگ! کن بغلش اومد که عدب در، کنار برو...اومد ریسم_

 !جانا

 :دیگز را اشزده رژ یهالب و شد یعصب.کردم نگاهش ساکت

 .گهید برو یکنیم نگاه و من بِر و بِر چرا دِ! بگم بهت دیبا من نارمیا_

 .دیخواب کم_کم ها صدا و سر و شد قطع یقیموس یصدا

 یجلو هم نیرحسیام و مهسا غزاله،...بود گرفته فرا را جمع تمام ،سکوت دمیکش یقیعم نفس و ستادمیا در یجلو

 .بودند ستادهیا در

 ...شد باز در باالخره

 "مبارک تولدت" لیس و رفت هوا به ها غیج و دست یصدا شد خانه وارد که ریسم

 سمتش به سست یها قدم با ناچار.داد هولم ریسم طرف به مادرجون .گذراندیم نظر از را همه مبهوت و مات ریسم

 !کردم بغلش مادرجون، یگفته به من و شد شتریب بهتش دنمید با .رفتم

 :گفتم آرام گوشش در و کردم بغلش

 .زمیعز مبارک تولدت_

 :کرد زمزمه یخوشحال یصدا با.شد شتریب ها غیج و دست یصدا

 ...جانا_

 یتلخ لبخند.کردیم نگاهم و بود داده هیتک در به که خورد یرعلیام به نگاهم...شدم رهیخ رو به رو به و زدم لبخند

 .کردم حس یخوب به را اشیتلخ که تلخ آنقدر...زد

 .کرد بسته و باز بار چند را خونش رنگ به یها چشم و کرد باز را کرواتش یگره و برد دست

 که اشآشفته نگاه...دشیسف رهنیاش،پ.یمشک شلوار و کت به شدم، رهیخ یرعلیام به و بیرون آمدم ریسم آغوش از

 .شدمیم قبل از تروانهید من و دیلرزیم چشمانش مردمک.نشود رهیخ لباسم به کردیم یسع

 یقلب با بودم،رفتم ریسم مال چون نبود،رفتم من سهم یرعلیام چون رفتم...رفتم ریسم همراه به و شد دهیکش دستم

 !بود او یبرا که

 .کردیم یمختصر یپرس احوال و سالم یراض و خوشحال ریسم.میرفت هامهمان یسو به ریسم با

 لباس تا اتاق بردم را ریشدند،سم رقص و زدن حرف مشغول شدند متفرق کم_کم همه و شد پخش یشاد آهنگ

 .کند عوض را شیها
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 به و کرد حلقه کمرم دور را دستانش ریسم.خوردم وارید به و شد دهیکش خشونت با دستم بستم را اتاق در کهنیهم

 :دمینال.بود نوسان در لبانم و چشمان نیب سرخش چشمان.دیچسب من

 .ریسم_

 :زد لب

 ...خوبه ینکن اموونهید_

 گردنم یرو را لبش.کردم بغض و شد بسته چشمانم.کرد دنمیبوس به شروع خشونت با و گذاشت لبم یرو را لبش

 .شد فشرده شیهاپنجه انیم کمرم و گرفت او از یگاز ولع با و گذاشت

 !میکن معطلشون بخدا زشته منتظرن نیپائ مهمونا ر،بسهیسم...ریسم_

 :زد زل لبانم به خراب یحال با

 !مهمونا پدر گور_

 رونیب حلقومم از داشت قلبم بزنم، پسش کردم یسع.کرد نوازش را کمرم پشت داغش دستان و دیبوس را لبم گوشه

 .زدیم

 .ریسم_

 که آمد یم در اشکم داشت گرید.زیر یها بوسه به کرد شروع...گردنم یتو را سرش و برد فرو میموها یتو را دستش

 :خورد در به یاتقه

 ن؟یاینم داداش_

 آمدم، رونیب ریسم دستان ریز از و شمردم متیغن را فرصت! بود آمده مهسا که خوب چه دم،یکش یراحت نفس

 .دیلرزیم میپاها و دست

 .بپوش و تخت رو گذاشتم که یشلوار و کت اون...اون ریسم_

 :بردم باال را میصدا و

 !میایم االن مهسا_

 خمار چشمانش و بود نشسته اشیشانیپ یرو عرق...برد فرو شیموها یتو را دستش و دیکش ینفس کالفه ریسم

 :کرد زمزمه و شد من یرهیخ.بود

 شه؟یم شب آخر یک_
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 به و رفتم توالت زیم سمت به و زدم راه آن به را خودم.کرد فرار شدینم گرید امشب...شدم سست و ختیر قلبم

 :دادم تذکر.شدم رهیخ نهئیآ

 !کن عجله ریسم_

 .خوشگلم زن یمرس. شدم ریغافلگ واقعا بود، یخوب زیسوپرا_

 :گفت که کردم دیتمد را امگونه رژ.کردم پاک را بود شده پخش لبم دور که یرژ دست با و زدم یرنگ کم یلبخند

 لباس و سرمه اون از اگه البته .جانا ستین مناسب اصالً مرد همه نیا ونیم امشب، یمهمون واسه...رژ اون ضمن در_

 !میریبگ فاکتور و قرمزت

 :کردم کج را سرم و کردم حلقه گردنش دور را دستانم...رفتم طرفش به

 هوم؟ ،یکن خراب مسخرت یرایگ با و امشب که یخواینم...ریسم_

 :گفتم معترض و دمیکش عقب که آمد جلو یکم سرش و شد رهیخ لبانم به

 !کن عجله ریسم_

 .گرفت دستم از منگ و جیگ دادم، قرار شیجلو را شلوار و کت

 میبرا واقعا! میبود داماد عروس انگار !غیج و دست یصدا هم باز.میآمد رونیب دست یتو و دست شدنش آماده از عدب

 !دمشید گشتم، یرعلیام دنبال چشم با میآمدیم ها پائینپله از یوقت.بود مسخره

 .بود انداخته نیپائ هم سرش و بود شراب جام دستش یتو !غزاله کنار

 .کردم فرو دستم کف یتو را بلندم یهاناخن و بستم را چشمانم .نکرد بلند سر هم ها غیج و دست یصدا با یحت

 "ایب خودت به...ییایحیب چقدر تو باش آروم جانا"

 .میآمد نیپائ ریسم با و زدم یلبخند

 .کنهیم تمیاذ بلند پاشنه یکفشا م؟ینیبش میبر ریسم_

 مادرجون که نکنم نگاه آنجاست یرعلیام که یقسمت به کردم یسع و کردم فوت را نفسم...مینشست و داد تکان یسر

 !زد را چشمم کتش یهاسنگ برق هم دور همان از که بود کرده تنش یدوخت خوش شلوار کتک.آمد

 .دارم کارت ایب قهیدق هی مادر ریسم_

 نفس و بستم چشم...میها الک به شدم، رهیخ میها ناخن به هم من .رفت مادرجون همراه به و شد بلند جا از ریسم

 .دمیکش یقیعم
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 را جامش و خورد را شرابش از جرعه کی.دمید کنارم را یرعلیام کردم باز که چشم کردم، حس کنارم را یکس حضور

 :گفت یدارخش یصدا با و شد رهیخ چشمانم به و دیکوب باًیتقر زیم یرو

 م؟یبرقص_

 !زیچ همه یبابا گور.دادم قورت گره با را دهانم آب

 شیصدا که زدیم تند آنقدر قلبم.میکرد حرکت رقص ستیپ سمت به شانه به شانه...شدم بلند جا از و دادم تکان سر

 .دمیشنیم را

 .شد کپ میهاگوش و شد سرد دستانم...افتاد کار از مغزم...شد حلقه کمرم دور دستش

 ...داغ_داغ بود، داغ...شد حلقه گردنش دور دستانم

 .میخورد تکان آهنگ با هماهنگ.دیکش سوت سرم

 .یرعلیام و بودم من...نبود مهم چکسیه...نبود مهم زیچ چیه گرید

 .اشگرفته خون به و تاب یب نگاه و بودم من

 باهات موندنم نکهیا با"

 باد به دهیم منو عُمر

  که یهست یاشتباه تو

 "نداد انجامت شهینم

 و خوردیم تکان حالش یب لبان و بود چشمانم قفل چشمانش...رفتم فرو بغلش یتو دوباره و میخورد یچرخ

 !دیبگو یزیچ خواستیم

 عشق از یعشق،وا از یوا"

 عشق از عشق،اَمون از یوا

  لیدلیب که آدم تا دو

 بشن گهیهمد عاشق

 "بکشن خط عشقشون رو لیدلیب که ادیم روز هی

 دوستش چقدر گفتمیم شدیم کاش.کرد پر را وجودم عطرش یبو و دیلرز گذاشتم، پهنش یها شانه یرو را سرم

 .دارم
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 ؟یباش شوهرت برادر بغل بود گناه.افتاد شمار به میها نفس و آغوشش در شدم لِه من و شد تنگ دستانش حصار

 بودن؟ او عاشق بود گناه

 رسهینم داره دوست که یزیچ به شهیهم آدم"

 "!مشخصه اولش از ها قصه یبعض آخر

 ...میخورد یچرخ دوباره

 .کرد شل را دستانش حصار او و دیچک چشمم گوشه از یاشک...زدیم یدیسف به شیهالب و بود آلود خون چشمانش

 همش من ضعف نقطه رو"

 ذارهیم پا تو غرورِ

 خوب یول زمیریم همبه

 نداره یبیع ییتو چون

 رسهینم داره، دوست که یزیچ به شهیهم آدم

 مشخصه اولش از ها قصه یبعض آخر

 عشق از یعشق،وا از یوا

 "عشق از عشق،اَمون از یوا

 ؟ جانا_

 .شدم رهیخ ریسم به و گرفتم امزده الک یها ناخن از چشم زده بهت

 ؟یشد غرق ینطوریا که یکنیم فکر یچ به زنمیم صدات دارم ساعته دو_

 !آمدم خودم به آن کی و خوردم یاکهی

! واشی_واشی شدمیم وانهید داشتم !من یخدا دم،یرقصیم یرعلیام با امیلعنت الیخ یتو و کردمیم فکر داشتم

 !کن تمامش ندارد دنیکش نفس اقتیل گناهکارت یبنده نیا اصالً؟ یکشینم مرا چرا ست؟یعشق چه نیا ایخدا

 :گفت تعجب با

 ؟یخوب_

 .آوردم در حرکت به را مازده خی دستان و دمیکش یآه بود، شده خشک میگلو
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 .خوبم...خوبم_

 ده؟یپر رنگت چرا ،یستین خوب نه_

 .خورده کِرم من دمیرقصیم میاهایرو مرد با المیخ یتو چون بود؟ دهیپر رنگم چرا

 :کردم مهار را لرزانم نفس

 !ستین یزیچ هیگشنگ از دارم ضعف کمی فقط خوبم،...ریسم خوبم_

 :دیکش درهم ابرو

 ؟ینخورد نهار_

 .نه_

 :دیکش و گرفت را دستم

 .شو بلند االی_

 ر؟یسم یکنیم کاریچ_

 :میرفت آشپزخانه به

 ! ینکرد ضعف شتریب تا بخور یزیچ هی_

 .ستین الزم ارنیم و شام گهید ساعت مین تا ریسم_

 :گفت بود مدهآ امشب، یبرا که یخدمتکار زن به و نکرد یاتوجه

 د؟یاریب یزیچ هی امشب یغذا از شهیم_

 .نداشت یادهیفا ریسم با مخالفت .دمیکش یپوف و نشستم یصندل یرو...داد تکان سر عیمط زن

 :گفت و زد یابوسه سرم یرو مهربان ،ریسم.گرفت قرار میجلو ییغذا ظرف

 .امیم االن ممن...بخور_

 .رفتند رونیب آشپزخانه از زن همراه که دادم تکان یسر

 و بود خشک! آمدینم خوشم کباب جوجه از ادیز .گذاشتم دهانم یتو را غذا از یقاشق و دمیکش یقیعم نفس کالفه

 .دادمیم جان یلیچ و چرب یدهیکوب یبرا برعکس .رفتیم نیپائ گلو از زور به



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

329 
 

 شد آشپزخانه وارد باعجله زد،که خشکم یرعلیام دنید اب .شد آشپزخانه وارد یکس که دادم هیتک یصندل به را سرم

 .کرد قفل و بست را در و

 !نبود الیخ گرید ربانیا...دمیپر جا از زده وحشت

 یکمرنگ پوزخند .انداخت ینگاه امزده وحشت افهیق به و آمد جلو او و شد گرد چشمانم آورد، در تنش از را کتش

 !بست نقش لبش یرو

 :زد یترسناک لبخند و نشست مقابلم یصندل یرو

 !نترس_

 :گفتم ترس با و شدم ولو یصندل یرو و شد سست میزانوها

  ؟یکرد قفل درو چرا_

 .نشه مزاحم یکس نکهیا یبرا_

 ...آورد رونیب بشیج از یاورقه خونسرد_خونسرد او اما شد شتریب ترسم .انداختم ینگاه سرخش چشمانم به

 :کرد زمزمه و شد رهیخ چشمانم به.انداخت باال را راستش یابرو و داد هیتک یصندل به

 .بدم دستش از خواستمینم_

 داشت؟ جا چقدر کراوت کی.کرد شلش یکم...کراواتش سمت رفت دستش

 !انداخت ینگاه منگم و جیگ افهیق به و دیکش رونیب کتش بیج از یمداد و گرفت شیجلو را کاغذ

 یاجزا تک _تک یرو خمارش چشمان...شد امرهیخ دوباره و دیکش یزیچ کاغذ یرو و کرد اخم یخاص ژست با

 تا زدم چنگ یزیروم به دست با و شد داغ میهاگوش کرد، یطوالن مکث دیرس که میهالب به...خورد چرخ صورتم

 .وفتمین پس

 :گفتم خوردیم موج وضوح به میصدا یتو که یلرزش با و کردم مهار را امافتاده شمارم به یهانفس

 ؟یکنیم کاریچ هست معلوم چیه_

 :زد پلک نرم

 !شیه_

 .دمیلرز خودم به

 .بخوانم را ذهنش توانستمیم کاش...کرد نگاهم کالفه و دیکش یزیچ دوباره و شد رهیخ کاغذ به
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 پشت به یدست حال آشفته...کرد پرت زیم یرو و کرد مچاله را بود دستش  در که یکاغذ...شد بلند شیجا از یعصب

 .دیکش گردنش

 به یدست و انداخت زیم یرو و کرد مچاله را بود دستش که یکاغذ.دیکوب یصندل یرو مشت با چون نشد آرام انگار

 یصدا نیزم یرو و شد دگرگون شدت با یصندل و دیکوب یصندل یرو مشت با چون نشد آرام.دیکش گردنش پشت

 .دیترک بغضم و دمیلرز خودم به .کرد جادیا خودش از یبد

 :گفت یاگرفته یصدا با و زد اش یشانیپ به دست با

 !شهینم کنه لعنت منو خدا! شهینم_

 :گفت تلخ یزهرخند با که کاغذ سمت رفت لرزانم دستان...شدم بلند جا از و ختمیر اشک

 .کن فراموشش_

 صورتم یاجزا هیبق از تر رنگ پر لبانم و چشمان ریتصو .شدم مات خودم ینقاش ریتصو دنید باو  کردم باز را کاغذ

 ؟یکنیم چه من دل با است حواست چیه یرعلیام .شدم اشرهیخ و کردم بلند سر...بود

 به یاتقه هم بعد و شد نیپائ و باال در یرهیگ دست ناگهان.دیکش یکشدار نفس و زد چنگ را کتش و گرفت ازم رو

 :خورد در

 ؟ جانا_

 .کردم نگاه یرعلیام به ترس با و خورد یتکان لبانم...بود ریسم

 .شد اطیح وارد و کرد بازش...رساند یپشت اطیح در به را خودش تند یها قدم با کند نگاهم که آن بدون یرعلیام

 :کرد امیاشک چشمان قفل را دارشتب و داغ نگاه و برگشت طرفم به

 !نکن نگاه مویاِستور...گهید_

 :آمد ریسم یصدا دوباره کردم پاک را میهااشک دستپاچه...شد مچاله من قلب و بست آرام را در

 ؟یخوب ؟ییاونجا جانا؟_

 ...اومدم_

 :گرفت را دستم مچ بود، نگران نگاهش .کردم باز را در و گذاشتم شیجا سر را یصندل ختمیر زباله سطل یتو را غذا

 !اومده سرت ییبال نکنه شدم نگران ؟یبود کرده قفل و در چرا_

 :شود باز دروغ به که یزبان از امان
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 .بخورم غذا بتونم راحت تا نشه مزاحمم یکس...نکهیا واسه_

 !بردم یپِ خودم بودن کثافت به شتریب من و زد یمهربان یلبخند

 !گرفتنیم تورو سراغ مهمونا یهمه سالن؟ میبر_

 :شد یسوال نگاهش و افتاد دستم یتو کاغذ به نگاهش که دادم تکان سر

 ه؟یچ نیا_

 :گفتم دستپاچه و شد خشک لبخندم

 .ستباطله کاغذ_

 :گفتم یتربلند یصدا با نیهم یبرا دهد،یم گوش را مانیها حرف یرعلیام دانستمیم

 !خورهینم دردم به چون آشغال سطل یتو ندازمشیم_

 ...میشد شلوغ ییرایپذ وارد و گرفت را دستم ریسم و انداختمش سطل یتو

 مدام هم غزاله .نبود من ندیخوشا اصالً نیا و بود شده بیغ یرعلیام باز...بود ها کادو و کیک نوبت شام از بعد

 ...آمد ها دادن کادو موقع باالخره که گرفتیم من از را سراغش

 :گفت و داد دستم ییاشده چیپ کادو جعبه اخم با مادرجون

 ؟یبلد که و کار هی نیا ،خودت طرف از ریسم بده رو کادو نیا_

 :گفت گوشم ریز و شد حلقه کمرم دور قدرتمندش دستان..گرفتم قرار ریسم کنار آوردن که را کیک

 .بده بچه هی بهمون خدا روزا نیهم گهید سال کنمیم آرزو_

 !زدم یزورک لبخند ناچار به اما .بود آور عذاب هم فکرش یحت .شد خیس تنم یموها

 یرهیخ من ها نیا همه انیم...شد بلند هم ها و سوت و غیج یصدا و شد زده یشاد برف کرد فوت که را ها شمع

 !بود رهیخ من به هم او و یرعلیام

 .ستیچ از برق نیا دانستمینم و داشت برق چشمانش

 .االی ببوس و ریسم جانا...االی ببوس و ریسم جانا_

 !دنبالش به بدو _بدو هم غزاله رفت، در سمت به و زد پس شدت به را بود کنارش که غزاله و کرد یاخم یرعلیام

 شد؟ینم تمام یکوفت یمهمان نیا چرا کرد،یم ام خفه داشت بغض
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 ...االی ببوس و ریسم جانا_

 .یحس گونه هر از بودم یخال_یخال...نبود بوسه د،یچسب ریسم یگونه یرو لبم

 .آور عذاب یممنوعه عشق نیا با دهدیم جان دارد که برس کارتگناه یبنده داد هب !برس دلم داد به ایخدا

 و یرعلیام که در به شده خشک نگاهم و بود کنارم ریسم...خوردند دند،یخند دند،یرقص و زدند شد، داده کادوها

 اند؟رفته کجا غزاله

 :گفت گوشم ریز ریسم.شدیم یخال داشت خانه...کردند رفتن قصد کم_ کم ها مهمان

 .بپوش خوشگلتو قرمز خواب لباس اون برو امیم من تا_

 میجلو از یتند به نیرحسیام...زدم هیتک وارید به حالیب.رفت آقاجون سمت به و دیبوس را لبم گوشه و زد یچشمک

 :زدم صدا را نامش یاگرفته یصدا با که شد رد

 ن؟یرحسیام_

 :شدم کشینزد و گرفتم وارید از را امهیتک! بود شده دیجد اشگوشواره مدل...دیچرخ طرفم به

 کجاست؟ غزاله یدونیم_

 .رفتن و شدند یرعلیام نیماش سوار شیپ ربع هی آره_

 :گفتم دهیترس

 کجا؟_

 :انداخت باال یاشانه

 .گهید کردن یآشت شده ماموز غزاله خر ،یرعلیام البد_

 :زد یطانیش لبخند سپس

 ...حال و عشق رفتن االنم_

 .افتادم یم نیزم یرو جا همان نبود، آبرو فکر اگر

 حسادت شدت از.زدم چنگ را میموها و دمیکش یداد خشم با .سوختیم حرارت از داشت تنم...اتاق یتو باال رفتم

 .دادمیم جان داشتم

 بودند؟ رفته کجا

 ...نیزم کردم پرت را میها کفش
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 !نبود خودم دست میهااشک اریاخت...کردم پاک را ام مسخره شیآرا و آوردم در را لباسم خشم با

 !بودم ارشیاخت در کامل امشب ر، گید بود خوب دمیپوش را اشعالقه مورد خواب لباس ریسم دستور به

 .بردیم اشیپول زن از را لذتش و آمدیم دیبا خب ماندمیم منتظرش دیبا...دمیکش دراز تخت یرو

 .بستم چشم و دادم هیتک تخت تاج به را سرم.اصالً بود کرده یگناه چه او

 بود؟ کجا یرعلیام

 !بود شده تار اشک شدت از میها چشم.شدم رهیخ سقف به و دمیکش دراز

 را شیهالباس ریسم انگار .آمدیم خش_خش یصدا .بستم چشم و خورد گره امنهیس یتو نفسم شد باز که در

 .کردیم عوض

 .زدم گاز را زبانم من و نشست شکمم یرو یدست که دادم فشار همبه را میها چشم

 غیج شدیم کاش .گرفت خود به گونه نوازش حالت نشست پوستم یرو و شد رد خوابم لباس ریز از گرمش دست

 !بردار سرم از دست و کن گم را گورت گفتمیم و زدمیم

 :گفت یاشده بم یصدا با و گردنم یتو کرد فرو را صورتش ریسم

 ؟ یداریب ممخان_

 ...دید که را بازم چشمان کردم، باز چشم و گرفتم آتش تنش یداغ از

 

 که یدیسف یملحفه به ینگاه انزجار با. دمید ر،یسم گرم دستان حصار انیم را خودم شدم داریب خواب از یوقت

 !انداختم بود شده دهیچیپ دورم

 نیا به بودن دلخوش چون .کند درک مرا بود یکس کاش او، با ام رابطه و ریسم از ام،یزندگ و خودم از بودم منجز

 ! نبود من کار یزندگ

 .گرفتم جانم یب دستان انیم را سرم و نشستم آب دوش ریز...گرفتم شیپ در را حمام راه

 .ببخشدش یرعلیام دیشا بود باز زبان...بود خوشگل غزاله خب

 .زدیم رونیب او از یرعلیام خون یجا شدیم کیشل مغزم به اگر که بود یرعلیام فکر از پر ذهنم یتو قدرآن

 .دمیپوش لباس و نگذاشتم محلش، بود خواب هنوز ریسم آمدم رونیب که حمام از

 .داشت کارم که بود ءنسا از امیپ دو برداشتم، را امیگوش .سرد هوا و بود ماه آذر لیاوا
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 کی فکرش بود آنجا یبدبخت .دادم سر یفیخف یناله و گذاشتم شکمم یرو را دستم...رفت ضعف مامعده یگشنگ از

 ها زیچ نیا که دل نیا اما نینب را امیاستور بود گفته...رفتم نستاگرامیا به اریاختیب .کردینم میرها هم هیثان صدم

 !شدینم اشیحال

 ...کردم باز را یاستور و دادم قورت را دهانم آب و داد صدا قلبم! بود گذاشته یاستور

 ،یبهشت آن"

 اندمعتکف طلبش در همه که 

 کافر، منِ

 "...!کشم آغوش به تو با شب همه

 ! بزند سرم به یکنجکاو هوس گرید بار کی اگر من به لعنت

 و بود جمعه نداشت، حضور یکس نیرحسیام جز آشپزخانه یتو .رفتم نیپائ یطبقه به و آمدم رونیب اتاق از حالیب

 .بودند خواب همه

 :دمیپرس عیسر

 ومدن؟ین یرعلیام و غزاله نیرحسیام_

 :دیکش هورت را شیچا و دهانش یتو چپاند زور و ضرب به را یبزرگ لقمه

 .شدیم پابه خون نجایا وگرنه کجان تا دو نیا دینفهم یکس میآورد شانس تازه...نه_

 .شدم ولو یصندل یرو و زدم یتلخ پوزخند

 .ها یشد کیج تو کیج خانم مارموز اون با خوب توئم داداش زن_

 :گفتم و گذاشتم دهانم یتو نان یاتکه

 .ومدهین تو به ایفضول نیا_

 :دیکوب زیم یرو یعصب را شیچا وانیل

 .موال به میکرد یریگ چه چسبونهیم بدبخت من به یزیچ هی یهرک خونه نیا تو...بابا یا_

 :گفت ظیغ با رفتیم در سمت به که یدرحال و برداشت زیم یرو از را فونشیآ یگوش

 .نشه نگران...امینم هارمن واسه دوستش یخونه بخونه درس رفت نیرحسیام بگو مامانم به_

 "عمت ارواح" گفتم لب ریز
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 .رفتم اطیح به و انداختم سرم یرو یشال و دمیپوش را شنلم.خوردم ریپن و نان یالقمه چند

 یتاکس راننده...کرد پارک و شد اطیح وارد یرنگ زرد یتاکس و شد باز اطیح بزرگ در که بودم زدن قدم حال در

 .آورد رونیب یچمدان عقب صندوق از و شد ادهیپ عیسر

 .شد باز نیماش در که است، آمده یکس چه نمیبب دوختم چشم متعجب

 اشخارجه سفر از که من، جان یبال و خانم عمه...الیژ دخترش و خانم عمه .نشست میابروها انیم یاخم دنشانید با

 .برسد من داد به خدا و بود برگشته

 :گفت راننده به بود، من به نگاهش که یحال در و رفت باال شیابروها دنمید با

 .دوم یطبقه دیببر چمدونارو_

 دست در را ها چمدان عیمط مرد.شد نجایا ساکن مُرد، شوهرش یوقت از و کردیم یزندگ باال یطبقه خانم عمه

 .رفت باال ها پله از و گرفت

 :گفت و زد یپوزخند خانم عمه

 ؟یبد سالم بزرگترت به ندادن ادی بهت_

 :کردم نگاه را شیتاپا سر تعجب با

 بزرگترم؟_

 :گفت معترض الیژ

 .گرفته عرق یبو تنم تموم، میبر ایب کن ولش مامان_

 :دیغر.دادیم خرابش حال از خبر خانم عمه یهادندان شدن دهیساب یصدا

 !ینبود ما یخانواده دهن یلقمه اولم از_

 :خاراندم را لبم گوشه لکسیر

 د؟یندار یدیجد زیچ.دیگفت همبه اول همون از که نویا آره_

 :کرد نگاهم زیآم ریتحق .زدم یگشاد لبخند و

 از تربزرگ به رسهینم شعورت یحت نیبب.یستین ما یخانواده سطح هم چون اونم...یندار شعور و ادب ذره هی_

 هک ،یآسمون یفرشته هی تو کنندیم فکر خونه اون یتو یآدما.شناسمیم خوب رو تو ذات من اما! یبد سالم خودت

 ...طانیش لباس تو اما یافرشته هی تو آره .شده نازل آسمون از
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 :زدم یلبخند و شد ساکت...گرفتم شیجلو را دستم که دهد، ادامه خواست

 یوقت...رمیم...دارم کار االن یول.دیبشناس منو دیتونست خوب یلیخ .دیهست یخوب یلیخ شناس تیشخص شما_

 .بدونم خودم از شتریب دارم دوست یلیخ میزنیم حرف بهشراجع اومدم

 :دادم ادامه و دادم گردنم و سر به یقر

 دفعه هی ستین خوب حرص همه نیا سالتون و سن واسه! باالتون یچرب و خون قند نگران...شمام نگران من اما_

 د؟یریبم ستین فیح واقعاً.دیریم و دیکنیم سکته

 بگذار...غصه نه خوردم حرص نه شیها حرف از بار نیا.رفتم خانه پشت طرف به و دمیچیپ خودم دور محکم را شنلم

 !کنم حسابشان ورممکی به دینبا! جهنم به دیبگو خواهدیم هرچه

 است؟ گور لب که ها قصه شهر عجوزه کی با بحث به چه مرا

 بشیغ یوقت یرعلیام گفتیم که ییآنجا.است زده حرف آنجا از مهسا که بروم یقسمت به کرد وادار مرا یحس

 .آنجا رودیم زندیم

 !هاست کاج پشت که یکوچک اتاق همان

 قورت را دهانم آب.کلبه کی همانند! کوچک اتاق.انداختم یچوب اتاقک به ینگاه متعجب و گذشتم ها درخت انیم از

 !نباشد قفل کند خدا...رفت رهیدستگ سمت  به دستم...رفتم جلو یکم و دادم

 لمیف ادیمن  و شد باز یژیق با در.دادم هل را درو  دیکوب ترمحکم طاقتمیب قلبم.شد باز یراحت به در...نبود قفل و

 !افتادم ترسناک یها

 .بود کیتار _کیتار...شدم اتاق وارد آرام و آوردم در را میها د،کفشیلرزیم جانیه شدت از میپاها و دست

 .عطرش یبو از بود پر اتاق، دیچیپ امینیب ریز یرعلیام یداشتن دوست و تلخ عطر یبو

 تخت کنار کوچک یشده تکه درخت یتنه کی و ساده رنگ کِرم فرش کی و داشت یچوپ تخت کی تنها که یاتاق

 از بود پر اتاق یها وارید...فیکث وانیل چند و بود مشروب تختش کنار.داشت قرار خواب چراغ شیرو که خواب

 .ستادیا دنیتپ از قلبم و آمد بند نفسم وارید یها ینقاش دنید با...مختلف یها ینقاش

 در دیسف و اهیس طرح با بود زنانه چشم جفت کی شیها ینقاش تمام...شدم شیهاینقاش محو من و ستادیا زمان

 !من به لعنت...بستم چشم و زدم چنگ شنلم به دست با! مختلف حاالت

 :را یرعلیام یگرفته و بم یصدا هم بعد و کردم حس گوشم کنار را ییها نفس یداغ

 !یرنگ چشم فضولِ_
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 و خسته مرد کی با شدم، رو به رو خسته و نیغمگ چشم جفت کی با و برگشتم زده وحشت و افتاد تنم بر رعشه

 .داغان

 یدیسف که یمرد با! بردیم را آدم دل ششیر ته که یمرد اب .بود ختهیر اشیشانیپ رو شلخته شیموها که یمرد با

 !خواستمشیم وجود تمام با که یمرد.بود زده زل دستپاچه من به میمستق و داشت سرخ یها رگه چشمانش

 کردم؟یم رجوع و رفع را امیکار گند یچجور حاال...رفتم عقب یقدم هولزده

 !بود تنش تولد شب که یکت همان قاًیدق .انداخت نیزم به و برداشت اششانه یرو از را کتش

 :زد زل چشمانم به میمستق.شد بسته امیتنفس راه

 !یرنگ چشم یفضوالاز  مخصوصاً اد؟یم بدم فضول یآدما از نگفتم من_

 :کردم نگاهش یعصب و دمیگز را لبم

 کجاست؟ غزاله_

 چشم و بکشد دست شیابروها انیم خواستیم دلش آدم که ش،ایداشتن دوست یابروها...دیپر باال شیابروها جفت

 .ببند

 !بودم زده توهم من، هم دیشا...کند بو را عطرم خواستیم انگار.دیکش یقیعم ینفس و آمد جلو یکم سرش

 :گفت حال همان در و انداخت ینگاه شالم از زده رونیب یموها به و رفت عقب سرش

 ؟یینجایا االن غزاله بخاطر کنم باور یعنی_

 !کردیم امخفه داشت؟ دهم را جوابش دادیم امان مگر یلعنت بغض نیا...آخ

 !بود دهیبر را نفسم راه...دادیم آزارم و میگلو به نداختایم چنگ

 :گفت لب ریز و برگرداند رو ازم رو هازده یجن مثل دفعه کی.افتاد میهالب به نگاهش که و فشردم همبه را میها لب

 .استغفراهلل_

 .یلعنت ریبگ آرام...زدم چنگ قلبم به دست با

 :گفت یفیضع یصدا با و کرد فوت را نفسش

 !من یزندگ تو نکن یفضول...نکن اد،یم بدم_

 :گفتم و دادم قورت بود یکندن جان هر با را بغضم

 !بودم نگرانش یلیخ چون ستغزاله بخاطر فقط_
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 :دیدزد نگاه و سمتم برگشت

 !ستین_

 !هست_

 :گفتم یعصب...زد زل کنارش وارید به و زد یپوزخند

 با ستین معلوم یندار یحساب و درست تعادل تو دونمیم من کجاست؟ االن غزاله ؟یآورد غزاله سر ییبال چه_

 !یکرد کاریچ مردم دختر

 :گفت میهاچشم در رهیخ یابامزه لحن با

 کار یفضول گرفته ادی .ذارهیم احترام مادرش پدر به شورهیم خودش جوراباشو .شده یخوب یلیخ دختر غزاله االن_

 داده قول ٰ  یحت گناهه مادر پدر به نذاشتن احترام که دهیفهم اون اد،ین دنبالم گرفته ادی...تو برعکس قاًیدق هیزشت

 ؟ینیبیم !شورهب خودش نهارم یظرفا

 :کرد نگاهم ترقیعم و زد یکجخند

 رن؟یگینم ادی ایبعض چرا .هیزشت کار یفضول گفتم که من !بشه که شد مجبور یعنی شده آدم غزاله_

 آوردند هجوم سمتم به ژنیاکس از یمیعظ حجم حاال...رفت عقب به و دیکش پس را دستش و کرد تر زبان با را لبش

 .دمیبلع را هوا هازده یقحط مانند و شد باز امیتنفس راه و

 !بشو یخوب دختره پس ؟یخوایم یبش دچار غزاله سرنوشت به توئم که یخواینم_

 :کردم باز لب و دادم قورت گره همراه به را دهانم آب

 کارا نیا تو خداروشکر، یکرد اشخفه دمیشا نه ای آب؟ ریز یکرد سرشو نکنه...یبد انجام یکار هر ادیم بر تو از_

 .یاستاد

 !کنم خفه آدم بلدم یچجور مونده ادتی خوب نکهیا مثل! یباهوش_

 :کردم نگاهش جسارت با

 !یغلط چیه...گمیم هم االن و گفتم هم قبال نویا ،یبکن یتونینم یغلط چیه_

 !نجایا یاینم اجازه یب گهید_

 :زدم یپوزخند

 !ندارم قشنگت یافهیق دنید به عالقه وگرنه نجامیا غزاله بخاطر االنشم نیهم_
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 زیر چشم و انداختم وارید یرو یها ینقاش به ینگاه .دمیچرخ طرفش به ناگهان و برداشتم قدم در سمت به

 :نشست میهالب یرو یزهرخند.کردم

 !میدونستینم ما و یبود بلد امگهید یزایچ خوردن مشروب جز به! قشنگه یلیخ وارتید یرو یاینقاش...یراست_

 .رفتم و بستم را در که دییبگو یزیچ شد،خواست باز هم از شیهالب و دیپر رنگش که دمید...دمید

 ای غزاله رفتن یبرا ناراحت؟ ای باشم خوشحال دیبا دانستمینم.دیلرزیم بغض و جانیه شدت از که یبدن با رفتم

 .بدجور همآن بودم باخته را یباز نیا من کردمیم را فکرش که یهرجور! یرعلیام رفتار

 .قلبم و عقل داشت، راه دو که یباز

 .بندمیم خودم ینابود به کمر دانستمینم و کردمیم انتخاب را قلبم فکریب چه من و

 نیغمگ الیسر لمیفیآ یشبکه از داشت مهسا و ناهار پختن مشغول مادرجون !بود درآمده یکور و سوت از خانه

 !ختیریم اشک و دیدیم را مادرانه

 :گفت کرد،یم اضافه فلفل و زردجوپه شده سرخ یازهایپ به که یدرحال مادرجون

 !نکنه ضعف امبچه بخوره صبحونه لقمه دو ادیب کن صداش و ریسم برو_

 شتریب را ریسم قطعا بخورد؟ صبحانه و دیایب تا کن صدا را یرعلیام گفتینم چرا...شد درهم یها اخم یالحظه یبرا

 !داشت دوست

 :کرد اضافه شده سرخ یها ازیپ به و آورد در زریریف یتو از را ها گوشت

 کجاست؟ نیرحسیام یدونینم_

 .کرد اضافه یشتریب روغن یکم مادرجون و افتادن ولز و جلز به ها گوشت

 !دینش نگرانش دوستش یخونه رهیم نهار گفت_

 :کرد یاخم

 !شکونمیم تاپتولپ ینباش نجایا گهید ساعت مین تا گفته مامان بگو بهش بزن زنگ! کرده غلط_

 شده؟ داریب ریسم_

 :داد تکان یسر تأسف با

 کار اتاق تو! یخوابیم و یخوریم مفت فقط نه؟ ای اصالً خورده صبحونه شده داریب شوهرت یدونینم! گهید نهیهم_

 .بزن زنگ نیرحسیام به اول.زننیم حرف دارن آقاجونش با
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 :کند کشآب را برنجش تا رفت نکیس طرف به عیسر یلیخ و کرد اضافه ها گوشت به را جوشآب

 !ستین بد یکن کمک هی اگه_

 .گرفتم را نیرحسیام یشماره و برداشتم را میسیب تلفن.آمدم رونیب آشپزخانه از و کردم کج شیبرا را دهانم

 بله؟_

 :گفتم و شد کج لبم یگوشه.آمد بندش پشت دخترهم و پسر چند یخنده یصدا

 که تیداشتندوست یمچ ساعت اون و تبلت همراه تاپتولپ ینباش خونه گهید ساعت مین تا اگه گهیم مامانت_

 !آشغال سطل کنهیم پرت و یریگیم یسلف باهاش

 .بودم تنها و افسرده رزنیپ کی مثل بودم او سنهم من! دردیب پولدار یبچه پسر...کردم قطع را تلفن

 !کردندیم استفاده مشترک ریسم با که رفتم آقاجون کار اتاق یسو به

 :کرد خکوبمیم ر،یسم ترسان یصدا که بزنم در به یاتقه خواستم

 و زیر تا کارا دنبال وفتهیم خودش نکنم اعتراف و ندم لیتحو بهش و مدارک اگه گفت!کرد دمیتهد شیپ روز چند_

 !آقاجون ترسمیم من .ارهیب در درشتشو

 زد؟یم حرف چه از ریسم! شد گرد چشمانم

 :بود محکم شهیهم مثل آقاجون یصدا

 ؟یترسیم انقدر چرا تو! فهمهیم کجا از دستش میند گزک ما اگه_

 :گفت بود، شده اشیچاشن هم تیعصبان که ترس همان با ریسم

 .جوونم هنوز من شرمنده نداره؟ ترس آقاجون یچ یعنی_

 !یرعلیام اون مخصوصاً...باش اعتراف مراقب شتریب! بکنه یغلط تونهینم ارهین ریگ معتبر یمدرک تا نباش، نگران_

 .زدم در به یاتقه و دمیکش یقیعم نفس اشانته و سریب یها حرف از رانیح و جیگ

 ر؟یسم_

 آقاجون و زد یاسترس از پر لبخند دنمید با .کرد باز را در ریسم بعد هیچندثان و شد قطع شانیهاصحبت یصدا

 .کرد نگاهم مشکوک

 :گفتم دستپاچه

 .ینکن ضعف بکشه درست نهار تا! میبخور صبحونه ایب_
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 :گفت و کرد آقاجون روبه سپس و دیکش اشچانه به یدست

 برم؟ آقاجون_

 !گرفت عقم بود ترسو و عیمط آنقدر ریسم نکهیا از

 .یمحسن یخونه میریم بشه حاضر بگو مادرتم به...برو_

 .چشم_

 !دارد سر در چه نبود معلوم و بود فکر یتو یحساب .میشد همقدم باهم و بست را در

 :زدم شیصدا.گذاشت نشیج شلوار بیج یتو را شیهادست و دیکش یآه

 ر؟یسم_

 :داد جواب حواسیب

 ها؟_

 ؟یخوب_

 :دیکش آه دوباره

 ؟یشد داریب یک صبح ؟یخوب تو زمیعز آره_

 :نبرد یپِ دروغم به تا دمیدزد را نگاهم

 ...بخورم هوا کمهی رفتم بود، ده یکاینزد_

 :کردم اخم داد، تکان یسر و دیکش آه سوم بار یبرا

 ر؟یسم شده یزیچ .ستین خوب حالت انگار تو_

 :دیخند یالک و کرد نگاهم دستپاچه

 مثالً؟ بشه دیبا یچ زمیعز نه_

 لب ریز و زد یضیعر لبخند دید را ریسم تا مادرجون.آمد سرم پشت هم وا رفتم، آشپزخانه به و انداختم باال یاشانه

 :کرد فوت اشتحفه پسر صورت یتو و خواند یزیچ

 مادر؟ یشد داریب بشم قربونت_

 .جان مامان خدانکنه_
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 :گفت و گذاشت را برنج یقابلمه در مادرجون

 .نداره رو به رنگ امبچه ه،بخور کن آماده یزیچ هی ریسم واسه جانا_

 :داد جواب و نشست یغذاخور یصندل یرو ریسم

 .بشه آماده نهار تا کنمیم صبر همون بخورم، ندارم لیم یچیه_

 :کرد کم را قابلمه ریز و شد خم مادرجون

 !شهینم که طورنیا آخه_

 امیناز چه کن نگاه خانمو "گفتیم قطعاً بود من مادر اگر .کردیم لوسش چقدر. کردم فوت رونیب به را نفسم کالفه

 "!درک به ؟یخورینم داره،

 به تا کردمیم مجبور را او و دمشیدیم فرصت نیاول در دیبا! بود شده تنگ شیبرا دلم چقدر...زدم یلبخندتلخ

 . برود کمپ

 دیبا دیشا! کندیم یرانحکم مغزشان یرو که است شهیش نیا و ندارند خودشان یرو یکنترل یاشهیش یها معتاد

 .کرد ساقط را امیزندگ که یلعنت یشهیش آن یپا گذاشتمیم و دمیبخشیم

 نگونهیا که است، موادمخدر مخترع همآن بخشمینم چوقتیه را نفر کی گفتمیم خدا به شهیهم بودم که تربچه

 .است گرفته را میها یدلخوش تمام

 :گذاشت دهانش یتو و برداشت وهیم ظرف از ییآلو ریسم

 .دیهست خانمش و یمحسن یآقا یخونه نهار دیبش آماده دیبر گفت قاجون آ جان، مامان_

 :کرد خشک دامنش با را سشیخ یهادست مادرجون

 ! کنه در جلوم اطوار ادا تا هزار که که،یزن اون شیپ برم دیبا بازم_

 !بود بدتر که زدم،خودش یپوزخند

 :گفتم و برداشتم شیجلو از را وهیم ظرف و نشستم ریسم کنار

 !یریگیم درد دل نخور_

 !فالن و کندیم درد دلم آخ که نداشتم را شیها غر_غر حوصله فقط نبودم، نگرانش چیه

 :دیکش داد مادرجون که زد یلبخند

 .آشپزخونه ایب مهسا_
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 :گفت رفت،یم رونیب آشپزخانه از که یدرحال سپس

 تو ارمیخ و ماست .کن خاموشش افتاد که جا بپزه خوب هاشلپه بذار! موقع هی رهینگ تَه باشه غذا به حواست جانا_

 .نداره دوست نوشابه مبچه یرعلیام! زیم سر یبذار دوغ نره ادتی هست، خچالی

 .رفت و کرد کم را شرش که دادم تکان یسر شیها شیفرما خرده جواب در

 و است کرده نیکم در پشت آقاجون خشم ترس از بود معلوم.آمد نیرحسیام رفتند بالفاصله که آقاجون و مادرجون

 .گذاشت خانه به پا شد مطلع هاآن رفتن از یوقت

 دوغ پارچ یتو ینعنا یکم شوق با .لعاب و رنگ خوش انصافا و بود مهیق خورشت غذا م،یدیچ را زیم مهسا کمک با

 ! شود قبل از ترخوشمزه تا ختمیر

 یرعلیام یجلو قصد از شدند حاضر آشپزخانه یتو نهار یبرا همه یوقت.دارد دوست یلیخ را دوغ یرعلیام چون دیشا

 .است درخت خود از کرم ندیگویم که آنجاست...گرید بودم ضیمر! نشستم

 .دادم قورتش دهیجوئن_دهیجوئ و گذاشتم دهانم یتو برنج از یقاشق و دمیکش یقیعم نفس

 بشقاب یتو و کرد جدا خورشت از حوصله با را شیهاگوشت و ختیر برنجش یرو خورشت یکم لکسیر یرعلیام

 .گذاشت یاجداگانه

 ...بود بیعج زشیچ همه بشر نیا! شدند گشاد چشمانم

 :کرد یاخم و زد زل نیرحسیام به بود نشسته کنارم که ریسم

 ؟یدید دور و آقاجون چشم تو باز_

 :گذاشت زیم یرو و کرد قفل را اشیگوش کالفه نیرحسیام

 !من به دهیم ریگ ادیم رهیم سر شحوصله خونه نیا یتو یهرک چرا دونمینم_

 :زد یپوزخند بود، دلخور ریسم از روزها نیا که مهسا

 .دارن مشکل خونه نیا یتو همه یداداش کن ولش_

 :کرد فرو ساالد یتو را چنگالش ریسم

 .کنن یاحترامیب خودشون از تربزرگ به دارن عادت هامیبعض_

 :شد تررنگ پر پوزخندش مهسا

 !افتادن ییهایبعض چه ریگ هایبعض چارهیب_
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 :گفت پر دهان با نیرحسیام

 .اُسکلن کالً هایبعض_

 :کرد اخم ریسم

 !الت یپاها و سر به نیا هیشب یشد زدنه؟ حرف طرز چه نیا_

 :دیکش لبش یرو را انگشتش بود، شده ینارنج لبش دور که نیرحسیام

 !الل بدبخت یهایبعض نیا اصالً_

 :دیخند مهسا

 !رحسنیام الیخیب_

 :گفت و انداخت زیم به ینگاه .خوردیم را شیغذا آرامش کمال در که بود یرعلیام فقط نیب نیا در

 .بشکنم ممویرژ خوامیم امروز م؟یندار گیدتَه_

 :زد یبرق چشمانش مهسا

 .ارمیم االن یداداش برم قربونت_

 :گفت لذت از پر و چپاند دهانش یتو را غذا از یقاشق یرعلیام

 !االن دیچسبیم بود امیترش کاش_

 :شد جمع اشافهیق ریسم

 .چندشا مه؟یق با یترش آخه_

 :گفت ،یرعلیام از یطرفدار به نیرحسیام

 !داداش ولیا.چسبهیم یلیخ اتفاقاً اوم_

 :دوخت ساالد ظرف به را نگاهش و گذاشت زیم یرو را آرنجش یرعلیام

 ؟یخورینم یزیچ چرا تو داداشزن_

 :دمیجوئ را امیالیخ یلقمه و ختمیر برجم یرو خورشت یکم هولزده و دستپاچه

 .خورمیم دارم چرا_
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 کودن یادیز من دیشا خورم؟ینم یزیچ مدت نیا تمام دیفهمیم یچطور آنوقت بعد کردینم نگاهمم یحت یلعنت

 .بودم تابلو و

 :دیخند نیرحسیام

 !مهیرژ داداشزن_

 :گذاشت یرعلیام یجلو را گیدته ظرف مهسا

 .یداداش بخور_

 :گذاشت دهانش یتو لذت با را یروغن گیدته یاتکه و زد یبرق یرعلیام چشمان

 .شدمینم چاق خوردمیم گیدته هرچقدر یول نداشتم پا و دست هی بودم حاضر_

 عیسر یرعلیام که بردار را یرعلیام یشده جدا یها گوشت تا برد دست طنتیش با نیرحسیام و دیکش یپوف ریسم

 :دیکوب دستش یرو قاشق پشت با و دیفهم

 !بچه نکن_

 :شد خنده غرق مهسا و کرد یآخ نیرحسیام

 !شنیخوریم آخر سر یکنیم جمع رو خورشت یگوشتا شهیهم ،یدار هیعادت چه نیا داداش دونمینم من_

 :گفت پوزخند با و زد چنگالش به را گوجه از یاتکه ریسم

 ! آقا لوسه بس از_

 .شد خوردنش غذا مشغول یخونسرد همان با و نگذاشت محلش یرعلیام اما

 .دوختم یرعلیام آرام صورت به و بردم باال را نگاهم اریاختیب...دمیکش یآه

 .دیکش یقیعم نفس و شد خشک دستش یتو قاشق.آورد باال را سرش و کرد حس را نگاهم ینیسنگ بالفاصه

 .انداختم نیپائ را سرم هم من و دیدزد را نگاهش.دمیگز لب و دادم قورت را دهانم آب

 :دوخت ریسم به را اشملتمسانه نگاه نیرحسیام

 بکنم؟ کیکوچ چک هی مویگوش شهیم_

 !نه_

 .رهیم سر شحوصله یطورنیا آدم بابا یا_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

346 
 

 .بخور ته تا غذاتو نیبش نکرده الزم_

 :دوخت من به را نگاهش و کرد نچ_نچ نیرحسیام

 .گرفتمیم طالق ازش بودم تو یجا اگه من ؟یکنیم سر ریسم با یچجور ییخدا داداشزن_

 !زدم خی سوالش از

 !ریسم ٰ  یحت بدهم، جواب تا بود من به نگاهشان همه.نشست صورتم یرو و آمد باال عیسر یلیخ یرعلیام نگاه

 :زدم یلرزان لبخند

 !خوبه یلیخ که من یبرا_

 :زد یپوزخند ریسم

 ؟یخورد_

 :گفت و کرد من روبه مهسا.شد رهیخ بشقابش به و آمد نیپائ یرعلیام نگاه

 د؟یشد آشنا ریسم با یچجور ینگفت آخرش داداشزن_

 :دیکش دشیجد مدل یگوشواره به یدست نیرحسیام

 !یزد و مخش یچجور یعبارت به ای_

 خواستندیم که اشانمسخره یها سوال هم االن ،یرعلیام و خانم عمه صبح! اندزده من قتل به کمر همه امروز انگار

 !اورندیب در را ریسم و من نیدروغ یرابطه درشت و زیر

 :دیغر ن،یخشم و یعصب یرعلیام

 !بده من به و دوغ و یکی_

 .کردم تعجب یناگهان ریتغ نیا از! بود سرخ تیعصبان از صورتش

 :داد یرعلیام دست به را دوغ نیرحسیام

 داداش؟زن ینگفت_

 :داد جواب حوصلهیب ریسم

 رسه؟یم تو به یچ_

 :گفت داد با و دیکوب زیم یرو را یخال وانیل حرص با یرعلیام



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

347 
 

 .ختهیر نعنا دوغ یتو یک_

 :خورد را لبخندش مهسا.زد رونیب حدقه از دادش یصدا از چشمانم و ختیر فرو قلبم

 .داداشزن_

 :گفت کند، نگاهم آنکه بدون و کرد فوت رونیب را نفسش حرص با.کردم نگاه یرعلیام به دهیترس

 !دوغ یتو دیزینر نعنا گهید لطفاً_

 !زدیم ذوقم یتو چنگونه او و بود کرده را کار نیا یاعالقه و عشق چه با من.شد رهیت نگاهم و گرفت دلم

 !نعنا و دوغ نه؟ بود بیعج

*** 

 .زدم یلبخند نهیآئ یتو خودم ریتصو به و ستادمیا نهیآئ یجلو آماده و حاضر

 "نداره یناراحت ارزش ایدن نیا یتو زیچ چیه ،یباش خوب کن یسع جانا"

 :گفت و انداخت باال ییابرو دنمید با ریسم

 ؟یسالمت به کجا_

 :رفتم در سمت به و برداشتم را فمیک

 !شرکت_

 !یکن کار دوباره یخوایم پس_

 داره؟ یمشکل تو نظر از_

 :گفت کالفه

 .کن صبر...نه_

 بهشان یقیدق نگاه و برداشت را پرونده چند کتش کنار .بود افتاده وارید گوشه کاناپه یرو که رفت کتش سمت به

 :انداخت

 .بهش بده تو دارم کار چون شرکت برم تونمینم اما.هیضرور یرعلیام دست برسونم دیبا حتماً رو ها پرونده نیا_

 !شدیم قبل از بدتر کنم یدور او از گرفتمیم میتصم که روز هر! یزندگ نیا به لعنت

 مگر؟ بود نیا جز یاچاره گرفتم، دستش از را پرونده اکراه با



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

348 
 

 :گفت که دمیکش یپوف

 !رسوندمتیم حتماً نداشتم کار خودم اگه ا،یب و برو آژانس با زمیعز باش خودت مراقب جانا_

 .کنم یزندگ زادیآدم مثل خواستمیم امروز...رفتم و زدم یسرد لبخند...دیبوس را امگونه

 .بودم خوشحال بابتش از چقدر و باردیم برف نم_نم...نشستم اتوبوس ستگاهیا یهایصندل یرو

 یبو که واحد خط همان ای اتوبوس یتو شدن سوار به !هنقط نیا به بودم نجایا به مطعلق من...قبلم دوران به برگشتم

 !شدن آژانس سوار نه...نیماش یشهیش به دادن هیتک را سرت و گرفتن دربست هن داد،یم گند

 ؟یریکب جانا خانم_

 !ساله یس حدوداً یمعمول یافهیق با قدبلند یمرد.برگشتم صدا سمت به تعجب با و شدم ریغافلگ

 :بود روروبه به نگاهش.دمیکش عقب یکم را خودم ترس با نشست، کنارم فاصله با و کرد نگاهم خشک

 .ریبگ و نگاهت! نکن تابلو_

 :گفتم بهت با

 ؟یچ_

 .روبهرو به بدوز و نگاهت! نکن تابلو گمیم_

 یناگهان نطوریا و دانستیم مرا اسم که بهیغر مرد کی! زدیم تند _تند قلبم ترس از.دوختم روروبه به را نگاهم

 !شدیم سبز راهم یجلو

 من؟ نیماش یتو میبر_

 :کردم یاخم

 خوبه؟ حالت آقا یگیم یچ_

 ؟یخوب شما خوبم که من_

 :کرد متوقفم درجا شیصدا اما شوم بلند که خواستم و برداشتم را فمیک

 ...ریسم_

 :داد ادامه او و شد گرد چشمانم

 ...ها سفته_
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 .زدم چنگ را فمیک و گرفت سخت نفسم

 !ازدواج !پول_

 مرد کی شدینم باورم .آورد لب به یکمرنگلبخند او و شدم ولو یصندل یرو.رفت جیگ سرم و شد خشک دهانم آب

 !بداند را زیچ همه بهیغر

 یبو ،یبدبخت یبو! دادیم مرگ یبو جا همه...داشتم بغض د،یلرز وجودم بند_بند...شدم اشرهیخ زده وحشت

 !دیتهد یبو! فالکت

 :شدند باز هم از امشده خشک شیهالب و سوخت چشمانم

 تو؟ یگیم یچ_

 من؟ نیماش تو میبر_

 :گفتم زده وحشت

 !بگو جانیهم یدار یحرف هر امینم جا چیه من_

 ؟یخوایم یچ یبگ بود بهتر_

 !بود گرفته امهیگر گرید

 نه؟ گفته بهت غزاله_

 :خاراند را اشچانه یشینما

 د!دوننیم همه یانگار ،ماشاهلل حاال؟ هست یک !؟نه غزاله_

 :شدم جمع خودم یتو و خوردند همبه ترس شدت از میهادندان

 !گفته تو به یک پس_

 :داد باال را شیابروها

 .کنه اعتماد اشزاده خواهر به دینبا دونستینم زمیعز یخاله_

 :دادم تکان راست و چپ به را سرم رتیح با

 توئه؟ یخاله مادرجون_

 همه پول نداشتن جرم به !بودم کسیب و بدبخت چقدر من و زیچ همه اثبات یبرا بود یمهر اشخنده یصدا

 .کردندیم دمیتهد
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 :شد یجد شیصدا

 م؟یکن نابود و یعوض یهایریمش نیا یهست! ستمین ورا و شر نیا و ینیچ مقدمه اهل ادیز من نیبب_

 :داشت نفرت شیصدا .داد دست بهم تهوع حالت و دیچرخ اممخچه درون شیصدا

 .رمیبگ فیکث مسعود اون از و بابام خون انتقام! رمیبگ انتقام بتونم تا! بده آمار بهم که خوامیم و یکی فقط_

 :دیچیپ میهاگوش یتو یرعلیام یصدا و خورد جرقه سرم در یزیچ

 و داد دق پدربزرگمو و کرد ازدواج مادرم با پول خاطربه که یکس! هیک آدم نیا ننیبب و باشن بذار! باشه بذار نه"_

 ”...که فهیکث قدراون. خورد رو مشیتی بچه اون موخاله حق

 یبو...انتقام یبو...انتیخ یبو...دادیم نفرت یبو...دادیم لجن یبو که فیکث یایدن نیا انیم شدم پرت و شدم شل

 !مرگ

 کردم؟یم چه نجایا من

 خدا چرا خواستمینم را یزندگ نیا من ندینب مرا یکس نباشم جا چیه .بروم و شوم گم خواستمیم .دمیپر میجا از

 !زمیچ همه از تر زیچیب که بفهماند همبه خواستیم روز هر چرا کرد؟یم لج

 :نشست چشمانم یرو منحوسش نگاه

 همه .پسرشون زن یبش تا دنتیخر پول با که ییاونا یهمه بشن، نابود اشونهمه کن فکر! ادینم بدت توئم که نگو_

 و باهاشون خوردن غذا اقتیل نکهیا یبرا کنندیم لِهِت پا ریز که ییاونا یهمه! یندار و دنشونید چشم که ییاونا

 !نجس یهایریمش همون یندار

 گفت؟یم را نجس یهایریمش .زدم عق و گرفتم یآهن یلهیم به را دستم

 :بود بغض و نهیک از پر شیصدا

 یهایریمش اون .بشم لذت غرق و نمیبب و دنشونیکش زجر تا.کنم نابودشون ذره_ذره بتونم تا یبکن کمکم دیبا_

 !ندارن و یچیه ارزش صفت سگ

 .زدم عق دوباره و شد جمع امینیب ریز لیگازوئ بد یبو و زد ترمز اتوبوس .شد اشک از پر چشمانم .فشردم را میگلو

 تو و تو به من میکن کمک همبه ایب پس! ییاونجا اجبار بخاطر دونمیم من .ندارن یدلسوز اقتیل اونا .ینیبینم بد_

 .کنهینم ضرر وسط نیا چکسیه! من به

 راست و چپ به را سرم و شد تنگ نفسم .آمدند رونیب حدقه از ،یادیز درد از چشمانم و کرد ترشح دیاس اممعده

 شد؟ینم خفه چرا .دادم تکان



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

351 
 

 هر به پول هزار دو واسه.اون از بدتر شوهرت .کنهینم که ییها خالف چه ه؟یفیکث آدم چه شوهرت پدر یدونیم_

 .زننیم دست یکثافت

 کار؟خالف من؟ پدرشوهر من؟ شوهر .دمیلرز و شدم منجمد .شد شتریب و شتریب برف بارش شدت...زد بوق اتوبوس

 چه نجایا من بود؟ که مرد نیا بود؟ زده زنگ حتما کارمخالف شوهر داشت؟ یمضحک زنگ چه .خورد زنگ امیگوش

 کردم؟یم

 بستهخی سرد یلهیم به را سرم و زدم چنگ را یگوش لرزان دست با .برد ماتم یگوش صفحه یرو مادرم نام دنید با

 :دادم جواب یاگرفته خش یباصدا .چسباندم

 بله؟_

 :کرد اموانهید و دیچیپ گوشم یتو وارش ناله یصدا

 .ایب...جانا_

 :گفتم نگران، دمیدوئیم ابانیخ سمت به مجهول مرد به توجهیب که یدرحال و دمیکوب صورتم یرو دست با

 ؟یخوب شده؟یچ مامان_

 :شد تر فیضع شیصدا

 !شمیپ ایب...ایب فقط_

 ناقوص همانند وارش ناله یصدا .زدمیم سکته داشتم ترس از .شدم یتاکس سوار و کردم پرت فمیک یتو را امیگوش

 .شدیم اکو امچارهیب مغز یتو مرگ

 .آوردیم در صدا به را ها خطر زنگ نزارش فیضع یصدا

 !چگونه دانمینم...رساندم اشخانه به را خودم چگونه دانمینم

 همه دیشا .دانستمیم مقصر را او دینبا دیشا .بود مادرم باز بود کرده که یهرکار..بود هرکه...بود هرچه...بودم نگرانش

 !بود ختهیر همبه من مثل را ها یلیخ یزندگ که بود یکوفت یلعنت مواد آن ریتقص زیچ

 .رساندم خانه به را خودم و دمیدوئ .گرفت رنگ شتریب امینگران...بود باز اطیح در

 .آور خفقان فیکث و کیتار تنگ اتاق آن...موش النه آن به

 :دمیکش داد و دیلرز میزانوها. دیچیپیم خودش به مار کی مانند و بود افتاده حالیب اتاق از یا گوشه

 مامان؟_
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 کل عرق و زدیم یکبود به صورتش.گرفتم دستانم یتو را سردش و رنگ زرد دستانگ و .کردم تند پا شیسو به

 .بود گرفته فرا را صورتش

 .بود شده پخش شکسته شهیش پیپا کی کنارش

 ...دیترک بغضم

 :خورد تکان اش خورده ترک یها لب

 جانا؟ یاومد_

 :آمد درد به قلبم و گرفت امهیگر

 شده؟ چت خوبه؟ حالت...یمامان_

 :نشست اشوستهپ_پوسته یهالب یرو محو یلبخند

 .یکنیم هیگر حالم به یدار بازم اما! کردم حروم و عمرت یروزها تموم .کردم بد بهت چقدر ینیبیم_

 :کنم بلندش کردم یسع

 .مارستانیب میبر شو بلند...شو بلند مامان_

 :دیکش یقیعم نفس

 .گمیم یچ بده گوش فقط ارمینم دووم مارستانیب تا .امیرفتن گهید من...شیه_

 .ینیبب خودت یجلو را مادرت شدن پر پر داشت درد چقدر آخ

 :گفتم هق_هق با

 ...مامان_

، یبخشینم منو چوقتیه دونمیم، رو سیاهم و شرمنده و مونمیپش...دونمی، منبودم برات یخوب مادر چوقتیه_

 .شد خراب تیزندگ من بخاطردونم می

 ؟یبریم ذتل ؟یکنیم نگاهمان لبخند با ؟ینیبیم ایخدا .آمد ینم بند میها اشک...زدم بوسه کبودش صورتش یرو

 ؟یکن کشم زجر دیآیم خوشت

 ...جانا_

 :دمیبوس و گرفتم را دستش

 .دلم جان_
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 :گفت و گذاشت اشکم از سیخ یگونه یرو را دستش

 موندم من ساختم مردم حرف رو و میزندگ همه خب؟ نباش من مثل جانا اما...رمیبم کثافت نیا تو بود حقم دیشا_

 خوشحال که من حداقل همه، یبابا گوره...دلت دنبالِ برو .کردم تباه مویزندگ ولم کرد و رفت. که یمردخیال  با

 خب؟ ینکش گند به و بچت یزندگ من مثل که باش خوشحال تو نشدم

 .دادینم امانم هیگر بود شده بسته تنفسم راه...شدمیم خفه داشتم

 :گذاشت قلبش یرو را دستش .شدیم کبودتر لحظه هر صورتش .دیچک چشمش گوشه از یاشک و زد یتلخ لبخند

 .نداره دنیجنگ ارزش یزندگچون  باش خوشحال ،جانا نباش من مثل_

 ...بست آرام را شیها پلک

 : زدم چنگ میموها به دست با

 سرکوفت بهت گهی یباش خوشحال تا بدم موادتو پول دمیم قول..نرو قرآن ترو...نرو تروخدا...مامان...مامان...نه_

 .کردم غلط... ارین در ادا تروخدا...مامان...کردم غلط گمیم...مامان .کردم غلط زنمینم

 :دمیکوب صورتم یرو

 .کردمیم بوت خوبتا  یدیکشیم موهامو رو دستتو آروم بار هی کاش...بچشم آغوشتو طعم یذاشتیم بار هی کاش_

 :دادم سر هیگر و گذاشتم اشیشانیپ یرو را لبم

 .میبساز نو از تا برگرد مامان .شمیم خفه دارم نیبب...کردم غلط من ؟یایب شهیم مامان_

 :دمیکش غیج...بودم شده وانهید...دمیکوب نیزم به را خودم

 .زدمیم سر بهت کاش .ذاشتمیم تنهات یسگدون نیا تو دینبا_

 :دادم فشار گرفتم بغل را اشمُرده تن...دمیکش دراز کنارش و گرفت نفسم

 بدبخت گهید بار هی من تا یبر یتونینم .کردم ازدواح ریسم با تو بخاطر من یوقت یبذار تنهام ینجوریا یتونینم_

 !بشم

 را مادرت مرگ که نیا از بدتر مرگ...بودند کنده را وجودم از یاتکه انگار .کردم هیگر آرام و شد بسته میها پلک

  را؟ دادنش جان حظهل ؟ینیبب چشمت یجلو

 .یکنیم خرابش اورمیب مانیا وجودت به میآ یم تا..خدا آخ آخ

 ؟یگرفت من از هم را مادرم ؟یبدبخت یک تا
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 .دادیم خراش را میگلو داشت و بود سخت و سفت سنگ دق داشتم، بغض اما کردمیم هیگر

 گذشتیم که هرچقدر اما برگردد که خواستم التماس با و کردم هیگر بغلش یتو که گذشت ساعت چند دانمینم

 .دادمیم دستش از شتریب من و شدیم تر سرد بدنش

 که را یچشمان و چسباندم گوشم به را یگوش لرزان دستان با .دیکش رونیب میهوا حال از مرا یگوش زنگ یصدا

 :دوختم سقف به را سوختیم

 ـله؟...بــ_

 :لرزاند را جانم تمام یداد یصدا

 پس؟ شدیچ! واسم یاریم رو یکوفت یها پرونده اون گفت ریسم ؟ییکجا_

 را یقیعم درد .کردند ییخودنما یشتریب شدت با میها شکا .زدم هق و کرد باز سر زخمم یرعلیام یصدا دنیشن با

 !نبودم من من، نگارا .کردمیم حس قلبم یتو

 :دیکش عربده اهیروان مثل بعد...شد ساکت امهیگر یصدا دنیشن با

 ؟یگرفت آبغوره باز که بهت گفتم یچ من مگه ؟یکنیم هیگر چرا_

 :کردم ناله

 ...مامانم_

 :شد نگران دارش،خش یصدا...گرفت شدت ام هیگر...شد ساکت دوباره

 ؟یچ مامانت...مامانت_

 :کردم زمزمه حال یب

 ...مامانم...مامانم_

 :دیکش داد

 ؟یچ مامانت ؟یخوب شده؟یچ بگو تروخدا...نکن اموونهید جانا_

 نگران شیصدا شده؟چه میبگو که کردیم التماسم داشت مغرور یرعلیام .زد شین شتریب بغض و شد بسته چشمانم

 من؟ یراب بود،

 ...ایب فقط_

 :دیکش داد دوباره
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 .بده آدرس...امیب کجا_

 :گفتم یفیضع یصدا با...نداشتم جان گرید

 .ریبگ و مامانم آدرسء نسا از_

 میصدا مدام که آمد یم خراشش گوش یهاعربده یصدا...کردم کردن هیگر به شروع دوباره و افتاد دستم از یگوش و

 "جانا...جانا" زدیم

 ...زدیم میصدا داشت من دل! دلت دنبال برو بود گفته مادرم

 .بودم شده دیام نا آمدنش از. کمتر هم دیشا شتریب هم دیشا گذشت، ساعت کی دیشا

 دیچرخیم سرم دور خانه...اورمیب باال خواستمیم و رفتیم جیگ سرمو  نداشتم تعادل .شدم بلند یسست به میجا از

 .آوردیم در ادا میبرا و

 ماتش دنمید با...زدیم نفس_نفس...شد انینما یرعلیام کلیه و شد باز شدت به اتاق یورود در بعد...آمد در یصدا

 :گفت یفیضع یصدا با و دیبلع را صورتم نگاهش باو  آمد سمتم به...برد

 ؟یخوب جانا_

 .نرمش و گرم آغوش یتو آغوشش یتو کردم پرت را خودم که...شد چه دانمینم

 :زدم زجه و گذاشتم اشیعضالن ستبر نهیس یرو را سرم

 ...رفت مامانم_

 :گفتم هیگر باو من  بود گرفته قرار کنارش زانیآو دستانش...ییگو بود زده خشکش نبود، انگار او

 .شدم قبل از تر تنها و تربدبخت حاال_

 نامحرمم...بود بغلش یوت .داشتم یحال چه دانستیم خدا...دانستیم خدا و کردم حلقه دورش شتریب را دستانم

 .کرد بغلم...هم بعد و...گذاشت پشتم دیترد با را لرزانش دستان .بود ترمحرم یمحرم هر از من به اما..بود

 من .قلبمان یکننده کر ضربان یصدا و بودم من...یرعلیام و بودم من .داغش آغوش یتو شدم حل و ستادیا زمان

 !حرارتش پر تند یها نفس تنش عطر تنش یداغ و بودم

 انیم شدن لِه نیا بود یداشتن دوست چقدر و دم،یشن را میهااستخوان یصدا که یقدر به...فشرد بغلش یتو مرا

 .شد بسته میهاپلک نامحرمم مرد عطر یبو از من و کردیم اممچاله که اشمردانه قدرتمند دستان

 !فروشمیم شیبها به را بهشت که ستیجهنم آغوشت
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 :دینال گوشم ریز

 ...جانا_

 :زدم هق من و

 .بپوسه یدونسگین اتو  تا ذاشتمینم تنهاش چوقتیه کاش ،داد جون چشمام یجلو...رفت_

 .کرد نوازش را میموها آرام_آرام و گرفت قرار سرم پشت دیترد با داغش دستان

 .یبش آروم تا...کن هیگر_

 و بود گرفته بغلش سفت مرا او و زدم زجه بغلش یتو کردم هیگر...نکن هیگر باش ساکت نگفت ریسم مثل

 !اری آغوش یتو شدن گر؟مچالهید بود نیهم عشق .بخورم تکان گذاشتینم

 .تیامن حس...دادیم آرامش حس بغلش

 حصار رت،یح کمال در که میایب رونیب بغلش از خواستم...بار نیآخر یبرا...وجودم تمام با دمیکش بو را تنش عطر

 :کرد زمزمه لب ریز و شد قبل از تر تنگ دستانش

 خوبه؟ حالت_

 .نه_

 .بودم نگفته دروغ من و یخوب بود دهیپرس من از که بود یکس تنها او

 تا داشتم دوست که بود کرده مزه دهانم به چنان گناه لذت! مییایب رونیب هم بغل از مینداشت دوست جفتمان انگار

 .رمیبم جاهمان ابد

 دمیفهم تازه و آمدم رونیب آغوشش از...کرد میجدا آغوشش از یسخت به و دیکش یآه و داد فشار خود به مرا محکم

 .کردم یغلط چه

 پشت به یدست کالفه .نداشت من از یکم دست هم او و نداشتم را چشمانش به کردن نگاه تاب که بود شرم از دیشا

 :انداخت امانکهنه یقال به را نگاهش و دیکش گردنش

 ! کنه رحمتش خدا_

 :زدم لب غم با

 .بتونه ایدن اون کاش نکرد، یزندگ چوقتیه_

 .شدم رهیخ جسدش به و کردم پاک را میها اشک لرزانم دستان با
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 ...دیکش یقیعم نفس یرعلیام

 کنم؟ کارشیچ حاال_

 .بخرم قبر هی واسش دیبا...کنمیم حلش...امیم االن من نیبش نیماش تو برو_

 چه دمیفهمیم و شدیم تر تازه دلم داغ .وفتدیب جسدش به نگاهم نداشتم دوست گرید...رفتم جان یب و سست

 !شده سرم بر یخاک

 پچ گریدکی گوش بغل و کردندیم نگاه تعجب با فضول یها هیهمسا .پوشاندم را صورتم دست با...شدم نیماش سوار

 داشت؟ یتیاهم چه .زدندیم

 یممنوعه عشق نیا سرانجام .شدم وانهید و کرد رسوخ جانم تمام به یرعلیام عطر یبو باز و دمیکش یقیعم نفس

 !دلت دنبال برو بود گفته مادرم شد؟یم چه طرفهکی

 :گفت و فرستاد رونیب را نفسش .نشست نیماش یتو و آمد یرعلیام

 .بشه خاک فردا دیبا_

 با و کرد روشن را نیماش .دیاین رونیب هقم هق یصدا تا گرفتم گاز را لبم .دیلرز امچانه و دیچیپ شتریب عطرش یبو

 :کرد زمزمه ینیغمگ یصدا

 خونه؟ میبر_

 هیگر یصدا فقط را نیماش سکوت...کرد حرکت خانه سمت به نیماش بروم؟ که داشتم را کجا مثالً...دادم تکان یسر

 !دیکشیم قیعم نفس و دیکوبیم فرمان یرو آرام مشت با که یرعلیام یها آه هم یگاه و شکستیم من یها

 ...کرد پارک خانه یجلو را نیماش

 .نشسته خون به چشمان با...بود ریسم .شد باز اطیح در بالفاصله میشد ادهیپ نیماش از که یزمان

 :دیپرس نگران و شد جمع اشافهیق .آمد سمتمان به عیسر و شد درهم نگاهش کردمیم هیگر که دنمید با 

 ؟یکنیم هیگر چرا؟ چته جانا_

 !شکست را قلبم یچجور دینفهم و است معتاد مادرت که زد طعنه ریسم روز کی آمد یم ادمی

 :گفت و کرد یرعلیام به رو یصبع .بدهم جواب نداشتم رمق یحت

 کنه؟یم هیگر چرا جانا_

 :دیکش داد و زد یرعلیام ینهیس تخت به محکم
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 ؟کنهیم هیگر داره که یکرد کارشیچ ؟یگفت بهش یچ_

 ...کنار رو، بنزن حرف یدونینم که یزیچ از یوقت...ریسم شو ساکت_

 :کرد نگاهش نشسته خون به چشمان با..شدیم وانهید داشت ریسم

 نه؟ ای شدهیچ یگیم_

 :دیغر و گرفت را سردم دستان

 کرده؟ ناراحتت یرعلیام جانا_

 شد: یجر را ریسم که زد یپوزخند یرعلیام

 !شدهیچ بگو...نکن اموونهید یرعلیام_

 :دمیکش داد ناگهان

! یزدیم سرکوفتشو همبه روز هر که یمادر همون شد؟ راحت التیخ ؟یدیفهم حاال ؟یفهمیم..مرد...مرده مامانم_

 !یباش زدهخجالت که یندار معتاد مادرزن هی گهید باشه راحت التیخ االن

 .سوختیم میگلو و چشمان و دیچیپیم درهم ام معده...شدم خانه وارد عیسر که کرد نگاهم زده بهت

 .مردمیم داشتم...نداشتم یخوش حال

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با زارم حال دنید با مادرجون

 ؟یخوب چته؟ تو_

 ...بودم متنفر اشانهمه از !کردیم محکوم معتادم مادر بخاطر مرا شهیهم که بود یکس نیا...نگذاشتم محلش

 هرچه .ییشودست طرف به دمیدوئ و آمد باال ام معده اتیمحتو که کردم پرت نیزم یرو را فمیک و شدم اتاق وارد

 . آوردم باال را بودم نخورده و خورده

 ...دیلرزیم تنم تمام...نشستم توالت سنگ یرو حالیب

 :گفت زده وحشت ریسم و خورد در به یاتقه

 !ینکن یاابلهانه کار تروخدا ؟یخوب! رونیب ایب...جانا_

 .آمدم رونیب و شستم را صورتم و دست! کنم یخودکش خواهمیم کردیم فکر...زدم یپوزخند

 :زدیم دو_دو چشمانش و بود دهیپر رنگش...آمد جلو دنمید با
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 .بکش دراز نجایا ایب_

 :دیبوس را امیشانیپ و آمد کنارم...دیچک امگونه یرو یاشک قطره...دمیکش دراز تخت یرو

 .شتمیپ من ،یستین تنها تو...جانا بشم قربونت_

 !کاش...ریسم ینبود کاش

 :گفت و دیکش میرو ییپتو

 .ادیب دکتر بگم تا یستین خوب...کن استراحت_

 :کردم زمزمه رمقیب و کردم یاناله

 .ادیب خوادینم_

 :گفت و زد کنار صورتم یرو از را میموها

 !نبود حواسم نکن فکر ینخورد یچیه صبح از یکرد ضعف ،یبخور یزیچ هی که یشرط به_

 .بستم چشم من و دیکش یآه

 .کردمیم صدا را مادرم مدام .زدمیم پا و دست برزخ یتو...سوختمیم تب یتو داشتم و بودم یداریب و خواب انیم

 .کشدیم اکیتر دارد دمید بار نیاول که بودم بچه

 .بودم دهید را ها زیچ یلیخ من...دمید شهیش پیپا دستش یتو شدم که تربزرگ

 .کنم جور مواد شیبرا بودم مجبور من و خواستیم مواد و زدیم زجه...دیکشیم یخمار درد که ییها روز مثالً

 .کن باز چشماتو جانا_

 .سوزهیم تب یتو داره ستین خوب حالش_

 تخم تو گفتی م.دادیم را جوابم لحن نیبدتر با او و کن ترک و ایب که کردمیم التماسش...دیکشیم مواد لذت با

 !جانا ینبود کاش و یپدرت

 .نکن باز چشماتو قرآن ترو...جانا_

 .شهیم قطع تبش االن د،ینباش نگران یریمش یآقا_

 ؟...شدینم قطع ها صدا چرا

 .دیکن هیته دیبا داروهارو نیا_
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 :ریسم زده وحشت یصدا

 !برو...بخر برو تو یرعلیام_

 :مادرجون نگران یصدا

 شه.یم خوب باش آروم مادر ریسم_

 تعجب با مردم همه...دیکشیم داد بلند و دیخندیم ابانیخ یتو...توهم و بود زده شهیش..میبود ابانیخ یتو روز کی

 .شدمیم آب داشتم خجالت از...کردندیم نگاهمان

 :گفتم التماس با

 .کنندیم نگاهمون دارن همه نکش داد رفت آبرومون نکن تروخدا مامان_

 :گفت یکشدار لحن با

 .یپام و دست یجلو بزنم مواد برم خوامیم یسگدون اون تو گمشو تو_

 :گفتم تند و شد زیلبر صبرم

 منم بخاطرش یحت تو که دهیم یحال چه هیطعم چه نمیبب بزنم مواد خوامیم منم...امیم منم...هینطوریا اگه اصال_

 !  یفروشیم

 :دیکش داد .کردیم درد و زدیم زنگ گوشم روز چند تا که زد گوشم در یلیس چنان

 !یکنیم غلط یلیخ تو...شو خفه...شو خفه_

 !مانده یباق شیبرا مادرانه رتیغ یکم هنوز دمیفهم و داد کیرک فحش یکل

 *رندیگیم میتصم آنها یجابه مواد و افتدیم کار از مغزشان یاشهیش یمارهایب*

 .خوبه حالش جانا .یوفتیم پس یدار .پسرم باش آروم تروخدا ریسم_

 :دیکش داد ریسم

 موند؟ کجا عالف یِرعلیام نیا پس_

 .زدم یعق و شد درهم ام معده بود، تار زیچ همه...کردم باز را میها چشم که گذشت ساعت چند دانمینم

 ...جانا_

 :گفت مبهوت .هراسانش نگاه و سرخ چشمان به کردم نگاه ریسم به ترس با
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 .خدا شکرت ایخــدا ؟یاومد هوش به ؟یاومد هوش به_

 از و بود خون کاسه چشمانش .رفت باال قلبم ضربان یرعلیام دنید با و شد دهیکش باال نگاه .افتاد سرم یرو یاهیسا

 .دیباریم غم صورتش

 :گفت عیسر ریسم .دوختم چشم یرعلیام به فقط و نکردم ریسم ینگران به یاتوجه

 .بزن صدا و دکتر برو یرعلیام_

 .رفت رونیب اتاق از و گرفت نگاهم از نگاه یسخت به .کرد باز چشم و دیکش یقیعم نفس...بست چشم یرعلیام

 !داشت بغض من بخاطر ساله نه و ستیب مرد یصدا...داشت بغض شیصدا .کرد بوسه غرق را دستم ریسم

 کردم؟یم کاریچ من شدیم یزیچ جانام به اگه...ایخدا_

 :گفت و زد یلبخند مرد .نبود یرعلیام از یخبر اما...مادرجون همراهش و آمد اتاق به یمرد و شد باز در

 .اومد هوش به همسرت ،یبود نگران همه نیا یدید_

 عاشق؟ مرد نیا با کردمیم چه من .آمد درد به قلبم یالحظه .شد رهیخ چشمانم به مظلومانه ریسم

 :گفت دادیم جا فشیک یتو را لشیوسا که یدرحال کردنم نهیمعا از بعد دکتر

 بهش سوپ...بخوره ادیز عاتیما دیبا فعال .بخوره دیبد وقت سر رو هاشدارو .اومده نیپائ هم تبش...بهتره حالش_

 .داره ضعف دیبد

 :گفت و داد تکان سر مادرجون

 .کنم آماده سوپ براش رمیم من پس_

 با !دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش .گذاشت لبش یرو و گرفت را دستم ریسم مادرجون، و دکتر رفتن از بعد

 :گفتم یفیضع یصدا

 ؟ریسم_

 :گفت عیسر

 ؟ ریسم عمر...ریسم جان_

 :زدم لب و گرفت درد قلبم

 کجاست؟ یرعلیام_

 :شد گرد چشمانش و خورد جا
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 ؟ چطو_

 :دادم جواب یسخت به...سوخت میگلو...دادم قورت را دهانم آب

 .کردمیم هیگر داشتم مامانم بخاطر .بود نکرده یکار اون یعنی کردمیم هیگر من که نبود یرعلیام ریتقص_

 :زد یلبخند

 !یبد حیتوض ستین الزم خوشگلم زن باشه_

 .دمیکش یراحت نفس و بستم را چشمانم

 .شهیم درست زیچ همه دلم زیعز_

 .نداشتم هم دنیخند حال اما بخندم داشتم دوست

 .جانا یشد سوءتفاهم دچار تو زکم؟یعز باشم خوشحال زنم مادر مرگ از دیبا چرا من_

 !گفتیم دروغ

 .یدیفهم اشتباه منو تو_

 ریسم به رو و گذاشت تخت یرو را ینیس .شد اتاق وارد دست به ینیس مادرجون و شد باز اتاق در بعد ساعت مین 

 :گفت و کرد

 .یدینخواب حاال تا شبید از کن استراحت کمهی یرعلیام اتاق برو شو بلند االی_

 .ادینم خوابم .خوبم...نه_

 :دوخت چشم من به و دیکش یپوف مادرجون

 حرف زنش از ذرههی دیشا .دهینم گوش و باشم مادرش که د،یسف مو منه حرف بگو یزیچ هی بهش تو حداقل جانا_

 !هنذاشت روهم پلکم شبید از .کن استراحت برو گفتم که بس آورد در مو زبونم! باشه داشته یشنو

 :کردم زمزمه یزمخت یصدا با جان، یب

 !خوبم من کن استراحت کمهی برو ریسم_

 :گفت مادرجون به ینگران با...زدم پلک آرام که کرد نگاهم دیترد با

 !بده بهش داشت الزم یهرچ.باش جانا مواظب مامان_

 :دیکش آه و انداخت ینگاه پسرش به غصه با جون مادر
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 .نذاشته هم یرو چشم امهیثان هی شبید از بچم .کنه استراحت کمهی بگو همیرعلیام به مواظبشم نباش نگران_

 .دیبوس را امیشانیپ و داد تکان یسر ریسم

 :گفت غصه با مادرجون رفت رونیب اتاق از یوقت

 اد؟یم ریسم سر داره ییبال چه...آخ...جانا آخ_

 و دست هچل یتو من حاال! امشده ریسم زن پول بخاطر من که بود گفته اشخواهرزاده به او .شد نفرت از پر نگاهم

 !نداشت خبر هم روحش یحت او و زدمیم پا

 :گرفتم را میرو و کردم یاخم

 .ندارم حوصله ابداً چون رونیب برو یبزن طعنه یخوایم اگه_

 :گفتم و زدم پس را سرم .گرفت میجلو را سوپ قاشق

 .تونمیم خودم_

 .رهیبگ آروم پسرمم و یبش خوب زود تو تا پسرمه بخاطر نایا همه...نکن لج من با_

 !گفتیم راست خب...خوردم را سوپ از یاذره

 و نداشت ستادنیا تاب میپاها...آمدم رونیب تخت از آرام...میها ییتنها و ماندم من .رفت رونیب سوپ خوردن از بعد

 !بودم هاحرف نیا از ترجان سگ اما دیلرزیم

 .دمیکش یقیعم نفس و زدم کنار را پرده...رفتم پنجره یسو به

 از او و میبود نشسته هم کنار یروز که یاباغچه همان .زد خشکم بود نشسته باغچه کنار که یرعلیام دنید با

 ...دیکش آه و گفت اش گذشته

 آسمان به و گرفت باال را سرش و گرفت گاریس از یقیعم کام...بود شده رهیخ نیزم به و دیکشیم گاریس داشت

 .کند سیخ را صورتش نم_نم بارن داد اجازه و دوخت چشم

 .بستم چشم و دادم هیتک وارید به

 ند؛یگویم

 یزیچ هر باور "

  "سازدیم اتفاق کی آن از

 دارم باور را تو من
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 !افتاد یخواه اتفاق میبرا یروز حتما پس

 

 *فصل چهارم*
 داشت و بود شده هک قلبم یرو قیعم یزخم هرچند .بسازم نو از و کنم دایپ را خودم توانستم تا گذشت هفته کی

 چه .کردند تن یمشک لباس هفته کی اشانهمه من به احترام یبرا .داشت ادامه یزندگ اما گرفت،یم را جانم

 داشت؟ یادهیفا

 یحت .کردیم ترشح دیاس و دیچیپیم هم یتو مدام اممعده .بود کشنده ام معده درد و بودم شده قبل از ترفیضع

 .گذاشتینم پا امیزندگ به چوقتیه کاش !دانمینم...هم یرعلیام و بود سرکار ریسم .بخورم توانستمینم هم غذا

 !بود یتلخ یممنوعه عشق چه نیا و .میدیرسینم همبه چوقتیه چون

 :کردم باز را امکیپ و برداشتم را یگوش رمق یب .چرخاندم طرفش به را سرم ام یگوش امکیپ یصدا با

 "!خودته نفع به چون نگو یزیچ هم امخاله به و دمیم که یآدرس نیا به ایب"

  د؟یجد سر درد کی باز...خواندم را امیپ ها بار .دیکش سوت سرم و بست خی تنم تمام

 .نبودم یکار چیه انجام به قادر که بود داشته برم ترس نقدرآ خواست؟یم جانم از چه بود؟ که

 .دمیپوش یمشک پا تا سر...شدم آماده خودم با رفتن کلنجار یکل از بعد

 .کردند قطع را حرفشان من، آمدن با که زدندیم حرف داشتند...دمید را یرعلیام و مادرجون آمدم نیپائ که ها پله از

 کردمیم حس یخوب به را نگرانش نگاه ینیسنگ .دمیدزد را نگاهم عیسر یلیخاما  شدم، چشم یتو چشم یرعلیام با

 :دیپرس عیسر مادرجون! آمدم یم خودم به زودتر هرچه دیبا .نکردم یاتوجه اما

 !رونیب یبر خبریب گذاشتم شهیم ناراحت رمیسم .ینشد خوب هنوز جانا؟ یریم کجا_

 :دادم جواب...سوختیم میگلو ته و بود گرفته بودم کرده که ییها هیگر و داد شدت از میصدا

 !بخورم هوا برم خوامیم .ستمین یزندان نجایا من_

 !کن درستش و ایب حاال یوفتیم پس رونیب یریم...حالت نیا با نه_

 .خوبه هم یلیخ دینباش من حال نگران_

 :دمیشن را مادرجون وار زمزمه یصدا...رفتم در طرف به
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 ه؟یک نهکیم فکر سرتق یدختره_

  !یزد گند امیزندگ به که تو به لعنت

 رحم یب سوزشش و بود سرد یلیخ هوا.بود کرده پوش دیسف را جا همه برف .شدم خارج خانه از و زدم یوزخندپ

 .بود

 !رشیگنفس یهابرف...شیها برف! شیهوا و بود همدان

 ! بود کجا دانستمینم ٰ  یحت...فرستاد را آدرس...شد بلند امکیپ یصدا

 دستت از همه و یریمیم فوقش! یندار دادن دست از یبرا یزیچ که ،تو جانا الیخیب! اوردیب سرم ییبال نکند اصال

 !کندیم یزار و هیگر شتریب ماه چند ریسم فوقش .شوندیم خالص

 .بار کی هم ونیش و بار کی رگم درک، به پس

 رستوران؟ .شد گرد تعجب از چشمانم و کرد پارک رستوران یجلو یتاکس راننده یوقت

 .شد قرص دلم ته یکم...مرج و هرج از پر و بود شلوغ رستوران شدم، رستوران وارد

 :آمد یامکیپ دوباره که نمیبب ییآشنا یافهیق تا چرخاندم چشم! اوردیب سرم ییبال نجایا توانستینم که یکس خب

 ".باال یطبقه ایب"

 .بود ترخلوت یکم باال...رفتم باال ها پله از و دادم قورت را دهانم آب

 .کردم یخما بود، شده باز امیزندگ یپا اشکله و سر ینحس روز که مرد آن دنید با

 :گفت و کرد یصندل به یااشاره دست با

 .لطفا نیبش_

 :انداخت یقیدق نگاه سرم پشت به .نشستم و دمیکش عقب را یصندل

 نبود؟ دنبالت یمشکوک نیماش من؟ شیپ یاومد دینفهم که یکس_

 :دادم جواب یفیضع یصدا با

 .داره نانیاطم بهت که اتچارهیب یخاله اون ٰ  یحت نجامیا االن من دونهینم یکس رینخ ه؟یسیپل لمیف مگه_

 :زد یپوزخند

 .اندیسیپل لمیف پا کی یشناسینم اونارو هنوز تو! بدتره اشونهمه از امخاله_
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 بدم؟ انجام تونمیم یکار چه آخه نجام؟یا چرا من_

 :دیکش یقیعم نفس

 !آب یرو زمیبر و سگت شوهر پدر اون یپَته شده یجور هر دیبا من! یانهیگز نیبهتر تو_

 کاریچ دیبا ست؟کارهیچ شوهرم پدر .امشهیهم ترازجیگ دونمینم یچیه االن من بده حیتوض برام ؟یچ یبرا_

 کنم؟

 :شد نهیک از پر و گرفت دستش در را غذا یمنو

 .رخاکیز کردن و پدرم کردن چارهیب مادرمو خوردن منو حق ریسم اون ٰ  یحت شوهرت پدر_

 :گفتم سردرگم

 وسط؟ نیا گمیم یچ من_

 !میکن دایپ آتو هی ازشون تا یکنیم کمکم تو_

 :گفت یجد و کرد نگاهم اخم با .گرفت امخنده ناگهان

 بهت؟ گفتم جوک مگه_

 شد؟یم قطع امخنده مگر...دمیخند

 :بود مشهود امچهره یرو خنده آثار هنوز که یدرحال..شدم ساکت دمید که را نشیخشمگ نگاه

 .بکنم تونمینم یکارچیه من_

 .کردم نگاهش زده خشک و شد پاک لبم یرو از لبخند .نداد را جوابم

 ست؟کارهیچ من شوهر پدر_

 زتا .یدار آمد و رفت زتیعز پدرشوهر خونه بگم بهتر ای و شرکت اون تو. زدنش نیزم یبرا مدرکم دنبال من_

 ...یبد اطالع من به و یمشکوک آمد و رفت و تلفن هر !یبد همبه یکرد دایپ که یمشکوک زیهرچ خوامیم

 :گفتم دوباره...وفتادمیم پس داشتم

 کارست؟یچ شوهرم پدر مگه_

 !کنهیم ییشو پول_

 !بود ینکردن باور زدیم رونیب اشحدقه از داشت چشمانم ؟ییشو پول
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 :دمینال و گذاشتم مایشانیپ یرو را دستم

 !کنه سکوت عمراً بدونه اگه ریسم ؟یچ یعنی آخه اومده شیپ یاشتباه هی البد یگیم یچ هست معلوم چیه_

 .شدم الل که کرد نگاهم انعطاف یب و یجد

 !پدرشه ستین جوجه اون من درد ماا .کنهیم یهمکار پدرشم با چیه سکوت! انگله پاهی خودش ریسم_

 !بود کارخالف کی...من شوهر ریسم! بود ینکردن باور...خوردم یسخت تکان

 مین ریز یاکاسه که دمیفهمیم دیبا دیدزد مرا دیتمج که یروزهمان دیشا !من یخدا !ریسم !گفتیم را ریسم

 .کندینم جلوه یعیطب زیچ چیه و است کاسه

 بود؟ چه چاره...شدم رهیخ زیم به کالفه

 :کردم مشت را میهادست و زد تند قلبم

 داره؟ دست کارا نیا تو اونم ؟یچ یرعلیام_

 !نه دیبگو تا شدم رهیخ چشمانش به التماس با و

 !خودشه فاز تو کال اون .ستین نچ اما ادیم بدم مغرور فُکُل جوجه اون از که هرچند_

 !بود کارهچیه وسط نیا یرعلیام .کردم رها را امشده حبس نفس

 :زد یخشک لبخند

 !یندار ازشون یخوشدل چیه دونمیم هست خودتم نفع به باش مطمئن_

 کردم؟یم چه .شدم سست و گرفت را وجودم تمام دیترد

 ...سفمأمت! گمیم تیتسل بهت درضمن_

 :دادم قورت را دهانم آب و انداختم ینگاه رنگم یمشک لباسان به

 شه؟یم یچ اونوقت کنمیم یهمکار باهات من بفهمن اگه_

 :گفت که شدم بلند عجله با هم من...شد بلند شیجا از و نداد را جوابم

 !یبکن کارایچ و یایب کجا که دمیم خبر بهت !ایب من از بعد_

 ...شدم ولو یصندل یرو رفت یوقت

 :داد امکیپ روز آن یفردا
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! ارین در یباز تابلو .شرکت یتو اتاقش به یدسترس یبرا فرصته نیبهتر امروز .شد خارج شهر از فتیکث شوهر پدر"

 ".میکن کمک گهیهمد به ایب پس! گمیم ریسم به زویچ همه که کنم دتیتهد مدام ندارم دوست

 بر شک یلیخ تا کردم ورود ریسم اتاق به همه از اول و رفتم شرکت به...بود کرده عرق جانیه و استرس از دستانم

 .نباشد زیانگ

 :گفت و زد یمصنوع لبخند دنمید با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو جانا_

 .سرکار برگشتم_

 !یکردیم استراحت شتریب بود بهتر .ینشد خوب کامل هنوز تو...یول یاومد خوش_

 :زدم یلبخند

 .کنهیم بدتر و حالم فقط خونه کنج تو نشستن...شهیم عوض امهیروح کردن کار با...خوبم اتفاقا نه_

 !زمیعز یدونیم خودت_

 جا فقط که دمیدیم کارخالف یجان قاتل کی را ریسم! بود شده عوض او به نگاهم نوع گفت؟یم چه گفتینم را نیا

 ...کشدیم آب نماز

 .نداشت هم سرخاراندن وقت و بود ختهیر سرش یرو کار یحساب هم ریسم .بودند نیپائ طبقه هم و بود ناهار وقت

 .کردیم ترراحت مرا الیخ نیا و ستین نیدورب به مجهز اتاقش که بود گفته او .بود فرصت نیبهتر

 اطراف به ینگاه..شدم اتاقش وارد لرزان یپاها با و کردم باز را اتاقش در ستین اطراف یکس شدم مطمئن یوقت

 ..انداختم

 ..بود یکیش اتاق

 !نشد که نشد باز کردم تقال هرچقدر اما کنم باز را زیم کشو در خواستم .شدم خم و رفتم زشیم سمت به

 ..نبود که نبود یبخور بدرد زیچ چیه..کردم رو و ریز را ها پرونده و رفتم کمد سمت به..دادم قورت را دهانم آب

 سطل که کوباندم کوچک آشغال سطل به را میپا حرص با..شدمیم خفه داشتم و بود کرده عرق استرس از تنم تمام

 ..زد رونیب ازش ایمچاله شده کاغذ یاتکه و شد دمرو

 همدان یها شهرستان از یکی بهار یها طرف..بود نوشته یآدرس شیرو..گرفتم دست در را کاغذ و شدم خم تعجب با

 !بود
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 .گرفتم عکس کاغذ از مایگوش با و دمیکش یقیعم نفس

 . رفتم در سمت سرعت هو ب کردم پرت داخلش را کاغذ و گذاشتم شیسرجا را سطل عجله با

 ...دیلرزیماز استرس  وجودم بند_بند

 ..رفتم یئشودست سمت به و بستم را در...نبود این اطراف یکس...کردم باز آرام را در

 ...دلشوره از...جانیه از...استرس از... شدمیم خفه داشتم و شدینم قطع میها زدن نفس نفس یصدا

 بالفاصله خورد که بوق کی .دانستمینم را او اسم یحت که یکس یشماره .گرفتم را اششماره و برداشتم را ام یگوش

 :داد جواب

 ؟یکرد دایپ یبخور درد به زیچ_

 ای خورهیم دردت به دونمینم بود یآدرس هی توش که کردم دایپ کاغذ کهیت هی آشغال سطل تو از اما...نه راستش_

 !نه

 :گفت عیسر

 .شرکت یپشت ابونیخ ایب_

 

 *سمیر*

 !کار پشت کار،...پوشاندم را صورتم دست با و دمیکش یپوف

 !نبود که نبود .شدم اتاقش وارد و زدم در به یاتقه...رفتم جانا کار اتاق یسو به و شدم خارج اتاق از کالفه

 .دادینم جواب اما خوردیم بوق ،گرفتم را اششماره و دلم به زد چنگ ینگران

 .رفتیم اتاقش سمت به داشت آقاجون...رفتم رونیب اتاق از و زدم میموها به یچنگ

 دیبا شهیهم! کردیم جگرم به خون روز هر دیبا جانا...اتاقم رفتم...دادینم جواب اما زدم زنگ جانا یگوش به دوباره

 زد؟ بشیغ کجا االن؟ بود کجا...بودمیم نگرانش

 .گذاشتم زیم یرو را سرم و نشستم یصندل یرو .زدم زیم به یمشت

 .شد باز شدت به در قهیدق پنج از بعد

 :گفتم تعجب با .کردم نگاه آقاجون ینشسته خون به چشمان به تعجب با و کردم بلند سر
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 آقاجون؟ شدهیچ_

 .نمیبب اتاقم ایب االی_

 .کنم جمعش دیبا که زدند یگند چه باز ستین معلوم...کند ریخ به خدا

 :دیکش داد رفتم، که اتاقش به

 .ببند درو_

 .آمدم سمتش و بستم را رد رفتارش، از متعجب

 اومده؟ شیپ یمشکل چه باز_

 :دیغر و گرفت میجلو را تاپلپ و زد یپوزخند

 !یدار یزن چه نیبب نیبب ریبگ...ایب_

 :شدم نیخشمگ و شد منقبض فکم عضالت جانا اسم آوردن با

 آقاجون؟ یگیم یچ_

 .رو یلعنت لمیف نیا نیبب_

 .کرد یپل خودش

 .کرد شانیرو و ریز و رفت ها کمد و زیم طرف به که زدم خی شد آقاجون اتاق وارد که جانا دنید با

 یعروس چه نیبب! هینخود که هیخود یک بفهمم تا گذاشتم و نیدورب نیا من شد خوب...زنمیم سکته دارم یوا_

 !داشتم

 !وجه چیه به...کرده چه جانا کنم باور خواستمینم اصال

 :گفتم یلرزان یصدا با و دادم تکان یسر

 ...بزنه اتاق یتو یگشت هی اومده ینطوریهم البد_

 :دیکش داد

 هان؟ بینیینم مگه نه؟ کرده کور چشماتو عشق.ریسم دهنتو ببند_

 .بکشم نفس کردم یسع و دمیکش امیشانیپ به یدست

 ...شدم مات...شدم خشک...اند ختهیر میرو خی آب سطل کی نگارا آقاجون، یبعد حرف با
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 !تونمیم که یدونیم وفتهیب خطر در منافعم مسخره عشق هی بخاطر ذارمینم من...میکن ستین به سر دیبا جانارو_

 

 *جانا*
 با یالحظه...بست نقش لبش یرو یمرموز لبخند دادم او به را آدرس یوقت .بردم فرو کاپشنم بیج تو را دستانم

 .دمیلرز وجودم تمام

 !دادمیم انجام یخطرناک کار داشتم نکهیا یبرا دمیترسیم

 :زدم تشر خودم به

 آخ...یزنیم پا و دست یدار یمنجالب چه تو ستین معلوم ؟یبترس افتاده ادتی تازه یداد انجام کارتو که حاال احمق"

 "چارهیب یجانا

 .دیرسیم نظر به ترسناک ابانیخ یفضا و بود شده شیم گرگ هوا .بودم ابانیخ داخل...دمیبخش سرعت میها قدم به

 .کندیم حرکت میپا به پا ینیماش کردم احساس که بود شده کم میها قدم سرعت سرما از

 ...اوف نگاه محلو خانم خوشگل_

 !الت یساله سه و ستیب یپسر .کردم نگاه نیماش سمت به شده خشک

 .رفتم راه تر تند دمیچسب سفت را فمیک یدسته

 .زمیعز خورمتینم دارم کارت نیماش تو ایب لحظه هی_

 .داشتم کم را مزاحم نیهم فقط! زدینم پر هم پرنده...انداختم اطراف به ینگاه

 ن؟یپائ امیب ای باال یایم_

 ترس با .شد انینما ریسم نیماش ابانیخ سر از شود ادهیپ خواست تا .کرد خاموش را نشیماش که بودم موت به رو

 .بگذران ریبخ را امشب ایخدا...دمیگز را لبم

 .شد ادهیپ نشیماش از ریسم و افتاد اتفاق هیثان دو ها نیا همه

 و زدم هق نجاتم راه یبرا تنها .بود نوسان در مزاحم پسر و من نیب مدام نگاهش .کردم ینگاه اش یبرزخ افهیق به

 :گفتم

 !شد مزاحمم_
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 کاپوت به را پسر و داد هولش محکم و برد ورشی پسر سمت به کندیم حمله اشطعمه به که یریش مثل ریسم

 نیزم یرو هوش یب پسر تا زد آنقدر...زد...زد...زد صورتش یتو یمشت و کرد جمع داشت زور چه هر .چسباند نیماش

 !بود شده ترسناک بیعج ریسم .افتاد

 .زدیم فسن_نفس و بود شده کج راهنشیپ یقهی .طرفم برگشت

 :گفت و کرد زیر چشم .دمیکش ینیه و گرفتم دهانم یجلو را دستانم

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا شب وقت نیا_

 ...ءنسا یخونه من کن باور ریسم_

 !زد مرا ریسم .شدم رهیخ ریسم به مبهوت و سوخت ام گونه...شد کج صورتم زد امگونه به که یمحکم یلیس با

 :گفت یبد لحن با

 .یخوریم یشکر چه یدار که هست بهت حواسم ینگ دروغ شوهرت به باشه ادتی که زدم نویا_

 !نکرد ریتغ دید که هم را شکما بود، بیعج...ختمیر یاشک قطره و کردم حس لبم گوشه را خون یگرم

 :دیغر تنها

 .نکردم چالت جانیهم تا شو نیماش سوار_

 .شدم نیماش سوار عیسر ترس از

 ...کرد پارک خانه یجلو و کرد رد را ابانیخ و راند سرعت با 

 .گفتم یآخ...داد فشار پشتم محکم را دستش و میشد ادهیپ

 :دمیکش داد و شد زیلبر صبرم میشد که اطیح وارد

 شده؟ مزاحمم مردم پسر منه ریتقص مگه_

 :گفت که بستم چشم درد از...داد فشار و گرفت دستانش انیم را امچانه

 ؟آره یبود ءنسا خونه تو تو، که_

 :گفت یبلند یصدا با...داخل داد هولم و کرد باز را خانه در...دمیگز لب

 ...یکرد پاره افسار یادیز روزا نیا .کنم روشن و فتیتکل امیب تا اتاق یریم یشیم گم یارینم در یباز سرتق جانا_

 :باال بردم را میصدا هم من
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 حرصت که گرفته گازت مورچه ازب اصالً؟ مرگته چه تو .رمینم جاچیه یریگیم پاچه یشد سگ مثل چرا نفهمم تا_

 ؟یکنیم یخال بدبخت من سر و

 :دیغر و دیکوب صورتش یرو دست با

 .جانا کنمیم تیالح !من نه ییتو بده پس جواب دیبا که یاون...نکن وونمید...نکن وونمید_

 خبره؟ چه_

 خشک خون دنید با...بود زده زل ما به درهم یها اخم با .افتمی ها پله یرو را او و دمیچرخ یرعلیام یصدا با

 :دیپرس سوءظن با بود لبم گوشه نگاهش هنوز که یحال در .آمد جلو یکم و باخت رنگ نگاهش لبم یگوشه یشدهِ

 سرت؟ رو یانداخت صداتو که ،ریسم شدهیچ باز_

 :شد کالفه ریسم

 !هیفور بزنم، حرف باهات دیبا...کارم اتاق برو یرعلیام_

 :انداخت ینگاه من به و کرد یاخم سپس

 !کنم روشن باهات بار نیآخر یبرا فمویتکل تا اتاق برو توئم_

 :گفتم یعصب

 ر،یسم فهممیم که آخرش! یکنیم یغلط چه یدار ستین معلوم .تو نه منم کنه روشن فشویتکل دیبا که یاون نه_

 !تو یبرا مونهیم شیاهیس رو آخرش

 :داد قورت را دهانش آب

 ست؟ین تیحال زادیآدم زبون .گفتم تو برو_

 :داد خطاب را ریسم اما دوخت من به را نگاهش نیخشمگ و کالفه یرعلیام

 ر؟یسم شدهیچ یگیم_

 :دیغر ریسم

 .نکن دخالت تو_

 پوست چاقو با و کردمیم یمتالش را اشجمجمه! کشتمشیم...کشتمیم را ریسم شک یب داشتم یااسلحه االن اگر

 !کردمیم چالش خوابمان اتاق یتو تمام لذت با و شکافتمیم را تنش



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

374 
 

 همه نیا قدرت حالمیب یآشفته ذهن .انداختم یاگوشه و آوردم در را میهاباسل .رفتم اتاق به و زدم یپوزخند

 !نداشت باهم را اتفاق

 !شوپول آقاجون و کارخالف ریسم، امیزندگ بزرگ راز از داشتن خبر مجهول، مرد آن

 !است خبر چه نجایا دمیفهمیم دیبا باالخره...شدند ریسم کار اتاق وارد که دمید در گوشه از

 :آمدیم ریسم بلند و آلود بغض یصدا...چسباندم در به را گوشم و شدم اتاق کینزد

 !یزندگ نیا یتو تف بدشانسم؟ من انقدر چرا .شدم چارهیب یرعلیام شدم چارهیب_

 :داد جواب یدار خش یصدا با یرعلیام

 !کنم یالپوشون رو تو یکثافتا دیبا حتماً ؟یزد یگند چه باز_

 !سروش_

 :دیپرس زده وحشت یرعلیام

 کرده؟ کاریچ_

 !ساده که هماحمق یجانا .جانا سراغ رفته شده آزاد زندان از .نکرده کاریچ بگو...بگو_

 :داد ادامه و رفت باال شیصدا تن

 !دیفهم آقاجونم...گشته و آقاجون اتاق رفته و داده گوش حرفشو!گفته یچ بهش کهیمرت ستین معلوم_

 :گرفتم فاصله در از یکم ترس با من و دیکش داد یبلند یصدا با یرعلیام

 مادرجونم .شده عوض..نه یگفت ستین شیحال یچیه نیا نکن اعتماد مرد نیا به گفتم چقدر...احمق گهید یاحمق_

 بزنه؟ هم به و زیچ همه شد موفق یدید آدمه، همون هنوز اون اما! گفت و نیهم

 :رفتیم لیتحل لحظه هر شیصدا و کردیم غش داشت ریسم

 ...کردم غلط...کردم غلط_

 به مگه...داد دست از آقاجون بخاطر و باباش ونا ؟ینخون چشماشو یتو نفرت یتونینم چطور...ادیم بدش تو از اون_

 ؟ ما از گذرهیم یراحت نیهم

 کنه؟یم کاریچ آقاجون دهیفهم جانا نظرت به...جانا_

 :شد آرام یرعلیام یصدا

 گوشش؟ ریز یزد چرا_
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 !کرد هضم یراحت نیا به را شانیها حرف شدینم...بستم چشم...کرد سکوت ریسم

 !خورهینم وارمید جرز یال درد به یعروس نیهمچ گهیم...میکن ستین به سر جانارو گفت آقاجون_

 .شد مقطع میهانفس و رفت جیگ سرم

 :دیکش داد یرعلیام

 احمق؟ کنه صادر حکم زنت یبرا یجورنیهم یگذاشت خودت؟ یبرا یگیم یچ_

 !بود یاورنکردنب .زد رونیب حدقه از چشمانم و زدم خی

 :بود ناتوان و عاجز شهیهم مثل ریسم یصدا

 .کردم یخال جانا سر و حرصم اریاختیب بود بد یلیخ حالم امروز...کنم ستین به سر جانارو خوامیم گهیم_

 !دیچرخیم سرم دور زیچ همه...زدم هیتک وارید به و دادم قورت را دهانم بآ .امدین در یرعلیام از ییصدا

 :دیپرس شک با ریسم

 ؟یرعلیام یخوب_

 :کشد عربده یرعلیام

 ...بده جواب هان؟ ؟یکرد احمقانه یباز نیا وارد و زنت چرا...یباش چارهیب و احمق یتونیم چقدر تو_

 :دینال ریسم

 .کردم غلط_

 !شهینم حل یزیچ کردن غلط با گهید شوخفه_

 .یرعلیام گرفتم یمیتصم هی من_

 ...بدرند خواستندیم که ییهاگرگ نیا انیم خواستم؟یم چه نجایا من.گذاشتم قلبم یرو را دستم

 یتو خونت ببر جانارو تو...تو...یکن کمکم یتونیم تو فقط...کنم دور آقاجون چشم یجلو از جانارو مدت هی دیبا_

 .بدم سامون و سر اوضاع به تا شیببر یروز چند دیبا...کنمیم خواهش یرعلیام...تهران

 کاسه یتو مدام میها مردمک .زدم چنگ اتاق یآهن رچوبهاچ به دست با و شد گرد زد که یحرف از چشمانم

 گفت؟یم داشت چه ریسم .خوردیم چرخ امشده گرد چشمان

 تهران؟ ؟یرعلیام و من
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 .گرفت فرا را اتاق یبیعج سکوت

 عرق دستان استرس با و نشستم تخت یرو...آوردم پناه اتاق به و شدم دور آنجا از...نشنوم یزیچ دادم حیترج من و

 .نداشت کردن فکر توان گرید مغزم گذاشتم؛ میپاها یرو را امکرده

 .کردم حس میهاگونه یرو را اشک یگرم و کرد باز سر بغضم...دمیلرزیم درون زا .بستم را چشمانم و دمیکش دراز

 یتو اشبنده دیدیم...کردینم یانیم در پا گرید هم خدا .مردمیم داشتم نداشت، را فشار همه نیا توان گرید تنم

 !کردینم یکار و بود بسته را شیهاچشم اما زندیم پا و دست گناه منجالب

 قهیدق چند از عدب .بودم شده متنفر او از قبل یروزها از شتریب امروز .زدم خواب به را خودم...شد باز در بعد ربع کی

 .کردم حس کنارم را حضورش و شد نیپائ و باال تخت

 :گفت آرام نشست امیاشک یها گونه یرو دستش

 جمع گساکتو..جانا بدم بهت تونمینم یجواب چیه چون شدهیچ نپرس .شوهرتم نکن فراموش خوام،ینم تورو بد من_

 ...تهران یریم .یباش دور نجایا از مدت هی دیبا کن

 ست؟یشوخ ایخدا

 ...یریم یرعلیام با...یوفتیب راه دیبا وقت اول چون کن جمع ساکتو خواب به نزن خودتو_

 :گفتم یلرزان یصدا با و دادم قورت یسخت به را بغضم

 .رمینم یگورستون چیه خبره چه نجایا نفهمم تا من_

 :گفت آشکار یحرص با و داد فشارش یکم و گرفت بزرگش و مردانه دستان انیم را مچم

 دیبا یکرد خواست دلت یغلط هر من چشم از دور که موقع اون .رهیگیم امخنده چون یدونینم یچیه که نگو_

 .خانم جانا یکردیم نجاهاشویا فکر

 .کردم فرو دستم کف را میها ناخن و دادم قورت گره با را دهانم آب

  بگم؟ بهش رو وفتهیم اتفاق واسم که یهرچ چرا سپ .شهینم شیحال یچیه هیک خر ریسم یگفت_

 :زد یپوزخند

 !کارهچیه کارست؟یچ ریسم_

 را زیچ همه نکهیا مثل .زدم کنار امیشانیپ یرو از را میموها کالفه...شدم بلند میجا از و کردم باز را چشمانم

 .دانستیم

 :گفت و زد زل چشمانم به
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 ؟یدار کاریچ آقاجون اتاق به تو زو؟یچ همه یکنیم پنهون من از چرا_

 :گفتم تمام ییپرو با

 !نگم بهت یچیه دمید صالح منم یکنیم پنهون من از ویچ همه تو که ییاونجا از_

 :دیکش شیموها انیم یچنگ و شد بلند شیجا از خشونت با و کرد نگاهم یحرص

 .جانا دستیفا یب تو با زدن حرف_

 :کردم نگاهش جانب به حق و بردم باال را میابروها

 جواب ستین خور یسر تو یزنا اون از من ریسم بده گوش خوب اما .دستیفا یب من با زدن حرف یگیم راست...آ_

 اتیکار کثافت نیا روز هی باالخره...یبد انجام یدار دوست یغلط هر دمینم جازها .دمیم وقتش به تمیلیس نیا

 .ینیبینم منم رنگ گهید که موقعست اون...شهیم رو واسم

 لحن با و دیساب هم به را شیها دندان. دیکش و گرفت را رهنمیپ قهی خشونت با و گرفت خود به خون رنگ چشمانش

 :گفت یبد

 رونیب فکرتم از منو از شدن دور کرف !من زن...یمن زن یازنده و یدار عمر تا...کن فرو گوشت تو خوب نویا توئم_

 !یکن ترکم یتونینم .کن

 :گفتم و کردم نگاهش انزجار با...آورد در حرکت به گونه نوازش حالت به لبم گوشه را شستش

 توئه مال زیچ همه..یکنینم فکر چکسیه به خودت از ریغ که ینیخودب و خودخواه بس از...دونمیم خوب نویا_

 !یبد زحمت خودت به چرا! گهید

 :دادم ادامه و زدم پس صورتم یرو از را شستش دستم با

 خودتم دست یاومد بار ینجوریا کرده بزرگت لوس و گذاشته الالت به یل یل مامانت بس از .ستین خودتم ریتقص_

 .ستین

 :دیغر بلند و شد سرخ صورتش خشم از

 !شوخفه_

 :زدم یپورخند

 و شیبیج تو پول مبادا که ترسهیم باباش از هنوزم که یابچه پسر هی تو! یکن قبول و تیواقع یخواینم یحت_

 !نکنه قطع

 :دیکش داد
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 من یداد بله جواب که ها موقع اون باشه، خوشم ؟یشد من زن و یکرد قبول تو نکهیا ه؟یچ تیواقع ت؟یواقع_

 نه؟ نبودم ننه بچه شتیپ

 !دادم بله بهت نکهیا از نکن مونمیپش_

 چشمانش یتو یدیام نا .شد کج دهانش یگوشه و شد خاموش چشمانش یستاره .بست نقش لبش یرو یتلخند

 :گفت سرد رفت، یم در سمت به که یدرحال و زد موج

 ازدواج خودم از ترکیکوچ سال شش دخترِ هی با نکهیا از یکنیم یکار یدار واشی_واشی...جانا یکرد خستم_

 !بشم مونیپش کردم

 :دمیخند حرص با

 .برو بدو یشنویم حق حرف که شهیهم مثل کن فرار...آره...آره_

 :کرد زیر چشم سوءظن با و گرفت سمتم به را اشاشاره انگشت

 چشم تو یبدجور وقته چند که اتیسرد...اتیباز لج...هاتیتند نیا لیدل...فهممیم و رفتارات نیا لیدل که باالخره_

 ...زنهیم

  .دادم قورت را دهانم آب ترس با و شد پاک لبم یرو از خنده

 طالق مرا او .چوقتیه شدمینم خالص ریسم دست از چوقتیه من .شدم ولو نیزم یرو رفت رونیب که در از

 .گذشتینم من از وا داد،ینم

 .رفتم کمد سمت به و نگذاشتم محلش د،یلرزیم فشار همه نیا ریز بدنم

 میبرا شیپ وقت چند دیشا .باداباد هرچه! یرعلیام با رومیم تهران به...زیچ چیه...میبرا نبود مهم زیچ چیه گرید االن

 ...بود دارخنده! مشترک سفر کی هم آن یرعلیام با من .ماندیم ایرو کی همانند

 ییشامپو یحت و مسواک و حوله...شال تا نیچند...یراحت لباس و بافت دست چند...برداشتم را ازمین مورد لیوسا

 !شد اجیاحت دیشا...برداشتم پول هم یکم و گذاشتم فمیک یتو را شمیآرا لیوسا .داشتم دوست

 زن من...خواهمیم چه خودم جان از دانستمینم که بود وقت یلیخ...انداختم ینگاه روحمیب و خسته صورت به

 !بودم آدم...بودم

 ریتصو به و کردم تر زبان با را لبم .دادم فرم و کردم مرتب هم یکم برداشتم، را میابرو ریز و برداشتم را نیموچ

 خودم به کمی داشت یاشکال مگر...دادم ماساژ را صورتم یکم دست با...زدم یاکوله و کج لبخند نهیآئ یتو خودم

 دم؟یرسیم
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 .انداختم بند را صورتم و بستم میپا شست انگشت به را نخ...برداشتم را نخ یقرقره

 بودم وقت یلیخ .بود شده باز میرو و رنگ یحساب اما بود شده سرخ یکم حاال که انداختم ینگاه صورتم به یراض

 !بودمشان نگرفته

 .کنم فکر یاکننده ناراحت زیچ به خواستمینم...رفتم تخت سمت به و دمیمال صورتم به را کننده مرطوب کرم

 را یرعلیام جیپ بدهند کردن فکر جال مغزم به نکهیا بدون دستانم .رفتم نستاگرامیا به و کردم باز را امیگوش قفل

 .کردند لمس

 :کردم لمس را اشیاِستور و گذاشتم قلبم یرو را دستم

 ناگاه عشقت غَم تا امشده ریمتح

 ...  مرا رانهیو ٰ  گوشه نیا در افتی کجا از

*** 

 ...جانا_

 .دمیکش خودم یرو شتریب را پتو و زدم یغلت

 جانا؟_

 :آمد ریسم یعصب یصدا...فشردم همبه را میها چشم

 .جانا االی...دیبر دیبا شو داریب_

 :گفت ترنرم...دمشیدیم تار...شدم اشرهیخ یوحشتناک اخم با و کردم باز چشم...دیکش کنار میرو از را پتو

 .رهید...خانمم پاشو_

 .شدم بلند جا از و دادم یتکان امکوفته بدن به یبدبخت با .بود صبح شش .انداختم ینگاه سرش پشت ساعت به

 :گفت و دیدزد صورتم یرو از را اشگرفته غم گاهن .زد یا خسته لبخند

 .تنگه وقت که شوآماده و بشور رو صورتت و دست وئمت ،یرعلیام نیماش تو بذارم ساکتو رمیم من تا_

 قهوه بافت کی با بودم دهیپوش یمشک چرم شلوار...شدم آماده و شستم را صورتم و دست...رفت که دادم تکان یسر

 و کردم مرتب سرم یرو را رنگم یاقهوه شال یهالبه .بودم کرده تن را رنگم یمشک کاپشن بافتم یرو...رنگ یا

 .رفتم رونیب شیآرا بدون و گرفتم دست در را میهانیپوت و فیک
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 یرعلیام و ریسم .امشده دور خانه نیا از یمدت یبرا حداقل که بودم خوشحال .بود رفته فرو یبد سکوت یتو خانه

 .بودند اطیح یتو

 با و بود گذاشته یرعلیام شانه یرو را دستش .بود ستادهیا شیرو به رو هم ریسم و بود داده هیتک نیماش به یرعلیام

 .دادیم حیتوض را یزیچ ینگران

 دندیپرسیم من از اگر .رفت ضعف دلم...یرعلیام پیت یرو دیچرخ نگاهم .دادیم تکان سر حوصلهیب هم یرعلیام

 !بود عشق تیخاص نیا کردم،یم یمعرف را یرعلیام شک یب ستیک ایدن مرد نیترپیخوشت

 محکم و سفت و دیکش آغوشم در هوا یب ریسم و شد نیماش سوار عیسر یرعلیام..شدند حضورم یمتوجه هردو

 :گفتم زده شوک .داد فشارم

 .ریسم_

 :گفت و دیبوس سرهم پشت بار چند گذاشت، امگونه یرو را لبش و دیکش یقیعم نفس

 بدم دستت از خوامینم نبود، خودم دست .ببخش منو کردم ناراحتت شبید اگه...اگه...جانا باش خودت مراقب_

 .زدلمیعز

 !بود زده یلیس که ییجا همان درست...دیبوس آرام را لبم یگوشه

 !نکنم بلندش تو یرو گهید که بشه قلم دستم کاش_

 :گفت و کرد نگاهم رهیخ که آمدم رونیب آغوشش از

 باشه؟ آشوبه، یبدجور دل نگرانم یلیخ .بزن زنگ دیدیرس_

 :دادم سرتکان آرام

 .ریسم خدافظ_

 :دمیپرس زدهبهت من و دیلرز اشمردانه یهاشانه .انداخت نیپائ را سرش و شد اشک از لباب چشمانش

 چته؟ تو...ریسم_

 :داد تکان هوا یتو را دستش کرد،یم تند پا خانه سمت به که یحال در و گرفت را شیرو عیسر

 .جانا خدافظ...خوبم_

 چشمانش دید را نگاهم تا .بود امرهیخ قیعم یخشم با یرعلیام.برگشتم...بعد و کردم نگاه اشیخال یجا به تعجب با

 .نشستم و رفتم نیماش یسو به...دیدزد را
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 :گفت حرص با بستم که را در

 !برم شده تموم تونیباز یهند اگه_

 :گفتم رفتارش، از متعجب

 ...یبر یتونیم! شد تموم آره_

 به ریسم .برگشتم عیسر شد،یم خارج اطیح در از یوقت .آورد در حرکت به را نیماش و کرد نگاهم قبل از تریحرص

 !یبا یبا...دادم تکان را دستم ناخودآگاه...بود راهمان یبدرقه نگاهش با و بود داده هیتک یدرخت

 :گفت که کردم گشاد چشم ترس با...کرد پرواز باًیتقر و شد ادیز برق مثل نیماش سرعت

 !یکن وداع زتیعز شوهر با خوب ندادم اجازه! دیببخش آخ_

 :زد یعصب لبخند و کرد جا به جا را دنده! گرفتیم را بدبخت منِ یپاچه که بود مرگش چه باز دانمینم

 !یسریم و تونیباز یهند یدامهبه ا شش،یپ یگردیبرم زود نخور غصه اما_

 :گفتم یساختگ یناراحت با و انداختم باال ییابرو

 !گرفتم باد غم االن از چقدر؟ مثالً_

 :دیغر

 !یرینم میکرد تصادف اگه ببند کمربندتو_

 ؟یبندینم خودت چرا_

 :شد تند و طرفم برگشتم

 .ببند گفتم_

 و بستم را کمربندم .زدیم رونیب حدقه از چشمانش و دیترکیم گردنش رگ خوردیم حرص یگرید کم اگر شک یب

 :گتم

 ؟ کنم تحمل شوهرم یدور دیبا وقت چند...ینگفت_

 نگاهش خشم و بهت با...بود رفته فرو شهیش یتو سرم االن بودم نبسته کمربند اگر و کرد یبد ترمز نیماش ناگهان

 :گفت و کرد باز را نیماش در خونسرد که کردم

 !تشنمه_
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 کشتنمان به بود کینزد...وانهید یرعلیام .شدم کش دراز حالت یصندل یرو باًیتقر .رفت مارکت سوپر سمت به و

 نه؟ بود بایز او با مرگ !دهد

 .آورد در حرکت به و کرد روشن را نیماش .خورد را آب ضرب کی و کرد باز را یبطر .دیکوب را در و شد سوار

 !داشتم دوست را مرد نیا من...نشست لبم یرو یمحو توسم

 .را همه و همه...را گندش اخالق...را اشنشسته خون به چشمان...را اششلخته یموها...را ششیر ته

 !شد شتریب سرعتش...میدیرس جاده به که بودم شده کسل و حوصله یب...شد یسپر سکوت یتو ربع کی

 :دمیکش یپوف و فرستادم گوشم پشت را مزاحم یمو

 !شدم خسته االن از م؟یباش راه یتو دیبا ساعت چند_

 :کرد زمزمه یآرام یصدا با

 ؟ینرفت تهران حاال تا_

 !نذاشتم رونیب شده خراب نیا از پامو حاال تا من_

 شده؟ خراب چرا_

 :کردم عوض را حرف کالفه

 ؟ینگفت_

 را سرم .شوم داغ شد باعث و کرد نفوذ استخوانم و پوست تا که ینگاه...کرد امحواله را قشیعم و نیسنگ نگاه

 :گفت که برگرداندم

 !مینخور کیتراف به اگه گهید ساعت چهار سه_

 ؟یکنیم یزندگ تهران یکجا_

 :زد یپوزخند و کرد عوض را دنده

 کنم؟یم یزندگ تهران یکجا یبدون کنهیم یفرق چه یشناسینم اونجارو که تو_

 !کنم باز او با را صحبت سر خواستم،یم فقط من! داشت ها آدم کردن عیضا به یعالقه کال

 هیتک شهیش به را سرم .نبود نیا جز یاچاره اما آمد یم بدم سکوت از...نگفت یزیچ و نگفتم یزیچ گرید

 .شکستیم را سکوت راهنما کیت کیت یصدا...دادم

 :دمیپرس تعجب با .داشت نگه مغازه چند و خانه قهوه یجلو را نیماش
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 ؟یستادیوا چرا_

 .میبخور یزیچ هی میبر شوادهیپ! نخوردم هم یچیه و زدم قشنگم خواب از شما بخاطر گشنمه چون_

 :انداختم باال یاشانه تفاوتیب

 .ستین امگشنه من_

 .شو ادهیپ...شهیم اتگشنه یول ستین اتگشنه_

 و شدم جمع خودم یتو .بود شده زیل نیزم و داشت سوز یبدجور هوا...شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در ناچار به

 ...میافتاد راه خانه قهوه سمت به و ستادیا کنارم و کرد قفل را نیماش در .بستم را رنگم یمشک کاپشن پیز

 را سرم...دهم فشار و رمیبگ را اشمردانه بزرگ دستان داشتم دوست .بود شیم و گرگ هوا و دیباریم نم_نم باران

 دوست مرا بخواهم او از و بکشم غیج سختش، و سفت یبازو یتو کنم فرو را میهادندان و بگذارم اششانه یرو

 !باشد داشته

 !کند یدلبر میبرا شیهالب با او و آورد در ریتسخ به را وجودم زشیانگدل عطر و بفرستد رونیب کالفه را نفسش او و

 :گفت و کرد یااشاره فرش تخت به

 .تازه داغ سنگک و شده خورد یگوجه با مروین ؟یخوریم مروین بدم،  سفارش یزیچ هی تا نیبش اونجا برو_

 !بود شکمو من نامحرم مرد .زدیم حرف لذت با و داشت برق چشمانش

 نیچ دلت که یلعنت یهاخنده آن از .دیخند که انداختم ینگاه خانه قهوه فیکث یها وارید و در به انزجار با

 :زد برق شتریب و کرد یدلبر چشمانش...کندیم پرواز اشآمده کش یهالب با روحت و خوردیم

 .نجایا امیم شهیهم من! حداقل زهیتم غذاهاش نترس_

 :کردم کج را املوچه و لب

 .بکشم یگشنگ و نخورم یزیچ دمیم حیترج یول ،یمرس_

 عقب به یقدم و دیکش دهانش یتو را لبش! بود شده کننده کور چشمانش برق گرید...شد خشک لبش یرو خنده

 :رفت

 .نیبش_

 .بده صبر خودت ایخدا...دمیکش یقیعم نفس و نشستم فرش تخت یرو
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 .میباهم ما کردیم شک یکس که دور یآنقدر نشست، فرش تخت یرو من از تر دور یلیخ آمد دادن سفارش از بعد

 ...اوردمین خودم یرو به اما گرفت دلم

 :گفت و کرد خوردن به شروع تعارف یب آوردن که را مروین

 ...یبخور یزیچ تا دارمینم نگه بعداً من! باشم گفته .پس جلو ایب! مونهیم کاله یب سرت_

 تشکر و گرفتم عیسر را لقمه چشمانش به کردن نگاه بدون...گرفت صورتم یجلو یالقمه...آمدم جلو یکم شک با

 .کردم یکوتاه

 !شدمیم خفه داشتم حرارتش پر نگاه ریز کرد، نگاهم رهیخ یالعمل و عکس بدون هیثان چند

 دهینجوئ_دهیجوئ را لقمه...بودم کرده هول یبدجور و گرفتینم را نگاهش .دادم جا دهنم یتو را لقمه اجبار به

 سرفه به کردم شروع و شد گشاد چشمانم...کرد ریگ میگلو یتو لقمه، بندش پشت هم را دهانم آب و دادم قورت

 .کردن

 و گرفت مییجلو را آب وانیل دستپاچه و هولزده یرعلیام...بود شده بسته امیتنفس راه...زدم چنگ میگلو به دست با

 :دیغر یعصب

 .بخور آب نیا از کمهی_

 سرفه شدت...گرفت دهنم یجلو را آب وانیل که زدم یچنگ میگلو به دوباره .زدیم رونیب حدقه از داشت چشمانم

 راه که بود محکم و رحمانهیب شیها ضربه شدت آنقدر و دیکوب پشتم به بار چند مشت با که شد شتریب میها

 .شدیم داغ داشت واشی_واشی پشتم از یقسمت .دمیکش قیعم نفس چند و بستم را چشمانم .شد باز امیتنفس

 .من به نگرانش نگاه و بود پشتم هنوز یرعلیام دست

 :دیغر

 که یانقدر کردمینم فکر اما یهست یدستپاچلفت دختره دمیفهم گودال یتو یافتاد رازیش تو که یروز اون از_

 !یایب بر کوچولو لقمه هی پس از ینتون

 سوزانش و داغ یها نفس که یآنقدر...بود دور اما بود کمینزد یلیخ...بود پشتم هنوز که کردم نگاه دستش به منگ

 .کردمیم حس صورتم یرو را

 که دستش به...خورد تمانیوضع به نگاهش که داد تکان را سرش و کرد یپوف .دادم قورت بار نیچند را دهانم آب

 .حدش از شیب یکینزد و بود پشتم هنوز

 .کند جادیا یبد یصدا و شود نیزم پخش مروین تابه یما شد باعث که د،یپر یجا از ناگهان
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 و کردم پا را میها نیپوت .آمدم نییپا فرش تخت یرو از .کرد مشت را دستش کالفه و شد رهیخ شاهکارش به

 ...من به حاال و بود نیزم به نگاهش .شدم کشینزد و ستادمیا

 :زدم شین و زدم یپوزخند

 !هیپاچلفت و دست یک شد معلوم حاال_

 .دیایب تا دادم هیتک و رفتم نیماش سمت به و آمدم رونیب خانه قهوه آن از و نشاندن میهالب یرو لبخند

 !نیریش یخاطره کی دیشا...یرعلیام با خوردن مروین...بود بایز یطیشرا هر در او با بودن...چرا دروغ

 .نکنم یاتوجه شیهاتخم و اخم و درهم افهیق به کردم یسع...میافتاد راه به دوباره آمدنش از بعد

 تهوع حالت جاده به کردن نگاه از بخوابم یکم تا بستم چشم...بود گرفته چرتم و میبود راه یتو یساعت کی باًیتقر

 .بودم گرفته

 ترمز آن از.کرد را معروفش یها ترمز آن از دوباره یرعلیام و خورد یبد تکان نیماش که دادم هیتک شهیش به را سرم

 !یکنیم حس حلقت یتو را قلبت که ییها

 :گفتم و سمتش برگشتم خشم با ،یناراض

 گرفته؟ تییدستشو ر.بانیا نکنه ؟یستادیوا چرا_

 !اشگشنه بار کی بود، اشتشنه بار کی! گفتمیم راست

 :گفت و کرد ام حواله را آلودش غضب نگاه

 !کرده تموم نیبنز_

 :دیکوب فرمان یرو بار چند دست با و

 !یلعنت_

 :طرفش چرخاندم کیتمیر را سرم

  ؟ینکرد پر و باگ چرا .کرده تموم نیبنز یچ یعنی_

 !خوامیم معذرت واقعاً من...نبود حواسم یعال حضرت دیببخش_

 :داد ادامه حرص با و کرد زیر را چشمانش...آورد جلو یکم را سرش

 .بخدا ادهیز روتون یلیخ ریسم و تو_

 .بست محکم را در و شد ادهیپ نیماش از و زد یپوزخند...شدم رهیخ جلو به و زدم کنار ام یشانیپ یرو از را میموها
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 .شدم ادهیپ نیماش از و دمیکش سرم یرو را کاپشنم کاله .رفت جلو یکم باران به توجه یب

 :گفت حوصله یب و بداخالق دنمید با .برگشت یرعلیما ن،یماش در یصدا با

 .بشنوم و ریسم یغرغرا و یبخور سرما ندارم حوصله .نمیبب نیماش تو نیبش برو_

 :گفتم حرفش به توجه یب و دمیکش سمیخ صورت یرو یدست

 شه؟یم یچ حاال_

 !کنمیم حلش به یفکر هی خودم .نیماش تو برو گمیم ؟یکر_

 :دیکش داد که آمدم جلو به یقدم

 ؟ینفهم زبون انقدر چرا تو_

 :دمیکش داد هم من

 ؟یدونستیم...ستین وحش باغ نجایا ؟یاومد بار یوحش انقدر چرا تو_

 :دیکش ادیفر

 م؟یوحش من_

 زد،یم شالق تنمان یرو داشت که باران به توجه یب...رفتم عقب به و داشت برمترس...آمد میسو به بلند یها قدم با

 .گذراند نظر از را صورتم یاجزا تک _تک یخاص حرص با

 !سگ مثل مانمیپش...کردم غلط ایخدا ییگویم که ییها نگاه آن از...کرد نگاهم

 !ینداشت اخالقا نیا از قبالً ؟یکنیم یزبون بلبل چرا یرستیم من از انقدر که تو_

 .افتاد ترق_ترق به میها دندان...برد اسارت به را چشمانم اشک

 :گفت یخاص ترس با و شد عوض نگاهش رنگ

 ؟یخوب_

 با و بست چشم و خورد تکان شیگلو بیس .شد رهیخ چشمانم به و آمد باال لرزانش دست .دیکش ریت میها استخوان

 .زد کنار را امیشانیپ یرو سِیخ یموها داغش دستان

 ...شدم حاضر جهنم به رفتن یبرا و شد کنده صورتم یرو از امیشانیپ .شد جزغاله و سوخت امیشانیپ

 کرد یسع و دیلرز شیها مردمک...کرد نگاه چشمانم به کنم، خفه را هقم_هق تا دادم فشار مئینپا لب یرو را دندانم

 :گفت یفیضع یصدا با و شد باز هم از ضشیمر و دیسف یهالب...نخورد نیپائ به نگاهش
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 !ببخش منو_

 چرا؟ ببخش؟ مرا گفتیم! باستیز خمارش چشمان چقدر کردم حس من و دیکش یتند نفس

 یاگرفته یصدا با...دیکش یلرزان نفس و دیکش پس را دستش عیسر .آورد خود به را جفتمان ینیماش بوق یصدا

 :گفت

 !داداشزن یخوریم سرما النا ن،یماش تو برو_

 .را گفتنش داداشزن...را آخرش حرف نشنوم و شوم کر داشتم دوست

 .بود داشتهنگه جاده وسط که رفت ینیماش سمت به و کرد تند پا یرعلیام

 !کشتیم مرا آخر ممنوعه عشق نیا...شدم رهیخ روروبه به منگ جیگ و شدم نیماش سوار

 هنوز...من نه و دیگویم یزیچ او نه...میمنگ و جیگ هردو انگار...میافتاد راه به دوباره ن،یماش آن از زدن نیبنز از بعد

 تمنا را او تنم تمام و کردیم گز-گز پوستم .کردیم حس را، فرمان انیم یشده دهیچیپ همبه دستان یداغ امیشانیپ

 !کردیم

 یافهیق با که یرعلیام و شدیم پخش نیماش یتو که ینیغمگ آهنگ به سپردم را خودم .کردم بغض و بستم چشم

 :دیکشیم آه و دادیم گوش ینیغمگ

 دادم بهت و دل بسته چشم عشق،"

 افتادم دامت به خودم یپا با

 آدم؟ هی جون از یخوایم یچ گهید

 یزیر هی یهایآشت و قهر نیا تو عشق،

 یضیمر مگه یهِ یزنیم همبه

 !یزیعز چه باز همه نیا با

 یشونیپ وسط یابوسه عشق،

 یمونیم شهیهم تا که یزخم هی

 یدرمونیب درد خودت جون به

 یطرفدار پر قشنگ غم هی عشق،

 یآزار مردم فقط تو که فهیح
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 !یماریب چه یریم و یایم

 عشق جنابِیعال یآها

 عذابش یفرشتهِ

 قلبِ نیا شه،ینم تو فیحر

 .صاحابشیب

 یخوایم وونهید منو

 عشق ،یخوش ینجوریا تو

 عشق یکشیم بایز چه گرم، دمت بازم یول

 ییهرجا یِکول توئم با عشق،

 ییتنها کنج یکشونیم اول

 ییالال واسم یخونیم خودت بعد

 شبونه گشت تو آهنگ هی با...عشق

 زنونه عطر هی با یحت یگاه

 "!بهونه هر با شهیم داتیپ

 کرده هنگ واقعا زنانش حجاب دنید از...بود شلوغ کردمیم فکر که آنچه از شتریب تهران...میدیرس باالخره

 .نداشتم عادت زایچ نیا دنید به هم من! بود بدتر همهمدان از نجایا تیوضع...بودم

 :گفت و کرد خاموش را نیماش ییبایز مجتمع یجلو

 !میدیرس_

 شود؟یم چه حاال .کردم حس دهانم یتو را قلبم

 .شدم ادهیپ نیماش از او همراه و سرنوشت دست به سپردم را خودم

 .میشد یلوکس مجتمع وارد و برداشت نیماش از را ساکم و زد را عقب صندوق

 :شد بلند جا از احترامش به و شگفت گلش از گل یرعلیام دنید با نگهبان

 .مهندس یآقا ریخبه دنیرس_
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 :داد جواب یانعطاف چیه بدون یرعلیام

 .ممنون_

 :گفت و داد دستش به را نشیماش چیسوئ و

 .نگیپارک تو بذارش_

 :داد تکان یسر نگهبان

 .چشمم یرو چشم_

 ها آپارتمان نطوریا عاشق شهیهم...کردمیم نگاه اطراف به مدام...دنبالش هم من و رفت آسانسور سمت به یرعلیام

 یشرطا از یکی اما .کردیم قبول و چرا و چونه بدون بخرد، میبرا یاخانه نیهمچ بخواهم ریسم از توانستمیم .بودم

 .کنم دور خانه آن از را ریسم دینبا که بود نیا مادرجون

 .شوم وارد تا ستادیا کنار...کرد باز را پانزده واحد درب و انداخت دیکل

 !اشیشلختگ از بلکه...ییبایز از نه...ماند باز دهانم اشخانه دنید با

 نیزم یرو را ساکم یرعلیام .تخمه و پسیچ آشغال از بود پر خانه و بود ولو کیسرام و مبل یرو شیهالباس

 :خاراند را گاهشجیگ یامزه با حالت با .دیکش یهوف و گذاشت

 !ستشلخته کمهی_

 :کردم درشت چشم

 کم؟هی فقط_

 :گفت و رفت تلفن طرف به عیسر

 !کنن زشیتم انیب زنمیم زنگ االن_

 :گفت من به رو و گرفت را یاشماره یهولک هول

 !گهید نیبش ؟یستادیا چرا_

 ...فهیکث جا همه نشستن؟ واسه هست هم ییجا مگه_

 !نلرزد امیحیب قلب تا را، لبخندش نمینب تا برگرداندم را میرو...زد یلبخند

 :کند جمعشان عیسر کرد یسع...شیها لباس سمت رفت و زد را تلفنش

 !هست یزیچ خچالی یتو نیبب_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

390 
 

 یخال...کردم باز را خچالی درب .بود خانه از بدتر آشپزخانه تیوضع...شد جمع انزجار از امافهیق...شدم آشپزخانه وارد

 !بود یخال_

 :دمیکش داد

 ..هیخال_

 :شد کالفه

 !مسافرت بودم رفته مثالَ...باشه یخال دمیبا_

 بشیج یتو را دشیکل دسته و پول فیک و کرد تن را پوششخوش یپالتو...رفتم طرفش به و بستم را خچالی در

 :گفت من به رو و گذاشت

 چند نیا...نیا...کنه زیتم نجارویا ادیم یخانم هی گهید ساعت دو هی...روز چند نیا واسه کنم دیخر کمهی رمیم_

 !کن قفل و در هم اطیاحت یبرا...نکن باز زد و در یهرک ستمین چون...هتل رمیم امروزه

 !روز چند نیا دمشیدینم پس...تبیرون رف خانه از...دادم تکان سر اجبار به

 !بود یفضول وقت االن .آوردم در تنم از را کاپشنم و دمیکش یآه

 .بود ریتحر زیم و حمام و بزرگ پنجره کی و نفر کی تخت کی شامل اتاقش .رفتم خانه خواب اتاق تنها سمت به

 یلبخند...نبود چشم جفت کی آن از یخبر گرید نجایا! باشد خودش یها ینقاش زدم حدس...ینقاش از بود پر اتاقش

 .کردم سرگرم شیها ینقاش دنید با را خودم و زدم

 ...باشد یرعلیام زدم حدس .آمد در صدا به در زنگ گذشت، که ساعت مین

 رها در رهیدستگ یرو از دستم و شد خشک شیهالب یرو لبخند. شدم روروبه ییبایز دختر با کردم باز که را در

 .بود مشخص کامالً رنگش یفسفر شلوارک و تاپ رشیز از که بود دهیپوش ینازک یرنگ چادر .شد

 با و شد گرد رنگش یمشک چشمان و زد کنار صورتش یرو از را رنگش یشراب یموها .کرد سوزش به شروع اممعده

 :گفت ییبایز و نازک یصدا

 ؟ شما دیببخش_

 بودم؟ که من

 :گفتم و دادم قورت بغضم همراه را دهانم آب

 .هستم یریمش یآقا داداشزن من_
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 سر بر خاک چه من و خانه یتو آمد و زد کنارم تعارف یب و بست نقش لبش یرو کم_ کم لبخند! بود نیا تیواقع و

 !بودم شده

 .ها شما از بود نگفته یزیچ حاال تا یرعلیام آخه! نشناختمتون دیببخش...لدای...امیرعلیام دختر دوست منم_

 !دهم دست دخترش دوست به...زدینم گرید که یقلب با...مانده واج و هاج من .بدهم دست تا آورد جلو را دستش

 بود، شده یخالکوب که دستش مچ .شدم رهیخ بلندش و خورده الک یها ناخن به..بود بایز و دیسف..بود خوشگل

 .بودم ساده و نداشتم شیراآ .نداشت الک میها ناخن...من آنوقت

 .شد خارج دهانم از"خوشبختم هم من" هیشب یزیچ دادم دست و آوردم جلو را امزده خی دستم

 !من سر یتو گل و داشت دختر دوست یرعلیام

 :یرعلیام نگران یصدا هم بعد و خورد گوش به یکیپالست خش_خش یصدا موقع همان

 بازه؟ چرا در جانا؟_

 .خورد لدای و من دستان به نگاهش و شد انینما در چارچوب انیم یرعلیام کلیه

 به را نقصشیب کلیه و نیزم افتاد راه وسط چادرش...کرد پاتند یرعلیام سمت به و کرد رها را دستم بهت با لدای

 !گذاشت شینما

 نیب از عق، چند با وجودم از عشق نیا تا بزنم قع و نمیبش جاهمان .بزنم قع که خواستم و افتاد شمار به میهانفس

 !برود

 :گفت بغض با و کرد بغل را من، به نگاهش و بود دستش دیخر یها سهیک که را یرعلیام

 کنه؟یم دق لدای یگینم دیکش طول چقدر اتروزه سه فرهس .بود شده ذرههی برات دلم_

 .نشست میها پلک پشت اشک...خورد گره شیها حرف تاب و چیپ از دلم

 در رهیخ طورهمانو  دیکش یقیعم نفس...بود شده رهیخ من به و بود کرده بغلش لدای...زد پلک آرام یرعلیام

 :زد لب قیعم میهاچشم

 .امیب که نتونستم...امیب که شدن_

 شیها چشم مردمک در را شدنم خورد تا بستم...بستم را چشمانم .زد یابوسه لبش یگوشه و کرد شیرها لدای

 .نمینب

 شم؟یپ یایب یتونیم که شب...نایا الیخیب ؟یبزن زنگ هی یتونستینم ٰ  یحت_
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 !رمینم تا برگشتم کردم، مشغول فمیک یتو یزیچ گشتن با را خودم آرام و برگشتم

 :داد ادامه یناز پر لحن با لدای

 ه؟یالک مگه! یبر شمیپ از بذارم اگه بخدا یاریب در و ماه دو یکی نیا یتالف دیبا_

 اً...لطف لدای_

 :آمد من سمت به و زد یلبخند لدای...گذاشت اپن یرو را شیها دیخر یرعلیام...آمد کیپالست خش_خش یصدا

 کو؟ شوهرم برادر پس_

 :گفتم متعجب و خوردم فرو را بغضم

 شوهرت؟ برادر_

 :زد یاقهقهه

 .شوهرته منظورم_

 .زن نیا دهدیم هل لیتحل روبه را اعصابم

 یرعلیام به نگونهیا که کنم لهشان میپاها با و اورمیب در را ششیآرا در غرق یهاچشم و کنم اشخفه دارم دوست

! نکند را یرعلیام دنیبوس هوس تا اشنهیس یقفسه بگذارم و ببرم چاقو با را اشیصورت یگوشت یهالب .نکند نگاه

 !ستدینأ یرعلیام یجلو و نپوشد تنگ تاپ تا تکه_تکه را بدنش و کنم خفه را شیصدا

 :داد جواب عیسر یرعلیام

 !ادیب نتونست داداشم...نجایا اومده من همراه دکترش بخاطر...بخاطر جانا_

 .همدان میریم باهم روز هی اصالً! نداره یاشکال بشم، آشنا خانوادت با داشتم دوست یلیخ...شد بد چه_

 یجد یلیخ هیقض پس...کردم هیگر خودم حال به دلم یتو! احمق یدختره. شود آشنا اش خانواده با خواستیم تازه

 !بود

 ...بودم گرفته را مچشش من و بود خطاکار انگار .نکند نگاهم کردیم یسع. آمد مانیسو به یرعلیام

 .امیم منم خونه برو تو لدای_

 :گفت یلوند و عشوه با و چسباند او به را خودش و کرد حلقه یرعلیام گردن دور را دستانش لدای

 زم؟یعز کنم درست واست امشب یدار دوست یچ_
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 انقدر چطور! بود وانیح کی او یآر! وانیح کردینم هم را من مراعات یحت...شد سرد و حس یب بدنم و مچاله قلبم

 سوختم؟یم تبش یتو داشتم من که یحال در کردیم حلقه یرعلیام یسوخته آفتاب گردن دور را دستانش راحت

 !کنهینم یفرق...یدار دوست خودت که یزیچ هر_

! دادیم نشان خودش از یرفتار نیچن نیا من وجود بخاطر بودم مطمئن...کرد باز گردنش دور از را لدای دستان و

 ...او به لعنت

 یقشقر چه درونم دانستیم خدا فقط .ستین مهم میبرا مثالً که...ظاهر حفظ یبرا...نشاندم لبم یرو به یلبخند

 .برپاست

 .کردم تررنگ پر زور با را لبخندم...کرد نگاهم یرعلیام...کرد سرش و برداشت نیزم یرو از را اشیرنگ چادر لدای

 :گفت لدای

 .تییآشنا از شدم خوشحال یلیخ جون جانا_

 :گفتم ییرو خوش با و دادم دست...آورد جلو را دستش دوباره

 .یایب هم همدان شمیم خوشحال...زمیعز طورنیهم منم_

 :گذاشت شینما به را دشیسف یها دندان فیرد و دیخند

 ...البته_

 :انداخت ینگاه یرعلیام به و

 .ایب زود توئم رمیم من عشقم_

 :گفت دم،یشن زور به که یآرام یصدا با کردیم اشبدرقه که یحال در یرعلیام

 .بزنم یگالر به هم یسر هی دیبا...دارم کار یکل امروز...لدای امیم شب فردا_

 :گفت یعصب لدای

  من؟ ای ترهواجب یگالر ؟یایب تا بودم منتظرت چقدر یدونیم...نکن لوس خودتو یرعلیام_

 :داد ادامهآهسته  و کرد یاخنده انهیموز

 ....فراموش شب هی...بپوشم واست و یدار دوست که یخواب لباس دمیم قول...ایب و شب حداقل_

 :دیغر و حرفش وسط دیپر یرعلیام

 .خدافظ...منو یلعنت عصاب اون نکن خورد لدای_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

394 
 

 .رفت آشپزخانه یسو به من به ینگاه مین بدون و دیکوب را در

 یتلفن زیم یرو دفتر یتو که یتلفن شماره رو از غذارو...یینجایا که یروز چند نیا واسه کردم دیخر...داداشزن_

 .داره میخوب یها غذا و مطمئه ارهیم غذارو کیپ نوشتم اونجا اشتراکم شماره یریگیم هست

 :داد قرار ها دیخر کنار اپن یرو و آورد رونیب یپول بشیج داخل از

 !بدم بهت رفت ادمی داد ریسم پولم نیا_

 خچالی یتو را دیخر یهاکیپالست...جانا گرید روز و بودم داداششزن روز کی...نبود مشخص هم خودش با فشیتکل

 .کرد شانیجا به جا و گذاشت

 .گرفت دلم! ماندمیم تنها روز چند نیا دیبا

 :گفت و نشست شیابروها انیم یاخم..آمد سمتم به کارش اتمام از بعد

 لدای خونه شماره یتونیم امیم خودم یزنیم زنگ یداشت یکار...رونیب یارذینم در نیا از پاتو من یاجازه بدون_

 !اونجام روزه چند نیا من...هیروبهرو واحد نیهم اشخونه...یبردار دفترچه از رو

 :گفتم یعصب و دیپر باال میابروها جفت

 تو که یندار انتظار رمیم بخوام که هرجام و دمیم انجام بخواد دلم یکار هر من ؟یگرفت یریاس مگه ؟یچ یعنی_

 بپوسم؟ تا خونه کنج نمیبش روز چند نیا

 :دیتوپ تشر با

 !زتهیعز شوهر دستور اشهمها نیا نکن، و بکن نکارویا نرو نجایا که...باشم مواظبت ندارم دوست منم_

 :داد ادامه حوصله یب و گذاشت پا یرو پا و نشست رنگش سوخته یاقهوه کاناپه یرو

 .مونمیم نجایا ادیب مستخدم که یموقع تا_

 !من هم و داشت اخم او هم...شد تر رنگ پر میها اخم .فرستادم رونیب نیسنگ را نفسم

 !بودم یزندان نجایا رسماً...دمیکش امیشانیپ یرو یدست کالفه .بود نشسته نهیس به دست

 و دمیکش رونیب فمیک از را ام یگوش و شدم خم .رفتم بود یرعلیام کنار که فمیک سمت به...خورد زنگ امیگوش

 .دیکش یکشدار نفس یرعلیام

 .شد روشن سرم یتو یچراغ ر،یسم نام دنید با...نشستم یرعلیام یرو به رو کاناپه یرو
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 که کرد، جگرم به خون و دیبوس را لبش و کرد بغلش لدای دمید که غصه و یناراحت از..خشم از..بود چه از دانمینم

 :دادم جواب

 .دلم زیعز سالم_

 .کردم حس خودم یرو را یرعلیام نگاه

 :گفت متعجب ریسم

 د؟یدیرس زم؟یعز یخوب جانا_

 !کندیم تعجب بود معلوم...زدمیم حرف نگونهیا ریسم با که بود بار نیاول

 :کنم بغض کردم یسع

 .یومدیم توئم کاش یا...شده تنگ واست دلم...ستمین خوب_

 حل یچ همه تا نجایا بمون و روز چند نیا کن اعتماد بهم اما شده تنگ واست دلم منم ریسم یزندگ بشم قربونت_

 ؟یندار اعتماد بهم نکنه جانا...بشه

 ...نجایا ارمیب دووم تو بدون تونمینم فقط دارم اعتماد بهت که معلومه وونهید_

 !نداشتم خبر خودم و بودم شده فیکث چقدر بودم، من طانیش

 .نکن طاقتمیب ینطوریا جانا_

 !یاگهید زیچ نه کنمیم تحمل نجارویا تو بخاطر فقط_

 !ممخان دونمیم...دونمیم_

 :زدم را خالص ریت و دمیکش یقیعم نفس

 .ریسم دارم دوستت یلیخ_

 .کرد جادیا یبد یصدا و افتاد نیزم به یرعلیام دست از کنترل ناگهان

 !کردیم میتماشا قیعم یخشم با که ستمینگر اششده سرخ صورت به و دمیلرز

 :دیچیپ تلفن پشت ریسم گرم یصدا

 .کنم بهشت واست ارویدن تا ایب راه دلم نیا با ینجوریا تو...جانا عاشقتم من_

 :داد ادامه ریسم که شد بلند جا از یرعلیام
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 !باش خودت مواظب...برم دیبا گهید_

 .خدافظ...باش خودت مواظب توئم_

 !نبود لبخند که یلبخند...زد یلبخند یرعلیام .آمد در یصدا موقع همان که کردم قطع را یگوش

 .اومد مستخدمم کنم فکر_

 !است گرفته و رگه دور شیصدا

 :گفت و کرد من به رو

 و قانعه داره که یزیچ به...ستین هم یپولک آدم...ستین گو دروغ...چنده_چند خودش با دونهیم...هیاعتماد قابل زن_

 .داداشزن شهیکینم گند به و گرانید یزندگ و گهینم دروغ پول بخاطر

 !بود طعنه دیشا که ییهاحرف از شدم مات

 !بود یچادر...آمد خانه به یا ساله چهل زن...کرد باز را در...دیپوش رااش پالتو دوباره

 :گفت عیسر یرعلیام

 .کن زیتم و تر شهیهم مثل رو خونه خانم میمر ندارم وقت ادیز_

 :کرد یا اشاره من به و

 . خواستن خانوم که یزیچ هر بذار شام و امشب ،مهمونمه یروز چند!! برادرمه زن_

 .چشمم یرو به_

 :گفت اامّ ناگفته، یها حرف از بود پر...رنجش...غم از بود پر نگاهش...انداخت سمتم به را نگاه نیآخر یرعلیام

 !گفتم یچ نره ادتی...بزن زنگ یداشت یکار_

 حمام از اول است میمر اسمش دمیفهم که زن! دادیم رفتنش از خبر در یصدا نشستم کاناپه یرو و نذاشتم محلش

 .رفت ییرایپذ سراغ به بعد و کرد شروع خواب اتاق و

 کنم؟ درست یچ شام خانوم_

 !هیگر یکم هم دیشا...بود خواب خواستیم دلم که یزیچ تنها

 :گفتم حال نیا با

 !کنهینم من حال به یفرق دونمینم_
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 .شدم ولو تختش یرو و کردم عوض را میها لباس...رفتم یرعلیام خواب اتاق به

 !زیچ همه یخسته بودم، راه یخسته

 لبم یرو یلبخند دیخوابیم تخت نیا یرو اوهم نکهیا فکر با...دمیکش مشامم به بالشت یرو از را عطرش یبو

 .برد خوابم کمکم و نشاندم

*** 

 و کردم میقا پتو ریز را امزده خی یپاها .شدم رهیخ وارید و در به به منگ جیگ و گشودم چشم در محکم یصدا با

 !بود سرد هوا بیعج .شدم جاجابه یکم و دمیکش باال را امینیب .شدم جمع خودم یتو شتریب

 .دیاومد خوش آقا سالم_

 کو؟ داداشمزن...سالم_

 .کردم لرز شتریب و دادم قورت دار صدا را دهانم آب

 .کنم درست غذا اتونواسه تا نه ای دیایم دونستمینم آقا...دهیخواب اتاق یتو_

 .گذاشتم آشپزخونه زیم رو و حقوقت...یبر یتونیم...کنم جمع لباسامو اومدم فقط_

 .نکنه کمتون یبزرگ از خدا آقا نکنه درد دستتون_

 تند امیلعنت قلب .زدم خواب به را خودم و بستم چشم عیسر...دمیشن اتاق به کینزد را محکمش یها قدم یصدا

 .کردیم یقراریب و زدیم

 باال تخت ناگهان...جانیه و استرس از مردمیم داشتم ش، کینزد تخت به ها قدم یصدا و شد باز یژیق یصدا با در

 .داد ستیا قلبم و شد نیپائ و

 ...زدم یچنگ پتو به نامحسوس...شد صورتم مماس صورتش و زد مهیخ میرو و شد خم یرعلیام

 ...ساختیم خود یب خود از مرا و کردیم اموانهید داشت سوزانش و داغ یها نفس

 :کرد زمزمه یلرزان یصدا با و دیکش یآه

 رم؟یمیم دفعه صد بخاطرش لحظه هر که هیعشق چه نیا_

 .کردم باز را چشمانم و سوخت جانم تمام

 .دیکش چشمانش به یدست هولزده و دیپر شیجا از زده وحشت بازم چشمان دنید با !بود تر چشمانش

 .شد نیپائ و باال شیگلو بیس...کردمیم حس یخوب به را شیپاها و دست لرزش
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 ...دنینفهم...دنینشن به زدم را خودم اما داد جر را میگلو و شد چاقو بغضم

 شده؟ یزیچ_

 :خوردند تکان پهنش یهاشانه دیکش که یقیعم نفس با و دیلرز شیصدا

 ؟یدیند منو جوراب تو...آره...آره_

 .پوشاندم را صورتم دست با و زدم یاقهقهه ناخودآگاه .بود دستپاچه شیصدا

 :دیپر رنگش یکم و خورد جا

 ؟یخندیم چرا_

 :صورتش به زدم زل خنده با

 کجاست؟ دونمیم من نظرت به ؟یریگیم من از جورابتو سراغ_

 .نشد اما...بزند لبخند کرد یسع و فرستاد رونیب نامحسوس را نفسش

 .بودمش انداخته نجاهایا_

 که آمدم نیپائ تخت از و کردم تر زبان با را لبم .دوخت نیزم به رانیح و گرفت چشمانم از یسخت به را نگاهش

 .رفت در طرف به عیسر

 :گفتم

 !برداشته خانم میمر دیشا_

 .دارمیم بر گهید دونه هی ستین مهم_

 :انداختم باال ییابرو یبدجنس با...کرد باز را در

 ؟یبود زده مهیخ من یرو جوراب جفت هی واسه فقط_

 و بود زده خشکش .برگشت...هم بعد و آمد قشیعم یها نفس یصدا...افتاد کنارش و شد شل ریدستگ یرو دستش

 :گفت یخشک و یجد یصدا با و کرد حفظ را اخمش اما دیرسیم نظر به دهیپر رنگ

 .نهیهم از کنم فکر...نساخته بهت نجایا یهوا و آب ؟یگیم پرت و چرت چرا ؟یدید خواب_

 :گفتم یدرار حرص لحن با

 !یگرفت اشتباه باهاش منو که ساخته بهت خوب ومدهین لدای دمیشا دونمینم_
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 :دادم ادامه و زدم پلک

 حواست.یاومد نیهمربخاط کنمیم فکرم !هتل یبر و یبردار لباساتو یخواستینم مگه...کن جمع لتویوسا _

 ؟یبر یخوایم ومدهین کجاست؟

 :دمیخند ناز از پر و زدم کنار صورتم از را میموها

 پرته؟ کل به حواست که یشد عاشق نکنه_

 بار نیشصتم یبرا شیگلو بکیس .رختندیم صورتم یرو آزادانه که اهمیس سرکش یموها به شده خشک نگاهش

 .شد دتریسف شیهالب و خورد تکان

 .شد حبس امنهیس در نفس و دیکوب تند قلبم .کرد نگاه میهاچشم به قراریب و رساند من به را خود قدم دو با

 .نشست میموها یرو و آمد باال آرام دستانش

 .مُردم اما زدم، خی اما کردم، لرز اما گرفت آتش وجودم تمام

 .بست را چشمانش و آورد گوشم کنار را سرش درد با و شد دارکش یرعلیام یهانفس یصدا

 که بکنم را خودم گور و کنم پرت نیزم یرو را خودم جاهمان خواستم نکشم نفس خواستم وفتمیب پس خواستم

 :برد تاراج به را اما یهست تمام گوشم یالله کنار درست عاجزش حرارت پر یصدا

 . نشود نیدیب و ندیب را تو که آن کافرَست مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از_

 را خودم امکنده که یگور با تا بخرم کفن خودم یبرا داشتم دوست کنم، هیگر هم دیشا...بزنم قهقهه داشتم دوست

 .کنم چال

 همبه شتریب را چشمانش .شد داغ تنم تمام و کرد نوازش شستش با را میموها .تررنگ پر بغضم و شد ترحبس نفسم

 :کرد زمزمه و فشرد

 !کرده مییهوا یبدجور لدای کنم کرف ؛یگیم راست تو_

 از کرده یسالخ یگوسفند گوشت مانند را قلبم هک آن دانب کرده، ییهوا مرا آنکه بدان افتاده، یاتفاق آنکه بدان و

 .گذشت شیهالباس کمد طرف به و گذشت یزیپائ باد کی همانند کنارم

 از شتریب تا نزنم عق تا گرفتم دهانم به را دستم اورمین باال را احساساتم تمام تا نزنم عق تا گرفتم دهانم به را دستم

 .نشوم ییهوا نیا

 !بازهوس من بر مرگ و بود شده ییهوا شیلدای یبرا دلش .خوردند زیل میهاگونه یرو تند تند میهااشک
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 زمستان،داشتم ظالم یسرما وجود با .زدم صورتم و دست به یخنک آب و رفتم ئیشودست به نشوم رسوا نکهیا یبرا

 !برس دلم داد به بزرگ یخدا...کنم هضم را زیچچیه توانستمیمن .سوختمیم گرما از

 .بود کرده فرار...هم دیشا...بود رفته...بود زده بشیغ...نبود یرعلیام آمدم رونیب که ئیشودست از

 یدوم بشقاب .خوردم و دمیکش خودم یبرا پر بشقاب کی .دمیچش را بود گاز یرو که یفسنجان و زدم پس را افکارم

 !شوم خفه تا خوردم آنقدر شود له بغضم تا خوردم آنقدر .خوردم و کردم پر هم را

 .رفت و گذشت هم شب

 .دستم یتو کتاب به یگرید و بود در به چشمم کی...سوختیم یبدجور اممعده...بود ظهر از بعد پنج یحدودا

 .برود لدای شیپ یرعلیام بود قرار آخر...زدم یپوزخند

 .انداختم ینگاه یچشم یتو از و در سمت دمیدوئ دمیشن که را ییروبهرو واحد در زنگ یصدا

 !کرد باز را در لدای...بود یرعلیام

 .کردم بغض و گرفتم قلبم یرو را دستم

 ؟یرعلیام چرا...ایدن یتو آدم همه نیا...من قلب ریبگ آرام

 تو

  یانسخه  نیتریداشتن دوست

 !دیچیپ شودیم که یهست

 ...من یزندگ یپا و دست به

 و میاهلحظه یتو یبکش قد یه تا

 …یکن ترخوب را حالم

 

 *امیرعلی*
 لوس را خودش و داد جا بغلم یتو را خودش یلوند با..بود دهیپوش را امعالقه مورد لباس...کرد باز میرو به را در لدای

 :کرد

 عشقم؟...یرعلیام_
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 خواستمینم را داغمان یهابوسه .خواستمینم را لدای یکننده رهیخ اندام گرید...شدم رهیخ واحدم در به ناخودآگاه

 خود اسارت به تمام یرحمیب با مرا که .شدیم سبز یگاه که یآب چشم جفت کی بود شده ذهنم و فکر تمام چون

 .داشت را جانم قصد و بود ربوده

 :گفت و دیکش را دستم

 .تو ایب خوبه؟ حالت ،یرعلیام برده ماتت چرا_

 به و گرفت دستم از را ساک و بست را در .خودم از شدم منجز و دیچیپ امینیب ریز تندش عطر و شدم اشخانه وارد

 .انداخت نیزم

 .کند نرمم قبل مثل تا کرد را تالشش تمام اشزنانه یهایبرجستگ با...کرد بغلم محکم

 :گفت و گرفت قاب را صورتم دستانش با

 .باشم ممنون جانا از دیبا_

 :کردم زمزمه ترس با...کرد نگاه میهالب به

 چرا؟_

 .دمیدینم و معرفت یب یتو ها حاال _حاال که شدینم ضیمر اگه ،رسوند من به رو تو نکهیا یواسه_

 :گفتم کالفه و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدیم بهم آب وانیل هی_

 .رفت آشپزخانه یسو به و زد یلبخند! کند نرچم توانسته کرد فکر

 :گفت یبلند یصدا با

 .یدار دوست که ییغذا همون، کردم درست یسبزقرمه واست_

 عطر و رنگ خوش یسبزقرمه تا هزار با را او رنگیب یسبزقرمه .گذاشتم گردنم یرو را دستم و نشستم کاناپه یرو

 .دادم قورتشان جانم و دل تمام با من اما بود نپخته شیها ایلوب او یسبزقرمه .کنمینم عوض

 ارم؟یب یخوریم زبون گاو گل یرعلیام_

 .خوردم را آخرش یقطره تا وجودم تمام با من و آورد دهینکشدم زبان گاو گل میبرا

 من کردینم فکر چون .ردیمیم شیبرا صاحبمیب دل دانستینم که او .زد لبخند میرو به و دیکش پنپه زخمم یرو

 !دانستینم که او .شود قطع بخاطرش میهانفس و بتپد شیبرا قلبم که باشم نیزم یرو آدم نیترفیکث
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 .گذاشت یعسل زیم یرو و گرفت دستم از را یخال وانیل .دمیکش باال سره کی را آب..گرفت میجلو را آب وانیل لدای

 :گفت و برد گوشم کینزد را سرش...کرد حلقه امشانه دور را دستش و نشست میپا یرو

 عشقم؟ میکن کاریچ االن خوب_

 بفهمد؟ یزیچ اگر .شدمیم خفه و ماندمیم الل! زدمینم یحرف رفتم،ینم یلعنت اتاق آن به کاش

 :گفت لدای

 ؟اصالً هست حواست ؟ تو یخوب یرعلیام_

 توانستینم! دیچیپیم گوشم یتو مگس وزوز مثل کنش خورد عصاب منحوس یصدا .دادم تکان یسر حوصله یب

 کند؟ توبه به وادارهزار بار  مرا و بدزدد را مانمیا و دل او مثل شیصدا توانستینم بزند؟ حرف دلربا و آرام او مثل

 .خستم کمهی فقط خوبم_

 کمینزد شتریب را خودش و گذاشت کیهاگوش یرو را دستانش .کرد ریتعب یگرید جور را حرفم و زد یطانیش لبخند

 :کرد

 .زمیعز ارمیم در رو تیخستگ خودم_

 صورتش یتو را شیموها او مثل اگر مثالً .بکند جا از را قلبم توانستیم او مثل دیشا گذاشتیم یآب لنز اگر مثالً

 یتو را خودش یکم توانستیم کنم، لمس را شالش یشهیر بودم مجبور من و کردیم نگاهم دلبرانه و ختیریم

 !کند جا دلم

 .دیکش امیعضالن شکم و نهیس یرو نرم را دستش و کرد باز را لباسم یهادکمه

 .درآورد چشمانش ریتسخ به را قلبم توانستیم زدیم میصدا او مثل و کردیم نگاهم او مثل اگر مثالً

 ... چشمانت خلق...یبرا 

 ... است کم •خدا• کی

 ...دیبا ییخدا را چشمت هر

 ...من یپا به بماند هم کفرش

 یآب چشم جفت کی به لیتبد میبرا رنگش یمشک چشمان .زد زل چشمانم به و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ

 !یروغن و رنگ چیه بدون..اشیداشتن دوست صورت...بود او...نداشت وجود ییلدای گرید...شد یداشتن دوست

 :گفتم قرار یب و تاب یب و دمیکش صورتش یرو را دستم مبهوت مات
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 ؟یینجایا تو_

 .ستادمیا شیرو به رو و کردم بلندش کاناپه یرو از اریاختیب

 :کرد زمزمه .کردیم یگرم مجلس امنهیس یتو قلبم...انداختم چنگ اش یشمیابر و نرم یموها به

 !یلیخ...یرعلیام دارم دوستت یلیخ_

 همه از بشم دور شدم مجبور که یکشیم جنون تا فکرمو یدار"

 "آدمه نیا یچشما تو غم چقد گفت ،دید حالمو یعابر هر که

 .دارم دوستت گفت او...بزنم هق و هیگر ریز بزنم...کنم هیگر و بترکانم را بغضم بود کینزد 

 کردم بغض...داد فشار گردنش به را سرم ..گذاشت سرم یرو را دستش .کردم فرو گردنش یتو را سرم و بستم چشم

 .انداختم چنگ کمرش به و

 نمیبب چشماتو و تو خواب، باش المیخ و خواب یتو ٰ  یحت"

 "رم؟یمیم دفعه صد بخاطرش لحظه هر هیعشق چه نیا آخه

 :گفتم و دمییبو را گردنش

 ؟ کنم بغلت بار هی خواستیم دلم چقدر یدونیم_

 ؟یچ_

 :گفت یعصب...شدم شوکه لدای دنید با...زد پسم

 ؟یکن بغلم یخوایم بارته نیاول مگه ؟یشد وونهید ؟یرعلیام چته_

 عاشقش چقدر کند ثابت خواهدیم د؟یآیم المیخ یتو نبود؟ بردارم دست نجاهمیا ٰ  یحت او...شدم شیک...شدم مات

 هستم؟

 هست؟ حواست! یکنیم خراب و شبمون مسخرت سکوت نیا با یدار...توئم با یرعلیام_

 !ستین هوس...وارمجنون عشق کی...است عشق او به حسم که خورمیم قسم...ایخدا

 .کردیم یرانحکم قلبم یتو که بود او فقطفتم، گر را ممیتصم...رفتم در سمت به و برداشتم نیزم یرو از را ساکم

 :دیکش غیج لدای

  ؟ کجا یرعلیام_
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 :سمتش برگشتم خشم با

 متنفرم؟ فضول یزنا از گفتم ادتهی_

 ؟یگیم نویا که دمیکش سرک تیزندگ تو یک من ه؟یچ یفضول_

 .کردم نگاهش یبدبخت با

  خورده؟ سرت به یاضربه سفر تو ؟یرعلیام یاریم بهانه چرا_

 گرانه دیتهد که دیایب جلو خواست...کردم باز را در .رفت عقب به قدم کی و دیترس .زدم در به یمشت حرصم تمام با

 :گفتم

 !یارینم زبونت به اسمم گهید دنبالم یایب_

 نگاهم راهرو یها کیسرام یرو جانا هوشیب تن دنید با .شدم خارج خانه از و ندادم یتیاهم .کرد نگاهم دهیرنج

 .شد زدهوحشت

 :دمیکش داد اریاخت یب

 جانا؟_

 .درد و بود ییهوا یب کردم حس که یزیچ تنهاو  وفتمیب پس جا همان بود مانده کم

 .بود اشیسالمت کردمیم فکر که یزیچ تنها به. زدم چنگ را جانش یب تن و بردم ورشی سمتش به

 :دمیشن سر پشت از را لدای یصدا

 .شده بد حالش کنم فکر...خدا یوا_

 .شدم بلند جا از و دمیکش آغوش در را جانا هولزده و دستپاچه .شد خفه گلو در ادمیفر

 .بود افتاده کار از بدنم یحس نقاط کل، نه که قلبم

 دلم به زدیم چنگ ینگران..بود آغوشم در جانا .رفتم نیپائ هاپله از او به توجه یب کرد، باز را آسانسور در عیسر لدای

 را نامش مدام...شدم زنده و مردم بار صد نمیماش به رساندنش زمان تا .کردیم یبرابر وارید گچ رنگ با او صورت و

 .زدمیم صدا

 :گفت و آمد سمتم نگران دنمید با نگهبان

 شده؟ بد حالشون آقا؟ شدهیچ_

 :دمیکش داد
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 .کن باز رو یکوفت نیا عقب در_

 .شدم سوار هم خودم و خواباندم یصندل یرو را جانا...کرد باز را در مهیسراس

 :آمد نگهبان یصدا

 اد؟یم بر دستم از یکار آقا_

 ادی از را یرانندگ...نداشتم را یکار چیه ییتوانا .بود سردم...دمیلرزیم...بود کرده قفل مغزم...کردم نگاه فرمان به مات

 .ییگو بودم برده

 .خورد جانا به نگاهم جلو هئینآ از

 درمانگاه دنیرس تا .شد خارج نگیپارک از برق مثل نیماش و فشردم گاز پدال یرو را میپا...چرخاندم را چیسوئ

 .بود شده مختل مغزم کامال دهم کشتن به و رمیبگ ریز را نفر چند بود کینزد

 رنگ صورت به .گرفتم بغل را جانا و کردم باز را نیماش در...کردم پارک درمانگاه یجلو یوحشتناک و بد ترمز با

 .دادمیم جان داشتم !نبود خودم دست...دمیگز لب و شدم رهیخ گچش

 :گفتم بود مشغول تلفن با که یپرستار به و شدم درمانگاه وارد

  کجاست؟ دکترتون_

 دیدیم خود چشم به که یمرد یالیخیب .کردیم یط الیخیب و بود زدن حرف محو نبود ایدن نیا یتو انگار پرستار

 !رودیم جانش

 .کرد نگاهم ترس با و افتاد دستش از یگوش دمیکش که یا عربده با

 کجاست؟ شده خراب نیا دکتر  ؟یکر مگه_

 :گفت پته_تته با

 .ارنیب برانکارد گمیم االن دیکن پرداخت و پول اول شما .محترم یآقا دیزنیم داد چرا خب لیخ_

 :دمیکش داد

 د؟یبد خودتون به یتکون تا بخوره مشامتون به پول یبو دیبا حتما ؟یفهمینم...دارم حال بد ضیمر_

 :دیکش درهم ابرو

 .نهیهم نجایا قانون .آقا نیپائ دیاریب و صداتون_

 :آمد کوتاه خورد چشمانم به که نگاهش .آمد جوش به خونم شایخونسرد از
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 .ارنیب برانکارد هی گمیم االن_

 ...بردنش یاتاق ه، بگذاشتم شیرو را جانا و آوردن را برانکارد

 :گفتم امشده دیکل یها دندان یال از و کردم پرستار روبه 

 بدم؟ پول دیبا چقدر_

 .کردم فرو میموها یال را دستم یعصب و گذاشتم شیجلو را کارتم

 مار؟یب اسم_

 !یریکب جانا...جانا_

 ؟ هیچ ماریب با نسبتتون_

 :زدم لب اجبار به .شدم رهیخ پرستار به مستاصل درمانده خورد، تکان میگلو بیس

 ..شوهرشم_

 .گرفت آتش و سوخت هم بعد و دیکش ریت زدم که یحرف از قلبم

 چون میایب نجایا بودم مجبور !بود خلوت درمانگاه...کردم پرواز بود جانا که یاتاق سمت به پول پرداختن از بعد

 .زدیم سرمش یتو یآمپول یپرستار و بود تخت رو جانا...شدم اتاق وارد و زدم در به یاتقه .بود امخانه کینزد

 :گفت دنمید با و برگشت بود یمسن زن که دکتر

 د؟یبود انداخته راه هوار و داد دیبود شما_

 :گفت و کرد فرو بشیج یتو را دستش دید که را نگرانم نگاه...دمیکش یقیعم نفس و انداختم ینگاه جانا به

 .باشه یخون کم از دمیم احتمال شده بد حالش و داشته ضعف د،ینباش نگرانش_

 .شد یجار دلم در ها،گفتن شکر را خدا

 .کنه استفاده یتیتقو یدارو دیبا_

 :گفتم آرام و دمیکش صورتم به یدست

 اد؟یم هوش به یک_

 .بخوره دیبد یمقو یغذاها یروز چند هی...ادیم هوشبه گهید کمی_
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 یها پلک به و نشستم یصندل یرو...رفتم تخت سمت به شدند خارج که اتاق از...کردم تشکر و دادم تکان یسر

 :کردم زمزمه.انداختم ینگاه اشبسته

 ...او_

 تمام که یعطر یبو .دمیبلع را عطرش و دمیکش یقیعم نفس...گرفت خود به را لبخند کی طرح و آمد کش میها لب

 !بود آورده در زانو به را وفیمندل قانون

 :کردم زمزمه لب ریز

 که وای باشی اگر کن فکر جانا! خوشی همه این از لرزم،می شودمی حبس نفسم...کنممی فکر بودنت به که گاهی_

 !  است معجزه نَمردنم شادی از

 .کردیم نگاه اطراف به جیگ و بود شده باز شیهاچشم .انداختم ینگاه جانا به عیسر...خورد یتکان تخت

 :گفت بهت از پر ییصدا با و شد سوال از پر چشمانش خورد من به که نگاهش

 کجاست؟ نجایا_

 :کردم یخما .رمیبگ دست در را احساساتم افسار کردم یسع

 .یانداخت یزندگ و کار از و من باز! ینیبیم ،یبود کرده غش راهرو تو یپاچلفت و دست تو_

 !شده برپا دلم یتو یطوفان چه دانستیم خدا فقط .شد یوحش و گستاخ چشمانش...کرد نگاهم حرص با

 :گفت حرص از پر

 به...شدمیم یعصب بودم منم هایدار حقم البته! بدمون حال بابت میشد طلبکار امیزیچ هی نکهیا مثل بابا نه_

 !دیکن لکسیر خوب خانم لدای با نذاشتم هرحال

 :کردم زیر چشم...سمتش شدم خم

 لدام؟ی شیپ یدیفهم کجا از_

 .ردیبگ امخنده بود کینزد که داد قورت صدا با را دهانش آب

 نجا؟یا از میریم یک_

 :کردم قفل امنهیس یرو را دستانم و دادم هیتک یصندل به

 .میریم زمان اون دیبد خبر دیدونست صالح شما که موقع هر_

 :شد نیخشمگ
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 ینجوریا حاال تا هم یکس ادینم نیپائ غرورت سطح بزن، حرف تمسخر بدون شده که بارم هی خدا یرضا محض_

 !نمرده

 که شومیم اشیزندگ وارد و میآیم یروز که دانستیم انگار اوست؛ ریتقص کردمیم فکر شهیهم...نبود خودم دست

 :گفتم و شدم مسلط خودم ه، بامییایخولیمال افکار نیا از بودم شده کالفه هم خودم .بود کرده ازدواج او با

 ؟یبر یندار حق جا چیه نگفتم...بود تنت رونیب لباس ساعت؟ اون یرفتیم کجا یداشت_

 :دیچرخ پهلو به و گرفت ازم را شیرو عوض در .نداد را جوابم

 ؟یرعلیام یهست یک تو اصالً...سراغم ادیم یمنف افکار همش بده یحسا از پر وجودت رونیب برو الطفً_

 !نیهم بودم، عاشقش فقط من من؟

 را تو و

 ...سطر به سطر

 ...تیب به تیب را تو و

 ...عشق به عشق را تو و

 ...تو شیپ را تو بار نیا دیشا

 ..آغاز خود مرگ با

 :گفتم یتلخ لحن با و بستم چشم

 ؟یهست یک تو_

 .ستمین یچیه من من؟_

 ؟یاگرفته ازم را خواب چشمانت با نگونهیا و یستین یچیه

 :سمتم دیچرخ

 ؟یهست تهیشخص دو نکنه...تو_

 ؟یچ خودت_

 :داد جواب بداخالق و کالفه

 ؟یند جواب سوال با منو سوال شهیم_
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 !نه_

 :دیغر و برگرداند را شیرو دوباره

 .رونیب برو_

 :گفت نگران .کردم نگاهش یجد و خوردم را لبخندم عیسر...طرفم برگشت دفعه کی که گرفت عمق لبخندم

 بود؟ مرگم چه نگفت گفت؟ یچ دکتر_

 !دانستمیم که من است من جان دانستینم او .نزد حرف مرگ از تا دهم جر را دهانش میهادست با شدیم کاش

. یبزن یحرف نیهمچ یندار حق چوقتیه گهید؟ یزنیم که هیحرف چه نیا، نکنه خدا"میبگو و کنم اخم شدیم کاش

 "...بود من یخدا تو یچشما گمیم یول کفره ؟یمن یخدا تو یدونستیم یراست

 !داشت غم نگاهش ته...خورد شمیر ته به نگاهش...دمیکش شمیرته به یدست آرام و کردم تر زبان با را لبم

 :گفتم آرام و دمیکش یپوف افکار نیا از کالفه

 روت یلیخ که دونمیم چون نگفتم بهش یچیه.باش ریسم فکر به... مـ فکر به یستین خودت فکر به اگه تو_

 !یسالم و یخوب بشه مطمئن تا .ادیم نجایا تا شده امادهیپ یپا با شدهیچ بشنوه و حساسه

 از من جانا هیچ یدونیم اما"میینگو و نزنم داد تا فشرد را یصندل لهیم نامحسوس دستم...افتاد انداز دست یرو قلبم

 "...ترموونهید ترم، مجنون ترم،نگران ترم،عاشق اونم

 :گفت بغض با و زد برق اشک از بود شده میایدن همه که رنگش یآب یبایز چشمان...شد ییایدر نگاهش

 ادمی بعدشو گهید...بعدم و چرخهیم سرم دور داره ایدن کردم حس آن کی فقط رفتم، هوش از که نبود من ریتقص_

 !ستین

 :گفتم ست،یچ از دانستمیم خودم فقط که خشم با .بست خی تنم و شد مشت دستانم

 .یینجایا االن تو که منه رهیتقص! شد من ریتقص بدم انجام درست و یکار هی تونمینم که من به لعنت_

 :دادم ادامه عیسر کردم حس خودم یرو که را قشیعم نگاه

 .باشم مراقبت بودم داده قول بهش بود کرده سفارشتو یلیخ ریسم، کردمیم جمع خوب و حواسم دیبا_

 !دیشا...میبود کرده صلح انگار...زد یجان یب لبخند

 :گفت یلرزان یصدا با
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 جلو بودم ساخته ذهنم تو ازش که یریتصو .دمید و دمیدیم دینبا که بود ییزایچ بخاطر دیشا من خراب حال_

 ارویلیخ قلب باشم داشته خودم کنار و اون نکهیا یبرا...خودخواهم یادیز من دمیشا. شد آوار چشمام

 یجلو آرزوهامو مرگ یوقت دمیشا .کنهیم مور _مور و تنم فکرشونم که زدم یفیکث یکارا به دست...شکستم

 .بشه تنگ نفسم که امیب خودم به که سرم تو خورد گرومپ یزیچ هی دمید چشمام

 مین تهش و سر یب و گنگ یها حرف از زده بهت .کرد پاکش دست با عیسر که دیچک چشمش گوشه از یاشک قطره

 :گفت تند که کنم باز لب خواستم...شدم زیخ

  ؟یاریب آب واسم وانیل هی شهیم_

 .افتاد کار از زبانم و شد حس یب دستانم که است سرد آنقدر چشمانش !است سرد...شدم رهیخ چشمانش به

 و نشستمیم نیزم یرو جا نیهم شک یب نبودم مرد اگر .شدم خارج اتاق از...دیلرز اشچانه...دادم تکان یسر تنها

 دلم...دلم .شدیم آب ذره _ذره که قلبم و شدیم کباب روز به روز که جگرم دلم، خودم، یبرا زدم،یم زار

 !یلعنت...که

 ...میرفت خانه به، جانا شدن مرخص از بعد

 !یانانوشته قانون مانند، من هم و بود کرده سکوت او هم .گذاشتم تخت کنار را شیداروها...دیکش دراز تختم یرو

 !بخورد یمقو یغذاها دیبا بود گفته دکتر...شدم خارج اتاق از...دیکش سرش یرو را پتو و بست چشم

 :دیرسیم نظر به ناراحت و دلخور شیصدا .داد جواب بوق سه از بعد .زدم زنگ لدای به ناچار

 بله؟_

 ؟یکن درست غذا و سوپ جانا واسه نجا؟یا یایب یتونیم_

 :زد یپوزخند

 .داره وجود هم ییلدای وفتهیم ادشی رهیگ کارش هرموقع آقا...گهید بله_

 :دادم را جوابش خونسرد و زدم یزهرخند

 کنمیم امخونه مهمون اونو ازامین رفع واسه فقط که یدختر یدونیم ؟یکرد فکر یچ خودت شیپ واقعا تو لدای_

 داره؟ ارزش امواسه چقدر

 :دیکش یخراش گوش غیج

 .من سر بر خاک یاِ...من سر بر خاک...بودم عاشقت من آشغال...آشغال_

 :دادم ادامه قبل از ترخونسرد و نشستم کاناپه یرو
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 بکنش و قشنگ مو نکن فراموش چوقتیه و حتمینص نیا! من سر بر خاک یا که کن تکرار نویا شهیهم...آره_

 به و بدنش و تن و ستین قائل ارزش خودشم واسه که میشینم یدختر عاشق چوقتیه پسرا ما گوشت، یزهیآو

 !کنهیم حراج یراحت

 :دیکش عربده دل ته از و زد هق

 ...من گذاشتم، تو بخاطر که یوقت فیح .کثافت متنفرم ازت_

 :دیچیپ یگوش یتو آلودش خواب یصدا...زدم زنگ ایدن به .نداشتم را شیهاپرت و چرت حوصله کردم، قطع را تلفن

 ها؟_

 :گفت متعجب...کردم سکوت

 نم؟یبیم خواب دارم ای ییتو یرعلیام_

 ؟ نجایا یایب یتونیم_

 اومده؟ شیپ یمشکل_

 :دمیکش امیشانیپ به یدست

 نجا؟یا یاریب یکن درست سوپ کمهی یتونیم گمیم...شده ضیمر داداشمزن_

 :گفت و کرد مکث یکم

 !یبکن ما از یادی هی داداشتزن بخاطره نکهیا مگه_

 :دمیپرس یعصب

 نه؟ ای یایم_

 کنم؟ درست یچ یراست...امیم کنمیم درست غذا بشم جور و جمع کمهی خب لیخ تو، یآورد جوش که باز_

 .کنمیم حساب و پولش بعداً ،یدونیم من از بهتر رو زایچ نیا خودت...باشه یمقو بدونم، چه_

 ...من که یدونیم آخه، یچ پول...نکن ناراحتم_

 :گفتم عیسر

 .خدافظ، نخواستیم...یاریب یزیچ خوادینم اصالً...باشه...باشه_

 .دمیکش یپوف و کردم پرت مبل یرو را یگوش
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 *جانا*
 اتفاقات تمام. دادم قورت را دهانم آب و شد خارج میگلو از یآه. دمیچرخ پهلو به رمقیب و گشودم را چشمانم

 .شدمیم متنفر خودم از قبل از شتریب هرلحظه و دندیچرخیم فلک و چرخ کی مانند ذهنم در شبید

 ییرایپذ طرف به و زدم آب را صورتم و دست. کردم جورش و جمع مختصر و شدم بلند تخت یرو از پکر و رفتهگ

 .کردم حرکت

 .شد گرد چشمانم و ماند باز دهانم بود، دهیخواب مبل یرو که یرعلیام دنید با

 نفس من که ییهوا در درست بود، نجایا شبید .زد خی میپاها و کرد دنیتپ به شروع دهانم یتو قلبم بالفاصله

 !دمیکشیم

 یافهیق به .ستمینگر خوابش در غرق صورت به و نشستم مبل یجلو زدهجانیه و فکریب دم؟یخواب چرا احمق منِ

 ...اشمعصومانه و دفاعیب

 و آمد جلو دستم .دیکشیم نفس منظم و آرام .آمدیم نظر به دهیپر رنگ و بود شده پخش اشیشانیپ یرو شیموها

 !عطرش یبو مستِ شدم .زدم کنار را اشیشانیپ در شده پخش یموها از یارهط

 و در به را خودش قلبم .دوختم اشیگوشت و فرم خوش یهالب به را نگاهم و کردم صورتش با مماس را صورتم

 !خواستیم را شیهالب هیگر با دلم و بود کرده هنگ مغزم و کردیم تمنا قلبم د،یکوب وارید

 میهالب بارکی فقط شد؟ی شد،مینم یزیچ که بار کی. آمد جلوتر سرم د،یخند و نشست چپم یشانه یرو طانیش

 .بروم یابد خواب به تا است بس من یبرا بارکی نیهم کند، لمس را شیهالب

 و کردندیم یدلبر میبرا اشمردانه یهالب .دیلرز تنم و خورد اشینیب نوک به امینیب آوردم، جلوتر را صورتم

 چه؟ شدیم داریب گر ا.پراندیم سرم از را هوش خوردیم صورتم به که شیهانفس

 .را کار نیا نکن! باش آدم جانا دم،یکش قیعم نفس چند و بستم را چشمانم...دیلرز میهالب 

 شیروبهرو رستد جا،نیهم را، انتکارمیخ وجودِ را، خودم و بزنم عق داشتم دوست .دمیکش کنار یسست با را خودم

 .کنم استفراق

 :گفتم لب ریز .شد جابهجا یکم و خورد یتکان یرعلیام .نشستم و دمیکش یاگوشه به را خودم

 !توست و من انیم آنچه فاشِ نشود_
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 به که یعشق تمام اب .کردم شیتماشا زدن پلک بدون ه،یثان صدم دو و هیثان هفت و قهیدق هشت و چهل و ساعت دو

 .شود داریب که یزمان تا کردم نگاهش داشتم او

 چشمانش دست با سپس کرد، نگاهم جیگ یکم اول .دوخت چشمانم به را رشیگنفس برق یمشک چشمان باالخره و

 .کرد نگاهم دوباره و دیمال محکم را

 :گفتم نگران دلم یتو

 ست؟ین چشما اون فیح .یدیم فشار منو دل یدار انگار نده، فشار محکم ینطوریا چشماتو_

 توانستم من و زد کنار را ملحفه و شد بلند شیجا از عیسر .دمیپاش شیرو به یلبخند اریاختیب شد، گرد چشمانش

 !یمعنیب بیغر و بیعج شکل کی .نمیبب را چپش دست یبازو یرو یخالکوب

 :گفت جذاب و بیعج دورگه، ییصدا با. کرد اخم و دوخت نیزم به را نگاهش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 :انداختم باال ییابرو و گرفت عمق لبخندم

 ؟یریمش یآقا یخورد سالمتو_

 :شد تردرهم اخمش

 !هتل برم خواستمیم وگرنه موندم، خواب نجایا نبود حواسم شبید_

 :گفتم و کردم قفل پشتم را دستانم .دمیخند آرام و شدم روانه سرش پشت هم من افتاد راه به آشپزخانه یسو به

 !ستمین شدنت واالخون آالخون به یراض من ،یبمون نجایا نداره یاشکال چیه که من نظر به_

 !یگچ یتخته یرو بلند ناخن دنیکش مثل! بود شهیهم از درارتر لج پوزخندش، یصدا و

 !ترمراحت هتل تو یول داداشزن یمرس_

 تا رمیبگ گل را دهانش در گفتنش، داداشزن موقع داشتم دوست .دمیجوئ حرص با را لبم و شد جمع امخنده 

 ! نکند اموانهید گونهنیا

 حرص با. دیپاش صورتش به آب یمشت و شد خم ییشوظرف نکیس یرو کرد، باز را رآبیش یخونسرد و آرامش با

 :گفتم

 !جورشه چه گهید نیا ؟یشوریم ییشوظرف نکیس تو صورتتو_

 :دادم ادامه و دمیخند یمصنوع .دیپاش صورتش یتو حرص با را گرید مشت
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 !بود دهیرس خدمتت به یحساب یداشت زن االن اگه_

 ضرب به را دهانم آب اشیشانیپ به دهیچسب یموها و سیخ صورت دنید با .دیچرخ طرفم به و بست را آب ریش

 .اورمین کم ییبایز همه نیا برابر در تا زدم بند یچوب اُپن به را دستم و دادم قورت

 :کرد زمزمه چشمانم به رهیخ انعطاف،یب و یجد

 .نداره هیقض نیا با یمشکل لدای_

 دارم دوستش همه نیا چارهیب منِ دانستیم اگر! نیبب را نامرد شد، تلخ کامم و زد قل جوشآب المذهبم دل یتو

 کرد؟یم یباز دلم با هم باز

 کردن خشک به شروع و برداشت زیم یرو از را حوله و دیدزد را نگاهش .هیگر با توام یاخنده، دمیخند اریاختیب

! دیدیم را دستانم لرزش دینبا .زدم گره سرم پشت را امکرده عرق دستان و برداشتم اُپن از را امهیتک .کرد صورتش

 نبود؟ بس ییرسوا همه نیا

 :گفتم و کردم حفظ را لبخندم

 ه؟یچ پس ئیشودست! بشوره نکیس تو صورتشو ذارمینم و دمیم ریگ موضوع نیا سر ریسم به یکل من عوضش_

 :زد شین و دیمال را لبش یگوشه شست انگشت با .داد پرتش زیم همان یرو و کرد مچاله را حوله و زد یپوزخند

 !ستین که خودتونم یخونه خوبه_

 ؟یدانیم چه تو آخر! نبود که بهتر همان

 :گفت که افتادم راه به سرش پشت  کرد حرکت ییرایپذ طرف به آشپزخانه از

 اناً؟یاح یندار اجیاحت که یزیچ .هتل رمیم ورم اون از یگالر رمیم من_

 : شد کج پوزخند به لبم ناخودآگاه

 کنه؟ تحمل تونویدور درد چقدر! خب داره گناه یطفل جان؟ لدای یخونه دیرینم_

 !بفهمند را دلت حال و اورندیب در را تیتو تَه خواهندیم که ییهاآن از! سوزان و قیعم نگاه کی .کرد نگاهم

 :بود شهیهم از تر سرد لحنش.رفتم وَر ناخنم یکناره زانیآو گوشت با و انداختم نیپائ را سرم ده،یترس

 !داداشزن مربوطه خودم به گهید اونش_

 !داداشزن مرگ میبگو و نزنم داد تا کردم رها را نفسم

 :گفتم افتاده نیپائ سر همان با
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 !رهیم سر امحوصله خونه تو یگالر امیم منم_

 :زد یخندشین بست،یم رنگش برنزه و یقو مچ به را ساعتش که یحال در

 یگند هی بازم اونجا یریم .ندارم رو زتیعز ریسم یغرغرا یحوصله ضمن در! ستین ها کوچولو بچه یجا اونجا_

 !کنم شیمالماس باس من که یزنیم

 تنومندش؟ دستان مچ ای کردیم یدلبر انقدر ساعت .گرفتم مچش از را نگاهم

 :دادم جواب و کردم نازک یچشم گوشه دلخور

 ریسم از اگه البته .ادیم شیپ که بود حادثه هی نبود من ریتقص افتاد رازیش تو که امیاتفاق! جمعه جمعهِ حواسم من_

 !یزیچ هی اون یترسیم

 خشم با .افتاد راه به خونه یایدر چشمانش یتو و شد یطوفان نگاهش. نشاندم میهالب یرو به یلبخند تمسخر با و

 .کرد پرت مبل یرو و کرد باز را بود ریدرگ او با هامدت که یساعت و گرفت ینفس

 :گفت خشک یلحن باو  رفت در یسو به و گرفت را شیرو

 !رمیم بمونم منتظرت نکهیا بدون وگرنه یبش حاضر یدار فقط قهیدق ده_

 !یدنید بود پابه ییغوقا دلم یوت .دمیکوب هم به را دستانم و زدم ذوق یرو از یلبخند دیکوب همبه که را در

 .شدم شدن حاضر به شروع تند_تند ندهم دستش بزک نکهیا یبرا

 ییابرو زدمیم فسن_نفس که یحال در .نشستم نیماش یتو و زدم یلبخند یروزیپ با رفتم نیپائ طبقه به که نیهم

 :گفتم و انداختم باال

 !اومدم تر زود قهیدق سه_

 :گفت تمسخر با و شد کج ور کی به لبش .انداخت راه به را نیماش و زد استارت

 ؟یخوشحال یلیخ االن! مرحبا.تو به ماشاهلل_

 :کردم زمزمه یناراحت با و دمیگز را لبم

 !هیچ از تو جنس دونمینم ،یتلخ تو که ستین تلخ انقدر زهرمارم_

 :داد جواب وارزمزمه هم او و

 اینجوری صالحه!_
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 .نکردم یاتوجه بدنم حرارت به و دمیچسب سفت را فمیک یدسته .شد نامنظم میهانفس و ختیر نیپائ یهُر دلم

 .کرد اخم تخس یهابچه همانند خورد رخشمین به که نگاهم

 و خوردیم سُر اشیشانیپ یرو از عرق بندانخی زمستان نیا یتو و گرفتیم سبقت گرید یهانیماش از یقلدر با

 .زدمیم پا و دست آتش یکوره یتو داشتم من

 ؟یکنیم نگاه یچ به_

 :دوختم بهروبه را نگاهم

 !خوردن حقتو همه انگار یطلبکار عالم و آدم از ؟یبداخالق انقدر چرا_

 .کنم شهیپ سکوت و رمیبگ خان خفه تا دهانم یتو شد یمشت سکوتش هم باز و

 :نشنود را میصدا که خواستیم انگار کرد روشن را ظبط یصدا و برد دست

 ازم یریگیم فاصله”

 یبر یتونینم اما

 یعاشق گنیم چشمات

 ؟یبگ یتونینم چرا

 یکنیم فرار یچ از

 چرا؟ یخندینم من با

 ینکگاهم مین ترکم

 چرا؟ یبندیم هاتومو

 رینگ ازم نگاهتو

 همه شیپ بزن صدام

 همه شهیپ

 دوتا ما ندونه هیک

 همه شهیپ حواسمون،

 ”همه شهیپ
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 .شدیم تر دیشد اخمش لحظه هر که خورد یرعلیام به سرکشم نگاه

 !بستم چشم دیکش که آه

 یمن با بفهمن بذار”

 کجاست؟ پس هات یگوونهید

 ستین تو مال فقط عشق نیا

 !دوتاست ما مال عشق نیا

 کنارتم من نترس

 !نذار ما ونیم یمرز

 !!نینب من ریغ و یچکیه

 بذار وا واسم اتوهمو

 رینگ ازم نگاهتو

 همه شهیپ بزن صدام

 همه شهیپ

 تا دو ما ندونه هیک

 همه شهیپ حواسمون

 ”!همه شهیپ

 

 :گفت یزورک یخنده با و کرد خاموش عیسر را ظبط آهنگ، شدن قطع با

 !شده یمعنیب آهنگاهم گهید_

 :زدم یتلخ لبخند

 .بودنه یمعنیب تهدیگه  بود، اشتباه اولشم از ما عشق خونهیم هست آهنگه اون مثال! شدن یمعنیب واقعا اره_

 اش چه قصدی از خوندنش داشته!دونم خوانندهنمی

 :داد تکان سر دادم قورت را دهانش آب
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 !ستمین تو یایرو مرد من خونهیم که هیهمون اشونهمه از تر یمعنیب یول آره_

 :کردم دیتائ را حرفش و دمیخند بغض با

 شه؟ همدست قاتلش با یکس یدید کجا جداً گهیم که آهنگه اون مثالً ای_

 !بره تونهیم مرگ با اومد عشق با که یدرد! بره آدم نیا ادی از تو حسِ نداره امکان خونهیم که یاون ای_

 !تلخم یخنده شد جوابش

 به را دلم شیها اخم .رفت فرو اشیخی قالب یتو دوباره ق،یعم نفس چند از بعد .کرد پارک یگالر یجلو را نیماش

 :آورد در لرزه

 باز همه یبرا دلتو یسفره نمینب !یریگینم گرم یکس با ادمیز ،تهران یاومد دکترت یبرا میگیم میرفت اونجا_

 .نیبب هاروینقاش گوشه هی نیبش باشه نداشته یکس یکار به کار کالً! یکن

 !گهید ریبم بگو دفعه هی_

 :برداشت را چیسوئ و کرد خاموش را نیماش

 !شهیم اونم_

 !زهرمار یآقا یرینم یدور یجا یبگ یزیچ یجون از دور هی_

 .شدم دایپ نیماش از او همراه به و دمیچسب یدست دو را جانم! کنم سیخ را خودم بود کینزد که کرد نگاهم یجور

 بود آنجا ییدخترها! دمیفهمینم را اشانیمعن که ییهاینقاش با کیش و بایز یگالر کی. بود تصورم از تر فرا یگالر

 !بود شاخ یقول به و بیعج و جذاب اشانافهیق و پیت که

 !بودم چیه چِیه آنها شیپ من

 و دختر .زد او پشت به یاضربه و دیکش آغوش در را یپسر مردانه یاخنده باکه  انداختم یرعلیام به معذب ینگاه

 را سرم خجالت از پر و معذب .کردند یپرس احوال و سالم یرعلیام با و شدند کینزد آنها به لبخند با یگرید پسر

 وجود آنجا هم ییجانا که انگار نه انگار هم یرعلیام! بودم پا و دست یب آنقدر که آمد بدم خودم از .انداختم نیپائ

  کند؟ امیحال را یزیچ چه خواستیم قاًیدق من گرفتن دهیناد با! باشد داشته

 :گفت خنده با و آمد رونیب یرعلیام بغل از یمشک ابرو و چشم پسرک

 !یاومد یکند دل باالخره عجب چه_

 :داد جواب و انداخت باال ییابرو یرعلیام
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 !دیکرد یغلط چه قاًیدق وقته چند نیا نمیبب یرسحساب یبرا اومدم_

 :گفت و دیکش رنگش یتونیز یموها به یدست رو، بایز یدختر

 .دیکشیم شیآت به و یگالر کل عماد یومدیم رید کمهی اگه_

 :کرد یاخنده تک و شد سرخ، بود آمده رونیب یرعلیام بغل از که یپسر

 شد؟ شروع اتیفروش آدم یدید و یرعلیام باز تو جان؟ یهست میداشت_

 چشمان در رهیخ و آورد لب به یحیمل و آرام لبخند! بود ترساده یکم هستب کنار دخترک.دیخند عشوه با یهست

 :کرد زمزمه باًیتقر یرعلیام

 !یاومد خوش_

 :داد تکان شیبرا یسر آهسته و زد لبخند آرام هم یرعلیام

 !یناز یمرس_

 خدا .رفتمینم آنجا به اما مردمیم شدمیم شَل شدمیم کور کاش کردند؟یم نگاه همبه نگونهیا چرا .آمد درد به دلم

 کارم؟ یپِ بروم و بسازم بُت کی امیزندگ یممنوعه مرد آن از نبود قرار مگر آمدم؟ اصال چرا! کند لعنت مرا

 :شد جلب من به یناز توجه .کرد رخنه دلم به آدم و عالم یهاغم تمام و افتاد سوزش به دلم

 !یگالر یاریم داداشتمزن ینگفت جان یرعلیام زم؟یعز یخوب_

 بود؟ گفته او به را زیچ همه یرعلیام نکند! دانستیم !شناختیم مرا یلعنت یاو پس

 :داد را یناز جواب من به نگاه بدون یرعلیام

 !نجایا آوردمش بود، رفته سر خونه تو اشحوصله_

 :گفت ییخوشرو با .کرد تمیهدا راست سمت به یناز و گفتند خوشامد یهست و عماد

 .جان جانا باش راحت .نکن یبگیغر احساس اصالً_

 :گفتم و فرستادم رونیب به را امشده حبس نفس

 .زمیعز راحتم_

 .کن صدام یداشت الزم یزیچ .میکن کتاب حساب میخوایم نایا یرعلیام شیپ رمیم من کن تماشا اروینقاش تو_

 :دوختم ییتابلو به را نگاهم و زدم یزورک لبخند گرفته و معذب
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 !باشه_

 قراریب و انداختم مبل یچوب یدسته یرو را فمیک! بازتر را شالم یگره و کردم باز را امیباران پیز رفت یناز یوقت

 .انداختم یاشهیش کوچک اتاقک به ینگاه

 یرو مدام که دستش دنید از رفت فیضع دلم .بود گرفته یدخترکش ژست و بود داده لم استیر زیم پشت یرعلیام

 خوش جا شیهالب یرو که یاخندهتک گاه یرا ب!شیهاتخم و اخم یبرا رفت ضعف دلم .نشستیم ششیرته

 نبود؟ بس شدن عاشق یبرا هانیا .خوردیم نیچ چشمانش یگوشه و کردیم

 !رهیخ همبه دو هر حاال و شدم چشمانش خیم غم از پر .کرد ریغافلگ را نگاهم ناگهان

 .کرد درمانده من از نگاه هم او و کرد شیصدا عماد که دینکش یاهیثان به

 چیه که یمن یبرا! پوچ و یمعنیب! آوردمینم در سر آنها از چیه که ییهاابلو ت.انداختم هاتابلو به را نگاهم آه با

 یحسابدار باشم داشته یآبدار و نون شغل نکهیا یبرا فقط...بود اتیاضیر و رقم با امکله و سر فقط من.دمیفهمینم

 !کردینم ریس مرا شکم که ها یباز یقرت نیا و هنر! خوردیم همبه هم یحسابدار از حالم یحت نم کردم، انتخاب را

 بکن را فکرش .دمیدیم یدکتر دیسف رپوش یتو را خودم امینوجوان یهاایرو در .خواستمینم هم را یاضیر من

 !یریکب جانا دکتر، خانم

 یدکتر بود شده عروس پول بخاطر که ییجانا رم،یسم یجانا همان من .زدم امیافتنین دست یآرزوها به یپوزخند

 خواست؟یم چه یبرا را

 بَر از گرید را شیهاعکس .زدم سر او جیپ به و رفتم نستایا به شهیهم مثل خسته، .آوردم رونیب فمیک از را امیگوش

 من؟ با یکرد چه تو یعنتل .بودم شده حفظ کردمیم رو و ریز که بس را شیهاکامنت .بودم

 لبخند میهاعکس یتو! بود ریسم با امانیدونفر عکس هم اشانهمه که نداشتم شتریب عکس چند خودم جیپ یتو

 !شدندیم کر کردندیم نگاه چشمان به اگر که یآنقدر زد،یم ادیفر را بودن ریسم با اجبار تمام چشمانم اما زدمیم

 .دمیکش امته و سر یب افکار از یپوف

 .رفتند آشپزخانه یسو به و آمدند رونیب یاشهیش سرتاسر اتاقک از یشوخ و خنده با یهست و عماد بعد، یکم

 .شد مشت دستانم ناخودآگاه و آمد جوش به خونم بودند مانده تنها حاال که یرعلیام و یناز دنید با

 لبخند شیبرا و نکند نگاه را یرعلیام تا اورمیب در حدقه از را یناز چشمان و بروم داشتم دوست .بودم حرص از پر

 .نزند

 ششیر ته با و بزند دخترکُش لبخند یناز یرو به نکند هوس درد، زور از تا دمیکشیم را یرعلیام یموها آن از بدتر

 .ببرد را مانشیا و دل و کند یباز
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 !بود نشسته یناز شیپ کردیم جایب یلیخ او ؟یحق یچ به اصالً

 زدن دید مشغول را خودم یالک و کردم یط را یگالر عرض و طول و شدم بلند حرص زور از .بود شده گرمم

 .ساختم مسخره، یتابلوها

 .دادمیم فحش جفتشان به دلم یتو

 :گفتم دلم یتو و انداختم باال شانه سوزاندیم را دلم داشت که یحسادت به توجهیب

 .باشه خوش جونش لدای و یناز با بره بهتر همون .ستین که هم نایا از شتریب اقتشیل !هیاتحفه کرده فکر !درک به_

 !بگو رو یناز اون .خورهیم دردش به سرسبک جلف یلدای همون

 .نشد بمیصن یزیچ کردم فکر هرچه اما .رمیبگ مُرده مادر یناز از یرادیا تا دادم فشار را چشمانم و شد مشت دستانم

 !رهیم سر اتحوصله گفتم_

 تمسخر پوزخند به کردم یسع و کردم حفظ را ظاهرم اما .خوردم جا سرم، پشت درست ،یرعلیام دنید با و برگشتم

 .نکنم یاتوجه زشیآم

 :گفتم یحرص

 !جونتون یناز شیپ دیبر بهتره .یباش من یحوصله نگران خوادینم شما_

 :کرد نگاهم خونسرد

 !بکنم کارونیهم خواستمیم اتفاقاً_

 .نکنم لیذل و رسوا را خودم ن،یا از شتریب تا .ندینب را حسادت یهاشعله تا گرفتم را چشمانم

 :زدم یپوزخند

 !خوبه_

 بدم؟ سفارش یخوریم یچ غذا_

 !کوفت خورم،یم کوفت_

 .متاسفانه شده تموم کوفتشون_

 رستوران؟ نیا نداشتن یزیچ یدرد ،یزهرمار_

 د؟یخوریم کنندیم درستش خر گوشت با که داره ییبرگا کباب هی رستورانشون اتفاقا_

 د؟یدیم سفارش جونتونم یناز یبرا_
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 !خوارهاهیگ جونمون یناز نه_

 !خانم لدای ؟یچ لدای_

 !پزهینم بو و رنگیب یسبز قرمه .بلده یآشپز خودش خانممونم لدای_

 :دوختم چشمانم به را نگاهم و دمیکش یقیعم نفس .کنم نثارش یلیس داشتم دوست و خوردمیم حرص درون از

 !خوردند بو و رنگیب یسبز قرمه نیا از گاو مثل هایبعض که بودم دهید جا هی من یول_

 :انداخت باال ییابرو

 !نداشتن یاگهید یچاره یگشنگ از ها،یبعض اون دیشا_

 !شعورندیب وقعا هایبعض_

 !گمیم که دمید کنند؟یم یقاط حسادت از دارند هایبعض دیدید_

 :دمیخند حرص، از پر

 !ستندین امیسوزدهن آش هایبعض آخه_

 مُردنند؟ درحال حسادت از هایبعض نیهم واسه_

 !شدند یفتگیخودش و توهم دچار یادیز هایبعض_

 خر؟ گوشت با برگ کباب پس_

 !نداره ییصفا که جونتون یناز و شما بدون آخه_

 .کرد ام،شده سرخ صورت نثار یکج پوزخند و دیکش اشیگوش یلمس یصفحه به یدست

 .کرد نگاهم و گذاشت گوشش دم را یگوش و گرفت شماره ندت_تند

 !یریبگ پوزخند مرض! زد پوزخند دوباره که کردم یاخم شیرو به و رفت باال لبم یگوشه

 :گفت عیسر شد برقرار تماس تا

 ...دیکن لطف هستم چهار و ستیب و صد اشتراک سالم،_

 به یقیعم اخم با و خورد نیچ چشمانش یگوشه .گذاشتم شیپا یرو محکم را میپا عمد از و افتادم راه به حرص با

 .زد زل چشمانم

 :گفتم و دادم باال را میابروها جفت
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 !کردم له و پاتون نکهیا مثل دیببخش اوا_

 .بردارم قدم از قدم نگذاشت و گرفت را امیباران نیآست که بروم برگشتم

 :گفت و کرد نگاهم جذبه پر و جذاب اخم همان با

 .ساالد همراه جاتیسبز سوپ و جوجه پرس دو برگ، کباب پرس دو_

 :دیپرس سرد و کرد جدا گوشش از را یگوش بعد

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 .نمیب کن ول و نمیآست_

 :دیپرس اش،جذبه همان با و دیچسب ترسفت که کنم جدا دستش از را نمیآست خواستم

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 !کن ولم برم، خوامیم_

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 خان؟ قُلدر یشد کر باز_

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 .برم خوامیم ادینم خوشم نجایا از_

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 !خورمیم درد_

 ؟یخوریم یچ یدنینوش_

 :دمیکش داد ،یعصب و کالفه

 !نوشابه_

 :گفت و چسباند گوشش دم را یگوش

 !دوغ تا پنج_

 :دمیغر و دادم تکان را دستم کرد که قطع

 برن؟یم حساب ازت همه و یقُلدر یلیخ نکهیا ؟یکن ثاب ویچ یخوایم! کن ولم_
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 :انداخت امیعصب یچهره به یتفاوتیب نگاه

 کنمیم نیتع من !یکشیم نفس بخوام من که یجور هر !یکنیم یزندگ بخوام من که یهرجور من شیپ یوقت تا_

! یبد انجام دیبا ،یبد انجام دیبا بگم من که یرکاره !یباش کجا گمیم من !یبنوش یچ یدنینوش یبخور یچ غذا

 شد؟ رفهمیش گفتم؟ یچ یشنفت خب

 !یاعقده_

 !هستم یاعقده من آره_

 !یروان ضیمر_

 :گرفت چشمانم از را روحشیب و حالتیب چشمان و زد یزهرخند

 !خوب تو ،یروان ضیمر من_

 :گفتم ظیغ با

 فسفر یادیز .ستین صالحم به چه صالحمه به یچ دونمیم خوب من! یاوردین که یریسا .کن ول نمویآست_

 !نقاش یآقا نسوزون

 :گفت یجد

 نوشابه نمینب هم گهید .ارنیب غذاتو تا یصندل یرو نیبش برو خوب دختر مثل هم حاال! زنمیم بار هی حرفمو من_

 !دوغ فقط یزنینم لب نوشابه بعد به نیا زا .ستین خوب پوستتم واسه رهیم نیب از دندونات! یخوریم

 :دمیخند و کردم نگاهش حسرت با

 .میبر باهم شو ادهیپ! یزک_

 :گفت شمرده _شمرده .بود تابلوها یرو چشمانم یجا به نگاهش

 .دارم کار یناز با من !یخورینم جُم جاتم از نجایا ینیشیم_

 :گفتم یحرص پر یخنده باو  دمیکش رونیب قدرتمندش دست انیم از شدت به را نمیآست ،یناز نام آوردن با

 !کنهیم نگاهمون داره یبدجور چون، نمونه تنها نیا از شتریب جونت یناز برو آره_

 و بود گذاشته اشچانه ریز هم  را دستش و بود نشسته یصندل یرو .کرد ریغافلگ را یناز نگاه و برگشت دفعهکی

 .کندمیم را شیهاسیگ کت_تک و رفتمیم شکیب نداشتم، هم را ایح ذره آن اگر که کردیم نگاهش عاشقانه چنان

 .دوخت شیروبهرو یهابرگه به را نگاهش و زد یهل لبخند کندیم نگاهش یرعلیام دید تا
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 داره؟ عالقه شما به انقدر جون یناز دونهیم جون لدای_

 :گفت یبم یصدا با .شد سست شدت به میپا و دست و شد گرم قلبم که قیعم آنقدر .کرد نگاهم قیعم و برگشت

 !دونهیم حدشو و ستین فضول تو مثل لدای_

 !نبود آدم اصالً .تروخدا نیبب را شعوریب مردک !بدان را حدت یعنی نیا

 !شهیم ناراحت چارهیب یلدای یریم لو موقع هی گفتم خودت بخاطر من_

 :کرد زمزمه

 .کنمیم خراب و گرانید یزندگ پول بخاطر باشم، امیخر هر من_

 با و زد یپوزخند که بدانم جمله نیا از را منظورش تا کردم نگاهش مات .ختندیر میرو که بود یسرد یآب حرفش

 .رفت یاشهیش اتاقک یسو به آهسته یهاقدم

 !است طورنیهم یآر! بزند یطورنیهم را یحرف کی خواسته! نداشته یمنظور حتماً .کردم یزورک یخنده

 یحرف از دیترسیم دلم ته که هرچند زده مفت حرف و ستین یزیچ که دادم نانیاطم خودم به و کرد آرام را خودم

 !دادیم طعنه یبو که

 !نکشم را جفتشان تا .دیاین جوش به خونمون دوباره تا نکنم نگاهشان کردم یسع و نشستم مبل یرو

 را هاسفارش باشد داشته عماد با یسر و سر زدمیم حدس که یتونیز مو دخترک یهست .آوردند را غذاها بعد یکم

 :گفت و زد لبخند میرو به .گرفت

 .نینش تنها زمیعز بخور غذا ما شیپ میبر ایب_

 !اندخوانده کور کنم؟ رها خودشان حال به را یناز و یرعلیام من بود؟ هایراحت نیا به مگر

 .نمیبش یرعلیام و یناز شیپ برم دمیم حیترج یول یمرس_

 .نکن یستیرودربا کن صدام یداشت الزم یزیچ باشه_

 :گفت و گذاشت میجلو را غذا پرس سپس

 .داره دوست یلیخ برگ بابک .داده سفارش برگ کباب توئم یبرا یرعلیام کنم فکر_

 .کردم یتشکر و دادم تکان شیبرا یسر

 .رفتم اتاق طرف به نهیطمان با و آرام یهاقدم با و برداشتم را میغذا ظرف

 .شدم اتاق وارد و نگذاشتم محلش .کرد یاخم اتاق کینزد دنمید با ،یرعلیام
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 .شد ترظیغل اخمش تنها، یرعلیام و کرد تعجب دنمید با یناز

 .نشستم یصندل یرو و گذاشتم زیم یرو را میغذا ظرف تمام ییپرو به و زدم یژکوند لبخند

 .دیبد ادامه دینکن قطع من بخاطر و حرفاتون تروخدا_

 !بهتر.بود شده قدم کند، یغلط تواندینم من وجود با که بود دهیفهم حتما! بود شده ناراحت یناز

 .دیچسبیم تنم به و شدیم گوشت حاال که ییغذا .کردم میغذا خوردن به شروع و شد ترقیعم لبخندم فکر نیا با

 :گفت یرعلیام روبه و کرد یپوف یناز

 !بکن یکار هی یدونیم و تیوضع که خودت.هیخال هیخال حساب_

 :شهیهم از تریجد یرعلیام و 

 .کشهینم طول شتریب هفته دو. کردم ییفکرا هی_

 .آوردم کم واقعاً گهید من .ساله هی قدِ اسهفته دو اسمش_

 !میکنیم رو و کار همون االنم م؟یکرد کاریچ قبالً_

 ؟یچ یعباس پس_

 !یخر گوشت عجب .بود خوشمزه و دیلذ واقعا غذا .گذاشتم دهانم یتو یگرید قاشق

 اصالً؟ گمیم یچ یدیم گوش! توئم با یرعلیام_

 :بود منگ یرعلیام یصدا

 !آره...آره_

 !که ستین هزار دو قرون هی بحث م؟یکن کاریچ و اون گمیم_

 .دمیکش یقیعم نفس و خوردم را دوغ از یقلپ

 !توئم با یرعلیام_

 چنان و نبود اتاق یتو چکسیه انگار! خوردم جا من، یرو اششده زوم نگاه و یرعلیام دنید با و آوردم باال را سرم

 .بودم برادرشزن جانا، من بود کرده فراموش که اطراف، از جیگ و بود من به رهیخ

 :گفت یآرام یصدا با که انداختم نیپائ را سرم

 !باش نداشته کار ها کارنیا به تو کنمیم درستش خودم_
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 !نگرانتم باشم؟ نداشته کار چطور آخه_

 .کردم اخم و شدم رهیخ یناز صورت به

 .کنمیم حلش_

 !کنه خدا_

 :گفتم و کباب یتو کردم فرو را قاشقم

 ؟یاریب امواسه آب وانیل هی شهیم !جون یناز_

 .کنم شیصدا داشتم الزم هرچه کردیم اصرار که نبود شیپ ساعت مین نیهم خودش انگار .زد یلبخند اما! خورد جا

 !بود سخت شیبرا یرعلیام از کندن دل حتما

 !خودیب یدختره کرده غلط

 :دیپرس رفت،یم در سمت به که یدرحال یناز و رفت باال یرعلیام یابرو

 ؟یخواینم یزیچ تو یرعلیام_

 :داد جواب بود، من یرو نگاهش که یدرحال و زد چنگالش سر به گوشت یاتکه

 .بذار کشمش جاش به خوامینم قند .اریب ییچا_

 :شد باران ستاره یناز چشمان

 !یندار دوست قند تو دونمینم انگار یگیم یجور هی حاال_

 .ینکرد فراموش دونمیم_

 کنم؟ فراموش دیبا چرا_

 :کردم یاقروچه دندان

 !تشنمه من زمیعز_

 .دیببخش ارم،یم االن_

 :آوردم در را شیادا و کردم کج را بم ل.شد خارج اتاق از

 نکنم؟ فراموش دیبا چرا_

 داداش؟زن یگفت یزیچ_
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 !مرگ و داداشزن روحت؟ تو میبگو

 :گفتم و فرستادم رونیب را نفسم

 !داره ییآشنا شما با خوب ماشاهلل جان یناز! یخورینم قند تو که دونهینم مادرجونم کنم فکر_

 ؟یچ که_

 !یندار دوست یچ یدار دوست یچ شما دونهیم خوب جون یناز معلمومه! یجورنیهم یچیه_

 :دیکش یقیعم نفس و گذاشت زیم یرو را آرنجش. زد کنار را شیغذا ظرف

 !طورهنیهم_

 !خوبه_

 :دیپرس آرام

 چته؟_

 من؟_

 هست؟ اتاق یتو هم یاگهید کس تو ریغ_

 !ستین میزیچ من_

 !برد جا همان را مانمیا دل و دیکش اهشیس یموها انبوه انیم یدست

 !هست تیمرگ هی کنمیم احساس من یول_

 :گفتم امشده دیکل یهادندان انیم از و دمیخند صدا با

 .خوبم امیلیخ من کنهیم اشتباه احساست_

 ه؟یچ یناز با مشکلت_

 باشم؟ داشته مشکل باهاش بخوام که هیک اون آخه مشکل؟_

 !داداشزن بشه ناراحت خوامینم زهیعز یلیخ من یبرا یناز چون! خداکنه_

 :دمیخند اما شد کباب خودم یبرا دلم 

 .شهیم نارات شتریب لداروی بفهمه جون یناز کنم فکر یول_

 :،گفتیکمال و تمام یرحمیب با و چشمانم به زد زل یانعطاف چیه دونب ،یجد
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 .نکن تر دراز متیگل از شتریب پاتو .ستین مربوط تو به موضوع نیا_

 .گرفتمیم آتش داشتم .کردمیم نگاهش یدلخور با و دیکوبیم تند قلبم .آمد اتاق به یناز و شد باز در

 :گفت و زد لبخند او به .دوخت یناز به و کرد میقا من از را چشمانش او و شد مشت دستم

 !یمرس_

 به. کردیم گناه و بود دوخته چشم ممنوعه به که لشتن جسم نیا از .شدم زاریب خودم از و کردم بغض اردهیب

 !زدیم لبخند یگرید یبرا که یاممنوعه

 :گفت یمهربان با و گذاشت میجلو را آب ان یناز

 .زمیعز ایب_

 .کند ینیریخودش یرعلیام یجلو خواستیم حتماً .زدم یپوزخند حرص با

 ترک را دانیم و ماندم جا همان سوخت،یم آتش در تنم نکهیا با .دمیکش سر الجرعه را آب وانیل تشکر، بدون

 .نکردم

 .بمانند تنها دو آن که بود نیا از بهتر شدن، ریتحق

 .رود فرو یکم بغضم شدیم باعث اما بود شده سرد هرچند.گذاشتم دهانم یتو برنج یقاشق

 .زد زل اشصفحه به اخم با و دیکش شیجلو را تاپلب یرعلیام

 :دیپرس و کرد نگاهم یناز

 سالته؟ چند_

 :کنم برخورد یعاد کردم یسع

 .دو و ستیب_

 .ترمبزرگ ازت سال سه من_

 !جهنم به خب .دادم تکان شیبرا یسر

 ؟یکرد ازدواج یک_

 :دمیکش ینامحسوس پوف

 !سال کی به کینزد شه،یم یماه چند هی دونمینم_
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 ست؟ین ادتی یچ یعنی_

 :کردم خفه دل در را آهم و انداختم باال یاشانه تفاوتیب

 !نه_

 .کردم حس خودم یرو یبدجور را نگاهش ینیسنگ من و دیخند

 !ادشهی شوهرش با شونمییآشنا ساعت من خواهر حاال_

 .دمیخند یالک کنم،یم دنیخند به تظاهر که روزها تمام مثل .دمیخند یالک

 د؟یشد آشنا باهم یچجور_

 :گفت یخشن و خشک یصدا با یرعلیام

 !یناز اریب حسابارو صورت برو_

 .کن حساب نارویا فعالً تو نشده که رید ارمیم حاال_

 !خواستیم را سوالش جواب .کرد نگاهم دوباره

 !دیایم بهم یلیخ! خوشگل که توئم .پهیتخوش یلیخ .دمید و ریسم عکس_

 :شد یعصبان یرعلیام

 ستم؟ین تو با مگه_

 .واست ارهیم خودش ناال .عماده دست حسابا صورت! جان یرعلیام_

 :کرد نگاهم دوباره و دوباره

 ؟یشد آشنا باهاش یچجور ،ینگفت_

 .بدهم را سوال نیا جواب یرعلیام یجلو نداشتم دوست .بود شده گرمم

 :گفت رفت،یم لیتحل لحظه هر که ییصدا با یرعلیام

 !اریب حسابارو صورت برو_

 !گرید بود من نفهم زبان یرعلیما .کرد یاخم و خورد جا یناز

 !اوردیب را ها حساب صورت تا رفت رونیب یحرف چیه بدون یناز و زدم لبخند

 :گفت بلند و کرد نگاهم بود شده سرخ که یچشمان با یرعلیام رفت، رونیب یناز تا
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 .رونیب برو_

 الیخیب .کردم قالب امنهیس یرو را دستانم و دادم هیتک یصندل هب .اوردمین خودم یرو به اما کرد ناراحتم حرفش

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 .راحته جام من_

 :شد کالفه

 !ناراحتم من یول_

 :زدم را امیتفاوتیب ماسک اما گرفت آتش قلبم

 !ستین من مشکل گهید اون_

 !نکن_

 ؟نکنم کاریچ_

 .نکن گمیم .راه اون به نزن و خودت_

 راه؟ کدوم_

 !بسه_

 !کن باور .یگیم یچ فهممینم_

 :دیکش نفس کالفه

 !من... احمقم من ،ینفهم دمیبا_

 :کردم زمزمه و دیلرز دلم .گرفت را نگاهش

 ه؟یچ منظورت_

 .شد شیر دلم و دیکش آه

 .ستادیا شیروبهرو و کرد باز را پنجره در.رفت پنجره یسو به نامنظم یهاقدم با

 نبودن و بودن مردد نیب و کردم نگاهش حسرت با .شد رهیخ خراش آسمان یهاساختمان به و گرفت ییدلربا ژست

 :دمیپرس و زدم ایدر به دل

 هست؟ یزیچ یناز و تو نیب_
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 بله جوابش اگر ٰ  یحت .دمیپرسیم دیبا شدمیم رسوا اگر ٰ  یحت دمیپرسیم دیبا .برنگشت اما خورد، تکان که دمید

 !دمیپرسیم دیبا بود

 :کرد زمزمه

 !نکن...جانا...نکن_

 !دانستمیم دیبا من و داشت گله لحنش

 ...بگو_

 ؟یبدون یخوایم چرا_

 !یکنجکاو یرو از...یجورنیهم_

 :زد یشخندین

 !یکنجکاو یرو از_

 ؟ینداد سوالمو جواب_

 تو هم نویا...کاش .نداره یربط تو به شهیم مربوط من به که یزیچ هر .نداره یربط تو به.مشخصه سوالت جواب_

 .من هم یبفهم

 :گفتم و زدم یزورک بخندل .دمیکش آه بار نیپانصدم یبرا و دوختم زیم به را نگاهم

 ...من بخاطر خوادینم .بده انجام کارتو نیبش ایب_

 .یندار را دنمید چشم چون من، خاطرب .یریبگ را تیرو من خاطرب .خوردم را حرفم

 و زمزمه کردم: رفتم در طرف به و شدم بلند میجا از ناالن، و خورده رس .داد عذابم بدتر سکوتش

 ات!خونهبرام آژانس بگیر! برم _

*** 

 عیسر .بود شده خشک بدنم کل...شدم بلند تخت یرو از یبدبخت اب .کردم باز چشم و دادم یتکان جانم یب بدن به

 .رساندم ییرایپذ به را خودم

 !بود بهانه هتل! یناز شیپ نه که ای بود جانش لدای شیپ حتماً! خورد را خونم خون .نبود یرعلیام از یخبر

 !یرعلیام از یادداشتی، کرد جلب را امتوجه اپن یرو یکاغذ تکه

 "دنبالت امیم باش آماده دو ساعت .میوفتیم راه امروز"
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 .بودم شده خسته...خوردیم بهم حالم گرید ممنوععشق نیا زا .انداختم نیزم و کردم مچاله را کاغذ خشم با

 :دیچیپ یگوش پشت شیصدا .زدم زنگ ریسم به اجبار به داشتم، ریسم از پاسخ یب تماس چند

 جانا؟_

 :گفتم و بستم چشم

 م؟یوفتیب راه دیبا امروز_

 :گفت زده جانیه

 !کنه جدا هم از رو تو و من تونهینم یچیه گهید .دیوفتیب راه امروز که گفتم یرعلیام به من ،شد حل یچ همه_

 :زدم لب غم با

 !تونهینم یچیه گهید...آره_

 را ساکم پیز داشتند یسع جانم یب دستان .دادم قورت را بغضم و زدم یلبخند .افتاد کاناپه یرو دستم از تلفن

 .دلم به رسدیم مغزم از که وحشتناک درد این به کنم عادت توانستممین من .ببندد

 .آمد دو ساعت قاًیدق

 !بود نیپائ سرش .شد خانه وارد او و کرد پاک را میهااشک دستانم...شد باز یژیق با در

 .برداشت در یجلو از را ساکم

 ...شدم بلند

 به .زد پلک آرام و آمد کش لبش. شد جمع چشمانم یتو اشک و گرفت شدت امچانه لرزش...کرد بلند آرام را سرش

 :کرد زمزمه و شد رهیخ چشمانم

 .بشه تموم دیبا االخره، بکنمیم درستش_

 

 *سمیر*
 خوشحال .کنم یراض را آقاجون توانستم و بود کارساز دمیتهد باالخره .شدم خارج شرکت از و کردم جمع را لمیوسا

 :کرد متوقفم ییصدا که شوم نیماش سوار خواستم جانا آمدن از

 ؟یریمش یآقا_
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 لب ریز آمد، که جلوتر .شد درهم میها اخم بودم، کرده اخراجش که یشیریس یمنش دنید اب .برگشتم متعجب

 :دمیغر

 !دختر یدار ییرو چه تو ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 .کردند استخدامم دوباره پدرتون_

 .کردم پرت یصندل یرو را فمیک خشم با و کردم باز را نمیماش در! شدمیم کالفه داشتم گرید آقاجون یها کار از

 :دمیشن سرم پشت از را شیصدا

 ؟ میبزن حرف مکهی شهیم_

 :طرفش برگشتم

 .دارم زن من_

 :دیخند

 .میبزن حرف کمهی فقط بخورمت خوامینم که من_

 .ندارم پرتات و چرت دنیشن به یاعالقه_

 یفکر چه خودش شیپ! بود من مال ایدن زن نیباتریز...زد زل چشمانم به و کرد جا به جا اششانه یرو را فشیک

 بشوم؟ خرش عشوه دو با نکهیا کرد؟یم

 :گفت و گرفت دندان را لبش

  ؟یهست چجورش گهید تو_

 :گفتم و انداختم ینگاه امیمچ ساعت به اخم با

 ...ندارم یوقت_

 :دادم ادامه تریجد و

 !یبش سبز راهم سر گهید ندارم دوست_

 .گرفتم را گازش و ندادم محلش .دیکوب شهیش یرو دست با .زدم استارت و شدم نیماش سوار

 !بود جورشچه گرید نیا
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 *جانا*

 ...میدیرس

 .بود گرفته سخت و سفت .دمیکش رونیب دستش از یحرف چیه بدون را ساکم .شد ادهیپ شدم، ادهیپ

 باز را در و شدم کینزد در به یحرف چیه بدون پس بخورد، نگاهش به نگاهم خواستمینم !بود نیپائ همچنان نگاهم

 !بود ریسم نیماش .برگشتم آمد که نیماش یصدا کردم، یط را اطیح راهو  کردم

 زدهجانیه .شدم اشرهیخ حالت یب و ستادمیا میسرجا .آمد میسو به و شد ادهیپ نیماش از خوشحال و شاد ینگاه با

 .کرد بغل را ریسم و آمد باال ام زده خی دستان .داد فشارم محکم و سفت و دیکش آغوشم در

 بخواد هم خدا پوچه و چیه ممنوع عشق نیا ته حتینص تو به من از جانا بساز، ریسم با تویزندگ :گفتیم ءنسا

 .هینشدن همبه تا دو شما دنیرس

 .آمدیم طرفمان به افتاده یهاشانه با که یرعلیام به خورد نگاهم پشت از

 اما گفتیم امیدلتنگ از مدام که دمیشنیم را ریسم یصدا .فشردمش تر محکم بلکه! نزدم پس را ریسم بارنیا

 .بود یرعلیام یهاقدم یپِ حواسم چون دم،یشنینم را کدامشانچیه

 :دمیشن را دادیم قرار مخاطب یرعلیام که، ریسم یصدا...آمدم رونیب ریسم بغل از

 .کنه شک یزیچ به ندارم دوست دوستشه شیپ جانا گفتم بهش من .بزن مادرجون به و گفتم که و ییحرفا همون_

 یرو را قابلمه که یدرحال .ستادمیا در چهارچوب وسط بود، یآشپز درحال آشپزخانه یتو مادرجون...رفتم خانه به

 :دیکش داد گذاشتیم اجاق

 ؟ییتو مهسا_

 :دادم جواب یکوتاه مکث از بعد

 !عروست منم، نه_

 :گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه و برگشت

 ...خانم جانا به به_

 :داد هیتک نتیکاب به نهیس به دست و انداخت باال ییابرو

 خوبه؟ چطوره؟ دوستت پدر حالت...یراست .ها هگذریم خوش بهت داره خوب_
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 :گفتم و برداشتم وارید از را امهیتک .کردم کج را املوچه و لب

 ! مُرد و کرد سکته که بود شما سنهم جون از دور_

 :گفت و دیخند یحرص

  ؟ من سنهم_

 .ندادم را جوابش

 مُرد؟ چرا حاال_

 :دمیکش داد کردم،یم حرکت هاپله سمت به که یحال در

 .بشه مرگدق و بزنه سکته خدا بنده که کرد یکار هی عروسش_

 :دادم جیمس ءنسا به و کردم عوض را میهالباس، رفتم که اتاقم به

 "شتیپ امیب خوامی؟میدار وقت فردا"_

 " حاال؟ مرگته چه باز .دارم وقت شما واسه شهیهم که من"_

 .آمد یم نیپائ از شانیهازدنحرف یصدا .کردم پرت تخت یرو را یگوش و دمیکش یآه

 :گفت، بود ستادهیا هم مادرجون .یرعلیام هم شیروبهرو و بود نشسته کاناپه یرو ریسم...رفتم نیپائ

 .افتاده وال و هول به یکل برگرده خوادیم مهرداد گهید روز چند که ستین_

 :گفت یرعلیام که رفت من به یاغره چشم مادرجون .کرد حلقه کمرم دور را دستش و نشستم ریسم کنار

 !کنم استراحت کمهی رمیم_

 :گفت عیسر مادرجون

 .ادینم آقاجونت امشبم میبخور شام میخوایم هاینخواب_

  ؟اصالً بود که مرد نیا شدم، منجز آقاجون، اسم آوردن با

 .رفت باال یطبقه به و داد تکان یسر، گرفته یرعلیام

 :زد امگونه به یسخت و سفت یبوسه و چسباند امگونه به را لبش ریسم کرد، گم را گورش که هم مادرجون

 ت؟یخستگ یپا بذارم و سکوتت نیا_

 " تو از امیزدگ دل یپا بگذار را سکوتم نیا"
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 :شد بلند جا از و دیکش میموها به یدست

 .کنم کار باال رمیم کمهی_

 دوستت اون وونهید !سمتت ادیم قدم چند نیبب ریسم سمت برو قدم کی...جلو بذار پا تو شده بارم هی :گفتیم ءنسا

 .داره

 :گفتم ناخودآگاه

 ؟یبمون کنارم شهیم ریسم_

 .زد نرم یا بوسه امیشانیپ یرو و شد خم

 .یکن استراحت کمهی یبر شام زمان تا توئم بهترهار ریخته تو سرم. ک تا هزار دلم زیعز تونمینم_

 .فروختیم کارش به مرا شهیهم اما دارد دوستم کردیم ادعا .داشتنش دوست وسعت بود طورنیهم شهیهم

 .بایز یزندگ نیا به زدم یلبخند هم من .رفت باال به و زد یلبخند که دادم تکانیسر

 :دیکش داد آشپزخانه از مادرجون

 .دارم کارت آشپزخونه ایب شوبلند خانم جانا_

 :گفت کردیم قند از مملو را قندان که یحال در .رفتم آشپزخانه به حوصلهیب

 کجاست؟ یدونینم نزد؟ زنگ بهت مهسا...گمیم_

 !نه_

 :بزند لبخند کرد یسع و داد تکان یسر نگران

 .بزنم صداشون برم من نیبچ و شام زیم کم_کم تو_

 ...بود کرده یغلط کی مهسا نکنم غلط و بود دهیپر شیرو و رنگ

 هرز فکرم نیا از شتریب تا کنم مشغول را خودم بود بهتر .کردم آماده را شام زیم شده، یطور هر اما بودم خسته

 نرود.

  !نداشتم خوردنش به یلیم چیه کردمیم یباز میغذا با .بود فرما حکم ینیسنگ سکوت شام زیم سر

 !نداشتم که نداشتم اشتها شدم، رهیخ ساالد ظرف به و کردم کج را لبم

 :کرد فوت یرعلیام صورت یتو و خواند یزیچ لب ریز و گذاشت یرعلیام بشقاب یتو گیدته یاتکه مادرجون

 !یریبگ جون بخور.استخوان و پوست یشد مادر، بشه قربونت_
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 !نبود ایدن نیا یتو که یرعلیام اما

 :گفت یلودگ با نیرحسیام

 .شده گنده خرس که یرعلیام نیا .هاستین بد یبرس ما به کممهی مامان_

 :زد غر ریسم

 زدنه؟ حرف طرز چه نیا_

 :کندیم اخم مادرجون و

 گنده؟ خرس گهیم داداشش به آدم_

 .دهنم تو نزنن نفر صد بگم یزیچ هی خونه نیا تو من نشد بابا یاِ_

 .کردم دنیجوئ به شروع و دهانم یتو گذاشتمش اجبار به برداشتم ظرف یتو از یمرغ تکه

 به عیسر و زدم یعق و گرفتم دهانم یجلو را دستم .آوردند هجوم دهانم به اممعده اتیمحتو تمام که دینکش یطول

 .دمیدوئ ییشو دست سمت

 .دمید ییروشو یتو را بودم نخورده و بودم خورده که ههرچ .شد خارج دهانم از زدم که یعق با اممعده اتیمحتو

 عرق که دمیکش امیشانیپ به یدست .رفتیم نیپائ و باال دارمکش و تند یهانفس شدت از امنهیس .بستم چشم

 .بود کرده خوش جا شیرو یسرد

 :دیرس گوشم به ریسم نگران یصدا و خورد در به یاهیتق .کردم باز و را آب ریش

 خوبه؟ حالت هو؟ی شدیچ جانا_

 :گفتم یفیضع یصدا با و دمیپاش صورتم یرو آب یمشت

 .امیم االن...خوبم_

 !شدهیچ نمیبب و یلعنت در نیا کن باز دِ_

 :گفت مادرجون

 ؟یندار الزم یزیچ خوبه؟ حالت جانا...مامان جان چیزی نشده که باش آروم_

 خارج ئیدستشو دست از و کردم باز را در .کردم خشک را صورتم و دست حوله با و دادم قورت گره با را دهانم آب

 .شدم
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 عیسر ریسم .دمیکش یقیعم نفس و انداختم ریز به سر زدهخجالت ،یشوئدست در پشت درست اشانیهمگ دنید با

 :گرفت را دستم و آمد میسو به

 !هوی آخه شد چت ؟یخوب _

 و گاهیب و گاه یها توجه نیا...امیچشم ریز یها نگاه نیا نبود خودم دست .انداختم یرعلیام به ینگاه یچشم ریز

 .امگانه بچه یهایکنجکاو

 بسته را امیتنفس راه یکی انگار !کردیم ینیسنگ بدجور نگاهش و بود امرهیخ .نبود مشخص یزیچ صورتش حالت از

 .بکشم نفس دادینم اجازه بود

 !بود آور خفقان و متشنج یبدجور فضا

 :دمیگز لب

 حالمو مرغ یبو داًیجد .کنم کنترل و خودم نتونستم شد بد حالم مینیب ریز خورد که مرغ یبو دونمینم...یچیه_

 !زنهیم همبه

 :گفت زده بهت و شد گرد مادرجون چشمان

 ؟یدار بار نکنه_

 .وفتمین پس تا وارید به گرفتم را دستم

 .کرد بسه و باز بار چند را چشمانش...زدیم یکبود به که بود یرعلیام صورت دمید که یزیچ تنها

 .کند فرود و شود کنده شیجا از داشت یسع تپشش هر با قلبم

 :گفت یخوشحال و پته_تته با ریسم

 مامان؟ یگیم راست ؟یجد_

 .رفت ها پله سمت به آهسته یها قدم با و برگرداند را شیرو یرعلیام

 !دیایب سراغم به لیعزرائ االن نیهم کاش .باشد راست خواستمیمن بود، دروغ

 :گفت یاآهسته یصدا با مادرجون

 .بده یباردار تست دیبا_

 :دیکش شیموها به یدست هولزده ریسم

 کنم؟ کاریچ دیبا من االن_
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 .بخر چک یبیب هی کوچه سر داروخونه از برو_

 .شد خفه گلو در ادمیفر اامّ ستم،ین حامله من میبگو و بکشم ادیفر خواستمیم

 :گفت و گرفت را دستم .دیبوس را امگونه عیسر ریسم

 .جانا نیبش ایب_

 .گرفت جا کنارم مادرجون و رفت کتش طرف به ریسم .نشستم مبل یرو آرام .رفت جیگ سرم و دیکش ریت نبضم

 .تعجب فرط از بود شده گشاد چشمانم

 :گفت وارزمزمه مادرجون...یمگلو به زد شهیر بغض رفت که ریسم

 ای یزندگ نیا به یبش پابند توئم و بشه تونیزندگ خیم بچه دیشا که باشم خوشحال یباش حامله اگه دونمینم_

 .باشه تو از امنوه ندارم دوست نکهیا از باشم ناراحت

 .ندارم را کردنش پاک حوصله .دیچک چشمم از یاشک قطره

 .باشم حامله خوامینم من_

 .کرد باز سر کم_کم و کرد دایپ را خود راه کم_کم...گرفت نبض کم_کم بغضم

 :داد تکان زدهماتم منِ یبرا یسر بار افسوس

 !یبساز و یبسوز دیبا یدار عمر تا سرنوشتته، تو ریسم اما یندار دوسش دونمیم_

 .انگار اندگذاشته مسابقه صورتم یرو هااشک

 !ینداد انجام و یکار یمجان و مفت که توئم...زترهیعز برام پسرم بسوزه حالت به دلم که چقدرم هر_

 .کندیم خورد را عصابم دستانم واروانهید لرزش

 :مادرجون یصدا بعد یکم و آمد یکفش قت_تق یصدا

 ؟یرعلیام_

 روز که یچمدان همان .دیپر سرم از عقل دستش یتو چمدانِ دنید با..گرفتم باال را سرم و خوردند سُر میها اشک

 .برود و کند اموانهید بود آمده که...بود همراهش اول

 :گفت نگران مادرجون

 ؟یریم کجا_

 :دیخند درد از پر
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 .بمونم نجایا عمرم آخر تا تونمینم که من داره، یرفتن هی یاومدن هر باالخره_

 ترس اش قهیشق کوبنده نبض گردن رگ اما ستخنده لبش یرو .دارد را کردنم وانهید قصد اممخچه درون شیصدا

 .دارد

 دارد؟ یرفتن یآمدن هر گفتیم حاال و بود و کرده خود عاشق مرا !برود که کردیم غلط برود؟ خواستیم

 .خطرناکه شب برو، فردا ربذا جان؟ مامان یشد یجن هوی چرا_

 .بود اشتباه اولم از اومدنم ،بمونم نجایا گهید تونمینم .شهینم_

 خاطراتِ تمام .گرفت جان چشمانم شیپ زیچ همه دیسف و اهیس لمیف کی مثل و شد شل بدنم .است من به نگاهش

 ...کم هرچند، او با

 ..یگیم آقاجون بخاطره پسرم دونمیم_

 !بودم شیجا من کاش گفتم دلم یتو لحظه کی یبرا گرفت بغل که را مادرجون

 :خورد گوشم به یرعلیام یگرفته یصدا

 ست؟ین ریسم_

 .برو بعد کن یخدافظ برادرت با ادیب کن صبر حداقل...ادیم االن .رونیب رفت نه_

 .کن یخداحافظ هیبق از من طرف از دارم عجله شه،ینم_

 :داد تکان سر کرده بغض مادرجون

 .بزن سر بهمون بازم تروخدا_

 .شهیم یچ نمیبب_

 یلبخند .کردم لرزانش مردمک همانیم را سمیخ چشمان و کردم بلند سر.کرد حواله چشمانم به میمستق را نگاهش

 :گفت و زد

 .داداشزن خداحافظ_

 .رفت فرو گوشم یحلزون در یخیم مثل استدهیچیپ شیهارگه به غم یرگیت که شیصدا

 .داشت بغض آخرش لبخند کردم احساس من و رفت در یسو به زد که را آخر لبخند

 .بود ماجرا انیپا نیا کنمیم احساس من و

 .بود من انیپا نیا کنمیم احساس من و
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 .اممُرده کنمیم احساس من و

 ! رفت یرعلیام...رفت...کرد اشبدرقه مادرجون

 !رفت واقعاً

 !شده سرم یتو یخاک چه بفهمم تا دیایب .دیایب ریسم ماندم منتظر و کردم پاک را میهااشک

 .آمد دنبالم هم او و رفتم باال طبقه به و دمیکش دستش از را چک یبیب یحرف چیه بدون آمد یوقت

 .دادم انجام را تست یبدبخت با.بود شده منجمد تنم تمام .شدم یدستشوئ وارد

 .زد رونیب هق_هق هیشب یزیچ امحنجره از و رفت ئینپا باال امنهیس دمید که را تست جهینت

 !بودم حامله من...بود مثبت یباردار تست

 .رمیبم دارم اجیاحت من .میریگیم دهانم یرو را دستم

 :خورد در به یاتقه

 شد؟یچ جانا_

 ...افتاد دستم از چک یبیب

 شده؟ چه

 را؟ دردم میبگو که به دیبا .خواستمینم را ریسم من خواستم،ینم بچه من...شدم چارهیب

 با عمر آخر تا یعن، یرا ریسم یبچه .دمیلرز خودم به و شد خیس تنم به مو کنم بزرگ را ریسم یبچه نکهیا فکر از

 !بودن ریسم

 .شد یخال دلم ته دم،یکش شکمم به را دستم

 :شوم مسلط خودم به کردم یسع و یآشغال سطل یتو انداختم را چک یبیب عیسر

 .ریسم امیم االن_

 :گفت طاقت یب

 شد؟یچ تست جهینت یکرد عمرم نصف که تو_

 :گفتم و دادم نشان ناراحت را خودم .آمدم رونیب ئیشو دست از و شستم را دستم

 !ریسم بود یمنف_
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 :بزند لبخند کرد یسع یول شد، یخال بادش و دیماس لبش یرو لبخند

 !یبود حامله االن خواستیم دلم هرچند! شدن دار بچه واسه میدار وقت یکل هنوز ما .حاال نداره یاشکال_

 :داد ادامه ریسم که دمیکش دراز تخت یرو حال یب

 !بشه دار نوه قراره کرد فکر خدا بنده .بود نگران اونم ،تستو جهینت بگم مادرجون به برم_

 که است معلوم خب .گذاشتم شکمم یرو را دستم دیترد اب .رفت رونیب اتاق از پکر یاافهیق با که دادم تکان یسر

 ! خواهمینم را بچه نیا

 :کردم زمزمه لب ریز و کردم جمع ملحفه یرو را امپنجه

 کرد، سرزنشم نوازشم یبجا مامانم شد یزخم پام و نیزم خوردم که یموقع که دمیفهم یوقت رو مادرانه احساس"

 "کنه بندیپا یاجبار یزندگ نیا به منو نیا از شتریب بچه هی ارمذینم...زد کتم

 

 :گفت و شد متعجب اشافهیق کرد باز که را در. دمیکوب، نساء یخانه رفته رو و رنگ یآهن در به بار چند دست با

 دختر؟ یکرد درست خودت واسه یاافهیق چه نیا_

 .بودم رمق یب و حال یب یبدجور .شدم اشخانه وارد

 :گفتم و کردم باز لب بافشان دست قرمز فرش یرو گرفتن جا از بعد

 .نساء شدم بدبخت_

 :نشست کنارم و دیخند

 ؟یآورد باال یگند چه باز ست،ین یدیجد زیچ که نیا_

 :شد خش از پر میصدا و دیلرز امچانه

 .دهیچیپ همبه یچ همه! بکنم یغلط چه دونمینم_

 :دیپر رنگش

 ده؟یفهم ویچ همه ریسم نکنه_

 .بابا نه_

 .آورده سرت ییبال هی اشونعجوزه عمه اون البد_
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 .نه_

 :خاراند را لبش گوشه

 .شدهیچ بگو بکن جون خب_

 ...امحامله من_

 :گفت مکث یکم از بعد .کرد نگاهم شده خشک و حرکت یب

 با دیشا .شهیم عوض یچ همه دیاریب که بچه! یاحامله ازش باشه خدات از جانا؟ داره شدن بدبخت نیا خب_

 .یکرد فراموش هم یرعلیام و نشست دلت به رمیسم مهر بچه اومدن

 :گفتم طاقت یب

 .رمیمیم دارم...نساء تونمینم...خوامینم_

 ! یاریب سرش ییبال هی ینش خر_

 :دیلرز لبانم

 .شدم ترچارهیب و ترفیضع شهیهم از .ندارم جرأتشو...تونمینم بخوامم_

 :گفت تشر با

 تو مال یچ همه یاریب ایدن به و اشوننوه کن فکر نیا به ،یریبگ دستت کنم چه کنم چه کاسه نکهیا یجا به_

 !یچیه گهید که باشه پسر اتبچه گها .بشه خوب باهات رمیسم مامان رفتار دمیشا. یسوگول عروس یشیم !شهیم

 .یکنیم یپادشاه فقط

 :بست خی تنم

 نیا و بچه نیا با یجور هی ونستمتتیم بود قبالً اگه دیشا...ستگهید زیچ هی من درد یدونیم تو ؟!تو یگیم یچ_

 ...که االن نه ام،یب کنار یزندگ

 :گفت یعصب و دیپر حرفم وسط

 محلتونم یسوپر یحت یباش نداشته پول! پول مهمه پول الن، داشته برت توهم وئمت جانا، بابا چنده ییلویک عشق_

 اصالً اون دونمیم من هرچند! محال محاله بهم شما دنیرس عاشقته و یعاشقش که رمیگ اصالً...دهینم سالمتو جواب

 شما نیزم بره آسمون آسمون، ادیب نیزم سمینویم هم جا نیهم نیبب حتینص تو به من از .کنهینم فکرم تو به

 !دیرسیمن د،یرسینم همبه
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 که داندینم یعنتل .افتدیم کار از قلبم .طرف کی شودیم پرت دلم تکه هر که شومیم خورد آنقدر شیهاحرف از

 کند؟ آب را امچارهیب لد رحم،یب قدرآن بود مجبور !شودینم سرش منطق و عقل که عاشق

 .گناه...عشق نیا گناهه...بنداز کار به و عقلت کمی بخواد؟ رو تو اونم یدونیم کجا از اصالً_

 !ندیبگو ایدن کل بگذار حال! اشتباه به اگر ٰ  یحت را تو کنمیم گناه اشتباه، ای باشد گناه اشتنتد دوست 

 :گفتم بغض با

 .بشم دیام نا قبل از شتریب که بشنوم نارویا نجایا ومدمین .کن بس_

 ر؟یسم مامان دست یدار سفته و چک چقدر یدونیم .ستین یدیام یجا چیه چون بدم یالک دیام بهت تونمینم_

 دلتو .رهیبگ و بو رنگ کم هی تیزندگ تا اریب ایدن به رو بچه نیا حداقل !بدبخت زندان، یوفتیم یکن ول و ریسم اگه

 .ته و سر یب و ممنوعه عشق هی به نکن خوش

 :دمیغر و انداختم دوشم یرو را فمیک نیخشمگ .شدم بلند جا از و رهیخ شکمم به نفرت با

 به یگِل چه که یکن میراهنمائ کم هی اومدم .دمیترکیم داشتم چون بشه کم دردام از تا بزنم حرف مک هی اومدم_

 !نکنه درد دستت...شد بدتر بزنم، سرم

 :ستادیا مقابلم و شد بلند جا از هم او

 ینجوریا .یبدون رو ها عیتواق خوامیم .بسته بن راه نیا ته بفهمونم بهت کنمیم یسع دارم فقطر، من این جوش_

 نیا تو یبدون خوامیم !طرفهکی یممنوعه عشق هی به یبست دل که ییتو فقط چون ،یدیم عذاب و خودت فقط

 .کشکه اشهمه عشق، مهمه که پوله فقط ایدن

 :زدم یپوزخند

 .ذارمینم کنه،یم فرق یچ همه بارنیا ماا .کردم قمار میزندگ رو پول، بخاطر مامانم، بخاطر بار هی فقط من_

 !یبد باد به و سرت هوایب یخوایم نکهیا از .دستت از شمیم وونهید وقتا یگاه .جانا نکن کارات نیا کیشر منو_

 .زدم یتلخ لبخند و دادم قورت زور با را بغضم

 سر بار تأسف و بود ستادهیا خانم عمه هم کنارش و زدیم قدم اطیح یتو نگران مادرجون دمیرس خانه به یوقت

 :گفت و کرد نگاهم نگران مادرجون و شدم کشانینزد تا .دادیم تکان

 ازش؟ یندار یخبر روز؟ید از نزده یزنگ بهت مهسا بگو جانا،راستشو_

 :گفتم و بردم باال یمف نشانه به را سرم

 شده؟یچ مگه نه_
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 :دیغر

 سنگ نایا دست از منو خدا یاِ .بگم داداشاش و بابا به تونمینم ترس از .خونه ومدهین روزهید از عقل یب ی دختره_

 .کن

 .دوستشه یخونه حتماً .شهیم داشیپ نباش نگران_

 :داد جواب مادرجون یجا به و دوخت من به را نفرتش از پر نگاه خانم عمه

 !میمردیم ینگران از االن ما وگرنه یگفت شد خوب_

 !بود دهیکش دراز تخت یرو .شدم مات اتاقمان یتو ریسم دنید با .رفتم خانه به و زدم شیرو به یکج لبخند

 :گفت و کرد باز هم از را دستانش دنمید با

 !نمیبب نجایا ایب_

 :گفتم حوصلهیب

 !الیخیب ندارم، حال اصالً ریسم_

 .کردم پرت یطرف به را هرکدامشان و دمیکش رونیب تنم از خشونت با را میهالباس

 شده؟ چت_

 :دمیکش داد

 .برس کارات به برو چه؟ تو به_

 ؟یشد وونهید باز_

 .بشنوم صداتو خوام ینم شو ساکت ریسم_

 :دمیغر و دمیکش سرم یرو تا را ملحفه و دمیکش دراز تخت یرو

 .نباش نجایا فقط...کارت اتاق برو رونیب برو_

 هی بکشم؟ گندتو یاخالقا نیا جور دیبا یک تا .یشیم ترحیوق و ترپرو امیب راه باهات بذار گمیم چقدر هر من نه_

 .خوردت عسلم من هی با شهینم که اخالق گند اونقدر روز هی یخوب روز

 :دمیکش ادیفر توانستمیم که ییجا تا توانم، تمام با

 .رونیب گمشو_
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 .دادیم رفتنش از خبر در محکم یصدا .بستم چشم درد با و سوخت امحنجره

 :کردم ناله و دمیکوب شکمم یرو یمشت

 !زیچ همه به یزد گند اومدنت با که کنه لعنتت خدا کنه، لعنتت خدا_

 .رفتم خواب به شده یبدبخت هر با ینگران و الیخ و فکر یکل از بعد .بستم را چشمانم

 :دمیکش داد .کوباندم ستبرش ینهیس یرو یمشت خشونت با و شکست بغضم

 .یرفت و یگذاشت منو که متنفرم ازت متنفرم، ازت_

 :زد مشت اشنهیس به و دیکش داد سرم هم او

 سخته چقدر یدونیم کنم؟ کاریچ یداشت انتظار بده، جواب کنم؟ کاریچ یداشت انتظار یاحامله دمیفهم یوقت_

 .شدم خرد بدبخت منِ...مرد منِ یبرا

 دوست یهاچشم ریز یگود داشتم دوست...ماندم رهیخ داغانش و درب  افهیق به و کردم صورتش قاب را دستانم

 .بگذارم قلبش یرو را دستم عطش با و بپرستم را اشخورده ترک یهالب خواستمیم. ببوسم را اشیداشتن

 .من مردِ من، مردِ

 .دارم دوست رو تو من_

 :زد پلک قراریب

 !یریسم مال تو_

 و دمیلرز خود به .کرد حلقه کمرم دور را دستانش و شد رهیخ لبانم به و دیکش امگونه یرو را داغش شست

 را قلبش ضربان یصدا وضوح به که یرقدآن چسباندم، حرارتش پر بدن به را خودم .شدم کشینزد ناخودآگاه

 .کردم حس را تنش یبو دم،یشن

 ؟یفروشیم چند چند؟ حمام از بعد تنت یبو

 :کرد زمزمه بود، لبانم به نگاهش که یحال در

 .کردىمی وسوسه خودش به بودن مرتکب براى منو که بودى گناهى زیباترین تو فقط !نبودم گناهکار من_

 :دیلرز شیصدا و آمد جلو یکم سرش .انداختم یچنگ رهنشیپ به دست با

 .منه ممنوعه یوهیم لبا نیا_

 :بست چشم درد با و گذاشت لبم یرو آرام را لرزانش دست .داد ستیا قلبم آورد جلو که را دستش
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 ...گفتند را اذان و،ت از یلب میدینچش ،یسحر وقت به یگوارا آب همان تو_

 را یرعلیام چقدر !بودن او با عطش .داشت عطش وجودم .بستم چشم و شدم داغ .آورد جلو بارهکی به را سرش و

 .داشتم دوست

 در شیهالب اسارت به را میهالب تا .بچشد را ممنوعه ی وهیم نیا طعم و دیایب جلو یرعلیام بودم منتظر آن هر

 .اوردیب

 .بود آتش پر جا همه...دمید ورشلعه یها آتش انیم را خودم کردم باز که چشم

 دهانم مقابل را دستم بودند، دوخته را لبانش و بود شده ختهیآو دار به که یرعلیام دنید باو  دمیکش غیج ترس از

 :زدم داد وجود تمام با و گرفتم

 ؟یرعلیام_

 رونیب حدقه از که یچشمان با و زناننفس_نفس.بود عرق از سیخ_سیخ تنم تمام .دمیپر خواب از وحشت با ناگهان

 نیا .رفتم فرو فکر به و انداختم چنگ میموها به .بود داغ کوره، مثل تنم .دمیکش امیشانیپ یرو را دستم بود، زده

 :کردم زمزمه ناباور! بود یخواب چه گرید

  گناهو؟ از پر عشقِ نی ؟ایکن ثابت ویچ یخوایم؟ بشم وونهید نیا از شتریب یخوایم ایخدا_

 .بود گرفته را وجودم کل رعشه .آمدم نیپائ تخت از لرزان یها قدم با و زدم پس را میهااشک

 .کن رحم ایخدا! دیلرزیم یبدجور تنم .رفتم ییرایپذ به و شدم خارج اتاق از عیسرخیلی  ترس، از

 .دیرسیم نظر به ناراحت و پکر و بود نشسته کنارشان ریسم...بود همنیرحسیام بود آمده هم آقاجون

 :دیکش داد آشپزخانه یتو از مادرجون .زدند را در زنگ لحظه همان

 .کنه باز و در بره یکی_

 دنید با اامّ .دمیدوئ فنیآ سمت به هاوانهید مثل و آوردم لب به یااحمقانه لبخند باشد یرعلیام دیشا نکهیا فکر از

 .زدم را در و شد یخال فسم مهسا ریتصو

 :گفت دنمید با و شد خارج آشپزخانه از مادرجون

 ؟جانا بود یک_

 :دادم جواب یادورگه و دارخش یصدا با .کرد نگاهم و برگشت ریسم مادرجون، یهالب از اسمم آوردن با

 .بود مهسا_
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 :گفت وارچ_پپچ و دیگز لب

 .بود گوشش تو بزرگش کهیت وگرنه دینفهم آقاجونش میآورد شانس ،سر رهیخ یدختره اومد باالخره_

 شیجا از آقاجون، .داشتم نگه مضطرب و نگران مادرجون به همچنان را نگاهم و نگذاشتم یمحل ریسم دلخور نگا به

 !بود مهم یلیخ من یبرا که ستین! آمدینم در خونش یزدیم کارد خورد من به نگاهش که شد بلند

 :گفت یاآهسته یصدا با و داد فشار را دستش مچ آرام مادرجون...شد خانه وارد مهسا و شد باز یورود در

 .دیسف چشم یِایح یب کنم روشن رو تو حساب من تا آشپزخونه میبر ایب_

 :کرد جدا مادرجون دستان از را مچش و کرد اخم مهسا

 .کن ولم_

 :گفت یبلند یصدا با و رفت آقاجون طرف به

 ...دارم براتون یخوش و خوب یخبرا! زمیعز یخانواده گمیم یچ دینیبب دیکن گوش اتونهمه_

 :کرد درهم ابرو آقاجون

 ؟یبش زنش رمذاب که یکن التماس یاومد باز نکنه ؟یانداخت راه معرکه چته باز_

 :گفت تمسخر با. زد بیس به یگاز و برداشت وهیم ظرف از یبیس نیرحسیام

 .نهیبیم یهند لمیف که بس از_

 :گفت حرص با مهسا

 .بدم بهتون ازدواجمو خبر اومدم التماس ومدمین اتفاقاً نه_

 .میرفت فرو بهت یتو همه و امدین در یکس از صدا

 :گفت یبلند یصدا با و زد یلبخند مهسا

 د؟ینیبب رو دامادتون نیخواینم_

 :دیکش داد مهسا سر بر و شد سرخ تیعصبان از .آمد خودش به همه از زودتر ریسم

 !یبزن یاضاف زر گهید بارِ هی اگه میریگیم گِل دهنتو تو؟ یشد رو و چشم یب انقدر حاال تا یک از_

 .شدم رو و چشم یب من شهینم تونیحال خوش زبون شما که یزمان از_

 :دینال یفیضع یصدا با و گرفت وارید به را دستش بود، دهیپر یحساب رنگش که مادرجون
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 .یختیر سرمون به یخاک چه بگو تو یکرد کاریچ مهسا_

 .کردم ازدواج_

 :انداخت مهسا به ینگاه خونسرد آقاجون

 .نمشیبب خوامیم نجایا ادیب بگو_

 :گفت معترض ریسم

 یبزن دیبا ش؟ینیبب یخوایم ن؟یهم بشه؟ آدم تا دخترت گوش ریز یبزن که نهیا یجا نیا آقاجون؟ ینیبب ویک_

 !یکن لشش تن پسررو

 :داد را ریسم وابج شه،یهم از تریخنث جون آقا

 .نکن دخالت تو_

 .بودم متنفر دیشنیم زور و کردیم سرخم پدرش برابر در نکهیا از شهیهم.قبل یها روز مثل شد، ساکت ریسم

 !بود کرده انتخاب را عشق عشق، و پول نیب او کنم، درک را مهسا بتوانم نباریا دیشا

 :گفت حرص با مهسا

 منم دیبد نشون بهم و دیستیوا پشتم شده که بارم هی .دینکن یاحترام یب بهش نجایا ادیم یوقت دوارمیام_

 .دیبذار احترام انتخابم به .دارم یاخانواده

 :دیغر و زد چنگ صورتش به مادرجون

 من دختر گهید تو دادم بهت که یریش اون شه سنگ یاِ .ایحیب مونهیم کوره گربه نیع .دیسف چشم شو ساکت_

 دامنمون؟ تو یگذاشت بود ینون چه نیا بکش منو ایخدا یستین

 :گذاشت هم یرو چشم آقاجون

 .نمیبب ادیب بگو نشدم مونیپش تا! مهسا_

 :زد داد و ختیر اشک مادرجون .رفت در سمت به عجله با مهسا

 بره؟ آبرمون نیا از شتریب ها؟ بشه، یچ که ادیب مرد؟ یگیم یچ_

 بارنیا...بود کرده باد گردنش رگ .دمیترس یالحظه ریسم سرخ صورت دنید با .نداد را جوابش شهیهم مثل آقاجون

 !بود اشبرادرانه رتیغ
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 میرو جوشآب کردم حس مهسا شوهرِ دنید با .شدند خانه وارد شانهبه،شانهیپسر با مهسا قهیدق چند از بعد

 ...ندارم یتنفس راه چیه کردم احساس و سوختم...شدم داغ...ختندیر

 !یلعنت !یلعنت !یلعنت من؟ دمیدیم چه

 که یهمان .کندیم بدبختم و دیآیم یروز بود کرده دمیتهد که یهمان سابقم، نامزد همان...یناظر محمد...بود محمد

 که یمتیق هر به همآن .بپاشد تف صورتم یرو و رونیب کند پرتم خانه از یاردنگ با ریسم کندیم یکار بود گفته

 !شده

 .گرفت فرا وحشت را وجودم بند_بند دنشید با

 و شکست را سکوت و داد سالم لب ریز .رفت آقاجون یسو به لبخند با هم بعد و دوخت من به اول را مرموزش نگاه

 خت؟یر را زهرش باالخره کنمیم فکر نیا به من

 چندان نه لحن با رفتیم بود، نیپائ طبقه در که کارش اتاق سمت به که یدرحال و کرد زیر را چشمانش آقاجون

 :گفت یادوستانه

 .ایب دنبالم_

 صورت به را اشاشاره انگشت مهسا. رفت آقاجون همراه همه زده بهت چشمان مقابل و کرد صاف را کتش محمد

 :داد تکان مانیجلو دیتهد

 نقل بشه .مردم چشم تو بره شه خار و تونیشونیپ رو بخوره ننگم که کنمیم یکار بشه یاحترامیب بهش نمیبب_

 د؟یدیشن .میکن یدار آبرو تا مینکرد یزندگ بخاطرشون عمر هی که یمردم اون دهن

 :دیکوب سرش بر هاوانهید مثل مادرجون

 .کنه لعنت و من خدا! بود من ریتقص نیا یشد که ؟تو سر خوردم یچ_

 است قرار ییبال چه دانستینم مهسا .بود آمده نوایب یمهسا سراغ به یعوض محمد که بود من ریتقص زیچ همه نه،

 !من بر یوا و دیایب سرش

 :گفت و شد مشت دستانش گرفت دندان به را لبش ریسم

 گهید ،ارمینم اسمتو گهید دارم عمر تا...تکمون_تک چشم تو یرفت یشد خار امروز .ببند دهنتوو  نکن یزبون بل بل_

 .رفت و شد تموم .ندارم مهسا اسم به یخواهر

 که یقبرستون نیا تو نداشت وجود ییمهسا انگار صالًا .جان ریسم ینداشت مهسا اسم به یخواهر هم قبالً تو_

 و ذکر تمام  ه؟یچ دردت یبگ یایب شد بار هی! یبود برادرم اسماً فقط تو ؟یبود برادر خودت الیخ به .دیساخت

 .پرسهیم حالمو بار هی یاهفته شده حداقل که یرعلیام رتیغ به خوشا بازم .زنت شده فکرت
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 .آبرومون به دیزد گند بار هر که یرعلیام یلنگه یکی توئم_

 :گفت و کرد یعصب ی خنده مهسا

 و کنم باز دهنمو چفت نذار...شهیم تموم نیسنگ برات کمهی زدن حرف آبرو از ؟یزنیم حرف آبرو از یدار تو آبرو؟_

 به یچطور شوهرت یخوریم که ییهالقمه نیا یبدون یخوایم جانا! بشه متنفر ازت زنت تا بگم هاتیکارکثافت از

 آورده؟ دستش

 رنگ نگاه دمید و، کند اشیمخف دمید از داشت یسع انهیناش که را دستش لرزش را، ریسم شده خشک نگاه دمید

 :را مادرجون دهیپر

 نجایا گهید چون خونه نیا از برو گمشو .کنمینم حاللت رمویش اباآل تنپنج به یبزن حرف گهید کلمه هی مهسا_

 .ستین تو یجا

 من .بود وارنگ رنگا یها سوال از پر سرم که یمن قفل .بود من قفل نگاهش ریسم .شانیهاحرف از بودم شده جیگ

 زدند؟یم حرف یزیچ چه از آنها بودم؟ کجا

 :زد یپوزخند مهسا

 پسرات؟ واسه کنم باز جا که برم...رمینم .نزدن دم و دنیشن یهرچ گهید بسه برم؟ چرا_

 .نگذره ازت خدا_

 یخوشبخت یآرزو واسش دخترت کردن نینفر یبجا .نگذره یکِ و بگذره یکِ دونهیم نشسته حق یجا خودش خدا_

 .بکن

 !گرفت نفرت به را شیجا زود چه شیهامادرانه .کرد جمع نهیک و نفرت از را اشافهیق مادرجون

 :گفت و نیزم کرد تف یشینما حالت به

 .یخوشبخت یآرزو نه نهیا کنه ازدواج بره اجازه بدون که یدختر ارزش_

 .دیدوئ دنبالش به هم نیرحسیام و شد خارج ییرایپذ از جانش یب یها قدم با و

 :دیکش را دستم و آمد سمتم عیسر! بود شده آرام بیعج ریسم

 .بشم چشمشون تو چشم خوامینم گهید چون میبر ما بهتره_

 :گفت یزیآم تمسخر لحن با مهسا

 .رهیگ آقاجونم یپا بگم اگه چون .بستن دهنمو نایا چون گمینم بهش یزیچ داداش نترس_
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 :زدم لب زده بهت

 بدونم؟ دیبا ویچ ر؟منیسم گهیم یچ نیا_

 یتو که را یروزیپ برق .آمدند رونیب محمد و آقاجون و شد باز در لحظههمان که شد سرخ خشم از ریسم افهیق

 .کردم هیگر خودم یبرا یها_یها دلم یتو و دمید محمد چشمان

 :گفت آقاجون

 ...باال یطبقه دیریم یکنیم یزندگ نجایا شوهرت با بعد به نیا از مهسا_

 کند؟ رانیو بود آمده...شود امیزندگ وارد که شد موفق محمد .کردم حس دهانم یتو را قلبم

 :زد یلبخند مهسا .کردینم یاعتراض چیه و بود شده الل ریسم بارینا

 .دیکرد قبولمون که آقاجون ممنون_

 ...را لجن محمد...را کثافت محمد .گرفت را محمد دست مهسا

 :گفت یفیضع یباصدا ریسم رفتند، باال طبقه به یوقت

 آقاجون؟ یکرد کاریچ_

 !عرضهیب کنم، سرخم دخترم جلو دیبا من یداد مهسا شیپ که ییها یسوت و تو بخاطر...ببند دهنتو فقط ریسم_

 آقاجون زیانگ نفرت نگاه .کندیم جان داشت انگار نبود خوش حالش، کرد پاک را اشیشانیپ عرق دست با ریسم

 :شد چشمانم قفل

 ست؟ین خوب حالش ینیبینم مگه...ببرش_

 .نداشت رفتن راه تعادل و نبود خوب واقعاً حالش .گرفتم را ریسم دست جیگ و مات

 :دمیپرس عیسر میدیرس که خواب اتاق به

 .زیجال سر مترسک شدم خبره؟ چه نجایا یگیم ریسم_

 :داد جواب و دیکش شیرو را ملحفه. کرد خاموش را خواب چراغ و کرد پرت تخت یرو را خودش

 .ستین خوب حالم االن...فقط نگو یچیه! سیه_

 کردم؟ ازدواج یک با ن؟ مکنم کشف ازت یدیجد زیچ هی دیبا هروز چرا ؟یهست یک تو_

 !شکستیم فشار همه نیا ریز داشت کمرم.نداد یجواب
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 دهید که یخواب ریتصو .کرد بدتر را حالم سرد یهوا...دمیکش یقیعم نفس .رفتم تراس به د،یخواب ریسم که یزمان

 لدا؟ی کنارِ بود؟ که با بود؟ کجا االن .شدینم پاک یالحظه ذهنم زا بودم،

 !است خوش شیها زیچ نیهم به دلم من دانستینم یلعنت یاو و بود نگذاشته یاستور .رفتم جشیپ به

 شب؟ وقت نیا بود که .شد بلند امیگوش جیمس یصدا. شدم جمع خودم یتو سرما از و زدم نرده به را امهیتک

 یالحظه که دل نیا از امان اما ندازم،یم خطر به تمویموقع دارم بخاطرت گنجشکم؟ دارم دوستت چقدر ینیبیم"_

 "من عسل دارم کارت مرختا درخت اون پشت اطیح تو! نداره محبوبشو یِدور طاقت

 زدیم برق بیعج که چشمانش، .بود معلوم ضشیمر چشمانش فقط و بود ستادهیا یدرخت پشت .برگشتم وحشت با

 .ترساندیم مرا بیعج که

 :گفت و زد یسوت ،یشینما دید مرا تا .رفتم نیپائ یطبقه به عجله با

 .یشد کن گوش حرف چقدر تو زمیعز_

 .شو خفه سیه_

 :ستادمیا ها درخت پشت

 .نجایا ایب ننمون؟یبب همه یخوایم_

 :دیخند و آمد کنارم

 !چلقوز ریسم اون باسن در یدیچسب و یارینم مانیا پاکمون عشق به تو اما خدامه از که من_

 :گفتم یبلند یصدا با و شد سرخ خشم از صورتم

 .بفهم دهنتو حرف_

 داریب بلندش یصدا از اشونهمه ات کنه؟ صدا و نیزم وفتهیب تییرسوا تشت یخوایم کنهن .نیپائ اریب صداتو...آ...آ_

 بشن؟

 :دادم تکان صورتش یجلو واردیتهد را انگشتم

 .تینابود واسه زنمیم زارویچ یلیخ دیق سرم به بزنه نکن دیتهد منو .یبکن یتونینم یغلط چیه_

 انزجار از را امافهیق .زد انگشتم نوک به یتند یبوسه و آورد جلو را سرش عیسر اورمیب نیپائ را دستم نکهیا از قبل

 .گرفتش هوا یتو که زدن یلیس یبرا باال آمد دستم .کردم جمع
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 سرم، یباال و گرفت را دستانم .بود کردن سقوط آستانه در قلبم. خورد درخت تنه به کمرم که داد هولم خشونت با

 :گفت نهیک از پر یلحن با و چسباند درخت تنه به

 نیبب کجام؟ االن من .بنداز ورت و دور به نگاه هی حاال !یبکن یغلط چیه یتونینم یگفت بهم هم قبل دفعه_

 .یکنیم یزندگ تو که یاخونه تو کنارت، درست جانیهم

 :دمیغر 

 .ستین یشک که نیا در اد،یم بر یزیچ هر روزگار خطرهفت آشغالِ توئه از_

 :زد زل چشمانم به صاف و دیخند

 .بشه دهیکش کثافت و گند به معصوم طفل دختر هی یزندگ یشد باعث که ییتو من از ترآشغال_

 :کرد گوشم کینزد را سرش

 !ادیب سرش قراره ییبال چه دونهینم چارهیب داره، دوستم یلیخ_

 .شوم جدا دستانش حصار از که کردم تقال

 .کنمینم ولت نخوام تا نزن زور_

 !یبرس آرزوت به ذارمینم_

  ؟یبخور یشکر چه یخوایم مثالً_

 بگم؟ دیبا بار چند بردار سرم از دست. کنه لعنتت خدا...ادیم بدم ازت...کن ولم_

 .یفروخت پول به منو چون_

 .کرد ولم و دیخند که شیپا ساق به دمیکوب را میپا حرص با

 .یکرد گم گورتو و من به یکرد پشتتو که یبود تو احمق ها؟ یهست ینفهم زبون چه تو_

 .زمیعز یبود یپولک اولشم از تو_

 :ختمیر چشمانم در و داشتم نفرت چه هر .گرفتم گاز را زبانم و زدم چنگ شالم به

 .ترسمینم ازت من_

 اون تو من و نجایاو، ت ستین انصاف دمید .ستین یزندگ نیا تو، حق. رمیبگ دستت از ویچ همه اومدم حاال_

 .کنم یزندگ یسگدون

 :دادم قورت ضرب ترس با را دهانم آب
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 .کنهیم اپه_هاپ ادیز سگ_

 بر دستش از کار همه و ستین مهم شیبرا زیچ چیه دانستمیم .رفتم و دمیکش را راهم جان، یب و سست یها قدم با

 بود؟ آنجا فکرم و نجایا تنم نکهیا را؟ شوهرم به انتیخ ًمثال دادم؟یم پس را یزیچ چه تاوان داشتم من .دیآیم

 !نشد باشم،اما داشته دوستت تا کردم را تالشم همه من کن باور ریسم .مظلوم و معصوم .بود خواب غرق ریسم

 

 *فصل پنجم*
 .شدیم حرام چشمانم به خواب رمیبگ یمهم میتصم واستمخیم موقع هر .کردم فکر و دمینخواب صبح تا

 و قیعم شیهانفس .کردم ریسم سمت به را میرو و زدم یغلت تخت یرو .دمیکش شکمم یرو بار چند را دستم

 .بود منظم

 !بود زده را شیهاشیر دمیکش صورتش یرو را دستم

 ترجالب میبرا یرعلیام عطر که یعنی بود عشق تیخاص نیا .دمیکش بو را عطرش و کردم کشینزد را صورتم یکم

 بود؟

 مغزم دنیجوئ به شروع انهیمور مثل فکرت و یستین خودت .برو رونیب ذهنم از کنمیم خواهش جان یرعلیام

 .کندیم

 جور را شب من اما شد صبح .گرفت خود به یروشن رنگ هوا و شد بلند هاگنجشک کیج_کیج یصدا مک_کم

 .داشت ابهت و بود مردانه داشتم دوست یگرید

 و دلشوره به یاتوجه خواستمیمن .دهم گوش قلبم تپش پر یصدا به خواستمیمن .کند باز چشم تا ماندم منتظر

 .بشوم بود، شده رمیگدامن که یاسترس

  .بزنم لبخند کردم یسع.خورد جا او و میشد چشم یتو چشم .کرد باز چشم باالخره

 :دیبوس را امیشانیپ و شد خم اش،چهره به انعطاف یاذره بدون

 .ریبخ صبح_

 !ریبخ توئم صبح_

 .کردم جور و جمع را خودم .رفت یشوئدست به و شد بلند تخت یرو از

 "؟یمطمئن جانا"
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 .کنم یزندگ توانستمینم هم ترس نیا با اما نبودم مطمئن

 :گفتم دیترد با .بود حوله با صورتش کردن خشک حال در .آمد رونیب یشوئدست از

 ر؟یسم میبزن حرف_

 :گفت و تخت یرو کرد پرت را حوله

 !نه ،یکن زهرمار روزمو و جونم به یبزن غر و یریبگ بهونه یخوایم اگه_

 .بگم بهت یمهم زیچ هی خوامیم_

 :شد اش شلخته یموها زدن شانه مشغول و برداشت را شانه

 .بعد یبرا باشه_

 :شوم مانیپش خواستمینم .کردم قالب هم یتو را امکرده عرق دستان

 !مهمه_

 .آوردیم در یباز داشت قلبم و بود نشسته یسرد عرق کمرم یرو

 :کفت و نشست کنارم .آمد سمتم به و زیم یرو کرد پرت را شانه

 .شنومیم...بگو خب_

 :شود کم استرسم از تا دمیکش فرش یرو فشار با را میپا شست .دمیکش یقیعم نفس و دمیگز را لبم

 .کردم پنهون ازت و یزیچ هی...من_

 :بردم فرو امقهی یتو شتریب را سرم .امدین در شیصدا

 .گذشتمو از کهیت هی. کردم پنهون ازت و یزیچ هی واقع در_

 :دادم ادامه حال نیا با انداخت دلم یتو ترس قش،یعم یها نفس

 !داشتم نامزد قبالً...من...من_

 ماند؟ هوا یب ژن،یاکس همه نیا انیم شدیم چطور...آوردم کم نفس .دیکوبیم امنهیس وارید و در به مهابا یب قلبم

 .نبود مشخص یزیچ چیه صورتش حالت از .گرفتم باال را سرم ترس با و کردم فرو دستم کف در که را ناخنم

 آمده؟ زلزله نکند...لرزدیم یهِ...لرزدیم...لرزدیم دلم زندیم که لبخند

 :آورد جلو را سرش و دیمال دست با را لبش گوشه
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 ؟ینکرد دایپ کردن یشوخ یبرا و یخوب ساعت_

 :دادم قورت ضرب به را دهانم آب

 .نگفتم یزیچ بهت اول از که کردم اشتباه دونمیم_

 :داد تکان هوا در را دستش .لرزاند را تنم اش،قهقه .زد یاقهقهه آخر در و شد نیپائ و باال بار چند شیگلو بیس

 .کردمیم جدا تنت از و سرت االن نیهم بود شده باورم اگه_

 .شد نیپائ و باال مدام و خورد چرخ بود اممعده در چه هر نمانده، یباق میبرا ینفس گرید کردم حس

 :شد امرهیخ نهیآئ یتو از زد یینما دندان لبخند.رفت توالت زیم سمت به و دیپر شیجا از

 ه؟یچ هیبق با تو فرق یدونیم_

 :دیلرز میهالب و دیکش ریت سرم

 .ببخشد ریسم کردم اشتباه_

 :گرفت دست در را ادکلنم

 .دارم دوستت یلیخ من که نهیا هیبق با تو فرق_

 :برنده و قیعم...زد یشخندین

 ؟یزد یزر چه_

 شود؟ خورد خواستیم...دهدیم جان دارد دستانش انیم ادکلنم کردم حس

 ؟یگفت یچ من به شیپ قهیدق چند_

 :بستم چشم

 .کردم اشتباه_

 جانا؟ یبود کرده یغلط چه...یکرد اشتباه یبگ نکهیا از ترقبل_

 :کردم تردهان آب با را امشده خشک سق

 .کارش یپِ رفت شده چال هم گذشته همون...هاستگذشته مال_

 یرو درشت یها عرق دمید...من و شد لیتبد ترسناک سرخ رنگ به وار،ید دیسف چیگ از رنگش و دیبر نفسش

 .را اشیشانیپ



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

459 
 

 .کردیم لیتحل هیتجز را حرفم داشت انگار...شد خم و گذاشت زیم یرو را دستش

 ریسم آن بود معلوم بارش خون نگاه از .کنم رجوع و رفع را میهایگندکار تا مییبگو یزیچ تا کردینم یاری زبانم

 :کرد زمزمه هم سر پشت بار چند لب ریز برگشته؛ نفهم زبان

 ؟یداشت نامزد من از قبالً تو_

 .بستم را چشمانم و دمیکش یفیخف غیج .کرد پرتاب سمتم به را ادکلن و برگشت

 .افتاد سوزش به امنهیس و شد قطع فسمن درد، زو ا ختمیر فرو اشضربه با و سوخت درد از امنهیس تخته

 !یخوردگ سر طعم دنیچش از...دیلرز امچانه .کرد بلندم و گرفت را امقهی .بود میروبهرو کردم باز که چشم

 :گفت د،یلرزیم خشم از شیصدا که یحال در.دیچرخ صورتم یاجزا کت_تک یرو نگاهش

 .نیزم کن تف و یبود خورده که رو یشکر اون گهید بار هی_

 :دمینال یاگرفته یصدا اب .شیهاحرف یباز برف در خورد زیل میهااشک

 .ارین در رو یکوه پشت یآدما یادا انقدر .باش یمنطق کم هی ریسم_

 .زد دهانم بر محکم دست پشت با و گرفت گر زدم که یحرف از

 دارد؟ یاشکال چه بزن توئم. دندیکوب دهانم پشت دست با همه! بزن توئم خب؛ ندارد یبیع

 نیا آن از تربیعج و قلبم بدتر آن ازو  شد له هرزش دستان انیم امچانه .شد ریاس مندشقدرت دستان انیم امچانه

 !آمدینم در هم کمیج که بود

 :زد داد گوشم یتو

 احمقا مثل من یوقت! لجنه از پر دروغه، از پر کثافته، از پر کوه ور نیا دونستمیم چه، اومدم کوه پشت از آره_

 !یاومد کوه پشت از یگیم بهم تو و کردم باورت

 .سوخت میموها یشهیر و شد شل میپاها و ستد .کرد صورتش کینزد را سرم ضرب با و زد چنگ میموها

 .کن باز دهن ؟یکرد پنهون ساده منِ از ویچ گهید ؟یگفت ییدروغا چه گهید_

 ات،یزندگ به شدنم وارد مثل.ریسم امکرده پنهان تو از را ها زیچ یلیخ .دهمیم یگر هیمو اجازه میهااشک به

 :دیغر او و دادم قورت را شده تلنبار دلم یتو که ییهاحرف .امشبانه یها دارم دوستت

 معلوم خودتم معتاد مادر هی یفرار پدر هی! هیعاد زایچ نیا شده بزرگ یاخانواده نیهمچ تو که یآدم از البته_

 .یاومد در آب از یچ ستین
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 .دیکوب کرد، آوار سرم بر را قتیحق و زد آتشم حرفش رفت، فرو قلبم به و شد خار تنها نه حرفش

  داشت؟ یبیع چه معتاد مادر داشتن مگر! کند ریتحق امخانواده بخاطر مرا نداشت حق او

 :بود یابرازنده نام زهرخند، .دیخند

 حاال تیمفنگ مادر رو بستم چشم اتیسرد رو باتیع رو بستم چشم گذشتم یچ همه از داشتنت دوست بخاطر من_

 قبالً؟ یداشت نامزد یگیم

 .کندیم امخفه گفتنش "تیمفنگ مادر"

 داشتم؟ تحمل چقدر من مگر...شد طاق طاقتم

 :دمیکش ادیفر

 یلیخ کجاست؟ یدونیم توجهش قابلِ نکته...نامزد...داشتم نامزد .قبالً داشتم نامزد من؟ ریسم هیچ یدونیم_

 تو از شتریب ٰ  یحت( کند؟ اتخفه تا شودینم حناق که دروغ) دادمیم جون واسش که یاونقدر داشتم دوستش

 !دارم هنوزماصالً  داشتم، دوسش

 .کرد وصل و قطع را نفسم و گرفت را جانم تک_تک درد .نیزم کرد پرتم ام،زانو به یلگد با و دیکش یانعره

 .وونیح_

 .کرد بلند را جانم یب بدن و زد چنگ را امقهی دست با

 ...وونیح...وونیح_

 تو که است یزندگ از بهتر مردن کن باور ؟یریبم شودیم ؟یزینر اشک شودیم .کردند دایپ را راهشان میهااشک

 !جانا یکنیم

 :دیکش داد دوباره و دوباره .داد فشار و گرفت دستانش انیم را میبازوها

 .وونیح_

 ! خب بودم وانیح من یآر

 خون و حبس ام نیس در نفس وار،ید به کمرم خوردن با .داد هلم و شد تریجِر امخنده دنید با...دمیخند درد از پر

 .شد متوقف میهارگ در

 :کردم ناله حال نیا با
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 یشیم یمرد نیترچندش تتیعصبان موقع که...یریمش ریسم...ریسم رمیگیم ازت طالقمو اون بخاطرِ حال نیا با_

 ! شناسمیم که

 کرد پرتم دوباره زد، میپهلو به که یلگد با و گرفت را لباسم نیآست .شد وانهیاصالًد .شد گرد وحشتناک چشمانش

 .نیزم

 .دمیکش داد درد از و زدم چنگ را فرش عجز با

 :گفتم بغض با و زدم غیج .انداخت چنگ را میموها و کرد حمله سمتم به

 .ببخشتت که ستین ییجانا بارنیا گهید چون ،یبش مونیپش سگ مثل دوباره که نکن یکار ریسم_

 !ندیبب خواست د،یند .بشنود نخواست د،ینشن

 ...فشرد را میگلو دست با و کرد بلندم

 هان؟ یبود نفر چند با من از قبل  ؟یهست یزن چجور تو ، کفشته به یگیر هی دونستمیم اولم از یعوض_

 .شودیم مانیپش سگ مثل بعداً که ندزنمی یحرف تیعصبان موقع شهیهم مثل

 مونیپش که خرم ببخشمت؟ که خرم یکرد فکر من؟ ؟یگیم دروغ یک هب نه؟ یبود یکی با منم قبل تو نامزد؟_

 بشم؟

 .توالت زیم سمت کرد پرتم و زد شکمم به یلگد هایوحش مثل

 با .بود گرفته بر در را شکمم یبیعج سوزش .زد لبخند یحت مرگ داد سالم مرگ دمید چشمانم یجلو را مرگ

 ماتم دیچکیم میپاها یال از که یخون  دنید باو  کردم نگاه را نیپائ زدهوحشت میپاها انیم یزیچ یگرم یحس

 .برد

 .کرد نگاهم شوکه ریسم .گرفتم را زیم یرو دست با و دمیکش داد درد از

 شود؟یم باشم، مرده کاش .نمیبینم...شنومینم...فهممینم...شودیم تار و رهیت چشمانم یجلو ایدن

*** 

 روز هر من...اما! یباش یتونینم نیستی من مثل تو ؟یمن مثل توئم! کنم توصیف تونمنمی که خوادتمی اونقدر دلم_

 نشینم،یم پنجره کنار وقتا یبعض...جانا یدونیم! ترمجنون تر؛دیوونه روز هر...ترعاشق روز هر .شمیم قبل از بدتر

 من و یشمیپ تو که کنممی و کنممی پردازی خیال ذارم،یم هم روی چشم کنمیم روشن اولی با رو دومی سیگار

 .امیدن مردِ نیترخوشبخت

 .نداشتم دوست را لبانش یرو تلخ لبخند اما شد آب دلم یتو قند شیهاحرف از
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 .گذاشتم اشنهیس یرو دیترد با را لرزانم دستان

 را غضمب .دیدزد را چشمانم در شده خیم نگاه .انداختم ینگاه اهشیس چشمان به و گرفتم باال را سرم...زد پسم

 :گفتم یعصب و خوردم

 تا تو اون میدلخوش تمام چون نکن غشیدر من از ندزد من از نگاهتو .کن نگاه چشمام تو یزنیم حرف باهام یوقت_

 .چشماته قهیعم گودال اهیس یگو

 !نامسلمان نکن افتاد آب دهانم .لبانش یرو دیکش را زبانش

 :زد لب

 .نمیبیم خودمو کنمیم نگاه چشمات تو هرموقع_

 :گفت عجز با و رفت عقب به یقدم

 .نمیبیم رمیسم چشمات تو_

 :گرید یقدم و

 .چسبهیم خِرمو و وجدان عذاب که اونوقته...نمیبیم و بودنت ممنوعه_

 .افتاد ترق_ترق به میهادندان و زد شهیر میگلو در بغض

 ؟ یرعلیام...نداره وجود یریسم گهید تو، و منم فقط المیخ تو الهیخ هی فقط نیا یرعلیام_

 .یگناه المیخ تو ٰ  یحت تو_

 و چسباندم گوشش به را سرم .شدم کشینزد و کردم پر قدم کی با را اششده دور یهاقدم .سوزاند را دلم حرفش

 :بخورم را بغضم کردم یسع

 نم؟یبیم یچ چشمات تو من یدونیم_

 :زد یمحزون لبخند .بود میایدن که چشمانش به کردم نگاه چشمانش به

 ؟ینیبب ویچ چشمام تو کنهیم یفرق چه هست ریسم که یوقت_

 را لبانم و گذاشتم اششانه یرو الیخیب را سرم .دادم قورت را دهانم آب و شد خم کالمش ادیز حجم ریز بدنم کل

 .کردنم گردنش رگ مماس

 .یلعنت بود یداشتن دوست هم بدنش لرزش

 :شد خش از پر میصدا
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 !یعل...ریام نمیبیم عشقو چشمات تو فقط من_

 .بود یداشتندوست میبرا هم شیهازدن نفس_نفس یصدا

 ؟ینگیر من از را عشق گرمای به خورده گره دستانه شودمی یرعلیما .بودم ساخته احساس این پای را دنیایم من

 .تو نگاه یک براى جان این بمیرد الهى.نگذار تنها عشق یباریکه یها بافته این با مرا هرگز

 !زدنت حرف اىلحظه براى عشق حجم این شود فدایت الهى

 .هستم تو مجنون من .هستم تو ىدیوانه من

 .دارم دوستت واروانهید من اما...بود نخواهى دل این مال ابدیت براى تو دانى،می

 :گفت یا آهسته یصدا اب .انداختم ینگاه دارش تب چشمان به

 ترتازه زخمت فقط دنشید با سمه گناهه، نکن نگاه چشماش تو گهید گفت بهم .خوابم به بود اومده خدا شبید_

 .شو الشیخیب !شهیم ترقیوعم

 :شد بسته میها پلک

 ؟یکن بغلم شهیم_

 :دیچیپ گوشم یتو خشک و یمیقد ،یآهن در ی زد زنگ ییلوال مانند شیصدا

 کنم؟ بغلت یخوایم_

 :فشردم هم یرو را میهاپلک

 !ینبود الیخ کاش .رو تو خواب دمید خواب منم شبید_

 .یکنارم میداریب و خواب یتو تو، یوقت کنهیم یفرق چه_

 داغ میپاها انیم .بود گرفته بر در را تنم یبیعج یرماگ .بود کرده پر یرنگ قرمز یهاله را دورمان کردم باز که چشم

 .گذاشتم دهانم یرو دست زدهوحشت خون دنید با .شد

 .شدیم ترمحو و تر دور داشت یرعلیام شدم، رهیخ رو به رو به

 :گفتم هق_هق با و گرفتم شکمم یرو را دستم

 .نرو خدا ترو_

 .نداشت وجود یرعلیام گرید! رفت او یول
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 .بود دهیبر را امانم درد...زدم چنگ را میموها دست با

 :کرد زمزمه گوشم در ییصدا.شدیم شتریب و شتریب لحظه هر گرما

 ".یبد پس تقاص دیبا عشق نیا یبرا"_

 :دمیکش عربده

 .یرعلیام_

 چه دادم، قورت را دهانم آب .نمیبینم جارا چیه است کیتار جا همه .کردم باز چشم یوحشتناک و بیعج درد با

 بود؟ افتاده یاتفاق

 خونش رنگ به چشمان دنید با .گرفت جان چشمانم یجلو ریسم ریتصو و شد ترواضح و واضح ریتصاو کم_کم

 .شنومینم را زیچ چیه...شد بسته و باز لبانش .کردم وحشت

 کجاست؟ نجایا ام؟شده کر نکند

 !برد ماتم زد، قل اشگونه یرو که یاشک قطره دنید با

 .زد لبخند اشکش انیم ریسم و گفت یزیچ ریسم به .دارد لب به بخندل د،یآیم پوش دیسپ یزن

 ...جانا_

 :گفت بغض با .زد یا بوسه امیشانیپ یرو و شد خم

 .کردم اشتباه جانا، کردم غلط_

 .گرفت جان چشمانم یجلو زیچ همه کم_کم و آمد ادمی زیچ هم کم_کم

 :کرد زمزمه ها وانهید مثل و داد تکان را سرش .گذاشت شکمم یرو را دستش اندوه با

 بدتر؟ نیا از درد ایخدا کشتم بچمو من بخشمینم خودمو چوقتیه_

 کشته؟ را اشبچه

 مُرده؟ امبچه

 بود؟ مُرده حاال شوم؟ خالص دستش از خواستمیم که یهمان

 :سرهم پشت بار چند دیکوب تخت لهیم به را سرش

 ؟ جانا یاحامله ینگفت بهم چرا اومد؟ دردت یلیخ_
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 بودتش؟ کشته او بود؟ مُرده امبچه داشت؟ وجدان عذاب

 کرد؟یم درد بغضم چرا پس داشتم؟ بغض چرا پس کنم یمادر امبچه یبرا خواستمینم که من

 :کرد پاک را شیهااشک تند_تند دست با

 . شدیچ دمینفهم هوی شدم وونهید یزد و حرف اون...اون یوقت_

 :کردم زمزمه آرام

 ر؟یسم_

 ؟ ریسم جان...جانم_

 !رونیب برو گمشو_

 :زدم زل چشمانش به نفرت با .کرد نگاهم مبهوت و مات

 .متنفرم ازت_

 :دینال

 ...جانا_

 :گرفت محکم را دستم .شد کدر و تار نه،یک از نگاهم

 .یمن عمر شهیش تو_

 ...!زنهینم مرگ حد تا عمرشو شهیش چکسیه_

 :زدم لب بغض با بکنم ادتریز را وجدانش عذاب نکهیا یبرا و

 یخوایم بعد ؟یکشت و بود خودت خون از که بچرو هی یچجور ؟یازنده هنوز یچجور .قاتل یقاتل یکشت بچتو تو_

 ؟یکن رحم من به

 ! قبل از شتریب روز هر .بودم متنفر او از .شد تر نگاهش و دیلرز شیهالب

 .کنم آدمش خواستمیم واقع در! بود نشده مهم میبرا بچه .بستم چشم و گذاشتم شکمم یرو را دستم

 :گفت یاگرفته یصدا با

 ....فقط من کردمینم کارونیا یاحامله دونستمیم اگه من_

 :دمیپر حرفش وسط تهاجم از پر
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 ؟یزدینم بهم و آور چندش یحرفا اون گهید ؟یزدینم کتکم مرگ حد تا گهید امحامله یدونستیم اگه_

 !یروان یِمیسادس

 :زدم یپوزخند .داد فشار هم به محکم را چشمانش

 دارم؟ تیامن کنارت شه باورم یدار انتظار ش،یکشت و اون و ینکرد رحم بچت به یوقت_

 من...کافرم من .بودم خورده کِرم و فیکث بودم بد من یآر .ردیبم وجدان عذاب از خواستمیم.زد یکبود به رنگش

 .مؤمن همه...خوب همه! لجن در غرق کثافت

 :گفت دهیرب_دهیبر

 سر گهید...مرده بچمون االن ما .ببخش منو قسم زتیعز به رو تو جانا ،یاحامله دونستمینم من .نده عذابم انقدر_

 ؟ داره ییمعنا چه زدن کوفت

 .نکند صدا تا اورمیب در را اشحنجره خواستیم دلم

  بود؟ مهم مگر ماا بود، دهیبر را امانم درد .گرفتم دندان به را لبم

 ؟یزیریم اشک چقدر ها روز نیا جانا هست حواست .خوردند زیل میهاگونه یرو میهااشک

 :زد لب مظلومانه

 ؟یبگ یزیچ یخواینم جانا_

 :فرستادم رونیب را لج،نفسم با

 جانا نیا...هوا رفت شد دود .یکشت اونم بچش همراه! مُرد گهید دتیبخشیم احمقا مثل روز هر که ییجانا اون_

 .بده ادامه باهات خوادینم گهید

 :گذاشت لبم یرو عیسر را دستش

 گهید .نکن یعصبان منم گهید یزنیم یحرف هی یدار یشد یعصبان االن! یبر یخواینم نده، ادامه گهید سیه_

 خب؟ نزن، رفتن از حرف

 یتو آرام و کرد جمع را دستش .بردارد لبم یرو از را دستش تا دمیکش پس را صورتم و کردم نگاهش انزجار با

 :دمیغر .گذاشت بشیج

  رون؟یب یبر یشگم شهیم_

 :بردم باال را میصدا تن که کند باز دهان خواست
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 !یهست یآدم چجور بفهمن همه بذار .برمیم همه جلو و آبروت .کنمیم داد و غیج ینر اگه_

 !درک به...بود دلخور نگاهش.کرد آزاد را نفسش حسرت با

 :زد یابوسه شکمم یرو عیسر و تند و شد خم

 .رهیم ادتی نایا یهمه کنمیم درست زویچ همه_

 میهاهیبخ یجا آن از بدتر و بودم کالفه یحسیب نیا از .فرستادم رونیب به تکه_تکه را نفسم شد خارج که اتاق از

 . سوختیم

 ...شد باز اتاق در

 .خوردم جا مادرجون دنید با که شود مزاحمم خواهدیم و آمده که ستیمحل یب خروس کدام نمیبب برگشتم یعصب

 :گفت لب ریز .شد کینزد تختم به و بست را در

 !باشه دور به بال_

 ! گرفت حرصم اشییپرو از.نشست تخت کنار یصندل یرو

 :گفتم یعصب

 !دونتونه دور زیعز پسر کار باشه، دور به بال دمیبا آره_

 .دهیرس نجاشیا به که یکرد یکار هی حتماً شهینم یعصب لیدل یب ریسم اما زده کتکت یچ سر دونمینم_

 .رفتیم و شدیم گم کاش.ندادم را جوابش

 !یدیم عذابش یدار نبود نیا اول از ما قرار .جانا نمیبب حال نیا تو پسرمو تونمینم_

 دیکش یقیعم فرانفس .شود پاک اشیلعنت رد تا دمیکش امگونه یرو بار چند دست اب .دیچک چشمم گوشه از یاشک

 :دیکش یآه که کردم نگاهش یسوال و شد گرد چشانم.گذاشت سردم دست یرو را دستش آرام و

 .دارم خوب شنهادیپ هی برات_

 :گفتم یبدخلق با و دمیکش رونیب دستانش ریز از را دستم عیسر

 یزندگ خرم و خوش دارم االن که .دارم خوب شنهادیپ هی برات یگفت یزد حرفو نیهم دمتید که اولم روز_

 !کشته و اتنوه پسرت که نجام،یا االن که کنم،یم

 :رفت باال یکم شیصدا تن و نشست اشیهشت یابروها انیم یاخم
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 نجات مادرتو نشد، بد که تو واسه.بود هممون نفع به که دادم یشنهادیپ هی من! ییرو و چشم یب چقدر تو_

 واست یبخوا یهرچ و داره دوستت کورکورانه که یدار احمقم شوهر هی .رونیب یاومد موش لونه اون از...یداد

 ؟یخوایم یچ گهید کنه،یم فراهم

 .بودم شده خسته ردکینم درک مرا کس چیه نکهیا از...بودم شده خسته یتکرار یهاحرف همه نیا از

 :گفت که دمیکش امخورده ترک لبان یرو را زبانم

 ه؟یچ شنهادمیپ یبدون یخواینم حاال_

 .بود من یها روز رنگ یاهیس از ترباال دانستنش؟ کردیم یفرق چه 

 :گفتم یاگرفته یصدا با

 ه؟یچ_

 :گفت آرام و کرد ترکینزد یکم را سرش

 ...!داره شرط اما کنمیم پاره و دارم ازت که ییها سفته و چک یهمه من_

 بود؟ چه شرطش را؟ ها سفته و چک همه...شدم اشرهیخ مبهوت مات

 :گفتم متعجب

 ؟یشرط چه_

و باعث شد حرفش را بخورد و  آمد اتاق به وهیم یهاکیپالست با ریسم و شد باز اتاق در که کند باز دهان خواست

 سکوت کند!

 :زد یلبخند امدهیپر رنگ صورت به و دیکش میرو را پتو

 .جانا یاومد خوش خونه به_

 خانه؟ کدام !یآمد خوش خانه به گفتیم .گرفتم ریسم از را میرو و زدم یزهرخند

 :گفت و داد مالش هم به را دستانش .کرد ادیز را اش درجه و رفت پنجره کنار کوچک یبخار سمت به

 !شده سرد چقدر هوا_

 :گفتم طعنه به

 بدم؟ هم لبخنداتو جواب یدار انتظار نکنه .نزن لبخند روم به رفته؟ ادتی زیچ مهه ،یخوشحال چه_

 :گفت بود، دوخته رخم مین به را نشیسنگ نگاه که یدرحال.گرفت جا کنارم تخت یرو و آمد میسو به
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 !خوشگلم زن ستمین یانهیک تو مثل من_

 :گفتم و گرفت امخنده

 و یزد که ییحرفا...جهنم به بره یکشت که یا بچه...درک بره خوردم که ییکتکا بودن؟ یانهیک یذاریم اسمشو_

 تونمینم .امیشتر نهیک من اصالً .ندارم یمشکل من باشه بودنه، یانهیک اسمشو اگه بذارم؟ دلم یکجا کنم؟ کاریچ

 .ریسم آقا شرمنده !تونمینم کنم فراموش و قلبم تو یبرد فرو خنجر مثل که ییحرفا

 .دیکش بود آمده در تازه که شیهاشیر به یدست کالفه و بست را چشمانش

 :کرد باز لب زحمت به و داد هیتک تخت تاج به را سرش

 فکر میاذره یحت یدیم انجام که ییرفتارا و کارا به موقع چیه یدونیم قصه نیا یِبده آدم و من شهیهم_

 .یکنینم

 :گفت یعصب و طرفم برگشتم

 برات؟ کنم تکرار که الزمه ای ادتهی خودت دم؟یشن دهنت از ایچ من یدونیم_

 :کرد زمزمه...شد کج باال سمت به لبم 

 !زشهیچ همه که مرد هی رتیغ ،یگرفت یباز به و رتمیغ ،یکرد خوردم حرفات با_

 ن،یپائ سمت به گاهشن .کردیم درد هفته کی از بعد هم هنوز شیهایکبود یجا .دمیکش کبودم گردن به یدست

 :گفت آرام و شد اشک از لباب چشمانش .شد دهیکش گردنم یرو درست

 .بشکنه دستم یاله دمیکش زجر تو برابر هزار اومدم خودم به یوقت_

 همچنان او و کردم حبس نهیس در را نفسم و گرفتم دندان به لب دردش از .گذاشت گردنم زخم یرو را دستش

 :داد ادامه

 اما .شهینم حل یخواه معذرت با زدم که یگند دونمیم...بارم چند دلم زیعز ازت کردم یخواه معذرت که من_

 .کارام جبران واسه بدم انجام یبخوا که و یهرکار حاضرم

 :گفتم یسخت به .بود برده تاراج به را میگلو سنگ همچو یسخت و سفت بغض

 !یخواه معذرت با اونم یکن جبران یتونینم و یشکست که یدل یزد که ییحرفا_

 :دادم ادامه .برداشت گردنم یرو از را دستش و شد مات نگاهش

 .شهینم صاف باهات گهید دل نیا یبد انجام جبرانش واسه همیهرکار.ببخشمت تونمینم رقمه چیه فعالً_
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 .زدم زل چشانش به و هم سر پشت بار چند دمیکش اشگونه یرو را چپم دست

 جبرانش؟ واسه یدیم انجام بگم یچ هر یگفت_

 یموها من و دیکش یتند نفس .کردم کینزد گوشش به را دستم .شد مشتاق نگاهش و داد تکان بار چند را سرش

 .زدم گوشش پشت را اششده کوتاه

 لبانم یرو نگاهش حاال.دمیکش لبم یرو را زبانم .بود واضح شیگلو بیس حرکت و شد لیمتما جلو به یکم سرش

 .بود

 :زدم لب تمام یرحم یب با

 .کنه بهتر و حالم دنتیند دیشا.برو گمشو چشمام جلو از فقط_

 یرو تا را پتو .برداشتم گوشش یرو از را دستم .کرد نگاهم ها گرفته برق ماننده و شد خاموش چشمانش ستاره

 :فتمگ بود، مبهوت که او به و دمیکش گردنم

 .شده سرد یلیخ هوا ها یگیم یراست_

 !رفت مشترکمان مثالً کمد یسو به و آمد نیپائ تخت یرو از .دوخت شیرو به رو به را نگاهش و چرخاند را سرش

 .آمد کنارم و دیکش رونیب را اشحوله کمدش داخل زا .آوردم لب به یلبخند امیروزیپ از خوشحال

 !ینکن فراموش قرصاته وقت امگهید ساعته کی زمیعز رمیبگ دوش رمیم_

 ریز از را دستم یتند به.شد رهیخ چشمانم به و آمد باال نگاهش. چسباند دستم به را لبش و گرفت را جانم یب دست

 :گفت که دمیکش رونیب لبش

 .زمیعز نشکن و نمونیب یحرمتا میکن یزندگ میخوایم عمر هی باهم ما باالخره_

 .شد حمام وارد و آورد لب به یلبخند

 !یمن ریاس عمرت آخر تا یعنی حرکتش نیا...بود زده خشکم که بودم من حاال

 "ریسم کنه لعنتت خدا"

 حرف مینتوانست روز آن از بعد گرید بزنم حرف مادرجون با خواستمیم .شدم خارج اتاق از و آمدم نیپائ تخت از

 نگاهم نداشتم دوست ٰ  یحت.انداختم اطراف به ینگاه دمیرس که مادرجون اتاق در به .بدهد را شنهادشیپ او و میبزن

 .بخورد محمد داردنباله نگاه به

 ن؟یا از تربدبخت گرید.کند بدبختم بود آمده که گفتیم راست



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

471 
 

 .دیرس گوشم به"دیبفرمائ"گفتیم که مادرجون یصدا هیثان ده از بعد .زدم در به یاتقه

 هم اشمطالعه نکیع .بود دستش در هم یکتاب و بود نشسته کاناپه یرو .شدم اتاقش وارد و کردم باز یآرام به را در

 .آمدینم بهش اصال

 :گفت و انداخت باال ییابرو دنمید با

 !یبشنو تا یایم خودت و یشیم کنجکاو دونستمیم_

 :گفتم تمسخر با و زدم یکج لبخند

 !طورهنیهم آره_

 :گفت و کرد اشاره کنارش به دست با.کرد نگاهم یجد و خورد را لبخندش

 .نیبش ایب_

 .گرفتم جا کنارش بود یکندن هرجان به اما بود سخت میبرا یکم رفتن راه

 .شنومیم_

 !یمشتاق یلیخ_

 !شمینم که نیا از تربدبخت گهید_

 !دیشا...دونمینم_

 و کرد اشاره کاغذ به .نشست کنارم دوباره و دیکش رونیب یکاغذ تکه شیهالباس یکشو یتو از و شد بلند شیجا از

 :گفت

 .کنمیم پاره هاتو سفته و چک همه یکن امضا نویا تو اگه_

 :بدهم یتفاوت یب رنگ لحنم به کردنم یسع .بود دهانم یتو قلبم

 کنم؟ امضا دیبا ویچ هست؟ یچ_

 :کرد باز لب و زد یاانهیموز یلبخند

 !خوامیم من که یزن اون یشیم ،یکنینم تشیاذ گهید که بخور قسم اول پس کنمیم یکار هر ریسم بخاطر من_

 :کردم متمرکز را فکرم

 .خورمینم قسم ،یکنیم پاره هامو سفته و چک بخاطرش که هیچ کاغذ اون تو ندونم تا_
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 :گفت خورده گره یابروها با

 توئم برن، نیب از هاسفته و چک نیا اگه! شناسمیم خوب رو تو گهید نم .گلم عروس کنمیم پاره و نصفشون فقط_

 ...یریم و یذاریم

 :دمیپر حرفش یتو

 !بگو مطلبو پل نارو،یا دمیشن بار هزار_

 منصفانست .بده طالقت بخواد خودش که یصورت در یریبگ طالق رمیسم از چوقتیه یتونینم یکنیم امضا نویا_

 .کنم کمکت کمهی خوامیم نه؟

 .دیکش رونیب کاغذ تکه نیچند هم پاکت یتو از.برداشت را یاش،پاکتکاناپه کنار یعسل زیم یرو از

 :گفت و شد رهیخ امزده بهت افهیق به

 .ها سفته گهید نصف مونهیم_

 :گفت قاطع و محکم و کرد کینزد یکم را سرش.انداخت دلم به ترس شد، ساطع چشمانش از که یبرق

 سفته نیا دونه دونه نمیبب پسرم صورت تو و یخوشحال شتریب رچقدره ،یبش کینزد ریسم به شتریب که چقدر هر_

 .زنمیم شیآت چشمات جلو هارو

 :زد یظیغل چشمک که کردم نگاهش زده رتیح

 که ستموقع اون! بدون شده نابود تویزندگ گهید که ستموقع اون نمیبب پسرم صورت تو اخم هی هیکاف فقط...اما_

 .کنهیم آرومم زندون یهالهیم پشت دنتید فقط .برام ستین مهم رمیسم گهید

 .رفت باال شیهاحرف از قلبم ضربان

 !یکن لیم و فیح و تیجوون که یستین میدختر دونمیم_

 :دادم تکان یسخت به را نمیسنگ زبان

 ؟یرفتم،چ گذاشتم و گرفتم هاتو سفته و چک تموم اگه_

 :دیخند

 طالقت اون که یصورت در! یریبگ طالق ریسم از چوقتیه یتونینم تو ه؟یچ یبرا پس برگه نیا...گهید ینگرفت_

 .بده

 :گفتم زحمت به و کردم قفل هم یتو را انگشتانم
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 .دهینم طالقم چوقتیه رمیسم که_

 :خورد گره همبه شیابروها

 .یریگیم که هاتو سفته نصف ؟یخوایم یچ گهید ؟یکنیم قبول حاال! باشه پسرم ضرر به که کنمینم یکار من_

 .قبل مثل یدینم عذاب رمویسم گهید بفهمم که یروز واسه مونهیم شیباق

 :شد خارج میگلو از ناله هیشب یزیچ

 ؟یگذاشت برام میاچاره مگه_

 .بدبخت هست خودتم نفع به_

 :کردم فوت را نفسم و دمیکش امیشانیپ به یدست

 !قبوله_

 :زد یبرق چشمانش و گذاشت جانمیب انگشتان انیم را خودکار و نشست لبش یرو یلبخند

 !کن امضاء_

 :شد پوزخندم به منجز چشمانش برق

 !ها سفته و چک اول_

 .کن ءامضا .خانم عروس کنمیم نییتع و زیچ همه من نجایا_

 !کردم امضا و...انداختم برگه به یسرسر نگاه.دادم فشار انگشتانم انیم را خودکار و گرفت لجم قدرتش از

 :زد یشخندین

 .جانا یمشتم تو گهید حاال_

 :شد کج لبم

 نبودم؟ قبالً مگه_

 .ستین ینگران چیه یجا االن اما! یآورد در یباز زرنگ تو که کردم اشتباه قبالً_

 .یکردیم ادهیپ دامادت و دختر رو نارویا بهتره اما! نترس یچیه از پس پسرتم یدستا ریاس ابد تا من_

 :کرد نگاهم زیت

 !مُرده واسم گهید مهسا_
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 .کردم زیر_زیر را همه چشمانش یجلو که داد دستم به را هاسفته و چک از یمین

 .رفتم رونیب کردیم پاره را میگلو داشت که یبغض با و

 که شدن بسته یبرا رفت میهاپلک .کردم بغل را میهادست و دمیکش دراز تخت یرو .آمدیم هنوز آب دوش یصدا

 !کرد را،باز بازم مهین یهاپلک ریسم یگوش زنگ یصدا

 :دمیکش داد یعصب

 !خورهیم زنگ تیگوش ریسم_

 :برسد من گوش به که برد باال را شیصدا هم او

 .هیک نیبب بده جواب_

 :دادم جواب کنم نگاه اشیگوش صفحه به آنکه بدون و زدم چنگ یزعسلیم از را یگوش نیخشمگ

 بله؟_

 خی یرعلیام نام دنید با .اندازمیب ینگاه یگوش یصفحه به شد باعث د،یچیپ یگوش پشت که یقیعم نفس یصدا

 .شده برابر صد وزونم کردم حس و زدم

 :زدم لب و دمیبلع را بغضم شده که یزور و ضرب هر به

 .سالم_

 چرا تو اصالً یرعلیام! ینکن سستم نگونهیا تا یزدینم زنگ کاش...یرعلیام .یلرزان سالم هچ ،یموقع یب سالم چه

 ؟یهست

 !ینباش کاش

 :دیچیپ گوشم یتو اشدورگه یصدا و.انداخت رعشه به را تنم تمام اشقیعم نفس دوباره یصدا

 هست؟...ریسم_

 :کردم زمزمه جانیب و گذاشتم میهازانو یرو را سرم

 .حمومه_

  کرد ولم"

  کرد ولم آسمون و نیزم نیب وفا یب اون

 خاطِرِشو خوامیم چقدر دونستیم
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 "خاطِرَشو؟ همه نیا کنم کاریچ دیبا حاال

 :گفت یوحشتناک یصدا با بعدهم و کرد یمکث

 .دارم واجب کار بزنه زنگ همبه بگو اومد_

 .دهم قورت را دهانم آب مرتب کرد مجبورم و شد ترشح یوحشتناک شکل به بزاقم

 نده تامون دو دست یکار هی زمیعز برگرد ایب بده حالم"

 کده ماتم شده تو بعد که ییایدن از خستم گهید

 بده حالم

 بده ییجدا

 نده من عشق جز چکسیه به قلبت یتو جامو

 نده عذابم و نسوزون منو نیا از شتریب گهید

 "بده حالم

 :گفتم و کردم باز هم از را خشکم یهالب

 .گمیم بهش_

 ؟!است نشده تمام امانمکالمه مگر کند؟ینم قطع را تلفن چرا .کشدیم یقیعم نفس و کندیم مکث باز

 :میبگو شدیم کاش

 .جانم آرام بشنوم را تیصدا تا بزن حرف یکم_

 .کرد ذوق از پر را قلبم و شد دهیچیپ گوشم یتو دوباره شیصدا

 !یدلتنگ هم دیشا...یعصب...نیریش...تلخ...داشت رنگ هزار که ییصدا

 ...ریسم_

 !نکن خرابش یپرسیم آنچه به را تو .اورین را ریسم اسم .شد بسته اریاختیب چشمانم

 !رفته ادمی اما...گفت بهم هم سمشوا !برات بخرم یزنیم که یعطر...از...گفت بهم_

 !گفتیم دروغ که قسم بخدا گفت،یم دروغ.ندارم دنیکش یبرا ینفس

 :گذاشتم تپشم پر قلب یرو را دستم و دادم فشار هم به را لرزانم یهازانو
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 !پرهیم زود بوش .ستین خوب...زنمینم و عطر اون گهید .ستین مهم_

 :گفت یفیضع یصدا با.دیکش طول هاقرن جوابش

 بالشتمه؟ یرو بوش هنوز چرا پس_

 :دیکش ادیفر زده رتیح .رفتم هوا به و شدم دود و شدم جزغاله و سوختم سوختم، .گرفت آتش زد که یحرف از تنم

 چرا؟ نجا؟یا از هرینم شیلعنت یبو چرا_

 !جاهمه یبود جا همه.رفتینم نیب از توئم حضور.زد انهیتاز میگلو به بغض

 :رفت ینابود به رو شیصدا

 .جانا ازت متنفرم_

 اشک انیم و خوردند قل ام گونه یرو میهااشک .کثافت بغض کردیم پاره را میگلو داشت دمیچسب را میگلو دست با

 :گفتم درد و

 .کنمیم عوض و عطرم_

 :گفتم امحنجره یتنگناها یال از زحمت به و

 .متنفرم ازت منم_

 .کرد یدراز زبان متمد بوق یصدا

 حوله با ریسم و شد باز حمام در .کردند پاک را میهااشک تند _تند لرزانم دستان .افتاد تخت یرو دستم از یگوش

 .شد خارج داشت برتن که یپوش تن

 ینهیس یرو را سرم و دادم قورت مشقت با را دهانم بآ .شد متعجب نگاهش .رفتم سمتش به نیسنگ یهاقدم با

 .گذاشتم سشیخ

 :دیپرس زدهرتیح و نشست امآشفته یموها یرپ دستش

 ؟یخوب_

 .خوبم_

 در سرحال و خوبم میگویم همه به...امشده دروغگوهم .یمصنوع اما زنم یم لبخند .امشده بکاریفر چقدر ها یتازگ 

 .میگویم دروغ دانمیم که یحال
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 اتیجزئ وارد را خودشان خواهند ینم هم دیشا .کنند یم باور را میهاحرف که هستند، ساده انمیاطراف چقدر و

 .کنند من یزندگ

 :گفت قاطع و گرفت را امچانه...زد کنار را میگلو به دهیچسب یوهام .کردم نگاهش حس یب و آوردم باال را سرم

 ؟یبگ یخوایم یزیچ_

 .بکنم را خودم گور خواهمیم !یآر

 :گفتم است، درد از پر دانستمیم خودم فقط که یلحن با و کردم تر را امخورده ترک یهالب

 .میکن شروع اول از زویچ همه ایب...ایب_

 !نیهم...بود ممنوعه عشق یرعلیام.شد شل میزد،پاها برق که چشمانش

 ...من و شد لبم زوم اشرهیخ نگاه و گرفت جان لبانش یرو آهسته لبخند

 !بودم بدبخت چقدر...من...من

 

 *امیرعلی*
 من! دینبا...شود ریسراز اشکم دینبا .زارمیب کردن هیگر از .شدم سفت شدم سنگ .مُردم...کردم قطع که را یگوش

 .ستین خوب مردها یبرا هیگر مردم،

 کنم؟ چه قلبم درد با پس

 شوم؟ زنده و رمیبم روز هر

 ؟یشو رفع شودیم من سمج بغض..دادم فشارش آرام و دمیکش میگلو به یدست

 .گذاشتم بمیج یتو را یگوش و آمدم رونیب پارک از

 ".ستمین تو یایرو آدم من"کردم زمزمه لب ریز

 ...گرفت درد بدتر قلبم

 !کرد ستیا قلبم یوحشتناک شکل به بود، ستادهیا نمیماش کنار که یزن دنید با

 .بود جانا که قسم خدا به .داشت تن به را پالتو همان

 .خودم سمت دمشیکش و گرفتم را شیبازو و بردم هجوم سمتش به هاوانهید مثل
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 :گفتم صورتش یتو زده رتیح و برگشت

 ؟...جانا_

 :مُردم و دیچرخ یعصب چشم جفت کی یتو دارمتب چشمان

  ؟یاوونهید...آقا یگیم یچ_

 .خودم یبرا سوخت، دلم و شد پاک لبم از لبخند بهیغر زن دنید با

 .نبودند یآب اشیلعنت چشمانِ .گرفتم چشمش از چشم

 :گفتم یدارخش ییصدا با و دادم تکان راست و چپ را سرم

 .دیببخش خوامیم معذرت خانم خوامیم معذرت ،خوامیم معذرت_

 !یبرد که مردِ چه هر یآبرو که سرت بر خاک .کندینم بغض که مرد! سرت بر خاک

 :کرد زمزمه لب ریز

 .خدابه شدن یروان مردم_

 .شدم زهر شدم تلخ حرفش از

 ..یدانیم چه تو

 ..ختمیر فرو چندبار امروز من

 ..شدم دلتنگ چندبار

 ..که یکس دنید از

 .بود تو هیشب راهنشیپ فقط

 

 *جانا*

 .نمیبنش تخت یرو کرد مجبورم و گرفت را دستانم ریسم .دمیبلع را بغضم

 .شدم اشعیمط هاتربا مثل هم من و چسباند اشنهیس به را سرم و گرفت جا کنارم

 :کرد زمزمه و زد یابوسه میموها یرو .دمیکش آه و دیچسب سشیخ نهیس به سرم
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  کردن؟ دایپ یمشکل گوشام ای نمیبیم خواب دارم_

 :بکشم رونیب را امحنجره داشتم دوست یا لحظه یبرا که بود دار خش و گرفته یقدر به میصدا

 .میبساز نو از تا میکن تالش دیبا دومون هر .دمیم دوباره فرصت بهت ریسم_

 !شد تموم گرون واسم یلیخ یزیچ هی اما بشه میترم نمونیب شکسته یحرمتا همه تا کنمیم یکار هر من_

 :داد ادامه کردیم من و من که یدرحال و

 .یبد حیتوض رو زایچ یلیخ دیبا_

 :گفتم و شدم رهیخ رو به رو به .زدم کنار صورتم یرو از را امختهیر هم به یموها و کردم جدا اشنهیس از را سرم

 .دمیم حیتوض و زیچ همه کن عوض لباس خب،برو لیخ_

 :زد لب وارطنتیش و انداخت باال ییابرو

 ؟ نکنم عوض اگه_

 :گفتم اعتراض با و شدند مشت کنارم ستانمد نخواند، چشمانم در را نفرت که کنم نگاهش یطور کردم یسع

 !ریسم_

 .خواستیم رام بودم، زنش نم داشتم؟ او از یانتظار چه واقعا

 :دیبوس را امگونه و شد خم

 .بخور قرصاتو کنمیم عوض لباس تا_

 جیپ ها،به معتاد مانند و کردم پاک را اشبوسه یجا.دمیکش امگونه یرو بار چند دست با عیسر و رفت کمد سمت به

 .شد سِر میپاها و دست اشیاستور دنید با.زدم سر یرعلیام

 :کردم باز را اشیاستور

 .مانده جا بدنم نیا تنت یبو بر که نه ای مانده جا تنم یرو اتشده لعنت یبو_

 چه قاًیدق سرش شتپ زنش، دانستینم و دیپوشیم لباس سرخوش و الیخیب که کردم نگاه یریسم به یچشم ریز

 .شود محو نیزم یرو از کارانتیخ زنِ نیا که کن نابود را نجسم تن ایخدا.کندیم یغلط

 دادم فرو شده که یزور و ضرب هر با را بود داده دکتر که ییهاکپسول و قرص و ختمیر وانیل یتو آب یکم پارچ از

 شوهر من کنم، فکر او به گرید دهمیم قوال .ماندم ریسم منتظر و دمیکش میپاها یرو را پتو و تخت به دادم هیکو ت

 !سرم بر خاک و داشتم
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 من مثل و نشست کنارم بود شیموها یرو یکوچک حوله که یدرحال و کرد عوض را شیهالباس قه،یدق چند از بعد

 .گذاشت لبم یرو را دستش عیسر که کنم باز دهان واستمخ .دیکش شیپاها یرو را پتو

 .پرسمیم سوال من نجاای س،یه_

 .بودم متنفر شیهااخالق نیهم از.نشست لبم یرو یپوزخند

 .بپرس_

 ...یعنی سابقت نامزد بود؟ یک نامزدت...اون_

 .یکنیم را پوستم که یبدان اگر آخ.شده دامادتان! داده بیفر را خواهرت حاال که است یهمان سابقم؟ نامزد

 :دمیکش یپوف

 یسال و سن که کردم نامزد باهاش یوقت من .بده گوش حرفم به خوب یکن خودیب قضاوت نکهیا از قبل ریسم_

 من سال و سن تو یدختر! کردمیم غش دزیم لبخند هی تا و بودم محبت تشنه .دادینم قد خوب عقلم .نداشتم

 .مادر نه و دمیچش پدر محبت نه که من اونم...محبته یگدا

 :گفتم وارزمزمه و کردم پاک را اشکم و دادم فرو را بغضم

 !یاریم سرم ییبال چه یفهمینم و یکنیم رمیتحق و سرم تو یکوبیم صدبار دعوا موقع که یمادر پدر همون_

 :گفت مانیپش

 .متأسفم من جانا_

 :کرد پر را صورتم کل پوزخند

 تو که خواستمیم و یکی فقط سن اون تو را!چ محبتاش، عاشق اما وجه چیه به نبودم عاشقش شدم نامزد باهاش_

 ...!بده سر عاشقانه ینجواها گوشم

 :دادم قورت گره همراه را دهانم آب.بود منقبض هم فکش و بود شده سرخ_سرخ .شدم رهیخ اشرخ مین به

 هم لشویدل! زد همبه و ینامزد و کرد ولم کالً که مبعدش.بود ماه پنج  کال ما ینامزد عمر .بودم اشوابسته فقط_

 .دمینفهم چوقتیه

 .خورد گره شیابروها و شد مشت بود زانواش یرو که دستش

 !یاومد من سمت غرورت یهاشکسته کردن جمع واسه حتماً_

 !بدان یدانینم کردم، ازدواج تو با پول بخاطر من! نه
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 .نکن قضاوت گفتم ریسم_

 :دیغر یعصب

 داشتم؟ نامزد گهیم برگشته زنم یزندگ یکل از بعد نکهیا نکنم؟ قضاوت ویچ_

 !بزنم یمربوط نا حرف خواستمیمن .دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

 بود؟ یچ اسمش_

 :دمیگز لب

 !بود دیحم...اسمش_

 !کردیم زانمیآو دار از که ستیک سابقم نامزد دیفهمیم اگر .آوردم زبان به را آمد ذهنم به که یاسم تنها

 کنه؟یم یزندگ کجا_

 :گفتم ناچار به !نبود بردار دست ریسم

 .رفته رانیا از_

 :دیپرس یدودل و شک با کرد، زیر چشم

 ؟یدونیم کجا از تو_

 .کردیم اموانهید که دیپرسیم سوال رقدآن .گرفتم گاز داخل از را لپم

 هی دیبا که االنه! االنه مهم...رو بوده گذشته تو که یهرچ میکن مومشت .دور میزیبر رو گذشته ایب گفتم !ریسم_

 .میبد بهم دوباره فرصت

 :کرد نگاهم نیخشمگ و آمد ئینپا تخت از

 .کنم دایپ سابقتو نامزد دیبا شده طور هر ،امیب کنار یگفت که یدروغ با تونمینم! امیب کنار باهاش تونمینم جانا_

 :گفتم زده رتیح

 سب ؟یکن کارشیچ ؟یبگ بهش یچ یکن داشیپ ؟یکن ریتحق خودتو یخوایم ؟یشد کیکوچ انقدر یعنی ریسم_

 !تروخدا کن

 :دیغر.کرد یاقروچه اندند و فشرد هم به را شیها پلک

 ؟یگفت ییدروغا چه گهید_
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 .االن نیهم مثالً...امگفته تو به دروغ یکل

 ..!شیبرا بود نیسنگ بود، مرد مثالً.بود هم یتو سخت اشافهیق .کردم نگاهش دلهره با

 .کردم خارج دهانم از یکشدار و باال بلند "آخ" و شدم خم گذاشتم شکمم یرو را دستم اجبار به

 .بود پوشانده را صورتش کل ینگران و اضطراب .آمد میسو به عیسر ریسم که کردم مچاله را ام افهیق

 !اول قدم...نیا

 .یرفتیم راه اصال دینبا جانا بکش دراز ؟یخوب_

 .گذاشت امگونه یرو را دستش و دیکش میرو را پتو .دمیکش دراز

 :گفتم امشده مچاله افهیق همان با

 .ستگذشته به چشمت مشه .میبساز رو ندهیآ یخواینم تو_

 .نگو یچیه سیه_

 .دیبوس را دستم

 !دوم قدم...نیا

 !توانمینم...توانمینم نم .گرفت جان چشمانم شیپ یرعلیام اخمو چهره

 .میکن فراموش ویچ همه_

 .است متنفر من از گفت یرعلیام

 !ادیز یلیخ .کردم اشتباه منم یکرد اشتباه تو تنها گمینم_

 :دیرس گوش به مادرجون یصدا بندش پشت و خورد در به یا تقه

 ...ریسم_

 :داد جواب یبلند یصدا با و کرد یپوف ریسم

 .تو ایب مامان؟ بله_

 :گفت متعجب دنمانید با .آمد اتاق به مادرجون

 ! دینکرد یکارچیه هنوز که شما_

 :دیپرس ریسم
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 شده؟یچ باز_

 .کنه پا به جنجال خوادیم باز شهیم ناراحت ات عمه .مینر زشته برگشته مهرداد_

 :زد یپوزخند ریسم

 کرد؟ ازدواج خبریب دخترم یبگ یبر شهیم روت زد، مهسا که یگند اون با_

 :گفت و گرفت فرا غم از یاهاله را نگاهشو  دیپر مادرجون رخ از رنگ

 ه؟یچ کار چاره .فهمنیم همه که آخرش! داره خبر پوکمون و کیج از که اتعمه_

 :انداخت ینگاهمین من به و دیکش یهوف کالفه ریسم

 .ستین مهم هم ها اونقدر مهرداد نیا یایب و یاریب فشار خودت به ستین الزم کن باور ؟یایب یتونیم جانا_

 .آورمیم در را پدرت ییاین! ییایب دیبا گفتیم نگاهش .زدم زل مادرجون به

 :گفتم و بردم کار به زدن لبخند یبرا را توانم مانده ته

 .امیم_

 ازدواج از دیگویم که مادرجون به.است مادرجون و خانم عمه به حواسم تمام اما .گرفت میجلو را شربت ریسم

 از خارج به اشلیتحص یبرا که است خانم عمه پسر مهرداد .مهرداد به خانم عمه گرفته خون نگاه و مهسا یناگهان

 .خواهرش کپ هم اشافهیق و است پوش خوش.بود رفته کشور

 :دیپر شیجا از نیخشمگ خبر نیا دنیشن از بعد چون دارد دوست را مهسا دیگویم اشگرفته غم نگاه

 جوابم؟ بود نیا د؟یکن نشون رو مهسا و من اومدنم از بعد نبود قرار گهم د؟یکرد مسخره ؟ییدازن یچ یعنی_

 :گفت شرمنده مادرجون

 .شدینم...نبود تو با دلش مهسا اما ،دیکن ازدواج باهم تا دو شما خواستمیم منم پسرم_

 :رفت مهرداد به یاغره چشم خانم عمه

 .مهرداد جات سر نیبش_

 .کرد ترک را مجلس باد و برق مثل و داد تکان را سرش، شکسته درهم ییگو مهرداد

 .بود یبیعج یایدن

 !خواهدینم را عاشق مهرداد او کندیم تحمل را مهسا دادنش بیفر یبرا فقط که بود یکس با دلش مهسا
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 :کرد زمزمه غصه با مادرجون

 .زدن چشممون خدا به_

 :گفتم و انداختم ینگاه ریسم هب .زدم یپوزخند حرفش به

 .بخورم هوا کمی رمیم_

 از.بود نشسته اطیح یتو ها پله یرو مهرداد .آوردم پناه اطیح به و شدم دور متشنج یفضا آن از که داد تکان یسر

 !چارهیب .باردیم غم اش افهیق

 :آمد طرفم به عیسر و شد بلند جا از دنمید با مهرداد که بروم و کنم کج را راهم خواستم

 ...لحظه هی_

 .کردم نگاهش و برگشتم

 بله؟_

 :دیکش یقیعم نفس

 کجاست؟ مهسا شوهر االن_

 !مهسا شوهر.زدم یزهرخند دلم یتو

 چطور؟_

 .باهاش دارم حرف .نمشیبب خوامیم_

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ را سرم

 .کجاست دونمینم_

 :دمیپرس سپس

 ؟یدار دوست یلیخ رو مهسا_

 :دیکش یآه

 !کنهینم یفرق گهید االن_

 :دادم جواب و زدم را اتصال دکمه نساء نام دنید اب .خورد زنگ امیگوش که بدهم را حوابش خواستم

 نساء؟ بله_
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 د؟یستین خونه کنه،ینم باز یکس زنمیم و خونتون زنگ چقدر هر چرا_

 :گفتم متعجب

 االن؟ ییکجا تو_

 !خونتونم دم_

 .اطمیح یتو کنمیم باز و در االن_

 :زدم یرنگکم یلبخند نساء دنید با و کردم باز را در .رفتم در سمت به و گذاشتم بمیج یتو را یگوش

 !یاومد خوش_

 :گفت گوشم ریز و دیکش آغوشم در

 .شدم نگرانت_

 !کنم فیتعر واست و کدومشون دونمینم که افتاده تفاقر اانقد_

 .کردم حس نساء یرو را مهرداد مشکفانه نگاه

 :گفت مشتاقانه و نشست تخت یرو عیسر شد اتاقم وارد تا .میرفت خانه بهء نسا با

 ؟شدهچی نمیبب بگو خوب_

 :دیپرس نگران و نشست کنارم هراسان ءنسا .شد تا میزانوها و شد مچاله امافهیق دیچیپ اممعده در که یبد درد با

 شد؟ چت_

 .کرد سوختن به شروع و شد ترشح اممعده دیاس .آوردم در حرکت به اممعده یرو را دستم

 ست؟بچه مال نکنه_

 بچه؟ دامک بچه؟

 :زدم لب یاگرفته و مرتعش یصدا با و دمیکش یقیعم نفس

 !مُرد که بچه_

 !ماند امرهیخ واج و هاج و کرد پر را صورتش کل بهت،

 ش؟یکشت_

 :دادم فرو را بغضم
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 .افتاد بچه و زد کتکم ری؟سم قاتلم من مگه...نه_

 .نگو پرت و چرت نقدرار؟ یسم_

 !بدتره شمرم تا صد از ست؟خوبه آدم ریسم دیکنیم فکر همتون چرا_

 کتکت کردیم دق تیدور از که ونا .آورده سرت بالرو نیا داره دوستت انقدر کهسمیری  کنم باور تونمینم واهلل_

 زده؟

 :دوختم صورتش به را فروغم یب نگاه

 .زد کتکم ریس دل هی. نکرد ینامرد و نذاشت کم واسم اونم ،داشتم نامزد قبالً گفتم بهش_

 :گفت بهت با و گذاشت دهانش یرو را دستش و شد گرد چشمانش

 !من یخدا_

 :دمیکش یآه

 ...نجایا اومده! کرده ازدواج مهسا با رفته کنه تمیاذ نکهیا بخاطره هم یعوض محمد! ستین نیا تازه_

 :گفت زده رتیح .زدیم رونیب حدقه از داشت گرید چشمانش

 .یکنیم وارد شوک چقدر ؟یبد امسکته یخوایم دختر_

 :برداشتم اممعده یرو از را دستم و دادم تکان را منقبضم و گرفته بدن

 .کنن نابودم دادن هم دست به دست همه و همه! رمیبم دیبا من .کنم سکته دیبا من ؟یکن سکته تو چرا_

 :گفت و گذاشت میبازو یرو را دستش

 ؟یدیم پس تقاص یدار یکنینم فکر_

 :دمیغر .کرد امیزخم...کرد امیعصب...حرفش

 تو؟ یگیم یچ ؟یتقاص چه_

 :زدیم شین شیهاحرف اما بود مهربان نگاهش

 همه نیا یکرد انتیخ شوهرت به ذهنت تو .یداد پرورش دلت تو و حروم عشق هی یداد عذاب و ریسم همه نیا_

 .شهیم خراب داره هم مهسا یزندگ تو بخاطر ٰ  یحت نیبب...یگفت دروغ

 !شدیم خفه کاش
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 :گفتم و ختمیر میصدا یتو را تمیعصبان تمام من و زد یلیس رحمانه یب تیواقع

 !بشکنه دلت که بگم یزیچ خوامینم.شو ساکت نساء_

 :گفت و کرد فوت کالفه را نفسش

 چطوره؟ اتمعده درد االن_

 ام؟شده بدبخت آنقدر یعنی! زارمیب ترحم نیا از نم .است ترحم از پر نگاهش

 :آورد هجوم دوباره بغض

 زبونم به و ریسم اسم چوقتیه نبودم پول لنگ مامانم بخاطر و نبودم مجبور اگه .بشه ینطوریا نخواستم من_

 بخاطر که یشیآت یعشقا اون از خواستیم عشق هی دلم شهیهم! کردمیم یزندگ ایرو تو شهیهم من .آوردمینم

 که نشد اما...کنم حل وجودم تو رهذ_ذره و ریسم عشق بتونم که کردم تالش بار صد .یکنیم لرز و تب بار صد طرف

 کرد ول محمد که نبود خودم دست! ایدن یتو زیچ نیترممنوعه به باختم دل نبود خودمم دست.نتونستم یعنی! بشه

 !ستین من دست که بخدا! بکنه ترمبدبخت تا کنهیم یهرکار و ستین کنم ول حاال و رفت و

 به جا دستانش یرو را کتش نساء .کند شیرها و بکند دل میگلو از بغض نیا بلکه دادم قورت بار چند را دهانم آب

 .دیکش یآه و کرد جا

 :گفت و شد بلند شیجا از

 .جانا باش خودت مراقب! اتمعده واسه دکتر یبر رمیگیم وقت برات صبح فردا_

 :دیچیپ گوشم یتو مرگ صناقو مثل شیصدا و دیبوس را امزده خی گونه و شد خم

 .نزن پا و دست ایرو یتو انقدر! کنهینم فکرم بهت یحت اون دیاش !یبتون دیبا .کن فراموش امیرعلیام_

 شود؟یم رم،یبم خودم درد به بگذار.زینر همبه را من توهمات آنقدر و شوخفه لطفا تو آخ

 .رفت! شد بسته در

 .بخورم تکان که دهمینم خودم به یزحمت

 اشک .نکند میصدا کاش .ببرم باال را سرم کنمینم تالش .است ریسم زنمیم حدس که دیآیم یکس.شد باز دوباره در

 .کند رها خودم حال به مرا و نپرسد یزیچ

  همه؟ تو اخمات چرا من یکوچولو گنجشک_

 لبخند .بردم باال را سرم ترس با و کرد خشکم شیصدا .نکردم یتالش چیه ماندم زنده یبرا بار نیا و شد قطع نفسم

 :گفت و انداخت اطراف به ینگاه.است بشیج یتو دستانش و دارد لب به
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 .دمیخوابیم کنارت منر، یسم یجا تخت یرو کاش یول .هیقشنگ اتاق_

 !ترس هم بعدش و سمتم آورد هجوم خشم

 :دمیغر

 .نتتیبیم یکی االن برو گمشو تو؟ یاومد یجرأت چه با_

 :انداخت باال ییابرو

 نهیا راه نیبهتر اصالً...بکنه دل تو از شهیپ عاشق یآقا نیا کنم یکار هی دیبا .سخته یلیخ من کار جانا یدونیم_

 !خوب چه هوم .نهیبب باهم رو تو و من

 :دمینال عجز با و دادم تکان را نمیسنگ زبان

 .ادیم یکی االن برو تروخدا_

 و چموش یزنا از اصالً! شده نگت کرد،یم التماس یه که گذشته بدبخت یجانا یبرا دلم! نهیا خودشه،...آ...آ_

 .ادینم خوشم گستاخ

 :گفتم یصدا با و شد وصل و قطع نفسم درد ازو  برد اسارت به را چشمانم اشک .شدم بلند میجا از یسخت به

 !شهیم بد خودت یبرا ینر اگه_

 کتک هی تهش و رنیگیم و طالقم مهسا از فوقش! کنمینم انکار...ننیبب لب تو لب ماروباهم و بمونم و نرم اگه_

 !یوا کنن سنگسار رو تو مثل یکارانتیخ زن نکهیا فکر آخ! رو تو اما...کنمیم جان نوش

 .دیکش ینیه یامسخره حالت با

 .دیکش خودش سمت به را جانمیب تن حرکت کی با و گرفت را دستم نیخشمگ دیترک که بغضم

 تونهینم یغلط چیه آشغالتم شوهر اون.یشیم خودم مال آخرشم که نزن پا و دست! یمن سهم تو گنشجکم نیبب_

 .بکنه

 :دیآیم جهنم اعماق از ییگو ش،یصدا

 ! زمیعز باش میبعد حرکت منتظر_

 .کرد جدا جانم از را روحم در، پشت از ریسم یصدا که بستم چشم درد با

 و کینزد تلفن با ریسم زدن حرف یصدا .داشت لب به لبخند یلعنت .کردم نگاه محمد به دهیپر یرو و رنگ با

 .شدیم ترکینزد
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 :گفت گوشم ریز

 باشه؟ یباشکوه یلحظه نیهمچ شاهد شوهرت و رمیبگ بفلم تو رو تو جا نیهم یخوایم_

 .زد یچشمک که شدیم ترکینزد و کینزد صدا .رفت یاهیس چشمانم!...نبود دنیکش یبرا ینفس گرید

 :گفتم وارالتماس

 ...تروخدا_

 ...دیخند میروبه صدایب و شد حمام وارد.دمشیکش حمام سمت

 .آمد اتاق به ریسم و شد باز اتاق در بستم که را حمام در

 :دیپرس شک با امدهیپر رنگ دنید با ریسم

 جانا؟ خوبه حالت_

 :گفتم دهیبر نفس .بردارم قدم از قدم توانستمینم

 .خوبم_

 :گفت که کردم نگاهش ترس با .آمد سمتم به

 .حموم برم خوامیم کنار برو در یجلو از_

 :بود گرفته را نفسم راه ییلویک صد وزنه کی نگارا .دیپر رخسارم از رنگ

 حموم؟ یریم بار چند...چرا_

 تو؟ چته بردارم اموحوله خوامیم_

 ترفند .بردم کار به را دیرس ذهنم به که یزیچ تنها رفت، در رهیدستگ سمت به که دستش.گرفت شدت قلبم ضربان

 ..را ام یتکرار یاشهیکل

 :دمینال و نشست چشمانم در اشک .طرفم برگشت دهیترس .گفتم یآخ و کردم درهم را امافهیق

 .دهیبر و امونم درد .اریب واسم آقاجون یمسکنا از نیپائ برو تروخدا ریسم_

 .دمیکش یراحت نفس شد جدا رهیدستگ از که دستش

 دکتر؟ میبر یخوایم_

 :دادم جواب یفیضع یصدا با
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 !اریب برام یقو مسکن هی فقط! نه...نه_

 !دمیکش یآسودگ سر از ینفس.رفت رونیب اتاق از و گفت یاباشه

 :گرفت فرا را وجودم کل نفرت محمد، خندان چهره دنید با...کردم باز را حمام در

 !یعوض شمتکیم یبکن غلطا نیا از گهید بار هی...گمشو_

 :دیخند

 .ها میبر لو بود کینزد یول دهیم حال یمکیقا یکارا نیا چقدر_

 :داد ادامه وارزمزمه و زد یظیغل چشمک

 ! باش منتظرم_

 ...!رفت

 ...!رفت یروان ضیمر آن

 و دادم فرو آب با را قرص .داد دستم به را قرص و آمد ریسم .کردم پاک نفرت با را اشکم قطرهو  شدم ولو تخت یرو

 :گفت لب ریز او

 !رنیبگ یعروس لندهور یپسره اون و مهسا واسه قراره حاال...افتاد راه دعوا و اومد آقاجون .اونجا ینموند که بهتر_

 .شد دیتشد سرم درد

 !رنیبگ عروس

 !رنیبگ یعروس

 !رنیبگ یعروس

 

 *سمیر*
 .دمیکش "یهوف" شیریس یمنش دنید با .آمد یشگیهم مزاحم آن باز و خورد در به یاتقه

 سرش شهیهم از تریخودمان و گذاشت زمیم یرو را ها برگه و زد یجذاب لبخند اما ،بود آمده گرفتن امضاء یبهانه به

 .تاپم لب یرو کرد خم را

 ؟یکنیم کاریچ_
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 :دمیغر لب ریز و خورد گره میابروها نیب .کرد نگاهم گرانه پرس

 !بردار من کچل سر از دست_

 :گفت و شد رهیخ چشمانم به شهیهم از تر پرو

 .دمیم ادامه بودنم پرو به طورنیهم ینکن قبول قهوه هی به و دعوتم تا_

 :نشست لبم یرو اراده یب ،لبخند

 .بودم کرده اخراجت دفعه صد حاال تا وگرنه! ممنوع شما اخراج که دهیرس یگرام پدر از دستور که فیح_

 :نشد پاک لبانش یرو ازیا لحظه لبخند

 !قبوله پس_

 .میبر زمیعز همسر با و نرفتمون عسل ماه قراره اطالعت محض_

 خوشم تلخ گوشت یمردا خوردن از من بابا، نترس! نداره یاشکال که خوردن قهوه هی اما...یدار دوست زنتو دونمیم_

 .ادینم

 .بستم را اممانده باز دهان 

 :گفتم شد چه دانمینم...اما داشتم دوست جانارا من

 .قهوه هی فقط! قبوله باشه_

 .زد یبرق اشیاقهوه رنگخوش چشمانش و گرفت یشتریب رنگ لبخندش

 

 *جانا*
 .کنم کم لبم یخشک از یکم تا کردم تر دهان آب با را لبم و بستم را رنگم یپشم یپالتو یدکمه

 ! نداشت یادهیفا

 .بود فرستاده را دکتر آدرس و داد جیمس ءنسا .دمیکش لبم یرو بار چند را لب برق ناچار به

 دنید با. خورد زنگ امیگوش که گفتم راننده به را آدرس .دادم تکان دست یتاکس نیاول یبرا و آمدم رونیب خانه از

 .زد چنگ دلم به یاناشناخته ترس ناشناس یشماره

 !کند ریخ به خدا .دیرسیم دستم به بد یخبرها روز هر...دمیترسیم راستش
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 بله؟_

 :دیچیپ گوشم یتو یزمخت یصدا

 ؟ییرایحم که،یزن اون دختر تو_

 :گفتم نیخشمگ.شدند جدا لثه از میهادندان تک_تک شهیر کردم احساس

 .کن صحبت درست_

 :کرد خورد را عصابم پوزخندش .شدمیم خفه داشتم حرص از .شدند مشت دستانم

 .بدم اجاره رو خونه خوامیم رون؟یب کنم پرتش ای...ببر کن جمع مامانتو یآتاشغاال نیا ایب شو بلند_

 :دمیغر و شد منقبض فکم

 .امیم_

 .کردم نثارش "یاکهیمرت"لب ریز و دادم را دیجد آدرس یتاکس راننده به و کردم قطع را تلفن

 که گنده شکم مرد .نشکند بغض نیا بلکه گرفتم گاز را لبم. داد جان آن در مادرم که گذاشتم یاخانه به پا دوباره

 :گفت و کرد یااشاره اطیح گوشه کارتون به بود مادرم خانه صاحب ایگو

 !بود خونه یگوشه کارتونم کهیت نیا.ست تخته ریت تا چار شیاساس اسباب_

 !میبرا یبود یخوب مادر کاش .دمیکش آه بار نیصدم یبرا گرفتم دست در را کارتون 

 کنم؟ کاریچ اشیاساس اسباب با_

 !بره دیکن پرتش...دونمینم_

 .دادم را دکتر مطب آدرس و شدم ام،گذاشته منتظرش که یتاکس سوار دوباره او به توجه یب...کندیم غر_غر لب ریز

 .را اشکوچک دفترچه و رنگ یاقهوه شال.ازدواجش یحلقه .کردم ئینپا و باال را کارتون اتیمحتو عیسر

 امینیب ریز اکیتر یبو.دمیکش یقیعم نفس و چسباندم امینیب به و گرفتم دست در را شال بود؟ نیهم لشیوسا

 !شد درهم امافهیق و دیچیپ

 اشیخستگ از بود دلنوشته اول صفحه چند.کردم بازش و گرفتم دست در را دفترچه .گذاشتم کارتون یتو را شال

 !کند یزندگ خواهدینم گرید نکهیا از! بود گفته

 ...انتهایب...وارلیس...ختیر اشکم

 .بخواند یروز جانا دیشا بود نوشته .نبود دلنوشته اشیبعد صفحه
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 :ماندم رهیخ بود نوشته که یمتن به تعجب با و دیلرز چشمانم مردمک

 ماا .یاینم قبرمم سر یحت که یمتنفر من از انقدر دونمیم .یشدیم رو به رو تیواقع نیا با یروز هی دیبا باالخره"_

 در .دمیرس نجایا به یچ واسه که یشد بزرگ باهاشون تو و گفتم بهت که ییدروغا مثالً یبدون دیبا زارویچ یلیخ

 "...!یچ همه درمورد مونیزندگ درمورد بابات مورد

 

 *سمیر*

 :دمیپرس مکث با .انداختم طبقه دو ساختمان به ینگاه متعجب و کردم پارک را نیماش

 نجاست؟یا خونت_

 :زد یپلک

 !پ ن پ_

 نیهم جانا اگر .شد محو لبخندم .کرد باز دیکل با را در و رفت من از ترجلو .شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در

 .نگذارم هم داخل را میپا خوردمیم قسم زدیم زنگ لحظه

 "! بزن زنگ...جانا االی" دمینال وارالتماس دل در

 :کرد نگاهم متعجب

 ؟یکن ناز یخوایم هنوز ای تو یاینم_

 !نیمه بخورم، قهوه کی همکارم با خواستمیم فقط! بود وفتادهین یاتفاق

 را روحم باران و خاک یبو و آمدیم من_نم رانبا .دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم بمیج یتو را ما یگوش و چیسوئ

 .کردیم تازه

 !بزن زنگ جانا

 بفرستم؟ نامهدعوت یمنتظر نکنه_

 :گفتم و زدم یپوست ریز پوزخند

 ست؟ین طورنیا ،یکن دعوت قهوه هی به منو یتونستیم هم شاپیکاف یتو_

 :گفت دهیبر_دهیبر و گذاشت دلش یرو را دستش .زد قهقهه توانش تمام با
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 بزنه گول رو دهیند مهتاب آفتاب دختر هی خوادیم که دارم و یپسر اون نقش من م؟یشد یچ هیشب االن یدونیم_

 زنه!دونی که چه روپایی میبیا عزیزم! بیا الک پشتمو بهت نشون بدم، نمی .کنه کسرهی و کارش و خونش ببره

 پاک کامال اشخنده .ستادیا صاف و برداشت دلش یرو از را دستش .آمدم جلو یکم و نشست میابروها انیم یاخم

 :گفت و کرد گاهمن .بود زده محو لبخند کی حاال و بود شده

 ؟یاینم_

 :کردم زمرمه دل رد !بودم جانا زنگ منتظر احمقانه چه من و

 "...ساده قهوه هی قطف .رهیگینم رو جانا یجا کسچیه! نداره برام یتیجذاب چیه زن نیا"

 :گفت لب ریز.رفت کنار در یجلو از او و دادم تکان یسر

 .اوله طبقه_

 :گفت بود ریدرگ در قفل با که یدرحال .ستادمیا در یجلو

 شده؟ یزیچ نم،یبینم شرکت یتو زنتو گهید وقته چند_

 !شود شرکت وارد جانا بدهد اجازه آقاجون دانستمیم دیبع بود زده جانا که یگند با

 !کنه کار جانا ندارم دوست خودم_

 :دیکش یقیعم نفس و ستادیا راست و کرد باز آخر تا را در .کند باز را در قفل توانست باالخره و زد یغر لب ریز

 کنه؟ کار یندار دوست چرا.شد باز در باالخره_

 !دندیرسیم نظر به بایز و بود زده شیآرا ماهرانه .کردم نگاه چشمانش به

 !کنه کار زن ادینم خوشم چون_

 !بود خنده خوش چقدر .شد باز خنده به لبش و رفت باال شیابروها

 رنگش، یکرم مبل یرو و دمیکش یقیعم نفس وجودم تمام با.دیرسیم نظر به ساده و ینقل .گذاشتم اشخانه به پا

 .شسنمن

 ؟یدار شوهر_

 :شد خاموش چشمانش رقب .کرد زانیآو در کنار یرخت چوب یرو را گردنش شال

 .میگرفت طالق_

 !دمیلرز خودم به و انداختم ینگاه کلشیه به ناخودآگاه .ختیریم عشوه میبرا گونهنیا و بود مطلقه خانم پس
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 :انداختم ینگاه میروبهرو ساعت به و گذاشتم امچانه یرو را دستم نرود هرز فکرم نکهیا یبرا

 .دارم وقت قهیدق ستیب قاًیدق_

 :دیکش داد جاهمان از .کرد پرواز آشپزخانه سمت به و شد تند شیهاقدم

 .توئم خب لیخ_

 را امیگوش نیاسکر و دمیکش رونیب بمیج از را امیگوش .بودم متنفر هازن جور نیا از من! شد یخودمان زود چه

 !یتماس ای امیپ کی از قیدر .دادم نیپائ

 ولم شک یب دیفهمیم جانا اگر .شد داغ وجودم کل و نشست امیشانیپ یرو یسرد عرق .کردم مکث جانا اسم یرو

 .دیلرز نبودنش فکر از لمو د گرفت را نفسم راه و زد چنگ دلم به یبد ترس...کردیم

 .داشتم وحشت نبودش از من.برود و کند ولم مبادا که باشم داشته را نیا ترس دیبا شهیهم نکهیا از بودم خسته

 .شدمیم کالفه ادیز عشق نیا از هم خودم یگاه

 .بمیج یتو کردم پرتش و گذاشتم صدایب یرو را یگوش خشم با

 ریز قهوه و عطرش یبو .گرفت میجلو را ینیس و شد خم.آمد طرفم به قهوه فنجان دو یحاو ینیس با بعد قهیدق پنج

 .دیچیپ امینیب

 :زد قهقهه دوباره که دمیکش کنار یکم و شدم معذب .نشست کاناپه یرو کنارم.کردم تشکر و برداشتم را قهوه

 !یابامزه واقعا تو_

 چشمانش .زدیم ساله هفت و ستیب .کردم زشیآنال ترقیدق .خورد را قهوه از یقلپ .کردم نثارش یچپ _چپ نگاه

 ! شک یب...بود بایز !شیموها رنگهم درست .بود رنگ یاقهوه

 .کردم مزهمزه یکم را قهوه

 !سوال هی_

 :کردم نگاهش معذب .شد لیمتما سمتم به یکم و گذاشت زیم یرو را اشقهوه فجان

 .متنفرم زنا طورنیا از_

 کنند؟یم نگاهت عاشقانه و یمکیقا که زنا طورنیا از_

 .دادم قورت صدایب را دهانم آب و گرفتم چشمش از چشم

 .بود اومده خوشم ازت شرکت اومدم که یاول روز اون از من_
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 :داد ادامه او و خوردم را قهوه از یگرید قلپ

 !بودم اون یجا من کاش گفتمیم گرفتیم حرصم یدار رابطه شرکتتون معمار با دمیدیم! یدادیم پا سخت_

 .دیچسب امیشانیپ به میابروها

 .کرد خودت ریاس و من ندادنت پا نیهم ینداد پا_

 .دیکوب شیپا یرو دست با و دیخند غش_غش شد، گشاد که چشمانم

 !بودم دهیند را شیرو نیا

 .ها خورمتیم امیم نکنا یطورنیا چشماتو...بابا کردم یشوخ_

 :گفت و زد هوا یرو یبشکن، نشست لبم یرو که لبخند .آورد در پنجه شکل به را دستانش و

 .بابا بخند کمی خودشه...آ_

 :شد یجد که دادم قورت را لبخندم

 تمام و بود برده و مونتیا و نید .یشد گهید آدم هی کل به! شرکت تو اومد زنت جانا...که بودم نخت تو یروز چند_

 برق چشمات! یزدیم لبخند شیدیدیم یوقت! اتاقش یرفتیم مختلف یهابهانه به .بود اون یپ ذکرت و فکر

 ...که یدینفهم چوقتیه مااا...زدیم

 یرو را امقهوه فنجان .رفت تلفن سمت به و شد دور من از یدیببخش با و خورد را رفشح تلفنش، زنگ یصدا با

 .شدم بلند جا از و کردم صاف را کتم قهی .دمیکش یآه و گذاشتم زیم

 :کرد پرواز سمتم به بایتقر و دیکوب زیم یرو را تلفن یگوش و کرد یخداحافظ یسر سر...رفتم در یسو به

 کجا؟ یسالمت به_

 بدم؟ گوش پرتات و چرت به و نجایا نمیبش عمرم آخر تا یدار انتظار نکنه_

 :گفت و کرد یکشدار"اوم"

 .میزنیم هم و بتیغ گید و میکنیم پاک مینیشیم خرمیم یسبز لویک دو! شهینم بدم خدابه_

 :گفت خواهش از پر یلحن با در یجلو کرد پرت را خودش که ریدستگ سمت رفت دستم

 !بمون و نهار ازت کنمیم خواهش...نرو_

 :دمیگز لب

 .منتظرمه نهار واسه زنم_
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 :زد یپوزخند

 !بخور من با روزم هی حاال.یخوریم شرکت یتو نهارتو روز هر که تو! نگو دروغ من به_

 :گفت التماس با که دمیکش یپوف کالفه

 .کنمیم خواهش_

 :گفتم اما...چرا دانمینم

 .قبوله! خب لیخ_

 

 *جانا*
 زمزمه لب ریز و ماندم رهیخ شده پاره صفحات به زده بهت .خوردم جا شده کنده صفحات دنید با و زدم ورق وله با

 :کردم

 "دونستم؟یم دیبا ویچ مامان؟ یبگ بهم یخواستیم یچ"

 :آمدم خودم به راننده بلند یصدا اب .بودند یخال یبعد صفحات تمام

 د؟یایم بمونم، منتظر م،یدیرس خانم_

 :زدم لب زده بهت و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 !نه...نه_

 .دادم راننده به و آوردم در نخورده تا اسکناس چند فمیک یتو از و دادم قورت را دهانم آب

 .انداختم ینگاه دکتر مطب به و شدم ادهیپ نیماش از

 

 .درد و بود ییهوا یب کردمیم حس که یزیچ تنها آمدم رونیب که مطب از

 شد؟یم چطور ماند؟ هوایب ژنیاکس و هوا همه نیا انیم شدیم چطور

 .سوختیم میهاچشم که بودم داشته نگه چشمانم در مصرانه آنقدر را اشک .بود گرفته فرا را وجودم همه لرز

 .شدم ولو خورد چشممم به که یمکتین نیاول یرو و رساندم روبهرو پارک به را خودم
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 .کردم جمع زده خی مکتین یرو را امپنجهو  دوختم باران شر_شر به را چشمانم

 ا؟یآ داشتم یتر زمیه من ایخدا

 .بدهد یانیپا امیزندگ به و دیایب رونیب خواهدیم کنمیم حس که زندیم نیسنگ و تند یقدر قلبم

 :گفتیم دکتر

 دیبا بعد هفته یبرا! هیلیخ یریبگ سرطان نکهیا احتمال ینکن تیرعا و یریشگیپ اگه خرابه، یلیخ اتمعده وضع"_

 ". بدم یقطع نظر و کنم یآندوسکوپ تا یایب

 .شودیم آوار سرم بر ایدن...شومیم مات...شومیم خشک

 اممعده...اندخورده ترک میهالب خلوت، پارک یتو رنگ، ینارنج مکتین یور ب،یج در دست .دیجوش دوباره اشکم

 .سوزدیم

 !میگویم را باران..دیچکیم صورتم و سر بر قطره_قطره..کندیم شره اشکم

 ".خدا بکشم عذاب انقدر ستین حقم! شدن باشم، خوب کردم یسع که من"_

 بوق...گرفتم را ریسم شماره .بزنم حرف یکس با که بود نیا خواستمیم که یزیچ تنها االن .برداشتم را امیگوش

 .دهمیم یادوباره فرصت او به بودم گفته !خورد

 داد؟ینم جواب یلعنت ریسم چرا .باشم داشته سرطان خواستمینم من

 پرت را یگوش د،یام نا! نبود داشتم ازین او به که شهیهم مثل .دهدینم جواب او و زنمیم زنگ بار نیپنجم یبرا

 .دادم قورت را بغضم و فمیک یتو کردم

 مرا قلبم که رفتم ییجا راست کی و کردم یخداروشکر لب ریز .است شهیهم از ترکور و سوت .شدم خانه وارد

 .بردیم

 .شدم یرعلیام اتاق وارد و کردم باز را در امزده خی دستان با

 را بالشتش عجز با و کردم پرت تخت یرو را خودم .آمد درد به شتریب شهیهم از قلبم .دیچک فرو اشک یاقطره

 .افتاد کار از قلبم بالشت یرو شیمو تار دنید با .زدم چنگ

 .انداختم ینگاه اتاقش به و چرخاندم کاسه یتو را بارماشک چشمان

 بسوزونه منو تو خاطرات با تونهیم یدلتنگ"

 من خراب حال رونهیو چقد
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 "!مونده جا که نفسهاتم عطر

 .دهمیم قول داشت خواهم دوست تورا المیخ یتو فقط نم .گذاشتم بالشتش یرو را لبم

  چشماته ریدرگ نمداغو قلب پس"

 همراته که هیک و من یجا یک

 همدردم هیگر با خوابمیم بغض با

 "برگردم تو شیپ روزا نیهم خوامیم

 سمت به!نخواهم یگرید زیچ دهمیم قول شود خاکستر آتش نیا بلکه نمتیبب بار کی فقط .گرفتم آتش درون از

 .گذاشتم صورتم یرو هازده یقحط مثل و برداشتم را نشیولا .بود یرخت چوب یرو لباس تا سه فقط رفتم، کمدش

 .یرفتینم که یدانستیم اگر !یآورد سرم ییبال چه رفتنت از بعد یدانینم یرعلیام آخ

 که یکار نیاول دمیرس که اتاقم به .شدم خارج اتاق از باراشک یچشمان با و انداختم فمیک یتو را لباس حسرت با

 .دمیکش دراز تخت یرو و شستم را صورتم و دست.دادم قرار میهالباس پشت کمد یتو را لباس کردم

 .خانه آمد ریسم گرید ساعت کی

 است؟ شده مرگم چه من داشت شیبرا امیفرق مگر و بود خوشحال او...زدیم برق چشمانش و داشت لب به لبخند

 :گفت و رفت باال شیابروها دنمید با

 .ممخان سالم کیعل_

 :دیپرس د،یپوشیم یراحت لباس که یحال در و دیکش رونیب تنش از را سشیخ یهالباس

 سالمم؟ نداشت جواب_

 :کرد تلخ هم را کامم زهرش که یآنقدر .زدم یزهرخند

 ر؟یسم یبود کجا_

 .حمام یتو کرد پرت را سشیخ یهالباس و داد قورت را دهانش آب...کرد نگاه چشمانم به

 .دیکش طول شرکت یکارا_

 ؟ینداد جواب زدم زنگ چرا_

 :شد گشاد چشمانش
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 ؟یزد زنگ_

 .دادم تکان مثبت نشانه به یسر

 !بود لنتیسا_

 !دارم شک بودنش یواقع به که یعشق آن شود خراب! من نه بود مهم کارش...شد کج لبم بازهم...پوزخند هم باز

 ؟یداشت کارم_

 .یباش کنارم امیزندگ طیشرا نیترسخت در خواستمیم! یآر

 ...نه_

 :گفت ریسم و شد بلند امیگوش جیمس یصدا .برگرداندم رو ندیبب ریسم نکهیا از قبل و دیجوش اشکم چشمه

 .اومده امیپ تیگوش...جانا_

 :گفتم جا همه از حواسیب

 .هیچ نیبب کن بازش_

 .بستم را میهاپلک

 که یحال در .گرفت را لباسم قهی ریسم و شدم دهیکش پشت از ناگهان! بود بیعج میبرا ریسم قیعم یهانفس یصدا

 :دیغر دیلرزیم و بود شده سرخ خشم از

 ؟یبود کجا امروز_

 :کردم نگاهش شده گرد چشمان با .ختیر قلبم و شد خشک سقم

 شده؟یچ_

 .شد یجار دلم در ها " خدا یوا یا" و گرفت خون رنگ چشمانش و شد منقبض فکش

 :داد تکانم و دیکش داد صورتم یتو

 ؟یبود یگور کدوم امروز بگو! نکن سگم_

 :کردم باز لب یسخت به و دادم یتکان را امشده خشک لبان

 .ارمیب مامانمو لیوسا رفتم_

 .بترکند بودن منتظر آن هر و بودند گذاشته کار بمب چشمانش یتو انگار
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 .شد بلند شیجا از و امنهیس تخته یرو کرد پرت را امیگوش

 . برداشتم را یگوش زده وحشت من و صورت یرو دیکش را دستانش بار چند

 "زمیعز کنمینم فراموشت چوقتیه .جانا گذشت خوش بهم یلیخ امروز"

 !شدم تمام...زدم خی

 ا؟یدن یتو زیچ نیترممنوعه داشتن دوست جرم به کند؟ تمامم داشت یسع خدا .زد شهیر بغضم

 :دیلرز میصدا و شد اشک از لباب چشمانم

 .فرستاده یک دونمینم بخدا_

 :گذاشت صورتش یرو را دستش و گرفت گاز را لبش

 ...سیه...شو خفه فقط...شو خفه...سیه_

 گرید خدا کردم احساس دل در و شد کنده شهیر از قلبم فقط نداشت، درد .دیکش را میموها و برد ورشی سمتم به

 !کرده فراموشم

 :یتلخ از بود پر لحنش

 نه؟ سابقته نامزد_

 .دهانش یتو بکوبم و بپرم خواستیم دلم

 !یعوض_

 :شد فیضع شیصدا و شد جدا میموها از دستش

 .نکنم آدمت اگه کثافتم...جانا_

 :کردم پنهان ادمیفر پشت را بغضم

 .چشمات رو از و ینیبدب پرده نیا بردار_

 :دیکش ادیفر من همانند نیخشمگ و رحمانه یب

 !شو خفه گمیم_

 .شد حمام وارد سست یهاقدم با و

 !یشدن تمام نه بود یشدن کم نه درد نیا .نشود ریسراز اشک تا گرفتم گاز را لبم
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 دمیترسیم .شوم له شیها کتک ریز دمیترسی م.دمیترسیم مرد نیا از من .دمیپر جا از و کردم جمع را توانم تمام

 .شوم خم کالمش شین ریز نکهیا از

 !رفتیم هرز یبدجور دستش داًیجد

 داد یصدا بندش پشت و خورد گوشم به حمام یتو یزیچ شکستن یصدا .دمیپوش و برداشتم را پالتوام عجز با

 .ریسم

 .بخورم کتک قبل مثل خواستمینم .انداختم سرم یرو را شال و دیبر نفسم

 .دمیدوئ نفس کی را اطیح درب تا اتاق از و کردم جمع را قدرتم تمام

 .شدیم کهیت_کهیت داشت دلم و بود زده خی قلبم .زدیم انهیتاز رحمانهیب صورتم و سر یرو باران

 نکهیا ترس از .گرفت عقم یبدبخت همه نیا از یبیغر همه نیا زا .دمیکش یقیعم نفس و دادم هیتک در به را خودم

 .رفتم رونیب اطیح از و کردم باز را در دیایب ریسم

 .گفتم ییباال بلند " آخ" و کردم خورد بر یمحکم ءیش به محکم که کنم تند پا خواستم تا

 .بود سفت و سیخ .دمیکش ءیش یرو را دستم عجز با

 .گرفتم باال را سرم و کردم هیگر صدا با

 .گذاشتند چشمانم یرو ییلویک صد وزنه کی انگار یمشک چشم جفت کی دنید با

 بود؟ الیخ بود؟ خواب...ماند باز دهانم

 ...شیابروها انیم خط آن...یرعلیام دوباره دنید

 نم چشمان به و سوختم...گرفتم آتش.کرد پاک را اشکم و چشمانم گوشه نشست انگشتش...آمد باال لرزانش دست

 .شدم رهیخ دارش

 :زدم لب و دیچک فرو یاشک طرهق .امامدهین در بهت از هنوز

 !گمیم التویخ...قشنگه یلیخ_

 :زدم زار و دمیکوب صورتم یرو دست با

 .کشمینم...شدم خسته گهید بردار سرم از دست_

 ...جانا_

 !گفت بغض با که قسم خدا به! گفت بغض با را جانا .گفت دارکش را جانا
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 :گفتم درد و اشک انیم .شد خارج شیگلو از ناله به هیشب یزیچ

 .شدم وونهید من...دروغه زیچ همه...دروغه_

 .وقفه یب...دیلرز شیهالب .خورد اشینیب نوک به امینیب نوک.شد یکی مانیهانفس که یآنقدر بردم، کینزد را سرم

 .دیچسب نیزم به میپاها گفت که یاجمله با او و بستم چشم

 .نمشونیبب بذار کن، بازشون_

 .شد نیپائ و باال شیگلو بیس و دیکش پر شیهالب از لبخند .کردم باز را چشمانم

 .دیکش آغوش در را فمینح تن حرکت کی با و گرفت را دستم .داشت رنگ هزار اشیلعنت نگاه

 .گرفت بغل را او و آمد باال دستانم .داد فشارم قدرتش تمام با

 !آخ...جانا آخ_

 کیتار هوا .داشتم دوست را او آغوش در شدن له من و داد فشارم ترمحکم .زدم هق و آورد هجوم چشمانم به اشک

 .میاکرده بغل را هم سفت...زندیم شالق تنمان یرو باران...است

 :گرفت یباز به به را روانم و روح اش،شده لعنت یصدا و نشست گوشم کنار لبش .ربود تنم از را رمق دستش فشار

 .کننیم وونمید چشمات یکنیم هیگر یوقت_

 .کندیم پا بر زلزله دلم در تنش یبو .سپردم خاطر به را تنش یبو و دمیکش یقیعم نفس

 .گرفتم فاصله آغوشش از یسخت به...اما...بدهم جان جا، همان و بمانم آغوشش یتو ابد تا خواهمیم

 تکان لبانش .کرد قاب را صورتش امزده خی دستان .شد شتریب شیهانفس حرارت .کرد زدن به شروع امقهیشق نبض

 .نشد خارج شیگلو از یزیچ ناله جز اما...دیبگو یزیچ خواستیم و خورد

 :گفتم و دیچک اشکم

 .ستمین متنفر ازت من_

 :زدم هق

 .ستمین متنفر ازت_

 :رفت فرو قلبم یتو و شد خار حرفش .دوخت چشمانم به را اششده تر چشمان

 !کنهینم یفرق گهید_
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 یداغ از دستم مچ و زد را چشمانم امحلقه برق..داد تکان چشمانم میجلو و برداشت صورتش یرو از را چپم دست

 .شد داغ دستانش

 .بده رو تو یبو دینبا چون آشغاال یال رونیب کردم پرت و بالشت اون_

 مشت دستانم.دیکش بارانش از سیخ صورت به یدست و کرد مهار را تندش نفس .کرد زق_زق قلبم .کرد ول را دستم

 .شدند

 آب و ستادیا دنیتپ از قلبم ریسم دنید با .گرفتم فاصله یرعلیام از ترس با و شد باز یوحشتناک ژیق با اطیح در

 .دمید شده تمام خودم یبرا را یزندگ او دنید با .دیچسب نیزم به میپاها بارش خون نگاه دنید با .شد خشک دهانم

 :دیغر و گرفت محکم را میبازو ،یرعلیام به توجه یب و آمد سمتمان به

 حاال؟ یکنیم فرار من دست از_

 :دمینال و کردم هیگر صدا با

 .ریسم کن ولم_

 :دمیشن را یرعلیام نیخشمگ یصدا

 شده؟یچ_

 :دیتوپ و یرعلیام سمت برگشت ریسم

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو_

 :گفت و دیکش داد ریسم به رو  و فشاردیم را میبازو که ریسم دستان به سپس و انداخت من به ینگاه یرعلیام

 .کن ول دستشو_

 :دیکش ادیفر بلندتر ریسم

 ؟یبرگرد گفت یک اصالً...چه تو به تو نکن دخالت_

 :برگرفت در و یرعلیام صورت تمام خون

 .میمادر خونه اومدم_

 !نکن دخالت جانا منو یزندگ تو گم،یم االنم گفتم بار صد_

 :دیکش زبانه آتش چشمانش از

 .ریسم یداریم بر فتویکث دست االن نیهم_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

505 
 

 .شود شتریب یرعلیام چشمان آتش یهاشعله شد باعث که یپوزخند.زد یپوزخند ریسم

 تو به شیفضول سگا یجلو ندازمش یم کنمیم اشکهیت_کهیت کشمشیم باشه الزم زنمیم کتکش باشه الزم زنمه_

 !ندارم گهید و یکی تو یهایباز وونهید حوصله...برو و بکش راهتو...ومدهین یکی

 اندازد؟یب هاسگ یجلو مرا خواستیم .زدیم حرف من کشتن از راحت آنقدر ریسم سوخت خودم یبرا دلم

 مبهوت و مات .آمد فرود ریسم صورت یرو قدرت تمام با اششده مشت دستان و زد یبرق خشم از یرعلیام چشمان

 .بود مانده باز دهانم و آمد بند امهیگر .شدم رهیخ ریسم به

 .گرفت را صورتش و شد خم و کرد رها را میبازو ریسم

 .درخت تنه به چسباندتش و داد هولش و گرفت را ریسم قهی و دیکش یادیفر یرعلیام

 .سگا جلو ندازمتیم خودم! یبزن کتکتش یکنیم غلط تو_

 :کردم ناله لب ریز.کرد پر را وجودم تمام وحشت

 .تروخدا...نه_

 :دیکش نعره .درخت به دیکوب ترمحکم و کرد جدا درخت تنه از را ریسم کلیه

 سگ؟ جلو یبنداز یخوایم و یک تو .کن باز فتویکث دهن...ریسم بگو...زنمینم کتکت گهید .کردم غلط بگو بهش_

 ؟یعوض آره رت؟یغ با آره زنتو؟

 :گفتم وحشت با .نشست شکمش یرو و نیزم یرو کرد پرتش حرکت کی با

 .کن ولش قرآن ترو...یرعلیام_

 :دیکشیم داد بلند یانعره با سرهم پشت و دیکوب ریسم صورت و سر بر را اشیپدریپ یها مشت قدرت با

 بزن حرف .کثافت بزن حرف دِ...بشن یبارون چشماش دمینم اجازه گهید .کنمینم تشیاذ گهید بگو_

 !اقتیلیب کن باز دهنتو...رتیغیب

 به یچنگ و شد یقاط برق و رعد یصدا با بلندش ینعره .شکست را کیتار و سرد ابانیخ سکوت بلندش ینعره

 .دیکش ریسم باران از سیخ یموها

 .کرد یزیر یناله یخون صورت و لب با حال یب ریسم

 کردن هیگر توان ٰ  یحت .ماندم رهیخ میروبهرو صحنه به شده خشک و افتادم سیخ آسفالت یرو و شدند تا میهازانو

 :زد زجه و دیکوب ریسم صورت یرو دست با یرعلیما .نداشتم هم
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 .یکن ناراحتش دمینم اجازه...زیچ همهیب اقتِیلیب...نکن تیاذ جانارو_

 .شدمیم خفه داشتم و بود شده بسته دنمیکش نفس راه...هم سر پشت بار چند.دمیکش میگلو یرو را دستم

 :دیغر یرعلیام

 .بگو...جانا دیببخش بگو_

 :دیکوب خودش صورت یرو دست با و شکست شیصدا

 .بگو..بگو..بگو..بگو_

 یبهار ابر یگرید"

 .ندارد دنید ارزش...گرید دهیخشک گل نیا..ندارد دنیبار جان

 م؟یگو که با میگو که به را یوانگید همه نیا

 "م؟یبجو دیبا کجا در را امرفته یآبرو

 :گفتم یارفته در پس یصدا با .دیکوب صورتم یرو رحمانه یب باران .گرفتم باال را سرم

 ؟یکرد کاریچ ؟یرعلیام یکرد کاریچ_

 :گفت مبهوت و مات ،یاشده گشاد چشمان با و سمتم برگشت .شد بلند شیجا از

 کردم؟ کاریچ من_

 :دیخند

 زدمش؟ جانا؟ کردم کاریچ من_

 :گفت یبلند یصدا با و گرفت آسمان به رو را سرش و زد یاقهقهه

 زدمش؟ یک بخاطر یعوض منِ ینیبیم .زدمش من ینیبیم خدا .زدمش من_

 :گفتم بغض با و امگونه یرو زد قل یاشک قطره .دوختم چشم ریسم جان مهین تن به و شدم بلند میجا از حال یب

 خواست؟ یک ش؟یبزن گفت یک چرا؟_

 :دمیکش داد

 تا ریبم امیراض بخدا امیراض من .مُردمیم دستش ریز یذاشتیم ها؟ من؟ بخاطر اونم ؟یزد کتک داداشتو چرا_

 چه؟ تو به اصالً ؟یریبگ جلوشو خواست یک.سگا واسه کنه راتیخ گوشتمو
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 :کرد زمزمه لب ریز .رفت عقب به یقدم و خورد جا

 ؟ تو بخاطر_

 :مثل یک دیوانه باخت رنگ نگاهش

 .زدمش من_

 .بود خون از پر صورتش .زدم مهیخ ریسم تن یرو

 :زدم هق...بود شده خشک ریسم یرو چشمانش .گرفت دستانش انیم را سرش و نشست در کنار جا همان

 .ومدهین یکس تا شو بلند...توئم با ؟یرعلیام...تو مشیببر کن کمک ایب_

 درد .شدم رهیخ نمناکش چشمان به.آمد مانیسو به کردیم پنهانشان من از که یچشمان با جان،مهین یها قدم با

 .شد شتریب و شتریب بغضم

 .باال مشیببر کن کولش_

 :کرد زمزمه چشمانم به رهیخ...کرد نگاهم هم بعد د،یکش ریسم صورت یرو بار چند آرام دست با

 !بود تو بخاطر_

 .دادم شدن یجار اجازه میهااشک به و بستم را چشمانم

 ...زدم داداشمو_

 خوبه؟ حالت یرعلیام_

 :گذاشت قلبش یرو را دستش

 !کنه لعنتت خدا .کنه درد ابد تا قلبم یکرد یکار هی یروان توئه ضیمر توئه_

 .کنمینم حس را سرما و سوزمیم دارم...داغم...اندختهیر میرو جوشآب پارچ کی انگار

 :فشرد هم یرو را شیهاپلک...آمد خودش به انگار .دمیپر میجا از و دادم قورت را بغضم

 .ارمشیم من تو برو تو_

 دادن جان نیا...بود دادن جان .دمیدوئ را اتاق درب تا نجایا از و دادم یتکان جانم یب یپاها به خواسته خدا از

 ؟ را حالم ینیبینم است؟ رفته کجا عدالتت پس...ایخدا...بود

 :گفت عیسر شد، که اتاق وارد.بود گرفته دوشش ریز را ریسم یرعلیام
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 .تخت یرو بکش دیسف ملحفه هی_

 :کرد زمزمه کند نگاهم هک آن بدون .گذاشت تخت یرو را ریسم یرعلیام و دمیکش تخت یرو را دیسف ملحفه

 .کنم پانسمان و زخمش تا اریب ویکوفت بسات و بند اون آشپزخونه از..برو_

 ؟یکن پانسمان زخماشو یخوایم حاال یزد کتکش خودت_

 !ببند دهنتو_

 .برداشتم را هیاول یها کمک جعبه و رفتم آشپزخانه به

 :گفت صورتش، یرو خون کرد پاک از بعد

 ؟یدیفهم کردم کاریچ دمینفهم و بودم مست من .گمیم یچ بده گوش خوب_

 :دیغر .بست چشم و کرد باز را در .رفت در سمت به .شد بلند شیجا از و بست را جعبه در

 نه؟ ای یدیفهم_

 ش؟یزد چرا_

 :کرد یمکث

 !نداره یربط تو به_

 ؟یزد کتک داداشتو چرا بده منو جواب_

 .بودم مست_

 .نگو دروغ یستین مست_

 !کنم سر خوردیم را مغزم که ییهاسوال با و بمانم نجایا توانستمینم نه.رفت و دیکوب هم به محکم را در

 کردیم باز را رنگش دییسف یخون رهنیپ دکمه داشت .انداختم اتاقش یتو را خودم حرکت کی با و رفتم دنبالش به

 .شد متوقف دستانش حرک ورودم با که

 ؟یرعلیام_

 :شد یعصب

 .نزن صدا منو...نزن صدا منو_

 ش؟یزد چرا_
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 .رونیب برو_

 ش؟یزد چرا .رمینم یگورستون چیه رمینگ سوالمو جواب تا_

 :کرد باز و بست را چشمانش

 .یریگینم یجواب یستیوا نجایا صبجم تا_

 :نشستم رنگش اهیس یکاناپه یرو تعارف بدون و انداختم باال یاشانه

 .رمینم_

 .برو گمشو ارین باال منو سگ یرو_

 .ستمین تیعوض یدخترا دوست من کن صحبت درست من با ؟یبد فحش همه به عادته_

 .زنمیم حرف باهات بخواد دلم یهرجور باش، یهست یخر هر_

 حرف باهاشون دیبا یبخوا یهرجور که آدمتن همه یدیخر ارویدن یکنیم فکر .یقُلدر و شعوریب که بس_

 ش؟یزد چرا بده منو سوال جواب حاال.یبزن

 :کرد نگاه چشمانم به میمستق

 ریسم ،یرفتیم راه من اعصاب رو و یبود نشسته نجایا نکهیا یجا به االن چون دمیرس سر که کن شکر خداتو برو_

 .سگا یجلو بودتت انداخته

 را سرم .آوردیم زبانش به یرحم چیه بدون که دارش زهر حرف از شد نیسنگ قلبم و نشست چشمانم به اشک

 .سوختم و انداختم نیپائ

 ...انداختم نیپائ را سرم شتریب .شدیم کمینزد که دمیشن را شیپا یصدا

 جانا؟_

 .رفت هوا به و شد دود میهاغم تمام که زد صدا را نامم بایز چنان

 او و شدند گرد چشمانم .زد زانو میپا یجلو دفعه کی که انداختم ینگاه مانشیپش چشمان به و گرفتم باال را سرم

 .کرد صدا میایحیب قلب دوباره و نشست میتماشا به صدایب

 .افتییم ریتغ نگاهش رنگ هرلحظه و کردیم رصد را صورتم یایزوا تمام سوزانش و داغ نگاه

 :دمینال.کرد کینزد لبش به و گرفت را شالم یگوشه که دادم قورت را دهانم آب

 ...یرعلیام_
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 خش بم یصدا با که گرفتم چشمانش از را نگاهم شرم شدت از و گرفتم رگُ .دیبوس را شال و بست را چشمانش

 :گفت یدار

 .ندزد چشماتو_

 .او چشمان جز کردم نگاه جا همه به و دمیکش یقیعم نفس کالفه .کنم فرار زودتر هرچه خواستمیم و بود شده داغ

 شدند بلند قصد و بود زده زانو میجلو هم هنوز .کرد شیرها سپس و دیبوس را شالم یگوشه دوباره حس، از پر

 .نداشت

 :کرد زمزمه

 ؟یبش دقم نهیآئ بشه؟ یچ که ینیبش نجایا_

 :کردم بغض

 توئم؟ دق نهیآئ من_

 هست؟ که ینیا از شتریب بشم؟ متنفر خودم از نیا از شتریب یخوایم ؟یبد عذابم یخوایم! یهست گهید یهست_

 نجایا حاال .زد کتک مرگ حد تا برادرشو که یوونیح همون .وونمیح من رهآ .ببرم یپِ بودنم وونیح به یخوایم

 تر عاجز عاجزم .ستمین سنگ از بخدا دارم؟ دل بدخت من آدمم؟ منم یگینم ؟یبش وونیح نیا دق ینهیآئ ینشست

 رنگ که ییجا برم .بشم پاک یلعنت گناه نیا از خوامیم .نباشه چکسیه که یدور یجا هی برم خوامیم .شهیهم از

 !کنه لعنتم خدا...یمن دق ینهیآئ تو .برم فرو لجن تو نیا از بشتر تا باشه نداشته یآب

 :دمیپرس تهش و سر یب یهاحرف از کالفه و گرفته 

 .کن روشنم و بزن حرف درست ؟یگیم یچ_

 :دیدزد را چشمانش

 .جانا یبمون خاموش بذار_

 چرا؟_

 :دیکوب قلبش یرو مشت با

 .نفهم زبون نیا بخاطر .صاحابیب نیا بخاطر_

 :گفتم درمانده

 !یگیم یچ فهممینم_
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 !برو .کن تمومش .ینفهم که بهتر همون_

 !ستین خوب حالش ریسم_

 :گفت آرام

 !نبود خوب حالت توئم_

 :دادم قورت را بغضم

 .دارم عادت من_

 !ستین یخوب عادت_

 !یکنیم عادتم بد یدار تو .داده عادتم ریسم_

 .بخوره اتگونه رو شستش انگشت بذارم اگه ترمکم سگ از .یبخور کتک ازش ذارمینم گهید_

 !ندارم یتیشکا من_

 !یکنیم غلط_

 .یریم که االخرهب .یموقت ،یستین شهیهم که تو! المذهب نکن عادتم بد_

 .باشم دینبا نجایا امیب گهید دینبا .برم دیبا_

 :دیلرز میصدا

 ؟یبر یخوایم بازم_

 :کرد نگاهم رهیخ

 ...داره یرفتن هی یاومدن هر_

  ؟یریمو  یایم یهِ که یضیمر مگه ؟یبر که یاومد چرا اصالً ؟یاومد چرا اصالً ؟یریم...یکِ_

 :دیدزد را نگاهش و شد مچاله دستانش یتو شالم

 .یزنیم دل_دل احمقا مثل ینباش دیبا یبر دیبا که یالحظه درست .شهینم شیحال زایچ نیا نامورت دل نیا_

 :شد پر اشک از چشمانم

 .یومدینم چوقتیه کاش_

 .سوخت امچارهیب شال حال به دلم من و شد پودر شد، فشرده دستانش یتو شالم
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 .بودم ومدهین چوقتیه انگار که رمیم یجور هی_

 :دمیکش آه

 !خوبه_

 :دیپاش صورتم یرو به یزهرخند

 ...گمشو برو بگه بهت بکشه داد سرت .بزنه کتک و شوهرت ستین یکس خب آره نه؟ نباشم من یشیم خوشحال_

 جان هم شیابروها انیم یگره یبرا من که دانستینم یلعنت یوا .پرستمیم را ادشیفر من دانستینم یلعنت یاو 

 !نشستیم قضاوت یپا نگونهیا و دانستینم چیه یلعنت یاو .دهمیم

 کثافت، نیا شدت از ٰ  یحت که .را او کردمیم گناه که بودم من .بودم من قصه نیا گناهکار .دانستیم دمینبا خب

 .دادمیم پس تقاص داشتم حال .بود کرده میرها خدا

 تقاصم؟ بود نیا .دمیکش اممعده یرو را دستم ناخودآگاه

 :نشست دستم یرو نگاهش

 ؟یخوب_

 ثابت دستم یرو هنوز نگاهش .دادم تکان شیبرا یسر .شدیم نگرانم یکم شدیم کاش ؟یخوب دیپرسیم خونسرد

 .بود

 :کرد زمزمه یبیعج نفرت با و کرد رها ظیغ با را شالم یگوشه

 آره؟ یاحامله_

 :دیکش داد که شدم مات

 ؟یاحامله_

 :گفتم دهیترس و دمیلرز خودم به دادش یصدا از

 ؟یکن داریب همرو یخوایم .شنونیم االن ؟یزنیم داد چرا ؟یکنیم کاریچ...یرعلیام_

 یشده برجسته رگ دنید با. شکست را گردنش قلنج و کرد کج را گردنش یعصب حالت به و بست را چشمانش

 ناگهان؟ شد نگونهیا چرا .دادم قورت را دهانم آب اشیشانیپ

 :زدم شیصدا دهیترس

 ؟یرعلیام_
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 :دیکش داد صورتم یتو و کرد باز را آلودش خون چشمان

 یخوایم ؟یلعنت یدار مرض ؟یدار مرض ها؟ یزنیم صدام ینجوریا چرا.یلعنت بهت لعنت بهت لعنت بهت لعنت_

 .نزن صدا و وونیح منهو  ببند دهنتو.نزن صدا منو.کن تمومش ؟یبکش ینجوریا ؟یبکش منو

 !آمدینم در هم میصدا ٰ  یحت ترس از .بودم نشسته شیرو که زد یاکاناپه به یلگد خشونت با و شد بلند شیجا از

 :دیغر و انداخت چنگ را شیموها حرص با

 !گمشو_

 .ستادمیا شیجلو دیلرزیم که یبدن و تن با

 یقفسه .بود کرده خوش جا صورتش یرو قطره _قطره عرق و بود شده ختهیر اشیشانیپ یرو شلخته ش،یموها

 .اشیشگیهم خشم آن به لعنت و شدیم کورتر و کورتر هرلحظه شیهاابرو یگره و رفتیم نیپائ و باال اشنهیس

 تضاد یرعلیام دار بتیه و درشت کلیه با فمیظر کلیه و دیرسیم اشنهیس به زور به قدم .بودم شیروبهرو درست

 .بود کرده جادیا یبیعج

 :گفتم و دیلرز دلم

 هو؟ی شدیچ آخه؟ چته تو_

 :بود شکمم یرو به نگاهش

 .رونیب برو_

 .رمینم_

 .برو نکن سگم_

 .رمینم یشد یعصب یچ یبرا نفهمم تا_

 .کنم مهمونت یلیس هی و زیچ همه رو پذارم با نذار .گرفته چشمامو جلو خون.نکن لج من با_

 :آوردم جلو را صورتم

 .بزن_

 نیا به ٰ  یحت دستانش یگرما دنیچش یبرا من دیفهمینم او .شد منقبض صورتش و دیساب همبه را شیهادندان

 !بودم یراض هم یلیس

 بدبخت؟ چاره؟یب ف؟یضع نه؟ بودم، کننده منجز
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 .رونیب برو_

 حجم نیا یبرا حضورش یبرا رفت دلم و دیچسب اشنهیس به امیشانیپ .آوردم جلو شتریب را سرم و بستم را چشمانم

 !گرفت را نفسم و دیچیپ امینیربیز که یعطر یبو .دادیم گاریس و سوخته چوب یبو که یسرد یعطر

 :گفتم و کردم حس را بدنش خوردن تکان

 ؟یهست یچ منتظر بزن،_

 !را تنش یو دم،بیکش بو و دادم فشار اشنهیس یرو محکم را امیشانیپ دهیرس مواد به تازه که یمعتاد مانند

 :کرد دگرگون را حالم گوشم دم داغش یهانفس .یکینزد نیا زور از دینتپ قلبم و نشست میبازوها یرو دستش دو

 .بهت لعنت_

 .داشت ذتل داشت، ترس داشت، عجز شیصدا

 .عقب به داد هلم یناگهان و دفعهکی که یکینزد نیا از شد خمار چشمانم

 .ماندم رهیخ عاجزش یچهره هو ب شدم دور او از قدم چند

 .بود شهیهم از تردرمانده و دیکشیم گردنش پشت به دست، با که

 :کردم زمزمه یاآهسته یباصدا و زد شین میگلو به امیشگیهم یمهمان بغض،

 !درمونهیب درد تو عشق_

 .نشست امگونه یرو اجازهیاشک،ب و شد مشت دستم

 از هوایب که شد چه دمینفهم باز که کردم حرکت در طرف ،به خوردهشکست و خسته یهاقدم با و دمیچرخ د،یام نا

 .یرعلیام آغوش یتو رفتم فرو و شدم دهیکش پشت

 .داد فشار یبیعج خشونت با و محکم مرا و گذاشت گوشم کنار را سرش و شد حلقه شکمم دور داغش دستان

 انداره از شیپ یکینزد نیا از ،یخوش نیا زور از دینتپ هم باز و نکرد تحمل قلبم و یکینزد همه نیا یبرا رفت نفسم

 واکنش یکینزد نیا از و دینفهم قلبم هم باز انتیخ و فیکث هم چقدر هر آلوده و گناه هم چقدر هر اری حضرت کنار

 ...داد نشان

 بگذار جهان

 دیآ سر من بر تا 

 دل کامِ که
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 ...جهانم از یبود تو 

 :کرد زمزمه .شدم گرم و داد نوازش را گوشم داغش یهانفس یصدا

 .میبش خالص جهنم نیا از جفتمون بذار...برو_

 شتریب را بغضم شدت گوشم کنار آهش یصدا .بودند شده قفل شکمم یرو که نشست دستانش یرو و آمد باال دستم

 .کرد

 !یکنینم نگاه من به یکنارم ،یکنینم رها عذاب نیا از منو

 :گفت کالفه

 ...برو_

 رفتم؟یم کجا داشتم، آرامش او کنار یوقت بود؟ آنجا میجا یوقت رفتمیم کجا..برو گفتیم

 :کردم زمزمه

 ...رمینم_

 :گفت و فشرد محکم امشانه یرو را اشچانه .رفت نفسم که شد سفت آنقدر دستانش یگره

 ...برو_

 برو؟ گفتیم و فشردیم خود به مرا

 .کردم تب

 ...بود داغ! داشت حرارت که اشمردانه بزرگ دستان به .کردم نگاه بود اششده حلقه دستان یرو که دستانم به

 :کردم زمزمه

 ...رمیم یکن ولم_

 :گفت حرص با و شد شتریب اشچانه فشار بلکه نکرد ول تنها نه

 ؟یبخور کتک دوباره که ریسم شیپ ؟یبر کجا کنم ولت_

 :دار،گفتمخش و یعصب ش،هرچندیصدا مست و بستم را چشمانم

 !ستمین حامله من_

 .دمیلرز خودم به یکم و شدم مور_مور .دیکش یراحت نفس گوشم بغل و شد شل دستانش یگره
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 ؟یکنیم چک امویاستور چرا_

 !کرد عوض را حرف

 من؟ به یداد ریگ کننده دنبال همه اون نیب چرا_

 ؟یکنیم چک چرا_

 !یجورنیهم_

 ؟یجورنیهم_

 !آره_

 .مینداشت را همبه کردن نگاه یرو جفتمان .برگشتم طرفش به و آمدم رونیب بغلش از یسست با و کرد میرها

 .نمود معطوف پنجره طرف به را سرش و کرد مشت را دستانش

 :لرزان هرچند بزنم، لبخند کردم یسع

 ...برم گهید من_

 ...بودند بسته آن به ریزنج و قل انگار که ییپاها با کردم حرکت در طرف به .نداد نشان یالعمل عکس چیه

 :کرد زمزمه یآرام یصدا با که رفت در یرهیدستگ طرف به دستم

 داداش؟زن_

 :دادم فشار همبه را میهادندان و فشردم را رهیدستگ

 بله؟_

 .کن صبر_

 .ستمینگر او به و دادم هیتک در به را سرم و دمیچرخ .بود کرده پرتش اتاق به یاگوشه که رفت چمدانش طرف به

 عکس قاب به .دیکش رونیب را یاشده یشاست عکس آخر در و کرد رو و ریز را چمدان درهم یهااخم با و شد خم

 .زد یپوزخند سپس و انداخت یقیعم نگاه

 آهسته یهاقدم با و زد زل چشمانم به .شدم دستانش یتو عکس قاب فشردن یمتوجه من و شد بلند شیجا از

 .فشردیم قلبم یرو را شیپا یکی انگار داشتیم بر طرف به که یقدم هر با و شد کمینزد

 :گفت هااخم همان حفظ با و گرفتم میجلو را عکس قاب .زد پلک و ستادیا کمینزد

 .ریبگ_
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 ه؟یچ نیا_

 .رشیبگ_

 دخترک .برد ماتم و انداختم شده ینقاش دخترک ریتصو به را نگاهم و گرفتم دستش از را عکس و قاب بردم دستم

 !یداماد لباس آن و گردنش دور ریسم یشده حلقه دستان و یعروس لباس با یآب چشم

 !بکشم نفس توانستمینم...زد خشکم

 .زدیم نیغمگ چشمانش حاال که انداختم یرعلیام به یدلخور نگاه و دادم قورت را بغضم

 ه؟یچ نیا_

 داشت؟ یتیاهم چه اما دیلرزیم میصدا

 :زد یمعنادار هرخندز .شد رو و ریز یآن به دلم و دیکش شیموها انبوه انیم یچنگ

 ومد؟ین خوشت هیچ_

 ش؟یبکش گفت یک_

 !تونهیعروس یکادو کن فکر_

 :دمیغر .گرفت چشمانم از یسخت به را نگاهش و

 خواست؟ یک ؟یبد ییکادو نیهمچ گفت یک بود؟ یچ پس طال سیسرو اون_

  بده؟_

 :درآمد اشکم

 ...خوامشینم_

 :زد دو _دو چشمانش

 عکسو؟ قاب_

 :زدم زار

 ...رویسم_

 :گفتم یبلند یصدا با و انداختم نیزم یرو خشم با را عکس قاب .ماند مات و شد خشک چشمانم یتو چشمانش

 باشه؟ نکن، ها لطف نیا از گهید_
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 .بود امیاشک چشمان و من مات هنوز او و باشه میگویم التماس با

 باشه؟_

 چرا؟_

 :کرد ادیز را غمم، اشگرفته یصدا

 کنم؟ کاریچ یدار انتظار سگا جلو بندازه منو خواستیم که یکس واسه_

 :خواند را نامم و داد فشار همبه را چشمانش

 جانا؟_

 :دادم قورت را دهانم بآ .شد منقبض صورتش و آمد دستانم طرف به و شد بلند دستانش

 بله؟_

 ...!برو_

 .برگشتم در طرف به و انداختم اشیشانیپ درشت و زیر یهاعرق به را آخرم نگاه و ماند راه یانهیم همان دستانش

 :گفتم و گذاشتم رهیدستگ یرو را دستم

 !رمیم گهید من_

 .گذاشتم جا ششیپ را دلم که یحال در رفتم من و نداد را جوابم

! خودم یبرا...زدم زار و کردم نگاه اشیزخم صورت به و دمیکش دراز کنارش .بود دهیخواب صدایب و معصوم ریسم

 !امانیزندگ یبرا! او یبرا! بدم بخت

 :زد قل اشکم و گذاشتم ریسم یگونه یرو را دستم

 !نشد یول خواستم .ببخش منو تروخدا! ببخش منو_

 !توانمینم گرید کن تمام را یباز نیا ایخدا .دوختم سقف به و گرفتم را نگاهم گرفته و قراریب

 ...کردم هیگر و گذاشتم اممعده یرو را دستم

 در دلم و آدم کنار حوا منِ و داشت حضور هم طانیش و بود هم گناه و بود او که دمیکشیم نفس ییهوا یتو داشتم

 .زدمیم پرسه طانیش یهوا

 !بکنم یغلط چیه توانستمینم و کشتیم مرا داشت داشتن دوست نیا .بستم را میهاپلک
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! یکنیم چک را میهایاستور چرا دیپرسیم .رفتم او جیپ به و دمیکش رونیب بالشت ریز از را یگوش درمانده،

 !بس و است نیهم فقط من یهایدلخوش دانستینم

 .دیکش ریت قلبم و شد خشک اشکننده دنبال هزار ده یرو نگاهم

 چرا؟.بود دهیکش آغوش در مرا امشب او

 چرا؟ زد؟ کتک را ریسم چرا بود؟ دهیکش را ریسم و من چرا داداش،زن گفت دیکش آغوش در مرا یوقت چرا

 .کردم باز را اشیاستور یمکث بدون و دیلرز دلم من و گذاشت یاستور لحظه همان

 .کردند دنیلرز به شروع هم میپا و دست دلم، بر عالوه یآهنگ دانلود نکیل دنید با

 هوا سوز و یسرد نه نداشت تیاهم زیچ چیه.کردم پرواز تراس یسو به و انداختم خواب غرقِ رِیسم به ینگاه مین

 ! دیدیم را رستم خوانهفت خواب جا همه از خبریب که یریسم نه بود، کرده رسوخ استخوانم و مغز تا که

 چه هر خواستمیم و بود پابه درونم ییغوقا و دیکوبیم قلبم .ماندم رهیخ دانلود درصد به التماس با و زدم را دانلود

 .کنم گوش و دانلود را آهنگ زودتر

 !شدینم اشیحال ها زیچ نیا که نفهمزبان دلِ اما ستین من یبرا دانستمیم هرچند

 :شد گوش تن همه و بستم چشم شد، بلند که آهنگ یصدا

 بود بد من با تو قبل یزندگ”

 بودم مردم نیب خسته و سرد

 داشت دم،غمیرس یهرکس به من

 !!بودم دوم عشق شهیهم من

 بوده نجایا من قبل نفر هی

 دمیترس هاش خاطره از من که

 ”!!دمید اون از تر ریدیه کمی  رو تو که نبوده من گناهِ نیا

 

 بره کن یکار هی و باش من با تو”

 من یوونهید یایدن از ادشی

 بده یحس بهم خونه نیا بذار
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 ”من یخونه کنم صداش بشه که

 

 مونده جا ازش که یعکس تو”

 لرزهیم دلم و شمیم رهیخ

 ؟یدید نیغمگ نگاه نیا تو یچ

 ”ارزه؟یم من یهاخنده به که

 

 یکی من یبرا یتونینم تو”

 یباش مردم یبگیغر به

 تو به رمیگیم سخت من بده حق

 !!یباش دوم عشق سخته آخه

 !!دمتیدیم زودتر سال چند اگه

 نبود یوحشت گذشتت از 

 شدمیم تو عشق نیاول

 اگه

 ”!نبود یلعنت زمونه نیا اگه

 

 یبرا را آهنگ نیا .بودم شهیهم از ترجیگ من و دیچیپیم مغزم تو آهنگ .زدند زنگ میهاگوش و شد خشک دستم

 ؟یکس چه یبرا بود؟ گذاشته چه

 :بود نوشته .کردم بازش سرعت به من و گذاشت یاستور دوباره

 ...!دمتیدیم زودتر سال چند اگه_

 .کنم یریجلوگ افتادنم از گرفتم نرده به را دستم.رفت یاهیس چشمانم و شد کند نبضم
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 چه بود؟ یکس چه دوم عشقِ او گذاشت؟یم عاشقانه متن یکس چه یبرا بود؟ یکس چه به منظورش یلعنت یاو

 د؟یند و دیدیم زودتر دیبا را یکس

 نه بودم من یباز نیا یبازنده! شدمیم آب شمع همانند داشتم که من به لعنت و بود عاشق یرعلیام! گرفت امغصه

 .چکسیه

 و ریز را چارهیب منِ دل و دیبکش آه گوشش کنار و کند بغل را داداششزن دیبا چرا او گرفت؟ آغوشش در مرا چرا امّا

 کند؟ رو

 .کشتیم مرا آخر افکار نیا .دمیکش یکالفگ از یپوف

 .دمیکش امدهیژول یموها به یدست حالیب و آشفته و گذاشتم زیم یرو را امیگوش و شدم خارج تراس از

 !هوس نیا از وسوسه، نیا از امان و دنشید دوباره یبرا زدیم پر_پر دلم

  ؟ییرو چه با اصالً رفتم؟یم ششیپ یابهانه چه به .بخش لذت من یبرا و بود گناه .دادم فشار همبه را چشمانم

 :گفتم و شد خشک ریسم یرو نگاهم

 ...کنم تمومش و فیکث یِباز نیا دمیم قول ببخش، منو_

 .کشاند اتاقش یسو به مرا قلبم و نبود ارمیاخت در میپاها که یحال در .رفتم و انداختم سرم یرو را شالم

 :دیچیپ گوشم یتو آهنگ همان یصدا و چسابندم در به را گوشم

 تو به رمیگیم سخت من بده حق”

 !!یباش دوم عشق سخته آخه

 !!!دمتیدیم زودتر سال چند اگه

 ...نبود یوحشت گهید گذشتت از

  شدمیم تو عشق نیاول

 اگه

 ”!نبود یلعنت زمونه نیاگه ا

 سخت اخمش، پر نگاه و کندیم دود گاریس و ستادهیا پنجره یروبهرو که دمید را او و کردم باز اجازهیب را در

 .است اشیگوش معطوف

 :زدم شیصدا و رفتم طرفش به آهسته یهاقدم با
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 ؟یرعلیام_

 !نشد زدنمم صدا و آمدنم متوجه ٰ  یحت او و شد گم خواننده یصدا یتو میصدا

 .شد یپل یبعد آهنگ و شد قطع آهنگ که دادم قورت را دهانم آب

 سرش پشت من .خوردند تکان شیهاشانه و دیکش ینیسنگ آه که بزنم شیصدا دوباره خواستم و آوردم باال را دستم

 :شد بلند خواننده یصدا که کرد، خاموش یگاریس جا یتو را گارشیس .دیدینم مرا اصالً او و بودم ستادهیا

 زرد یبرگا فصلِ تو”

 سرد و ساکت یِهاشب تو

 ...تو بودن یقصهِ

 ”نکرد دوا و یدرد چیه

 

 !بس و اههِیس شبم”

 قفس؟ ای بود عشق نیا آخه

 !!هوس و عشق ونیم

 نفس هی دل سازِ تو یزد

 !هوس از یوا! هوس از یوا

 ”!هوس از یوا یداد،ا یاِ

 

 یصدا تا گرفتم دهانم یجلو را دستم و دوختم یرعلیام یدهیخم یهاشانه به را امشده خشک و یاشک و نگاه

 .نشود بلند هقم_هق

 :کرد یهمراه زد،یم زادیآدم دل به آتش شیصدا که یاخواننده همراه یآرام یصدا با یرعلیام، بانیا

 شد رابطه نیهم سهم زبون زخمِ و سکوت”

 شد رابطه نیا یزخم تنم و روح تموم

  دست هی نداره صدا
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 !بس و بودم عاشق من فقط

 هوس و هوا در تو

 !بترس خدا از بارکی فقط

 ”!هوس از یوا یا دادیا هوس از یوا هوس، از یوا

 چند...دادم قورت را دهانم آب !شکستیم را اتاق سکوت یرعلیام آرام یهانفس یصدا فقط حاال و شد قطع آهنگ

 !نکند امخفه تا .نلرزاند را میصدا تا بشکنم را سرتق بغض نیا گور بلکه تا سرهم پشت بار

 !یرعلیام_

 !شد خشک اشیگوش یرو نگاهم من اما دیچرخ طرفم به مبهوت سپس، و خورد یسخت تکان

 نگاه ریسم منو ینفر دو عکس به مدت همه نیا یعنی .بود من جیپ یتو .دادم تکان سر ناباور و شد گرد چشمانم

 کرد؟یم

 :گفت خونسرد .شد نگاهم یمتوجه

 !کرد باز مویاستور نفر نیاول که خودش مثل ،کنم یفضول کمی خودش مثل بذار گفتم_

 :دیپرس و کرد زیر را شیهاچشم که فرستادم رونیب شدت به را نفسم

 ؟یگذاشت جا یزیچ نجا؟یا یاومد چرا_

 !گذاشتم جا را دلم یآر 

 :باشم تفاوتیب و خونسرد خودش مثل کردم یسع

 .کنم تشکر ازت...اومدم_

 بابته؟_

 شهیهم .خوردمیم کتک ازش چقدر نبود معلوم یبود ومدهین اگه .یدیم نجاتم ریسم دستِ از شهیهم نکهیا...بابته_

 !یمرس! یدیم نجاتم ،یکنیم کمکم

 :گفت تلخ و گرفت را نگاهش

 ...نداشت یقابل_

 !بود بیع خب یآر بود؟ بیع مگر! نمشیبب شتریب و باشم ششیپ شتریب خواستمیم .کردم پا آن و پا نیا

 :دیپرس و کرد زیر چشم. زد آتش گاریس
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 خب؟_

 به قلبم و شد یقاط عطرش و گاریس دلنواز یبو و خورد نیچ چشمانش گوشه دوباره و زد گاریس به یقیعم پوک

 .درآمد پرواز

 :گفت یبم یباصدا و کرد فوت صورتم یتو را دودش

 ؟یبگ یخوایم یاگهید زیچ_

 !داشتم دوست هم را گارشیس یبو

 !خوبه یلیخ گارتیس یبو_

 :شد قفل فکش

 ؟یبد من لیتحو و خزعوالت نیا یاومد_

 ؟یخورد شام_

 نه؟ ای خوردم شام که ؟یبپرس نویا یاومد_

 ؟یبخور کنم گرم غذا اتواسه یخوایم .دنیخواب که هم همه باشه اتگشنه دیشا گفتم خب...خب_

 :دادم ادامه و دمیخند یالک بعد

 !یکن مثل مقابله یبتون دیچسب خِرتو ریسم که فردا بخور یزیچ هی! یسوزوند یانرژ یکل ریسم زدن کتک سر_

 :کرد کج تسمخر با را لبش یگوشه

 !ستین یعدد که ریسم .سرپام نخورم غذا روزم دو من.یباش من نگران خوادینم_

 :زدم یمحو لبخند! بود برخورده غرورش به انگار

 !کنم گرم غذا رمیم .باشم نجاتم یفرشته نگران دمیبا_

 :زد یپوزخند

 .نکرده الزم_

 :کرد زمزمه یبد لحن با و زد گاریس به یگرید پوک سپس

 .رونیب برو_

 توئم؟ از تر بازلج من یدونینم ؟یکنیم لج_
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 تیحساس گاریس یبو به که یمن .شد امیحسود گاریس به یالحظه که بود قیعم قدرآن گار،یس به گرشید پوک

 یوانگید نیا اگر ایخدا .بودم شده او گاریس عطر یبو مستِ حاال بزند گاریس به لب ریسم دادمینم اجازه و داشتم

 ست؟یچ پس ست،ین

 .ارمیم کنمیم گرمش کن ،صبریامهیق عاشق که توئم .بود کرده درست مهیق مادرجون شب! ینخورد شام مطمئنم_

 گفتیم مادرجون خوشمزس یلیخ میدار دوغم اتفاقاً یدار دوست دونمیم هیرازیش ساالد که؟ یخوریم ساالد

 .امیم االن کنم داغ برم بذار کنم؟ جدا اتواسه رو مهیق یگوشتا یخوایم .داره دوست یرعلیام هیمحل

 زمزمه ینیغمگ و مغموم یصدا با که رفتم در طرف به و شد نیسنگ نفسم! نیغمگ البته و بود سوزان قیعم نگاهش

 :کرد

 !نکن کارارو نیا_

 .کردم مشت را دستانم و ستادمیا

 !کنمیم خواهش .جانا نکن نکارویا من با_

 :گفتم یاخفه یباصدا

 .ارمیم...میدار هم ماست_

 :دمیکوب قلبم یرو یمشت .زدیم بد که گذاشتم قلبم یرو را دستم و آمدم رونیب اتاق از

 !نکن رسوا منو انقدر باش آروم_

 ریسم یبرا چوقتیه که یکار .گذاشتم ینیس یتو دوغ و ماست ساالد، همراه قهیسل و ذوق با و کردم داغ را مهیق

 !بودم نکرده

 .کنم حرام را بودن او با یالحظه ٰ  یحت خواستمینم! داندیم خدا رساندم را خودم یرعلیام اتاق به یاعجله چه با

 !شدینم اشیحال حساب حرف که دل نیا از امان و دنینرس و بود ییجدا تهش

 باعث هم در یصدا ٰ  یحت .کردیم دود گاریس همچنان و بود داده تخت تاج به را اشهیتک و بود نشسته تخته یرو

 .کند عاشق منِ نثارِ ینگاه مین و ردیبگ گاریس از را نگاهش نشد

 .نداد نشان یالعمل عکس نخورد یتکان .گذاشتم شیروبهرو را ینیس

 :گفتم یشوخ با و گذراندم نظر از را ساکتش و نیغمگ یچهره

 .باشم گفته ها خوامینم فیضع یناج من .یبمون یقو تا یبخور دیبا اشوهمه_
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 حرص با و گرفتم دستش از را گاریس حرکت کی با .کرد خوش شیهالب یرو یشخندین و زد گاریس به یپوک 

 :گفتم

 بیآس هاتهیر درک به بره اتمعده آخه؟ ادیم اتمعده سر ییبال چه یدونیم ؟یکشیم گاریس یخال یمعده با_

 ؟یکشیم گاریس یچ واسه اصالً! نندیبیم

 :گفت آرام

 ...آرامش_

 ؟یکرد دایپ حاال_

 :شد رهیخ چشمانم یتو

 !ستگهید یجا من آرامش_

 کجا؟_

 :گفت آرام، لحن همان با و دوخت غذا ینیس به را نگاهش

 .برو حاال ،یآورد که غذا_

 :گفتم و دمیخند یمصنوع

 به کنم فکر، امشب .فردا تا مونهیم من دستِ گاراتیس اصالً ؟یبکش گاریس باز ینخور غذا که برم ؟یزرنگ ئه_

 .یدیکش گاریس یکاف یاندازه

 و برداشتم را گارشیس از مملو یگاریس جا .انداختم بمیج یتو و برداشتم پنجره یلبه یرو از را گارشیس پاکت

 :زدم غر رفتمیم آشغال سطل طرف به که یدرحال

 واسه ستین خوب نخور نوشابه گهیم من به بعد داره؟ ضرر چقدر یدونیم! یکشیم گاریس تا شیش تا شیش_

 !یبدتر که خودت .یسالمت

 .کردم سکوت یالحظه بود انداخته آشغال سطل یتو بود دهیکش ریسم منو از که یعکس قاب آن دنید با

 ؟یشد ناراحت...هیچ_

 :دمیچرخ طرفش به و ختمیر سطل یتو را یگاریس جا

 !نه_

 :گفتم و برداشتم قدم شیسو به
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 !گهید غذاتو بخور ؟یکن نگاه منو بِر و بِر یخوایم_

 :دادم هل طرفش به را ینیس و نشستم شیروروبه تخت یرو

 .وفتهیم دهن از بشه سرد_

 :کرد زمزمه و دوخت ینیس به را نگاهش

 !خوبه یلیخ_

 ؟یچ_

 کمی! پسرم بگه بهم کنه بغلم! باشه خودم مال باشمش داشته خواستمیم .سوختمیم مامانم وجود تب تو شهیهم_

 .بشه نگرانم

 :داد قورت را دهانش آب و دوخت چشمانم به را سوزناکش نگاهش که برد ماتم

 ریسم حق در که یمادر مثل .کنه یمادر امواسه کمه ی .بخور غذا پسرم بگه بهم بخور، غذا یگیم که تو مثل_

! پسرم !جان ریسم گهیم و کنهیم بوس و شیشونیپ و ریسم دهن ذارهیم غذا قاشق یوقت.بکنه منم حق در کردیم

 .شدیم منم مراقب باش، خودت مراقب

 .سوخت مغمومش لحن یبرا دلم! شد یجور کی دلم

 :داد تکان راست و چپ به را سرش

 من ،خوردمیم غذا ییتنها دیبا شهیهم من .بود اون شیچشم نور .نبودم پسرش که من .ریسم همش ریسم همش_

 ...دادیم غذا ریسم به خودش یدستا با مامان اما !دمیدیم یمهر یب

 :داد ادامه حسرت با .زد چمبره میگلو به بغض و کرد تیسرا منم به اشغصه

 .کرده نیکم میزندگ رو هیسا مثل شهیهم! ریسم...ریسم...ریسم_

 :زد زل چشمانم به و آورد باال آهسته را سرش

 !من نه دارن دوست و ریسم همه_

 دوخت غذا ینیس به را نگاهش دوباره .کردم نگاهش لرزان یاچانه با و گرفت آتش دلم که بود دار غصه لحنش چنان

 :زد یتلخ پوزخند و

 !داره اجیاحت بهت یلیخ االن! باش جونت ریسم شیپ رونیب برو .نسوزه دلت_
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 و نکردم ییاعتنا اشزدهمتعجب نگاه به .شدم کینزد یرعلیام به حالت همان با که بودم نشسته تخت یرو زانو دو 

 یهالب به و آوردم باال را قاشق بود یهرطور اما داشتم بغض دیلرزیم دستم .کردم خورشت و برنج از مملو را قاشق

 .کردم کینزد یرعلیام

 .خورد گره نگاهش به نگاهم که زدم یلرزان لبخند .گرفت فرا را صورتش کل بهت، و شد حبس اشنهیس یتو نفسش

 :زدم شیرو به یلبخند که بود نوسان در غذا قاشق و هاچشم نیب نگاهش

 .گهید بخور_

 :دینال که کردم تررنگ پر را لبخندم .فرستاد رونیب را اششده حبس نفس

 .نکن کارونیا من با_

 ؟ینداشت دوست مهیق مگه...آ گهید کن باز دهنتو_

 !دیکشیم عذاب داشت بست، را چشمانش

 :گفت یاخفه یصدا با

 محبت بهم ینجوریا یدار ینیبینم حالمو مگه ناموروت نکن دِ .ستمین غمبریپ پسر ،آدمم من وهلل به...تونمینم من_

 غلط من...نکن نکارارویا من با گمیم .میاومد میخورد وه...گ دلم منو اصالً .بردار دست جدت به رو تو ؟یکنیم

 .کردم

 را دستم مچ حرکت کی با که اورمیب نیپائ را قاشق خواستم رفته وا گفت؟یم چه یرعلیام .کردم نگاهش زده بهت

 .دیبلع را غذا و فرستاد دهانش به را قاشق و گرفت

 را چشمانش و دیکش یقیعم نفس .بود شده حلقه مچم دور که بود بزرگش دستان قفل نگاهم و شد داغ دستم مچ

 .قرارمیب قلب یبرا یکینزد نیا از! لمس نیا از...دمیلرز یکم .بست

 :دمینال و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ...یرعلیام_

 :داد فشار را مچم

 ...کی ،یباش رفته نحایا از دیبا شمرمیم سه تا_

 .بود بسته هم هنوز چشمانش .کرد رها را دستم مچ

 ...دو_
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 :گفتم و شدم بلند تخت یرو از

 ترسم؟یم ازت یکرد فکر_

 :فشرد بهم را شیهاپلک کالفه

 ...!مین و دو_

 :زدم یپوزخند

 یزیچ تهران تو .هاستوونهید مثل رفتارات! یشد قبل از تروونهید ه؟یرفتار چه نایا ؟یکنیم نیهمچ چرا چته؟ تو_

  خورده؟ سرت تو یزیچ دادن؟ خوردت به

 ...!پنج و هفتاد و دو_

 !مرض_

 !هشتاد و دو_

 کردم؟ کارتیچ من ؟یلج من با انقدر چرا ؟یرعلیام مرگته چه تو_

 :دیکش داد ناگهان

 .شهیم بلند تو گور از شایآت یهمه_

 :گفتم دهیترس .رساند طرفم به را خودش جهت کی با و دیپر شیجا از که رفتم عقب به خورده کهی بلندش، یصدا از

 ...یرعلیام_

 نگفتم؟ نگفتم؟ نزن؟ صدا گهید منو نگفتم مگه .یرعلیام مرگِ...یرعلیام درد...درد_

 :گذاشتم دهانم یرو را دستم و شدند گشاد رتیح از چشمانم

 ،حله؟یهو بگم بهت نزنم؟ صدات چرا نزنم؟ صدات یچ یبرا آخه؟ مرگته چه تو ؟یچ یعنی یگیم یچ_

 :زد نعره

 حال نیا به منو تو یکرد ینجوریا منو تو .نبود نیا االنم حال خر منِ ینبود اگه تو .نزن ینفهم به و خودت_

  مرگمه؟ چه مرگته؟ چه چته؟ یگیم حاال یکرد بدبخت منو تو یانداخت

 :گفتم وحشت با و گذاشتم شیهابازو طرف دو را دستانم و گرفت امهیگر

 .نجایا انیم همه االن نکش داد تروخدا .منه ریتقص زیچ همه دیببخش، باشه_
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 .شده من سر تو یخاک چه نیبب انیب بذار انیب بذار_

 .رمیم من اصالً دیببخش گفتم؟ یچ من هوی شدیچ آخه تروخدا یرعلیام_

 .شکنمشیم رونیب یبذار نجایا از پاتو_

 :دیکش داد قیعم یخشم با که کردم نگاهش خورده کهی

 !نمیبب کن پاکشون .هیگر ریز یزنیم یشنویم یهرچ ؟یکن هیگر گفت یک .کن پاک اشکاتو_

 :داد تکان میجلو باردیتهد را انگشتش و کرد نگاهم حرص با که کردم پاک را میهااشک عیسر ترس، با

 گهید بار هی فاطمه حضرت به که نباشه مشکت دم اشکت .یزنینم دم یدیشن یهرچ .ممنوع هیگر بعد به نیا از_

 .زنمیم شتیآت یکنیم هیگر یاساده زیهرچ سر نمیبب

 :گفتم شوکه و شد یخال دلم یتو

 خبر یچیه از روحمم که یحال در یدونیم حالت مقصر منو ندونسته و دونسته یکشیم داد سرم تو؟ یگیم یچ_

 بخندم؟ روت به یدار انتظار !یکشیم داد من سر تو .نداره

 :دیکوب اشنهیس تخته یرو

 قرصام .یدیشن حاال تا که یهرچ کن فراموشش گمیم ادیز شعر امیقطبدو ام،یروان ضم،یمر خودت قول به من،_

 ! رسهینم مغزم به خون شده رید

 :گفتم ناباور

 !یبش یبستر مارستانیت یبر دیبا گذشته حرفا نیا از کارت تو_

 !زارمیب ازت .ادینم خوشم ازت چون چینپ پام و پر به بخوره چشمت به چشمم خوامینم گهید_

 .گرفت فرا را وجودم کل بهت و آمد تنگ به نفسم که و شکست آنچنان دلم

 !کردیم نگاهم نفرت با کردم،یم نگاهش عاشقانه که یمن به.کردیم نگاهم نفرت با

 :میبگو غصه از امشده قفل فک انیم از توانستم فقط

 چرا؟_

 :دیغر صورتم یتو و دیکش شعله نگاهش در خشم آتش و کرد نگاه چشمانم به

 نداره، کفشامونم زدن واکس اقتیل که تو مثل یعروس نکهیا از هیبق مثل نمم .ادیم بدم ادمیز یلیخ ،ادیم بدم ازت_

 .گشنه گدا یندار منو داداش اقتیل .خورهیم بهم ازت حالم .متنفرم شده عروسمون
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 دهیشن یزیچ کم مگر .دیکن گورم به زنده دیبخوابان قبر تو مرا .رمیبم جاهمان بگذار ایخدا آخ! دلم از امان! دلم آخ

 !ریبگ هم را نفسم شکست قلبم مرد دلم ؟یهست یزیچ چه منتظر گرید بکش ایخدا جانم؟ از او؟ از بودم

 .زدمیم نفس_نفس فشار نیا شوک از .کردم نگاهش غصه با و زد شین چشمانم به اشک .آوردم باال را سرم

 او دوختم. به چشم مظلومانه شد جمع امچانه .بست بود، کرده باز یحرف گفتن یبرا که را دهانش .زدیم نفس_نفس

 .گرفت خود به یناباور رنگ و باخت رنگ گاهشن .بست را دهانش و شد آرام شیهانفس

 ناجوانمردانه دردِ نیا هجوم از داشت دلم .رفتم عقب به یقدم و امگونه یرو خورد قُل چشم یگوشه از یاشک

 !ندارم را برادرش اقتیل بود گفته من به خوردیم بهم من از حالش بود گفته من به گدا بود گفته من به .دیترکیم

 !نداشت خبر و بود کرده تمام مرا امشب نیهم او .زد یچنگ شیموها به و داد قورت را دهانش آب

 :ناله به هیشب ییصدا د،یرس گوشم به اشگرفته و نادم یصدا که رفتم در طرف به آهسته .آمد باال یسخت به نفسم

 ...!جانا_

 عجله با و گرفت را دستم دو نیآست و آمد طرفم به عجله با .شد بلند قم_ههق یصدا دمیشن دهانش از را اسمم تا

 :گفت

 .کنم ناراحتت بلدم فقط که رمیبم یاله ،جانا کردم غلط... دیببخش...دیببخش_

 حساب آدم را اشخانواده ٰ  یحت که مغرور یرعلیام رم؟یبم گفتیم من بخاطر .شدم شوکه شیهاحرف دنیشن از

 کند؟ینم

 :گفت غصه و رنج با و زد زل صورتم به ینگران با

 به تف خوردم یشکر هی من جانا نکن هیگر .ینش تیاذ تا کنمیم گم گورمو نجایا از من اصالً دیببخش .نکن هیگر_

 .روزگارم

 صورتم خواست و آمد باال دستانش قراریب و کالفه .کنم هیگر یشتریب شدت با شد باعث که بود شیهاحرف دانمینم

 .دیکوب صورتش به محکم و آورد باال قدرت با را شیهادست و شد مانیپش راه یمهین که ردیبگ قاب را

 به شیهادست با دوباره .بود خون یکاسه چشمانش و زدیم یرگیت به پوستش .شد گرد چشمانم و خوردم کهی

 :دیکش داد و دیکوب صورتش

 .نکن هیگر .یادیز سرشونم از تو. تو نه نداره رو تو اقتیل ریسم .بود مفت زر گفتم یهرچ جانا کردم غلط_

 :گفتم لکنت با

 ...یعل...ریام_
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، یزدیم حرفارو نیا یبود من یجا اگه توئم یلعنت ستین خودم دست دِ دیببخش کردم؟ ناراحتت .جانا نکن هیگر_

 نه؟ ای کنم آروم و یکوفت دردِ نیا یجور هی دیبا

 با و گرفتم را دستش دو آرنج شده، خشک .زد یفیخف ینعره خشم از و دیکوب صورتش یتو یشتریب شدت با دوباره

 :گفتم ترس

 رمیم راه روانت رو امیم اشهمه بود من ریتقص اصالً رمیم باشه گفتم  .نکن تروخدا یکنیم داریب روه هم االن_

 آخه؟ یزنیم سرت تو چرا .یندار اموحوصله دونمیم یوقت

 آب .کرد نگاهم و آورد باال را سرش صدایب و زد پلک .بودم کرده حلقه شیبازوها دور که بود میهادست یرو نگاهش

 شیبازوها از آهسته را دستانم .شد بلند قشیعم یهانفس یصدا که دمیلرز یکم و دادم قورت یسخت به را دهانم

 .دیکش آه که برداشتم

 :گفت آرام

 ...کن پاک اشکاتو_

 :گفتم خودش مثل

 نامرد؟ یاریم در اشکمو خودت بعد زنمیم شتیآت یکن هیگر گهید بار هی اگه یگیم خودت_

 !ببخش تو .خوردم شکر من_

 :گفتم ناباور و شدند گشاد رتیح فرط از چشمانم

 !یرعلیام_

 از داشت .خوردم شکر گفتیم من به داشت اش،اندازه از شیب غرور با کبکبه و دبدبه آن با او! خب بود سخت باورش

 !داداششزن از! من از.کردیم یخواه معذرت من

 :گفت اشقلدرانه و قد لحن همان با دارش،خش یصدا با

 .نکن صدام گفتم_

 :دمیکش یکشدار پوف

 ؟یستین بردار دست نکنم؟ صدات تمیموقع نیا تو_

 !نه_

 خوبه؟ یهو کنم؟ صدات یچ_
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 :رفت باال لبش یگوشه

 !نکن صدام اصالً_

 :کردم یاخم و شد جمع لبخندم

 آخه؟ تو یدار من با یکشتگ پدر چه_

 !نکن بحث من با انقدر چشم بگو یشنویم یهرچ_

 :گفتم تمسخر با

 !زرشک_

 :کرد زیر چشم

 ؟یاریم در منو یادا_

 :دمیخند

 !یاوردین در اشکمو و ینکرد بارم گهید زیچ هی تا برم گهید من_

 :کرد نگاه چشمانم به قیعم و دیکش آه

 !یدیشن امشب که و یهرچ کن فراموش_

 .کنمیم یسع_

 :گفت تحکم با و کرد اخم

 !زود االی کن فراموش_

 :مگفت یحرص و دمیکوب مغزم به دست با

 !فرمودند امر قلدر اعظمِ یرعلیام ینیبینم مگه رونیب زیبر یدیشن و یدید که یهرچ باش زود االی_

 :شد یبرزخ چشمانش

 چشم رنگی؟ یکرد مسخره منو_

 :کرد زمزمه و میهاخنده یپِ رفت حواسش که زدم یاقهقهه سرخوشانه

 .بخند شهیهم_

 :داد ادامه که شد جمع میهاخنده ناخودآگاه
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 هی کن جمع حواستو .حرفاست نیا از تررحمیب ایدن! هیگر ریز یبزن یزرت شد یهرچ که نباشه مشکت دم اشکت_

 ! خودتو کن یقو کم

 :گفتم اریاختیب و زدم یحیمل لبخند شد، ریسراز دلم به یبیعج و نیریش حس شیهاحرف از

 !چشم_

 :گفت یشوخ با و فرستاد رونیب را نفسش کالفه .شدند روشن شیهاستاره و زد یبرق چشمانش

 نیا از شتریب گهید برو! شد کوفتم بودم خورده که هم یقاشق هی همون که یزد نق انقدر .ها یبد شام به یخواست_

 !شهیم خورد اعصابم داره کم_کم که نکن معطل

 !ها یاریم در اشکمو خودت هربار! زدم؟ نق من_

 :شد قطع نفسم که کرد نگاهم یجور کی

 .رونیب برو_

 !بابا رفتم من! شد یجن نیا باز خدا ای_

 تمیر یبدجور که دمیکوب قلبم یرو محکم یضربه چند با و دادم قورت را امیمصنوع لبخند رفتم رونیب که اتاق از

 بزرگ یخدا بودم؟ ناتوان آنقدر یتیشخص دو یوانهِید گستاخِ مجهولِ مردِ نیا مقابل در چرا من ایخدا! بود گرفته

 !کن کمکم

 به بدو_بدو و گذاشتم سرم یرو را شالم ریسم یخال یجا دنید با .گشودم چشم زدهوحشت هوار، و داد یصدا با

 .ستادمیا آشپزخانه چارچوپ انیمو  رفتم نیپائ طبقه

 :دیکش داد اشیشانیپ یبرآمده رگ و اششده سرخ صورت آن با یرعلیام

 .کنمیم کاریچ نبود میحال بودم مست گمیمر، یسم یهست ینفهم زبون عجب_

 :گفت یفیضع یصدا با مادرجون

 ؟یکن بدبختمون یخوایم بازم .کنمینم حاللت یکوفت اون سراغ یرفت بازم بفهمم بخدا .یرعلیام بده مرگم خدا_

 !کبوده صورتش امبچه کنه؟یم بلند برادرش رو دست آدم ؟یآورد برادرت روز به چه یدید

 :دیغر لب ریز و شد جمع صورتش د،یکش صورتش یهایکبود به یدست ریسم

 !احمق یروان_

 .ستادیا انشانیم مادرجون که ببرد ورشی ریسم سمت به خواست یرعلیام



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

535 
 

 .ببرم خیب تا خیب گردنتو یچ همه رو ببندم چشم نکن یکار، یعصابم رو ناجور هایتازگ ریسم بفهم دهنتو حرف_

 ...!برو راه من ی ِمونده وا مخ رو کم

 :دینال مادرجون

 حاللتون رمویش یعل یوهلل به دینکرد اگر! چیه که دیکرد یآشت و دیکرد تموم دعوارو نیا اگه...جفتتونم با_

 !دارن یناسازگار سر باهم پسرام که خدا درگاه به کردم یگناه چه من آخه! کنمینم

 :دیکش داد ریسم

 سر حرصشو بود مرگش چه آقا ستین معلوم! کنهیم بلند من رو دست شده پرو ینجوریا یگینم نیا به یچیه دِ_

 !بودنش مست گردن ندازهیم کرده یخال من

 :زد یزهردار پوزخندِ و انداخت ینگاه مین مادرجون به .نشست یصندل یرو و زد یپوزخند یرعلیام

 خشکو؟ رِیش ؟ینکن حاللم یخوایم ویچ یداد خشک ریش من به تو_

 االی دیکن یآشت .خوردم دل خون شدنت بزرگ واسه! گردنت به دارم حق...کردم بزرگت ستم؟ی هستم،ن که مادرت_

 کنه؟یم دعوا برادرش با برادر مگه آخه. زود

 :گفت یعصب و دهیکش تمسخر با یرعلیام

 !جون ننه_

 !تروخدا نیبب دارم پسر خوشه دلم! یرعلیام_

 :گفت لب ریز و خورد شده خشک من به نگاهش که چرخاند را سرش و زد یشخندین ریسم

 ...جانا_

 حالت به و کرد زیر چشم ریسم که کردم گم را میپا و دست .کرد نگاهم و برگشت نور سرعت به یرعلیام

 :دیپرس یامشکوکانه

 جانا؟ بود مست یرعلیام شب،ید_

 که انگار .آورده سرم به ییبال چه شبید که انگار نه انگار و بود یحس هر از یخال .زدم زل یرعلیام چشمان به

 هیگر نزنم، شیصدا گفت من به دیکش آغوش در مرا او بردم شام شیبرا .بود یرعلیام یجا به یگرید کس شبید

 !خوردم شکر گفت من به بعدش اما ندارم را برادرش اقتیل است، متنفر من از گفت! نکنم

 :کردم باز لب

 !بود مست امیلیخ...بود مست_
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 .شد کج یزهرخند به یرعلیام لب

 حق گهید .هیخبر یکرد فکر میدیخند بهت دوبار! کنه حیتوج شبتوید زشت کارِ تونهینم زیچ چیه یباش مستم_

 .دستت از میندار تیامن ما...نجایا یایب یش بلند لیپات و مست یندار

 :دیکش ادیفر و دیکوب زیم یرو مشت با یرعلیام

 ؟یعوض یکهِیمرت کنم اتخفه نجایهم ای یشیم خفه_

 !ختیر دلم...رفتم عقب به یقدم

 :گفت و آمد سمتم است پس هوا دید که رمیسم

 مست دمیم قول گهید واال حضرت خوامیم عذر شما از من! میشد طلبکار هم یزیچ هی نکهیا مثل..جانا میبر_

 !ارمیب در یباز یوحش ترکم کنمیم یسع! نزنم کتکت یشدن

 مادرجون .شکستند و افتادن کیسرام یرو یبد یصدا با ظروف و ظرف همه و دیکش را زیم یرو یسفره یرعلیام

 همراه و شد دمر زیم و زیم یرو دیکوب پا با یرعلیام .گذاشت دهانش یرو را دستانش و دیکش یخراش گوش غیج

 مقابل درست! بودم مُرده من! نبودم من...من و کرد نگاهش دهیپر یرو و رنگ با ریسم...دیکش ادیفر یرعلیام، زیم

 ن بود.شد خفه حال در ادیز خشم از که یمرد! مرد نیا

 امشانه به اششانه شدنش رد موقع و داد سُر چشمانم به را اشیبرزخ نگاه.آمد در سمت به و دیپر شیجا از یرعلیام

 .گرفت را نفسم و خورد

 .میرفت اتاق به ریسم با و شد دهیکش دستم .شدم رهیخ رفتنش به نگاهم با

 :گفت و داد تکان میبرا دیتهد نشانه به را دستش که کردم نگاهش ترس با

 یرعلیام االن؟ یخوشحال! کنم فراموش و شبید یاتفاقا همه که.نباشه روت چشمم شهینم باعث اتفاق همه نیا_

 .دایپ نا سرش اون که ارمیب در ازت یپدر هی زمیعز یخوند کور کنم؟یم فراموش رو تو من کرده ناکارم زده

 .دیکوب واروانهید قلبم و شد خشک دهانم آب

 تو با نفهمم و نکنم اشچارهیب ه،تایک بفهمم.بود داده اس من ناموس به شبید که یاهشمار اون کنمیم یریگیپ_

 !یکرد سرم پشت ییغلطا چه نفهمم اگه ترمکم سگ از. ستمین بردار دست داشته کاریچ

 !نیهم...امشده بدبخت.نشستم تخت یرو حال یب جا همان و رفت تاراج به ستادنیا یبرا توانم نیآخر

 :دیغر بود اشیگوش یرو نگاهش که یدرحال و برداشت را کتش و فیک
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 یچطور صورت نیا با موندم فقط. کنم روشن و فتیتکل تا امیب کن صبر! هاینذاشت ،یگذاشت رونیب خونه از پاتو_

 یدرست واسمون یبساط و بند چه نیبب یرعلیام کنه لعنتت خدا! بره ناکس و کس هر جلو آبروم تا شرکت برم

 !نجاستیا یبزن و تهش یبزن سرشو شده چش دنمینم حاال شدینم داشیپ خونه سال تا سال نگاه رو کهیمرت! یکرد

 :گفت لب ریز.زد یلبخند و رفت باال شیابرو که دید چه اشیگوش یتو دانمینم

 !سوخته پدر_

 :کرد امحواله را سردش نگاه سپس

 .شناسمتیم خوب که نزن یمردگ موش به خودتو_

 :کردم زمزمه.شد خارج اتاق از آهسته یهاقدم با و زد یپوزخند

 اقتیل یکنیم ثابت هات یگریوحش با تو سوخت حالت به دلم داشتم مرض شبید اصالً! ییتو یعوض یکهیمرت_

 جونم نثار روز و شب که یخورد و یکتک همون بود؟ چطور مزش.شده خنک دلم زد کتکت شد خوب اصالً.یندار

 !یوحش اَلدنگِ!یکنیم

 دادمیم یدلدار را خودم اما داشتم را رازم شدن برمال ترس هرچند.رفتم نیپائ طبقه به و زدم آب را صورتم و دست

 :گفتمیم دلم یتو مدام و

 !باش آروم! فهمهینم یچیه ریسم_

 نگاهش کالفه یرعلیام و کردیم حتینص را یرعلیام داشت مادرجون.بودند نشسته ییرایپذ یتو مادرجون و یرعلیام

 .کردیم

 .ماند نصفه حرفشان آمدنم با

 :دیپرس و کرد من به رو مادرجون و زد زل کنارش پنجره به قبل از ترکالفه یرعلیام.دوختم چشم یرعلیام به قراریب

 رفت؟ ریسم_

 :گرفتم یرعلیام از چشم یسخت به

 .آره_

 :دیکش یآه

 برات رمیبم آخ! نزد لب هم صبحونه به ٰ  یحت چارهیب امبچه.دیکرد گرمیج به خون.آخه شماها دست از کنم کاریچ_

 !بود شده کبود یچطور صورتش! مادر
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 اشکال خوردمیم کتک ریسم دست از که ها وقتآن .کردم نگاه مادرجون به نفرت با من و شد مشت یرعلیام دست

 !بکشد را خودش خواستیم بود خورده چک چهارتا ریسم که حال نداشت،

 :گفت غصه با

 ...سرم رهیخ دختره از نمیا افتادن هم جون به که پسرام از نیا_

 را اشهیتک موشکفانه یرعلیام.کرد نگاه یرعلیام به ترس با و خورد را حرف دیگویم چه باشد افتاده ادشی تازه انگار

 :انداخت شیابروها انیم یاخم و شد لیمتما مادرجون طرف به و گرفت کاناپه از

 ه؟یچ منظورت_

 مشت دستانم.هم دست در دست محمد و مهسا...برگشتم.آمد کفش توق و تق یصدا لحظه همان.شد یخال دلم ته

 .گرفت فرا لرز را تنم بند بند و شد

 را زدیم زیآم دیتهد یهاحرف و بود شده مزاحمم محمد و دنبالم و بود آمده که یروز.شناختیم را محمد یرعلیام

 !است سابقم خاستگار بودم گفته او به من.دیرس حسابش به و دیشن

 :گفت حرص با مهسا

 .باشه داشته آرامش خونه نیا تو تونهینم املحظه هی آدم خونه؟ نیا تو خبره چه...دعوا که بازم یصبح اول_

 :دیدرخش چشمانش خورد، یرعلیام به که نگاهش

 !شمیم مطلع زیچ همه از نفر نیآخر من شهیهم د؟ینکرد خبرم چرا ؟یاومد یکِ تو! داداش_

 محمد و مهسا به تفاوت یب و گرفت باال را سرش .کنم نگاه را العملش و عکس تا کردم نگاه یرعلیام به زدهوحشت

 یاهیس چشمانم .خورد جا محمد دنید با و گرفت بر در را صورتش تمام خون هیثان از یکسر در...دوخت چشم

 .نیزم نخورم تا گرفتم کاناپه دست به را دستم...رفت

 :گفت هولزده و دیپر مادرجون رخ از رنگ

 ...هاینش یعصبان...زمیعز زهیچ...نیا...پسرم_

 :گفت و دیپر مادرجون حرف وسط تمام ییپرو با مهسا

 !داداشم به کنم یمعرف و شوهرم من بذار_

 :دیکش داد وجودش تمام با یرعلیام .شد یرعلیام چشم تو چشم و زد یامسخره لبخند محمد

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا...کثافت نیا شوهرم؟ تو؟ یزد زر یچ_
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 :گفت دستپاچه مادرجون .گرفت خون رنگ نگاهش امدهیپر رنگ صورت دنید با...کرد نگاه من به یفور و

 نیا با یمکیقا دهیدر چشم یِمهسا.یکنیم سکته االن بخدا باش آروم مادر زِیعز.یرعلیام میریتقص یب ما بخدا_

 !کرده ازدواج

 !دیبزن حرف یطورنیا شوهرم با دمینم اجازه_

 به را خودش قدم دو با.دیکشیم نفس زور به و بود کرده باد گردنش و قهیشق رگ.بود جنون به رو ییگو یرعلیام

 :دیکش عربده مهسا صورت یتو و رساند محمد و مهسا

 مهسا؟ یکرد یغلط چه_

 گفت خونسردانه محمد.باخت را خودش و دیلرز مهسا یهاشانه

 ...یِآقا_

 :دیکش ادیفر یرعلیام

 و دیسیوا فقط.دمیم نشونتون هاکثافت .وونیح یِعوض برات دارم رقمه بد که ببند دهنتو چاک و شوخفه یکی تو_

 .دیکن تماشا

 به معترضانه مهسا.افتاد نیزم یرو کثافت محمد که بود محکم قدرآن اشتنه.رفت باال طبقه به و زد محمد به ی ِتنه

 :شد رهیخ مادرجون

 .نداره ادب و شعور ذره هی! پروردت دست نمیا ایب_

 .کردم بغض...بردم من یدید یعنی...زد یشخندین میرو به محمد! کند بلند نیزم یرو از را محمد تا شد خم یفور و

 !شوم خراب یرعلیام یجلو خواستمینم

 و گرفت محکم را میبازو یرعلیام ناگهان و شد باز یرعلیام اتاق در که بروم اتاقم سمت به خواستم.رفتم باال طبقه به

 .کرد پرتم اتاق یسو به و دیکش

 .کردم نگاه یرعلیام به ترس با و دیکوب یشتریب شدت با قلبم

 میجلو.زدم چنگ را شالم گوشه دست با و دادم قورت را دهانم آب.شد کمینزد بارشخون چشمان با و بست را در

 .شد رهیخ چشمانم به و ستادیا

 صورتم به که کرد فوت یعصب را نفسش.انداختم نیپائ را سرم نیهم یبرا نداشتم را چشمانش به کردن نگاه یرو

 .خورد

 !بودم مست من و شدیم بلند حرارت شیهانفس از



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

540 
 

 :گفت خونسرد

 خب؟_

 ...یریتقص من بقرآن_

 :دیکش داد

 تو یخاک چه نمیبب بنال! نیبچ ٰ  یکبر ٰ  یصغر من واسه کم و ارین گوتغودر و فیکث زبون به و نقرآ اسمِ_

 یکهیمرت نیا بگو و کن باز دهن .اومده من بدخت و خام خواهر سر بر یخاک چه بگو و کن باز دهن .شده سرمون

 که بگو و کن باز دهن داره؟ کاریچ من خواهر با خواد؟یم یچ نجایا کثافتت خاستگار خواد؟یم یچ نجایا یعوض

 .بوده تو خاستگار که شده یمرد زنِ من یسادهِ خواهرِ که ستین تو ریتقص! ستین تو ریتقص

 :دیکش نعره صورتم یتو

 باز دهن نمون الل! نجایا ومدهین انتقام خاطر واس یعوض اون.اشتباهه دهیرس عقلم به یهرچ بگو و کن باز دهن_

 .کن

 !احمق یجانا !فیضع یجانا...ختیر بهم شتریب را عصابم اشک یگرم و لرزبد تنم ادشیفر یصدا از

 :دیکش یخراشگوش ادیفر و افتاد اشکم به چشمش

 احمق؟ یکنیم هیگر چرا! نکن هیگر گفتم بهت شبید .بزن حرف نکن هیگر! بزن حرف_

 :گفتم و نشست چشمم در اشک

 !کنهیم سوءاستفاده مهسا از داره من کردن تیاذ یبرا...سابقمه نامزد_

 .کرد نگاهم خوردهکهی و شد خاموش چشمانش برق

 ! کنهیم دمیتهد_

 :رفت ینابود به رو شیصدا.آورد هجوم چشمانش به و رفت شیهالب از خون

 ؟یزد یزر چه ؟یگفت یچ_

 .گرفتم گاز را لبم محکم و دیجوش دوباره اشکم چشمه

 جانا؟ یداد بیفر مارو همه ؟یداشت نامزد قبالً تو_

 :شد فیضع شیصدا و گذاشت شیگلو یبرآمدگ یرو را دستش

 ؟یفهمیم ؟یگیم یدار یچ یفهمیم_
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 :شد براق چشمانم یتو و کرد بلند سر

 ؟یداد بیفر و هممون ؟یگفت دروغ امونهمه به مدت همه نیا_

 :زدم لب زحمت به

 ....رعیام_

 :دیکش داد خشم با

 .شوخفه بهت لعنت شو،خفه_

 :شد ریسراز هم من کام به شایتلخ و یتلخ از بود پر لحنش.هیگر ریز زدم و شدم الل

 ؟یداد یباز و هممون االن یعنی_

 :دیبر نفسش

 خونه نیا یتو گذاشته پا تو بخاطر کفتار الشخورِ اون ؟یفهمیم شهیم خراب داره تو بخاطر خواهرم یزندگ_

 ؟یدار وجدان اصالً تو ؟یبزن ینفهم به و خودت یخوایم ای یفهمیم ؟یفهمیم

 یسخت به را دهانم آب و خورد صورتم به داغش نفس.برد صورتم کینزد را سرش.کرد نگاهم جان مهین...رمق یب

 :گفتم درد با.دادم قورت

 !منه رهیتقص زیچ همه_

 !روته جلو که یمن نیا ٰ  یحت.توئه ریتقص زیچ همه_

 :گفتم و گرفت دلم.کردم نگاه اشزدهخی چشمان یتو و شد حبس امنهیس در نفس

 لعنت خودمو صدبار یروز سنگم؟ از من یکرد فکر! خواستمینم قسم بخدا .شهینجوریا خواستمینم_

 !ترسمیم من.کنهیم دمیتهد! ستین بند ییجا به دستم.شدم خفه درد وجدان از صدبار یروز.فرستادم

 :دیکش آتش به را وجودم کرد نگاهم

 .ینداشت چشم اصالً کاش...یبود کور کاش_

 اشکله پس را شیصدا .رفت باال تلخش لحن از قلبم ضربان ناخودآگاه.نداشت صحبتمان به یمعن چیه حرفش

 :کرد غرش خورده، زخم ریش کی مانند و انداخت

 ؟یلعنت شدهیچ االن یدونیم_

 :انداختم نیپائ را سرم
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 !دونمیم_

 .بخوره یاضاف شکر نکنه هوس که سرجاش شونمیم و یعوض اون من_

 :دیکوب اشنهیس یقفسهِ به دست کف با و شد سرخ تیعصبان از

 !کنه دیتهد ناموسمو ادیب نجس اون بذارم که نشدم رتیغیب انقدر هنوز_

 رفت؟یم قنج دلم تهِ دادیب و داد همه نیا وسط ستین مسخره! بودم او ناموس من

 :فشردم بهم را لرزانم یزانوها

 .تروخدا بفهمه، یزیچ ریسم دینبا_

 :دیغر.شود منفجر است ممکن هرآن که دارد وجود یساعت بمب چشمانش پشت کردم احساس

 !یکرد ازدواج باهاش پول بخاطر که یلعنت توئه ؟یعاشقش یلیخ کنه؟ ولت ینگران بفهمه؟ یخواینم چرا_

 :دیکش داد و رفت در سمت به.کردم نگاهش شده مات و ختیر قلبم

 .  زویچ همه...جانا زویچ همه! بگم ریسم به و زیچ همه تا میریم_

 :دمینال و گرفتم را رهنشیپ نیپائ توانم تمام با.کندیم پرواز شیجا از دارد قلبم کردم احساس و شد سست بدنم

 من ریتقص بخدا .کشهیم منو بفهمه اگه! بفهمه یزیچ دینبا ریسم .شمیم نابود یبگ اگه...نگو بهش یزیچ تروخدا_

 !ستین

 .را احساسم یهارگیمو تمام کرد پاره که تند آنقدر.کرد نگاهم تند و برگشت

 :گفت نفرت با و دیخند یعصب

 خب آره! زهینر بهم تونیزندگ و بفهمه بفهمه؟ یستین حاضر که یدار دوسش انقدر ؟یدار دوستش انقدر یعنی_

 شبید نکهیا وجود با! یدار دوسش بازم یشد زنش اسکاناس کهیت تا چهار بخاطر نکهیا وجود با! یدار دوسش یلیخ

 !نخوره بهم قشنگتون یزندگ یخواینم که یدار دوسش بازم ،یخواینم و ریسم یگفت بهم

 کند؟یم یفکر چهم براجع حاال شدم؟ ریسم زن پول بخاطرِ من بود دهیفهم کجا از یرعلیام

 بغضم شک یب زدمیم حرف یگرید ی کلمه اگر...کردیم امخفه داشت بغضم.نشستم وارید گوشه حالیب و سست

 ! شدیم پاره میگلو همراهش و دیترکیم

 :کردم زمزمه حال نیا با.دوختم سوخته یاقهوه یهاکیسرام به را نگاهم
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 مامانت دست سفته و چک یکل کردم، ازدواج باهاش پول بخاطر آره.نداشتم دوست و ریسم چوقتیه من...ندارم_

 هاموسفته مامانت تهشم، ارهیب سرم ییبال چه ستین معلوم دستش ریز وفتمیم شمیم نابود بفهمه ریسم اگه.دارم

 !زندون گوشه وفتمیم و اجرا ذارهیم

 مردمک.دیآیم فرود یادیز شدت با سرش یرو شودیم آوار سخت و سفت چکش کی همانند قت،یحق انگار

 .کرد نگاهم ناباور و خورد یسخت تکان چشمانش

 :دانمینم...زهرخند هم دیشا...شخندین ای...زد پوزخند

 آره؟ د؟یدیم بیفر و ریسم د؟یکنیم دیدار یغلط چه ها شما_

 :گفتم یعصب و دوختم صورتش به را فروغم یب نگاه

 .نداشتم یاچاره من بیفر نگو انقدر_

 و گرفت خود به انزجار رنگ نگاهش و داد تکان راست و چپ به را سرش.رفت عقب به یقدم و کرد نگاهم زدهرتیح

 :گفت ممکن، لحن نیترچندش با

 !احمق من.شناسمتینم یدار فرق نایا یهمه با تو کردمیم فکر که یاحمق منِ! شناسمتینم من...ناسمتشینم_

 !گرگ عده هی دست یافتاد که یابره کردم فکر !خر من

 :شد کج تمسخر با دهانش و گرفت را نگاهش

 !یبود ترگرگ اشونهمه از تو نگو_

 :دیچرخ اتاق دور تا دور بارش،رتیح نگاه

 که درک به تو اومد؟ دلتون چطور د؟یبمال رهیش و ریسم سر دیتونست چطور!مادرجون تو، ر،یپول،سم چک، سفته،_

 کنه؟ یکار نیهمچ پسرش با تونست یچطور اون چرا؟ مادرجون .شده رو واسم خوب ذاتت

 :گفتم یفیضع یصدا با و شدند بسته اریاخت یب چشمانم

 !داشتم ناکزد قبالً دیفهم فقط هیک نامزدم دونستینم.زد کتکم مرگ حد تا داشتم نامزد دیفهم یوقت ریسم_

 کنه؟یم رحم من به یچطور کشت اشوبچه که یکس ؟یبگ بهش یخوایم ویچ .کشت و بچمون

 هم با را همه هم نآ شوک، همه نیا توان انگار.کرد نگاهم شده خشک و گذاشت کنارش یوارید کمد یرو را دستش

 !نداشت جاکی و

 :کرد امیعصب شیصدا



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

544 
 

 اون گول من که نکن نگاه من یچشما تو ؟یکنیم نگام هیچ! یکنیم یینما مظلوم یدار هه هه هه! یگیم دروغ_

 !نکن نگاه .خورمینم سگتو پدر یچشما اون حرفاتو

 :دمیغر حرص با و ستادمیا شیرو به رو درست رفتم، سمتش به و دمیپر میجا از...شدم زهر...شدم تند

 دوستت ریسم گفت .داد و شنهادیپ نیا بهم مادرت ریسم با ازدواج از قبل! بگم که ندارم یدروغ...گمینم دروغ_

 ها شما به چه و من. زندان بره مامانت دمینم اجازه منم و کن ازدواج باهاش .نمیبب پسرمو یخوشحال خوامیم .داره

 اون از مامانت شد،ینم شیحال! نه! نه! نه گفتم ریسم به! دیخوریم یونیع شام شب هر و دیکنیم یزندگ قصر تو که

 !کنم قبول بودم مجبور شده که مادرمم نجات بخاطرِ نداشتم یاچاره .بدتر

 !شود ساکت دردش تا دیکشیم یقیعم و تند یهانفس.شود منفجر بود ممکن لحظه هر

 از رمق دستش، فشار.داد فشارد و گرفت قدرت با را میبازو.کرد وحشت از پر را قلبم شد ساطع چشمانش از که یبرق

 .شد رهیخ صورتم یتو یوحشتناک اخم با و یوارید کمد به چسباندتم.برد تنم

 :گفت لب به پوزخند

 گهید چون! یندار دوست و ریسم که درک به! درک به بره یگفت که ییپرتا و چرت یهمه! درک به نایا همه_

 اشوجنازه کُشمیم و شرفیب سگِ اون .یکن نابود و خواهرم یزندگ دمینم اجازه اما.یندار ارزش واسم یاذره

 !یزد همه یزندگ به یگند چه شه تیحال که دوشت رو ندازمیم

 :گفت یحرص پر یصدا با.دوختم صورتش به را جانم مهین نگاه

 نمیبیم یول! بگه ریسم به رو هیقض زیچ همه یب غزاله نذارم که اومدم لوح سادهِ منِ نجام؟یا یچ واسه یدون.یم_

 گذاشتم گریج رو دندون ،یکرد ازدواج باهاش پول بخاطر گفت من به غزاله! لوحم ساده چه ینیبیم. یندار اقتیل

 یول نداره یاشکال باشه داده بیفر داداشمو گفتم.نخوره بهم ریسم و تو یکوفت یزندگ بلکه نزدم حرف کام تا الم

 غزاله تا گرفتم خون خفه موندم ساکت یهِ.زمینر بهم و شونیزندگ شرفیب سگِ هی بخاطرِ بذار! داره دوسش حتماً

 یچ یشنویم.نشه خراب تونیزندگ تا رسوندم و خودم بدو بدو لوح سادهِ من باز.دهیم لو و زیچ همه رهیم گفت

 .یندار اقتیل نمیبیم یول! نشه گم،خرابیم

 :دیکش عربده اشیشانیپ یبرآمده رگ و سرخ صورت آن با

 .یندار اقتیل_

 .کندیم نابود را ام ایدن...چیه که را قلبم حرفش.گرفت فاصله من از و برداشت بازوام یرو از را دستش .دمیلرز

 !شد مامت ،یشنویم! جانا شد تمام! یخوردگ سر طعم دنیچش از.دیلرز امچانه

 بزنم؟ پا و دست کثافت نیا یتو که یدیآفر مرا چه یبرا ایخدا...ندارند نا میپاها
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 :دیکش امشده فیتضع عصاب رخ به را خونسردش لحن

 بشم؟ خواهرم یزندگ الیخیب که یدار ارزش واسم انقدر یکنیم فکر_

 :کرد نگاهم زیآم ریتحق

 !زرشک تو؟ تو؟ بچسبم؟ رو تو و بشم خواهرم یزندگ الیخیب_

 .بشکند بار نیهزارم یبرا قلبم که گفت یجور را تو.گفت ریتحق با را تو.گفت تمام یرحم یب با.گفت کشدار را تو

 :گفتم یلرزان یصدا با و کردم باز هم از را امشده خشک یها لب

 بفهمه مهسا بدون نویا یول .دلمه تو که هیترس از بهتر رفتن زندان...نه ای بفهمه ریسم .ستین مهم یچیه گهید_

 !داره دوسش چقدر که یدونینم شهیم نابود اشیدن

 تمام وسوسه و شدم طانیش هم باز !هستم کندیم ظاهرش حفظ یبرا که یتالش متوجه .ستادمیا اشنهیس به نهیس

 شست انگشت با باخت رنگ که نگاهش.گذاشتم شیگلو بکیس یرو و آوردم باال را دستم.آورد در ریتسخ به را جانم

 .کردم نوازش را شیگلو بکیس

 :شد بسته چشمانم

 .ندارم و یچیه اقتیل من...یگیم راست_

 ! سوزاندیم را دامنم داشت آتشش که ییگلو.کردم جدا شیگلو بکیس از یسخت به را داغم انگشت

 گره امنهیس یتو نفس .آغوشش یتو شدم پرت و شد دهیکش خشونت با دستم که برگشتم و دمیچرخ پا پاشنه یرو

 .دیچسب داغش ی نهیس به سرم و

 :زد داد و داد فشارم محکم

 !یندار ویچیه اقتیل تو...یندار اقتیل_

 :کردم پنهان ادمیفر پشت را بغضم

 اقتیل یگفت که امروز مثل شب،ید مثل! یریگیم بغل چرا و اقتیلیب منِ ؟یکنیم بغلم چرا.نکن بغلم پس_

 چرا؟ ،یرعلیام چرا.ندارم

 همانند بود، داغ بدنش.دوختم نشیغمگ نگاه به را نگاهم و گرفتم باال را سرم گذاشتم، اشنهیس یرو را امچانه

 !آجر یکوره

 :زد لب
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 ...رونیب برو_

 .است آرام شیصدا

 رفتمیم کجا.بود امینیب یتو عطرش یبو.کردیم زق_زق و بود داغ تنم تمام.آمدم رونیب آغوشش از و دیبر نفسم

 من؟

 :داشت خش میصدا

 !رهیبم خودش دردِ به بذار! نکن بغل و اقتیلیب نیا گهید_

 !شومیم محو .شومیم گم یزدن بهم چشم کی یتو و

 .گرفتم را نساء شماره بالفاصله

 بله؟_

 :کردم پنهان ها بالشت انیم را سرم و زدم هق درد با

 .تونمینم گهید نساء دمیم جون دارم_

 :شد نگران شیصدا

 جانا؟ شدهیچ_

 :گفتم زحمت به

 دارم! کُشهیم منو داره دارم؟ نگه امنهیس تو و عشق نیا تونمیم چقدر تا گهید.شهیم کنده داره جاش از قلبم_

 !ترکمیم

 :دیکش یآه

 !یکن فراموشش نهیا راهش تنها.جانا بگم یچ_

 :گفتم درد با

 .کنم فراموشش تونمینم_

 ؟یتونینم ای یکن فراموشش یخواینم_

 توانستم؟ینم ای خواستمینم.شدم ساکت

 قُلدر؟ و مغرور مردِ آن کرد؟ فراموش شدیم مگر را یرعلیام
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .ترهسخت مرگم از کردنش فراموش_

 !دیبا! یکن فراموشش دیبا باشه مرگم تهش اگه ٰ  یحت_

 !نپاش نمک زخمم یرو...نگو نساء.شد شتریب و شتریب قلبم درد

 :گفتم تنها

 .نجایا ایب فردا نساء_

 !نشود دیام نا دمیام نیا از شتریب گرید تا .نزد یحرف گرید تا کردم قطع را تلفن و

 فرا را وجودم کل ترس و شد گرد چشمانم میرو به رو صحنه دنید با.دمیکش کنار را پرده و رفتم پنجره سمت به

 رعشه را تنم تمام.بردتشیم اطیح در سمت به کشان کشان و بود گرفته زور با را محمد دست یرعلیام.گرفت

 نشسته آشپزخانه یتو که خورد ریسم به نگاهم تا.رفتم نیپائ به ترتمام هرچه سرعت با و کردم تن را پالتوام.برداشت

 از بشود حضورم متوجه ریسم بگذارم آنکه بدون بود؟ آمده زود آنقدر چرا یلعنت.شد سست میپاها نوشد،یم یچا و

 .شدم خارج خانه

 .شد شتریب ترسم...نبود محمد و یرعلیام از یخبر و بود باز اطیح در

 لرزان یپاها با .دیکشیم عربده سرش و بود کرده خفت نشیماش کنار را محمد یرعلیام...رفتم رونیب اطیح از

 .شدم کشانینزد

 هه ؟یبش صاحبش یچهارچنگول و راحت پدر سگ کفتارِ توئه که آوردم؟ راه سر از خواهرمو که ؟یکرد فکر یچ تو_

 .دیبش رد من نعش رو از نکهیا مگه! یدییچا

 :گفت خونسرد محمد

 .میخوشبخت مهسا منو یول_

 :گفتم لرزان

 .کن ولش تروخدا یرعلیام_

 :گفت ییایحیب با و زد یبرق چشمانش محمد.سمتم دنیچرخ شانیدو هر

 یخوشبخت م؟یدار دوست گرویهمد مهسا منو فهمهینم چرا! کن ساکت و برادرشوهرت نیا ایب. خانم جانا به به_

 !ستین مهم براش اصالً خواهرش
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 وار التماس و گرفتم را بود هوا یتو که را مشتش قدرتم تمام با و...آمد باال و شد مشت دستانش برگشت، یرعلیام

 :گفتم

 .یکنیم خبر وه رهم االن نکن پابه شر تروخدا یرعلیام_

 به جا شیگلو بیس...او به حدم از شیب یکینزد و بود شده حلقه مچش دور که دستم به شد زوم چشمانش یرعلیام

 .برداشتم مچش دور از را دستم و دادم قورت مشقت با را دهانم آب.فرستاد رونیب آرام را نفسش...هم بعد و شد جا

 :گفت محمد

 !ستین بدهکار گوشش میکنیم خوشبخت خواهرشو میگیم زنمون برادر نیا به هرچقدر_

 کن؟ فراموشش گفتیم کل عقل ینساءِ بعد بود؟ داغ_ داغ همدان بد یسرما یتو تنم نبود بیعج

 :انداخت ینگاه محمد به و شد قفل فکش یرعلیام

 !بزمجه یکهِیمرت کنم؟ چالت جا نیهم ای یشیم خفه_

 :دیکوب محمد ینهیس یرو دستش کف با یرعلیام.گرفت عقم شیتشو همه نیا از...یبدبخت همه نیا از

 !یوفتیب یخور شکر به صدبار یروز کنمیم یکار! بمونه ینجوریهم ذارمینم.کنمیم آدمت و یعوض توئه من_

 :گفت وقاحت کمال در محمد

  بهتر؟ نیا از یچ...ریسم آقا مخصوصاً! بدونن گذشتمو همه دارم دوست یلیخ.ندارم یمشکل من_

 کله با یرعلیام بارنیا و آمد در دادش درد از محمد.دیکوب محمد دهان یتو مشت با و شد بسته یرعلیام چشمان

 .دیکوب صورتش یتو

 !وجودش یگوارا! جانش نوش...زندیم کتکش نبود مهم گرید

 پناه خانه به و...گرید یقدم...گرید یقدم...زد شیپا ساق به یلگد و گرفت را محمد قهی یرعلیام...رفتم عقب به یقدم

 .آوردم

 :کرد زیر چشم و شد درهم شیابروها دنمید با .بود نشسته تخت گوشه ریسم .شدم اتاق وارد

 ؟یبود کجا_

 ...دروغ...دروغ...دروغ

 .بخورم هوا اطیح تو کمی رفتم کرد،یم درد معدم_

 .خداراشکر خب! شد باز شیابروها گره از یکم
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 کنه؟یم درد چرا_

 :گفتم و دمیکش رونیب تنم از را م پالتو

 !ستین مهم...دونمینم_

 !مهمه من یبرا_

 :گرفت عمق لبم یرو پوزخند،

 سگا؟ جلو یبنداز و یکن اشکهیت_کهیت یخواستیم که یزن واسه_

 :شد کمینزد و کرد یاخم

 ش؟یشناسیم ،هیک...بود یناظر مهناز اسم به یشخص مال شماره اون_

 :گفتم زدهجانیه و زد جرقه سرم یتو یفکر! بود محمد خواهر مهناز

 !رستانمیدب دوران دوست !مهناز...آ_

 :دیپر باال شیابروها جفت

 واقعاً؟_

 :برداشتم قدم پنجره طرف به و زدم یلبخند

 .میداشت باهم ادیز ایشوخ نیا از...آره_

 :شد آرام شیصدا

 د؟یهست ارتباط در باهم االنم_

 !کرد وه رمسخر یشوخ نیا اونم.دادم بهش شمارمو و دمشید یبار سه دو هی فقط نه_

 ...یعنی_

 !یکرد خراب زویچ همه و یشد یعصبان شهیهم مثل بازم نکهیا یعنی_

 !زدم خی...نبود یرعلیام و محمد از یخبر.انداختم رونیب به یقیدق نگاه

 :خورد گوش به ریسم مانیپش یصدا

 .خوامیم معذرت...من جانا_

 !نداره یاشکال_
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 :زد امگونه به یزیر ی بوسه و کرد بغلم پشت از

 ...االن بود تو یجا یک هر .جانا یافرشته هی تو_

 !طانیش لباس یتو فرشته یآر بستم، چشم

 :گفت و نشاند گردنم یرو یگرید یبوسه

 !یکنیم فراموش یدار یناراحت یهرچ کنمیم مهمونت تپل شام هی بعدش .حموم رمیم_

 خودم گور از هاشیآت همه و بودم ماجرا مقصر خودم هرچند کند؟ ریخبه ختم را زیچ همه شام کی با خواستیم

 !آمدمیم کوتاه شهیهم نیهم یبرا شدیم بلند

 هیر به را هوا و دمیکش یقیعم نفس و کردم باز را پنجره.رفت کمد یسو به و زد یلبخند که دادم تکان شیبرا یسر

 !نباشد جبران قابل که اوردیب محمد سر ییبال یرعلیام دمیترسیم.بودم نگران.دادم هیهد میها

 :دیپبچ گوشم یتو ریسم زده بهت یصدا

 جانا هیچ نیا_

 تکلم بودند،قدرت ختهیر دهانم یتو ماست انگار.شد خشک یرعلیام لباس یرو نگاهم که طرفش دمیچرخ خونسرد

 .کردم صدا را خدا و انداخت چنگ پنجره یآهن یلهیم به.نداشتم

 :کنم حفظ را خود آرامش کردم یسع و فشردم دستم کف را ناخنم و گرفتم ریسم منگ و جیگ صورت از را نگاهم

 مادرجون تا نیپائ بردم سبد تو گذاشتم چِرکارو لباس همه که من بابا یاِ قه؟یکث نکنه...ریسم گهید خودته لباس_

 ؟یکنینم دقت چرا. نیماش دو بندازه

 !من بر یبفهمد،وا را زیچ همه نکهیا فکر .بود حلقومم یتو قلبم .کرد نگاه لباس به متعجب

 !ادینم خوشم رهیت یلباسا رنگ نیا از که یدونیم خودت! باشم داشته یلباس نیهمچ ادینم ادمی_

 :برسد نظر به یعیطب کامال میها رفتار کردم یسع و کردم یپوف

 نیماش بندازم ببرم و لباس نیا بده یخوایم...نیپائ رمیم من .تولدته یکادوها اون از حتماً ریسم دونمیم چه_

 .ییلباسشو

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش.دمیکش یلرزان نفس و کردم تر دهان آب با را امشده خشک سق

 .خوادینم نه...خودمه مال کنم فکر_

 :دمیکش یآسودگ سر از ینفس
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 !نکرده الش و آش و محمد یرعلیام نکهیا از قبل تا.نیپائ ایب زودتر توئم رفتم، من پس_

 !باباش گور_

 !ریسم_

 باد به را سرم بود مانده کم انداختم، لباس به ینگاه.گذاشت حمام به پا و کرد زمزمه لب ریز یکوتاه یبابا باشه

 !خنگم و ساده من چقدر بدهم

 .رفتم نیپائ طبقه به

 !کوبدیم قبل از تر تند قلبم اشانهمه دنید با اند،نشسته نیپائ طبقه همه

 !یرعلیام و...شرف یب محمد آن و مهسا...مادرجون...آقاجون

 و یجد و زد زل آقاجون صورت یتو اندازد یب من به ینگاه مین ٰ  یحت آنکه بدون یرعلیام.نشستم مادرجون کنار

 :گفت قاطع

 !کنه ازدواج نسب و اصل یب نیا با و بدوزه و ببره خودش یبرا مهسا یداد اجازه چرا چرا؟ گهید شما_

 دیکشیم محمد یخون صورت یرو را دستمال که یدرحال و زد پس را اشهیگر .دیکش ییباال بلند هوف کالفه مهسا

 :گفت

 خواسته به شده بارم هی گهید دیکن بس! یکرد الش و آش شوهرمو صورت دیزد که منم باشه ناراحت دیبا که یاون_

 .دیبذار احترام من

 و کرد یزیر یناله درد از محمد .شد خنک دلم و نشست لبم یرو یلبخند محمد داغان و درب صورت دنید با

 :دیغر آقاجون

 داماد محمد که دیکن قبول دیبا ریسم هم تو هم دیکن تمومش جانیهم و یزیر آبرو نیا.نکن دخالت تو یرعلیام_

 !ستخانواده نیا

 :کرد زمزمه مادرجون 

 لیفام یتو نیا از شتریب آبرومون تا میریبگ یعروس محمد و مهسا یبرا قراره.شده رید حرفا نیا یبرا گهید یرعلیام_

 .داده هممون نشون شو ییایحیب و کرده انتخابشو مهسا! نره

 خونسرد! دیند را یرعلیام اصالً انگار آقاجون .زدم خی من و دیپر رخش از رنگ یرعلیام مادرجون حرف نیا با

 :گفت و محمد سمت برگشت
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 بشم من کرده غلطشو مهسا که حاال خوامینم! یبش کار به مشغول اونجا دیبا بعد به نیا از.شرکت ایب فردا از_

 !خجالت هیما کارمیب داماد و عام و خاص مضحکه

 و انداخت باال ییابرو روزمندانهیپ محمد و زد یلبخند مهسا.گرفت نفرت رنگ آقاجون به یرعلیام نگاه یالحظه یبرا

 .کرد تشکر

 نیا و توست ریتقص زیچ همه گفتیم نگاهش عمق کردم، گم را میپا و دست نگاهش با.کرد نگاه من به یرعلیام

 !بود بد چقدر

 

 *فصل ششم*

 ...گذشت ممکن شکل نیبدتر با هم روز آن

 هجوم ذهنم به ترسناک الیخ و فکر جور هزار.کردمیم فکر میهایبدبخت به و بودم کرده کز اتاق گوشه معمول طبق

 تمام بود آمده و بود گوشم خیب محمد.بزنم پس را هاآن ممکن حالت نیترنانهیبخوش با کردمیم یسع که آوردیم

 !ردیبگ را ریسم رد،یبگ را یزندگ و خانه نیا رد،یبگ را میهایخوش

 چرا پس! اقتیلیب بود گفته من به که یرعلیام! نگفت ریسم به را زیچ چیه یرعلیام که بود نیا آن از تربیعج و

  چرا؟ واقعاً بود، نکرده آدم و عالم یرسوا مرا و بود کرده سکوت هنوز

 کف بود انداخته را زیچ همه که بگو را آشغال غزاله.شدم رهیخ سقف به و دمیکش دراز باز طاق و خوردم یچرخ

 بفهمد مادرجون اگر کند؟یم بمراجع یفکر چه! داندیم خدا دیآیم بدش من از چقدر یرعلیام االن! یرعلیام دست

 چه؟ داندیم را زیچ همه پسرش

 !مغزم ایخدا آخ

 :گفت و کرد یاخم خورد من به نگاهش تا آمد، که ریسم

 چه ،یشد هامُرده هیشب ؟یکرد نگاه خودت به وضعشه؟ چه نیا.جانا شهیم ریس یزندگ از نهیبیم رو تو افهیق آدم_

 آخه؟ مرگته

 :گفتم معترضانه.دیکش و گرفت را دستم.کردم نگاهش جان یب و دمیکش یآه

 !ریسم_

 !افتضاحم کالم کی در.شدم رهیخ نهیآئ به.ستمیبأ نهیآئ یجلو کرد مجبورم و کرد بلندم

 .دمیکش امکرده ورم چشمان به یدست و کردم تر را امخورده ترک یهالب
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 :گفت یشوخ به و لبخند با

 .کرد نگاه روت تو شهینم یخوش زور از میگرفت زن ماهم گرفتن زن همه_

 :گفتم دلخور

 !بده طالقم یناراحت_

 یبکش شیپ و طالق حرف گهید بارِ هی خوره؟یبرم قبات و جیریت به گمیم بهت یهرچ من چرا.اوف جانا اوف_

 .ها دهنت زنمیم

 :دیبوس را گوشم یالله و زد گوشم کنار را امآشفته یموها

 .من ینارنج نازک_

 و کرد بغلم پشت از.کردم چشمانش همانیم را سردم نگاه فقط حال نیا با ؟یشخفه شودیم گفتمیم شدیم کاش

 !کرد بغلم یطورنیهم یرعلیام که افتادم یشب ادی یلعنت منِ و گذاشت امشانه یرو را اشچانه

 :گفت و زد زل چشمانم به نهیآئ یتو از 

 !یبزن نق سفرم بعد دارم دوست فقط .یایم در حال نیا از و ادیم جا حالت یحساب! سفر میبر...دمیچ برنامه هی_

 سفر؟_

 :گرفت عمق لبخندش

 از مخصوصاً مهسا بخاطر ناراحته یلیخ.بشه عوض هواش و حال کمی سفر ببرمش گفتم بود، مهرداد بخاطر اول...آره_

 میبر دیبا حتما دمید تورو که امروز اما بودم، دل دو کمی.رنیبگ یعروس خوانیم مهسا و محمد دهیفهم که یوقت

 !یشد افسرده یانگار سفر

 ! شدینم خوب رفتن سفر با من حال.دمیکش یآه

 :گفتم یاگرفته یصدا با

 کجا؟ حاال_

 .شیک_

 :گفتم و انداختم باال یاشانه

 !برو خودت یدار دوست تو.ندارم و رفتن سفر دماغ و دل که من_

 انصافه؟ نیا آخه کنم؟ حال و عشق مهرداد با برم کجا تو بدون من.یکنیم دایپ دماغشم و دل میبر_
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 :داد ادامه یآرام یصدا با و کرد میرها

 تیخوب مادرجون قول به! ستین درست.بزرگمه برادر هرحال به کنم یآشت باهاش تا یرعلیام اتاق سر هی رمیم من_

 !کنه قهر برادرش با برادر نداره

 ...یبدان اگر...یبدان اگر...دیکش ریت قلبم حرفش از

 ستمین متوجه من کنهیم فکر چشه ستین معلوم خودشه تو یلیخ اونم...شیک ادیب کردم یراض هم و یرعلیام دیشا_

 !هستم یول

 ...!آمد یم سفر نیا به هم یرعلیام اگر...دادم قورت گره با را دهانم آب

 :ءنسا گرمِ یصدا بندش پشت و خورد در به یاتقه

 تو؟ امیب جانا_

 :گفتم و رفتم در طرف به و گرفتم فاصله ریسم آغوش از خواسته خدا از

 .نساء تو ایب_

 :گفت ریسم که داد یسالم.شد اتاق وارد و کرد باز را در نساء

 !ییدایپ کم نساء؟ خبرا چه_

 .بکشه نفس آدم دهینم جازه.هیزندگ و کار گهید_

 .ستین تنها هم جانا یطورنیا.سفر یایب ما با توئم شدیم خوب چه گمیم_

 :گفت زدهرتیح نساء...کردم نگاه ریسم به متعجب

 ؟یچ_

 !یکنیم عوض هم ییهوا و آب هی.یایب میشیم خوشحال ش،یک میبر پا توک هی میخوایم_

 :گفت که زدم پلک آرام.بود من دییتأ منتظر انگار انداخت ینگاه من به نساء

 حاال؟ میریم یکِ.خدامه از که من_

 .فردا_

 :شد گرد چشمانم

 ؟یگیم بهم حاال و میبر میخوایم فردا ر؟یسم فردا_
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 :گفت زدهجانیهء نسا

 !یخوب نیا به جانا بابا یا_

 ب! دمیکش یپوف .کرد اشاره نساء به و انداخت بابا یاشانه ریسم.بود مشهود نسا یها رفتار تک_تک از یخوشحال

 :گفت زدهذوق و کرد پرتلم بغ یتو را خودش نساء ر،یسم رفتن از عد

 !بخدا محاله یخوشبخت همه نیا و من.شمیم وونهید دارم یوا_

 م؟یبگو که داشتم چه.زدم شیرو به یخال و خشک لبخند

 به ممیمال شیآرا.انداختم ینگاه امافهیق به و گذاشتم در کنار را چمدان.بود ایمح سفر به رفتن یبرا زیچ همه

 خوب رنگم یصورت رژ تا دمیمال بهم را میهالب.بپوشاند را امکرده ورم چشمان بود توانسته یخوب به و آمد یم صورتم

 .شود پخش

 به نداشتم دوست و بود گرفته من از را یدلخوش ذره کی همان دیآینم سفر نیا به یرعلیام نکهیا دنیفهم از بعد

 !بروم سفر

 :گفتم و کردم ریسم به رو آور عذاب احساسات همه نیا از کالفه

 از یکنیم درست و موهات یدار نهیآئ جلو ساعت دو گهید بجنبون دست توئم .مهرداد و نساء شیپ نیپائ رمیم_

 .ها یاریب نره ادتی و چمدون .شده چرب یزد ژل بهش بس

 حرف و بودند نشسته نیماش یتو نساء و مهرداد.رفتم اطیح به من و داد تکان میبرا یسر حواس،یب ریسم

 :گفت زده جانیه نساء.شدم نیماش سوار.زدندیم

 جانا؟ میریم شیک یکجا قاًیدق_

 :گفتم حوصلهیب

 .دونمینم_

 .شدند مشت دستانم نبود؟ ازش یخبر چرا.زدم زل یرعلیام اتاق پنجره به

 .میافتاد راه و آمد قهیدق پنج از بعد ریسم

 :داد جواب ریسم.خورد زنگ ریسم یگوش که میبود فرودگاه به کینزد

 واقعاً؟ ؟یچ...بله_

 :گفت و انداخت ینگاه جلو نهیآئ به
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 .یننداخت نیزم حرفمو که یمرس! داداش باشه...دمتید...آ_

 :دیپرس مهرداد و کرد قطع را یگوش

 ر؟یسم بود یک_

 .ادیب ما با قراره اونم...بود یرعلیام_

 .گرفتم گُر حرفش نیا با

 تازه انکار شد شوق و شور از زیلبر قلبم.زدم ینامحسوس لبخند! دیایب بود قرار میرعلیام...دیچیپ گوشم یتو شیصدا

 .بودم گرفته جان

 !کردینم تمیاذ خواننده شاد یصدا گرید حاال

 سر پشت هم یرعلیام نیماش.انداختم ینگاه سر پشت به عیسر و شدم ادهیپ نیماش از.میدیرس فرودگاه به باالخره

 .شد پارک ریسم نیماش

 :گفت گوشم ریز و ستادیا کنارم نساء.گرفت دلم یرعلیام درهم یها اخم دنید با

 .جانا ییتابلو یلیخ_

 .ترس با هم آن کردم نگاه نساء به عیسر

 !نهینب چشماتو برق باشه احمق دیبا آدم.نکن نگاهش عاشقانه انقدر.کجاست حواسش ریسم دونمینم_

 :گفتم و نشاندم لبانم یرو یمصنوع لبخند و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 !نگو چرت ؟یبرق چه_

 مین بدون که بود آنجا دردش.شد ادهیپ نیماش از که یرعلیام سمت به شد دهیکش سرکشم نگاه...شد باز نیماش در

 .رفت ریسم یسو به یعاد یلیخ من به ینگاه

 !یندار ارزش واسش سوزنم سر.کن خرجش عاشقانه ینگاها تو حاال_

 :کردم نگاهء نسا به خشم با

 .ندارم تحمل چون.یش ساکت بهتره یکن خورد اعصابمو بازم حرفات با یخوایم اگه_

 :انداخت باال یاشانه

 !خب لیخ_
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 نشستم فرودگاه رنگ یانقره یفلز یصندل یرو.میشد فرودگاه وارد ما و رفتند فرودگاه نگیپارک به یرعلیام و ریسم

 :گفت مهرداد و

 بخرم؟ یزیچ ستین گشنتون_

 :گفت کالفه نساء

 .بشه بد حالم مایهواپ تو ترسمیم بخورم صبحونه نکردم وقتم من گشنمه یلیخ اتفاقا_

 !چه یعنی تعارف دانستینم و بود پرو کال.انداختم نساء به یچپ نگاه

 :پرسید مهرداد

 بخرم؟ یچ_

 :گفت و زد مهرداد چهره به یلبخند و نشست کنارم ءنسا که کردم یپوف

 .مرغ چیساندو زحمت یب_

 .رفت و داد تکان یسر شیبرا.زد یلبخند هم مهرداد

 که یرعلیام دنیپوش یمشک پا تا سر یبرا رفت ضعف دلم.شدند کمانینزد یرعلیام و ریسم ربع، کی از بعد

 .بود کرده ترشجذاب

 درست نشست، یصندل یرو بود کرده خوش جا شیابروها انیم خدا شهیهم که ترسناکش یها اخم با یرعلیام

 !کندیم یگرم مجلس امجنبهیب قلب باز و من یروروبه

 :دیپرس و انداخت ینگاه اطراف به ریسم

 رفت؟ کجا مهرداد_

 :گفتم و کردم باز دهان من بارنیا

 !بخره غذا رفت_

 .دیکوب ترقرار یب قلبم...کرد کج را نگاهش دید را نگاهم تا.دادم سوق یرعلیام سمت به را سرکشم نگاه و

 :گفت لب ریز و شد بلند شیجا از یرعلیام

 خوره؟یم یکس بخورم قهوه هی رمیم_

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش ریسم و کرد تشکر نساء

 .ایب زود فقط نه_
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 یپوزخند به لبانش و انداخت من به یچشم ریز نگاه.کردم نگاهش حسرت با مرده مادر یها بدبخت نیا مثل من و

 !نامرد.رفت و گرفت را راهش و شد کج

 ؟یکن رفتار آدم مثل شودیم...ایب خودت به جانا

 گونهنیا زدمیم حرف یرعلیام با دیبا.انداختم ینگاه اطراف به یدرماندگ با و شدم یعصب الیخ و فکر همه نیا از

 !شدینم

 ریتغ را راهم است، پرت ریسم حواس شدم مطمئن نکهیا از بعد و رفتم ئیدستشو سمت بهئی، شو دست یبهانه به

 .رفتم بود آنجا یرعلیام که یشاپ یکاف به و دادم

 .گشم یرعلیام دنبال چشم با و شدم رد راهم سر یزهایم نیب از توجه بدون

 آب.زدیم هم را یزیچ قاشق با و بود زده زل اشیگوش به.بود نشسته و بود کرده دایپ را جا نیتر دنج و نیترگوشه

 .دادم قورت مشقت با را دهانم

 .بود بندان خی رونمیب و آتش درونم

 !نشد حضورم متوجه ابداً و اصالً که بود پرت حواسش درقآن.نشستم مقابلش یصندل یرو

 :گفتم و کردم قالب هم به را دستانم و گرفتم ینفس

 ..یرعلیام_

 د؟یطلبیم را ناز همه نیا او اسم ای بود گونهنیا من یصدا

 !خورد جا دنمید با .گرفت باال را سرش زدهشوک

 ؟یناراحت دستم از هنوز_

 :دادم ادامه حرص با و

 !زدمیم صدات دینبا که نبود حواسم_

 :دیغر و دیکوب زیم یرو باًیتقر را اشیگوش .شد زهرمار...شد تلخ...شد تند نگاهش

 .نجایا یومدیم دینبا_

 :گفتم ینیغمگ لحن با

 ومدم؟یم دینبا چرا چرا؟_
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 و کردم بغض ناخودآگاه که داشت حرف نگاهش آنقدر .بود ناگفته یها حرف از پر نگاهش .برنده و قیعم .کرد نگاهم

 :گفتم

 !یباش ناراحت دستم از خوامینم_

 :کرد زیر را چشمانش و نشست یتمسخر از پر لبخند لبش یرو و خورد را قهوه از یا جرعه

 من؟ حس کنهیم یفرق چه بعدم .نه ای ناراحتم دستت از من باشه مهم واست دینبا_

 :نشست میصدا در بغض

 اد؟یم بدت من از_

 .کردم نگاهش تمنا از پر و دمینکش هم نفس ٰ  یحت ترس از...میبگو تا آمد در جانم

 .نکن نمیا از ترخراب !نشکن را دلم .دیآینم بدم نه بگو یعنی

 :دیکوب زیم یرو محکم را قهوه فنجان و زد یزهرخند

 مهمه؟ واست یلیخ دونستنش_

 ...نگو...نگو...نگو د،یتپ یدیام نا با قلبم

 :زد لب و شد رهیخ چشمانم به اخم با.کردم شیتماشا شوکه.صورتم یرو و شد خم

 !زنهیم یکار کثافت هر بر دست خودش منافع بخاطر که یدار و ییدروغگو نقش هی واسم فقط االن تو_

 :شد اشک از لباب چشمانم

 محمد که منه دست مگه! کنم ازدواج ریسم با شدم مجبور.نبود من دست یچیه مادرم خاک به یکنیم اشتباه_

 !ستین من دست یچیه خوام؟یم من مگه کنه؟ نابودم خوادیم خِرخِرمو رو گذاشته پاشو

 .رمیگیم و حالش خودم .کنه خطا پا از دست کنهیم غلط کفتار اون_

 .نبود من خواست به یچیه ...لطفا! نباش ناراحت من از_

 !بشنوم یزیچ خوامینم_

 ...!یبدون دیبا_

 یراه هی ،خودتمیزنیم پا و دست یدار یکرد درست خودت یبرا که یجهنم تو خودت.کنهینم یفرق برام گهید_

 .یبکش رونیب ازش و خودت تا یکنیم دایپ

 :داد ادامه و زد یپوزخند
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 یدار که االن نیهم مثل.ادیب طرف سر ییبال چه ستین مهمم.یندازیم چنگ یهرچ به خودت نجات واسه هرچند_

 !یکنیم قمار من یساده و مظلوم خواهر یزندگ روز

 :سوخت چشمانم

 !یدونینم یچیه تو_

 :گفت تند

 !شناختمت خوب! شده پُر تمیظرف گهید چون.بمونه هم یجورنیهم بده اجازه.دونمینم یچیه من آره_

 .یکنیم قضاوتم یدار_

 .برو پاشو جانا_

 !یگفتیم شبیپر یگفتیم شبید یبزن حرف یخواستیم اگه یگینم یزیچ ریسم به تو دونمیم من_

 :پوزخند بازهم و پوزخند و پوزخند! زد پوزخند

 ! تمهیخر از نمیا_

 ؟ینگفت چرا_

 .نمیبش آرامش با شده که هم قهیدق ده بذار برو پاشو_

 :گفتم تمسخر با و دادم تکان را سرم

 .دقتم ینهیآئ یبود گفته نبود ادمی .من پرتم حواست چقدر ینیبیم_

 :داد تکان شخدمتیپ یبرا را دستش و شد قفل فکش

 .کنمیم کاریچ دمینفهم بودم مست من .کن فراموش و شب اون_

 .نگو دروغ ینبود مست تو_

 ...نکهیا ؟یبرس یچ به حرفا نیا با یخوایم_

 :گفت کالفه و دیکش یپوف

 نه؟ ای تهیحال بودم مست گمیم جان نفهم کردم؟ بغلت نکهیا_

 :شد خشک اشیشانیپ یرو یهاعرق به را نگاهم

  ؟یچ روز اون پس_
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 .برو پاشو ها دهنت زنمیم_

 .رمینم ییجا من یند گوش حرفامو تو تا_

 .شهیم نگرانت ریسم االن برو پاشو افتاده عقب سرتق_

 .یدستشوئ رمیم گفتم بهش_

 ،یپنجاه تروال گذاشتن با و دیکش تیعصبان سر از ینفس یرعلیام.آورد را حساب صورت و شد کمانینزد شخدمتیپ

 :گفتن با و برداشت را اشیگوش و چرم پولفیک و شد بلند شیجا از

 .خودت یبرا شیباق_

 رفت، باال لبم یگوشه.رفت یخروج درب یسو به آهسته یهاقدم با همخودش و آورد شخدمتیپ لب به لبخند

 !مغرور پولدارِ

 !بود تشنه خونم به که یکس! است من آمدنِ منتظر کردم فکر یالحظه که داشتیبرم قدم آرام درقآن

 :کردم زمزمه لب ریز

 ! متنفره تو از اون! آخه یابچه چقدر تو_

 :آورد تالطم به را قلبم اشیعصب یصدا

 .میدار پرواز االن! پاشو؟ ینشست ماست مثل چرا پس_

 برود؟ خواستینم مگر .دادم قورتش عیسر که دیایب کش خواست لبخندم

 :انداختم باال یاشانه

 .امینم من یناراحت من دستِ از تو_

 :دیغر داشت کردنش کنترل در یسع زور به که ییصدا با

 .رونیب ببرمت بِکشم موهات از نکن یکار.زنمیم حرف باهات زادیآدم زبون با دارم نکن سگم منو جانا.نایبب و سرتق_

 :گفتم و گذراندم نظر از را شیپا تا سر.دادم اشهیتک یصندل به و کردم کج سرم و انداختم پا یرو پا لکسیر

 ! رمینم ییجا من ینبخش منو تا! تو جون نداره راه! نچ_

 :شد جمع صورتش

 ریسم به ویچ همه که ینیا نگران اگه البته داره؟ یتیاهم چه! کن نگام خوب! من ببخشمت؟ من داره یتیاهم چه_

 !فعال ندارم، یقصد نیهمچ فعال که برسونم عرضت به دیبا ،یبش رسوا و بگم
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 .شدم کشینزد و دمیپر میجا از

 !نکن لج م،یبر بردار فتویک! یرنگ چشم سرتقِ_

 ؟ینباش ناراحت که داره تیاهم برام چرا یدونیم_

 :نداشت حال بود، خسته بود، کالفه

 .نکن نیمه نیشه_

 :کرد شکار را چشمانش قم،یدق نگاه

 .یکرد بغلم تو که ،واسم داره تیاهم لیدل همون به_

 .دوخت یخال زیم به و دیدزد را نگاهش عیسر یلیخ و شد کند شیهانفس

 :کردم یاقروچه دندان

 !یبود مست یگیم و یکنیم بغلم تو که لیدل همون به_

 نفسش که دمید قسم خدا به و شدم کشینزد کامالً قدم، کی با.دادیم یخوب کندش،حس یهانفس و شد قفل فکش

 .کرد حبس را

 !یپرسیم عطرمو اسمِ که لیدل همون به_

 :دمیخند یطانیش من و شد خشک نگاهش

 !بره یکنیم پرت و دهیم منو عطرِ یبو که یبالشت که لیدل همون به_

 !شد جابهجا یکم فقط یکم شیگلو بکیس و فرستاد رونیب کالفه را، اشخورده گره نفس

 :گفتم آهسته

 .کنمیم چک اتویاستور ،یرنگ چشم فضول تو قول به منِ که لیدل همون به_

 :دیغر زناننفس_نفس

 !گهید ببند دهنتو_

 :گفتم و دمیخند نیغمگ

 !گمیم یچ دمینفهم و بودم مست.بودم مست گمیم بود، یچ حرفا نیا گفتن از منظورت یبپرس ازم فردا اگه_

*** 
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 :گفت ریسم .انداختم ینگاه ساحل لب یالیو به

 .داد بهم اطوار و ادا یکل با دوستمه، یالیو_

 :گفت آرام و دیکوب میپهلو به رامء آنسا

 .دارم کارش ؟یدار و ریسم دوست نیا آدرس_

 !است بامزه چقدر حرفت یوا دهم نشان مثالً که زدم یرمقیب لبخند

 گذاشتیم داغ ها زیچ طورینا حسرت شهیهم بود کمتر که سنم.مدرن و بود بایز شک بدون.میشد الیو وارد یهمگ

 هم یوقت برسد شیهانداشته به تا کندیم تالش حال همه در و شهیهم است گونهنیهم زادیآدم...حاال اما دلم یرو

 .کندیم بدو بدو یگرید زیچ به دنیرس یبرا و ماندینم شیبرا یدماغ و دل گرید رسدیم که

 .داشتم وجود هم من انگار نه که انگار.کردم نگاه یرعلیام به دوباره

 .نبود متوجه خود و کشتیم مرا لحظه هر من، گرفتن دهیناد با...شیها ییاعتنا یب با...شیها یمحلیب با یرعلیام

 نیا که کنم چه اما.شاپیکاف یتو شمیپ ساعت چند رفتار از بودم زدهشرم من و بود خواب مایهواپ یتو ساعت کل

 !کردیم اموانهید داشت یبدجور عشق

 :گفت ریسم به رو و تخاندا نیزم یرو را ساکش لبخند با مهرداد

 !یبود نکرده رو نجارویا_

 :دیخند صدا پر ریسم

 .شماست مال آشپزخونه بغل اتاق خانم نساء_

 :شد باز نساء شین

 .یمرس_

 .یرعلیام و مهرداد مال شمیکنار اتاق_

 :انداخت باال ییابرو مهرداد

 پس؟ هیک مال باال طبقه اتاق...ریسم ایزرنگ...ئه_

 :کرد حلقه امشانه دور را دستش و زد لبخند شهیهم از تر سرخوش ریسم

 .زنمه و من مال گهید اون_
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 یرعلیام به و دیکش یآه مهرداد.دادیم تکان یعصب را شیپاها و بود نشسته کاناپه یرو.کردم نگاه یرعلیام به عیسر

 :انداخت ینگاه

 !شهیم میحسود داره بد که میبزن باال ینیآست هی دیبا کنم فکر.میموند یاوقل عذب ما فقط.تروخدا ینیبیم_

 :گفت یاخفه یصدا با و فرستاد رونیب نیسنگ را نفسش یرعلیام

 .بخورم هوا کم هی رونیب رمیم من_

 :گفت معترض مهرداد شود بلند خواست تا

 .کرد شروع یرعلیام باز ایب_

 :دیخند ریسم

 .باشه راحت بذار_

 در.دادم قورت را دهانم آب.کرد رسوخ استخوانم و مغز تا که ینگاه.کرد چشمانم حواله را رنجورش نگاه یرعلیام

 .دوختم ریسم به و دمیدزد را نگاهم دیلرزیم وجودم بند_بند که یحال

 :دیکش یپوف مهرداد

 .کنهیم کوفت هممون به تنه هی و سفر نیا یرعلیام دونمیم که من_

 :دیکش اشیشانیپ به یدست کالفه و کرد جمع را صورتش یرعلیام

 .یکنیم ور ور دخترا مثل که االن از نمیا ،بخوابم راحت قهیدق دو ینذاشت که مایهواپ تو.ببند و مبارک فک اون_

 یرو آمدم رونیب ریسم یمسخره آغوش حصار از.کرد اشاره نساء به ابرو با و دیگز لب مهرداد و دیخند بلند نساء

 :گفت ریسم که نشستم یرعلیام مقابل یکاناپه

 .رونیب میبر شام شب میکن استراحت کم هی_

 :گفت و کرد حلقه یرعلیام تنومند یهاشانه دور را دستش و نشست یرعلیام کنار مهرداد

 م؟یبر خوبه کجا نظرت به.نجایا یایم ادیز تو یرعلیام_

 :زد غر و کرد جدا اششانه از را مهرداد دست حوصلهیب یرعلیام

 !دیبر خودتون دمیم آدرس! امینم .دیباش نداشته یکار من با نجایا گفتم که من_

 بابا یبدتر دخترا از خودت تو.نداره ییصفا که تو بدون چون نه نگو یکن زهرمارمون سفرو یخوایم گمیم من_

 !یدار ناز چقدر
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 :زد یلبخند ریسم

 !یشناسینم و یرعلیام انگار یزنیم حرف یطور هی مهرداد کن ولش_

 :دیکش یقیعم نفس یرعلیام

 !بخورم هوا برم دیبد اجازه اگه_

 .یکن میسالخ دارم نگهت ترسمیم زمیعز برو_

 :دیپرس ریسم روبه مهرداد.شد خارج الیو از و زد یپوزخند یرعلیام

 چشه؟ نیا_

 .شده شتریب روزه چند یول میدار عادت گندش اخالق نیا به هممون حاال.زنهیم مشکوک یلیخ روزا نیا دونمینم_

 .کردم آزاد دل در را آهم.زد میرو به یچشمک نساء

 .رفتند بو، شده داده اختصاص یرعلیام و مهرداد یبرا که یاتاق به ریسم و مهرداد قهیدق چند از بعد

 :گفتم من و شد اتاقش وارد شوق با نساء

 .یرعلیام دنبال رمیم_

 :کرد یاخم

 .یدیم باد به سرتو باالخره! نکن جانا_

 :گفتم حرص با

 .ترکهیم داره دلم! جهنم به_

 .ترسمیم تو یجا من بخدا جانا_

 !یستین من یجا که کن شکر خدارو برو_

 !وفتهیب دلت به صاحابشیب مهر نیا بلکه کن مدارا ایب راه باهاش کمی.شوهرت وقت سر برو.نکن لج_

 .خب ندارم دوسش منه؟ دست مگه.ندارم عصاب که نکن شروع باز نساء_

 .خوته دست که اون ؟یچ و یرعلیام_

 نجاستیا که یوقت چند نیا دیبا! نجاستیا یک تا ستین معلوم.ارمیب طاقت تونمینم! ترکهیم داره دلم گمیم_

 .کنم یخال اموعقده خوب
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 .یند باد به سرتو دوارمیام فقط_

 !یگفتینم گونهنیا وقتآن یبود من یجا یالحظه فقط کاش.داد تکان میبرا تأسف عنوان به را سرش و

 .شد فشرده قلبم نشیغمگ رخ مین آن و ایدر لب دنشید با...کردم باز را الیو در

 .کردیم دود گاریس ،یوحش یآب یایدر به رهیخ.رفتم سمتش به سست یها قدم با

 .گرفتم را دستش و گذاشتم کنار را دیترد

 .کردم حس وجودم یتو را طانیش .طرفم به دیچرخ رتیح با

 بکشد رونیب دستم انیم از را دستش خواست دادم، قورت مشقت با را دهانم آب.شد خشک دستانمان یرو نگاهش

 !شد سست .گرفتم ترمحکم که

 :شدم رهیخ ششیرته به و دمیکش نفس را تنش یبو

 ؟یناراحت دستم از هنوزم_

 :زد پلک سرهم پشت بار چند و شد خم شیزانوها

 ...جانا_

 !یگفت خودت! اقتیلیب احمقِ هی.احمقم هی من_

 :زد لب یسخت به.کند آرام را خودش خواستیم یبست،انگار چشم

 .کن ول دستمو .جانا کنه کارتیچ بگم خدا_

 !دیرسینم او به زورم که من کرد؟ینم ول را دستم خودش چرا کردم؟یم ول را دستش

 .نداد نشان یواکنش لحظه چند.کردم پرتاپ آغوشش یتو را خودم و شد تربزرگ میگلو ریز توده

 :گفت خوردهکهی

 .نهیبیم یکی االن! کن ولم بهت لعنت کن، ولم ؟یکنیم کاریچ جانا_

 ،نه؟ بودم ضیمر.ندیبب مارا ریسم خواستمیم...پرصدا...بلند...دمیخند

 :گفت یدارخش یصدا با و دیکش یقیعم نفس.نشست اششانه یرو لبم و کردم حلقه گردنش دور را دستم

 مرگته؟ چه چته؟ تو_

 :دیلرز شیصدا .شد آرام داغم، وجود و دیلغز شیموها انیم انگشتانم
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 ...جانا_

 :گفتم و بستم چشم

 بله؟_

 ؟یکنیم یغلط چه یدار_

 یزد هوس و عشق ونیم قفس؟ ای بود عشق نیا آخه گفتیم که یهمون...آها ؟یبود گذاشته بود یچ آهنگه اون_

 !نفس هی دل ساز تو

 با و داد رمشاف محکم.دمیلرز من و دیکش آه گوشم کنار.یخوش زور از مُردم من و شد حلقه کمرم دور دستانش

 :گفت یفیضع و خفه یصدا

 شد؟ رابطه نیا یزخم تنم و روح تمومِ گفتیم که یهمون_

 .رفت نفسش که انداختم چنگ شیموها به

 !همون...آره...آره_

 از! میزدیم نفس_نفس جفتمان.گذاشت سرم پشت را گرشید دست داد،یم فشار را کمرم دستش کی با که یدرحال

 زا م،یبود کرده ریگ شیتو جفتمان که یبرزخ نیا از ر،یسم آمدن ترس از گناه، پر آغوش نیا از ،یکینزد نیا

 !طانیش

 رقص به میموها انیم را انگشتانش هم او.دانمینم انداخت را شال دستش با ای افتاد.افتاد سرم یرو از دمیسف شال

 .آورد در

 :شد نیپائ و باال اشنهیس یقفسه

 !هوس از یوا_

 :دیلرز تنم

 !هوس_

 :فشیضع یصدا و دیکش آه گوشم کنار دوباره

 تا نهیآئ تو یبکوب سرتو بخاطرش که یهوس ،یوفتیب خدا ادی بخاطرش که یهوس ،یبزن رگ بخاطرش که یهوس_

 حبس کیتار اتاق تو خودتو هفته هی بخاطرش که یهوس ،یریبگ جنون بخاطرش که یهوس بره، ادتی چشماشو

 !هوس آره ،یبش عاشق بخاطرش که یهوس ،یشزنده و یریبم بخاطرش که یهوس ،یکن
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 شیهاهیر یتو یطوالن مدت یبرا را میعطرموها خواستیم ییگو.دیکش نفس تند_تند و نشست میموها یرو لبش

 !مست_مستِ...میبود مست دو هر .نشست شیبازو یرو دستم .کند یزندان

 

 *سمیر*
 نیهمچ اقتیل که مهسا یبرا بلکه مهرداد یبرا نه.دادم تکان تأسف عنوان به یسر و آمد جوشش به دلم در یحس

 .نداشت را یپسر

 :زد ینیغمگ لبخند مهرداد

 ! کنمیم خراب شمارم حال بدم حال با.بهتره امین گفتم که من_

 :گذاشتم اششانه یرو را دستم

 !دارم دوستت یرعلیام اندازه...یزیعز واسم چقدر که یدونیم خوب خودت.نزن یالک حرف_

 :فشرد هم یرو پلک و گذاشت دستم یرو را دستش

 .کنم جور و جمع خودمو دیبا یچجور دونستمینم ینبود اگه.داداش یمرس_

 :گفتم محبت با

 !مطمئنم ،یخندیم االنت روزِ و حال به یرو هی_

 :دیکش یآه

 .شهینم فراموش چوقتیه اول عشق_

 .نده لیتحو ور و شر گهید_

 براش لمد دیهم نام به مهسا و تو گفتن که یبچگ همون از! داشتم دوست رو مهسا چقدر یدونیم که تو داداش_

 !نداره دوستم دمینفهم که بودم شده مهسا ریدرگ انقدر.رفت

 جا همون خواستیم دلم که آخ .کردم شوهر من گفت اومد شد بلند ییهوی .مینشد شوکه تو از ترکم ماهم یهمه_

 .کنم خون پُر و دهنش

 :نشاند لب به ینیغمگ لبخند
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 دونمینم! گرفته زور به سانسشویل اروی .سوختمینم انقدر وقتاون ،داشت مهسارو اقتیل یاذره پسره حداقل کاش_

 !کنه ریس رو مهسا شکم خوادیم یچطور

 هرچند.زده شیزندگ به یگند چه بفهمه بشه آدم و بخوره طاق به مهسا سر بلکه ،رنیبم یگشنگ از جفتشون_

 یپا که داداش قرار یپا بفرسته و یک بارنیا که راهه به دهنشآب خورده محمد به چشمش تا آقاجون که دونمیم

 .نباشه ریگ خودش

 :گفت نفرت با.ستیچ کارمان دانستیم و داشت خبر زیچ همه از مهرداد

 چقدر مگه! ترسمیم مهسا از من فقط.نکنه دهنش از ترگنده یلقمه هوس گهید که بره فرو لجن تو انقدر شاهللیا_

 داره؟ سن

 :انداختم باال یاشانه

 .خورهیم انتخابشو چوب یهرکس_

 .نداره یریتقص کرده کور چشماشو عشق_

 .رهیمیم داره یادیز ذوق از که فعال! کن ولش_

  ست؟ین مهم واست اصالً یعنی_

 !باشه؟ مهم واسم من چرا ستین مهم براش اون یوقت_

 :گفتم که دیکش یپوف

 باشه؟ م،یبگذرون خوش میاومد نجایا! مهسا بهراجع نه البته ،زنمیم حرف بعداً کن استراحت حاال_

 .بخواه جون شما داداش باشه_

 .کردیم تماشا را رونیب منظره و بود ستادهیا پنجره کنار که رفتم نساء طرف به اتاقش یتو گرفتن جا از بعد

 کجاست؟ جانا_

 .شد امرهیخ ترس با و گذاشت اشنهیس قفسه یرو را دستش.دیکش ینیه م،یصدا دنیشن با

 ترسوندمتون؟ دیببخش_

 :گفت دستپاچه و کرد گم را شیپا و دست یحساب دنمید با

 !یشوئ دست رفت...کنم فکر...رفته کجا دونمینم_
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 نساء که کنم تماشا پنجره از را منظره تا آمدم جلوتر و دادم تکان یسر! دانستمینم را کردنش هل همه نیا لیدل

 دوستش و بود جانا! بود وانهید انگار دختر نیا.کرد باز هم از را دستانش و ستادیا پنجره یجلو زدهوله و دیپر رنگش

 !گرید

 :دیپرس و شد گرد چشمانم

 شده؟ یزیچ_

 :داد قورت را دهانشآب

 .نه_

 رونیب به و کردم نثارش "یابده شفاش خدا" دلم یتو.دیکش عقب ءنسا که شد میابروها همانیم ناخودآگاه اخم

 ....انداختم ینگاه

 

 *جانا*
 باال را بود شده سیخ که را اشیشانیپ یرو یموها و شد خم.گذاشتم میگلو یرو را دستم.زد پسم شدت به

 :کرد زمزمه دیگویم ونیهذ که یماریب مثل و شد جمع صورتش.فرستاد

 ...بردار...بردار...بردار سرم از دست_

 :دیغر و کرد تر را اشدهیخشک یهالب

 دنش؟یفهم برات سخته یلیخ نشو وونیح نیا کینزد.نشو کمینزد گمیم بهت شعوریب نفهم_

 :شد رهیخ صورتم یتو اخم با و

 !وقتچیه! داداشزن نکن نکارویا وقتچیه گهید_

 .میآیم خودم به و سرم یتو خوردیم و شودیم یپتک گفتنش داداشزن

 .داد تکان یسر و دیکش دهانش یتو را لبانش

 یاممنوعه یول عشق؛ متیگو

 امرانهیو یول جان؛ خوانمت

 من یبایز یممنوعه گل یا
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 اموانهید یول دارم دوستت

 !داشتم که بغض بس از..شودیم پاره دارد میگلو کردم حس

 :زندیم حرف او یجا به طانیش انگار ترسناک، شیصدا و شد تلخ چشمانش

 ...کن نگاهش خوب...هیتور میس هی! وارهید هی...مرزه هی تو و من نیب_

 ...یتور میس از...وارید از...بودم متنفر مرز از من

 جهنم یتو او آغوش از که یتن نیا با من حاال کنم؟ چه امنهیس یتو درد نیا با من حاال.رفت الیو به و کرد تند پا

 سوخت؟یم لبش یسودا از که لب نیا با پاره؟تکه قلب نیا با چاره،یب دلِ نیا با کردم؟یم چه سوختیم

 جانا؟_

 :سوالش از پر نگاهِ و بود ریسم .انداختم ینگاه الیو پنجره به

 !تو ایب ؟یستادیوا اونجا چرا_

 !بود دهیند را یرعلیام پس

 :افتادم یرعلیام حرف ادی .یآب یایدر از گرفتم، فاصله ایدر از و دادم تکان یسر

 !باشه نداشته یآب که ییجا برم خوامیم_

 !روزگار آه

 

 سمت به و دوختم ریسم خواب در غرق صورت به را نگاهم .شدم داریب خواب از خورد چشمانم به که ینور با صبح

 !بود یشرج بدجور شیهوا...دمیکش یقیعم نفس و بردم رونیب را سرم و کردم باز را نجرهپ .کردم پرواز پنجره

 امیشانیپ یرو گرما فرط از که یعرق.بود کننده وانهید شیک یگرما .شدم ییرایپذ وارد صورتم و دست شستن از بعد

 .کردم پاک را بود کرده خوش جا

 !بود نشده داریب چکسیه هنوز

 تند دور یرو را کولر .بود فرسا طاقت و گرم یلیخ شیهوا .شدینم ینجوریا .دادم تکان یسر .شدم ولو کاناپه یرو

 ...گذاشتم

 !سالم_

 .دمیکش میهاهیر به وجودم تمام با را عطرش و بستم را چشمانم
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 از.دمیکشیم خجالت شیرو از.یرعلیام سمت برگشتم د؟ینلرز دلت و دست و دیشن را صدا نیا صاحب شدیم مگر

 !بودمش دهیند بود، کرده خمی یرو سنگِ او و آغوشش یتو کردم پرت را خودم که روزید

  نباشم؟ من چرا بود خونسرد انقدر او یوقت.کرد خارجش تند دور از و رفت کولر یسو به لکسیر و یعاد یلیخ او اما

 :گفتم اخم با

 !گرمه...تند دور رو بزن_

 من به لعنت.کردیم خورد بر یعاد قدرآن که بود کرده فراموش راحت یلیخ را روزید انگار.کرد یصعود پرش شیابرو

 !احمق ساده

 !شهیم خشک بدنت کولر ریز یکرد عرق گرمه هوا_

 :گفت و ستادیا راست.رمیبگ را لبخندم یجلو کردم یسع و دلم یتو کردن آب قند

 !بخورم سرما خوامینم گرفتم دوش تازه البته_

 یِوانهید گستاخِ مجهولِ نیا کند کور را ذوقم داشت عادت شهیهم.دوختم یرعلیام به را نگاهم شهیهم از تردیام نا

 !یقطب دو مغرورِ قُلدرِ عصابِیب

 اشیچشم ریز یهانگاه...را شیهاگرفتن نگاه! نشوم شیهادنیدزد نگاه نیا متوجه که نبودم خنگ یقدرآن من اما

 ...را

 :دیپرس یاگرفته یصدا با و انداخت باال ییابرو که دمیکش یآه

 نشده؟ داریب یکس هنوز_

 :دادم جواب

 !نه_

 که شد اشیمشک سیخ یموها کردن خشک مشغول و برداشت را بود انداخته چپش سمت شانه یرو که یاحوله

 !زدیم برق یبدجور

 هست؟ خوردن واسه یزیچ_

 :انداختم باال یاشانه

 .دونمینم_

 .شد وصل بهم یکیالکتر برق انیجر و گرفت نفسم کردم احساس یالحظه یراب .چشمانم یتو زد زل
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 !شد تند قلبم تپش...آمد جلو یکم

 احساس امگونه یرو نشست که دستش.رفت عقب به سرم و شد بسته چشمانم جنبهیب منِ آمد جلو که دستش

 .زنمیم پا و دست شیآت یکوره درون کردم

 :شد پخش صورتم یتو گرمش نفس.افتاد زق_زق به انگشتام نوک و داغ پاهام کف

 !بود نیا_

 .شدم رهیخ بود داشته نگه صورتم یجلو که دستش به کردم باز را چشمانم

 !بود اممژه انگشتش نوک رو

 :تفگ ،یخوردن تخسِ یهابچه مثل و زد پلک .دادم قورت را دهانم آب و شدم اشرهیخ متعجب

 .خوامیم مروین_

 :دمیکش یقیعم نفس انهیموز

 کنم؟ کاریچ خب_

 :آمد کش شتریب شیها لب و رفت باال شیابرو

 بزرگرو دارهبدجوری  کهیکوچ روده که چون ،یکنیم درست مروین واسم نمونه یکدبانو هی مثل یریم شما خب_

 !کنهیم لقمه هی

 :گفت و زد یبرق چشمانش.رساند لبانم به را خودش اراده یب لبخند، که دیچسب دلم به چنان اشکدبانو

 !بزن لبخند شهیهم_

 دلخوشم چنان اتساده یهاحرف نیهم با...اتیالک یها حرف نیهم با یدانینم تو یرعلیام.افتاد ولز و جلز به دلم

 !یکنیم گورم به زنده هم بعد یبرمی جنون مرز تا مرا که یکنیم

 :شد رنگ پر لبم یرو لبخند

 .کنم درست مروین رمیم من پس_

 :آمد سرم پشت.رفتم آشپزخانه به

 ؟یکن درست مروین یبلد مگه_

 :گفت و شد رهیخ سقف به.سمتش چرخاندم کیتمیر را سرم

 !کنه؟ درست تونهیم اممروین بلده یفضول فقط و ترسهیم یرانندگ از که یکس مگه_
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 :گفتم پوزخند با و زدم کمر به را دستم! جمیافل اعصاب به بده جان ایخدا

 !کردن جون نوش ایبعض که یسبز قرمه اون بشه سنگ_

 :گفت زدهرتیح داشت،.یم بر را بود نتیکاب یرو که یاوهیم ظرف یرو از را قرمز بیس که یدرحال

 بود؟ تو مال شور و تلخ یسبز قرمه اون_

 امیسبزقرمه میبود هم تهران یتو که یزمان! سوال ریز ببرم را تمیشخص که ندهم یفحش تا گرفتم گاز را لبم محکم

 !ها بود یآدم عجب! کرد مسخره را

 شور؟ و تلخ تگفیم من خوشمزه یسبز قرمه به که بود کرده یفکر چه خودش با

 :زد بشیس به یگاز

 .گمیم خودت بخاطر من_

 :داد ادامه و زد یزیر چشمک

 !برو یآشپز کالس هی_

 !خواست دلم که خوردیم بیس خوشمزه قدرآن شرفیب

 .کرد رها نتیکاب یرو مهین و نصفه را بیس و زد بیس به یگرید گاز

 !یرانندگ کالس یبر گفتمیم بود من به البته_

 :کرد نگاه سقف به دوباره بعد

 !یترسیم یرانندگ از تو که نبود حواسم بابا یا_

 که یحال در و دمیکش رونیب نتیکاب یتو از را تابهیماه و کردم تنگ را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس حرص با

 :گفتم دیلرزیم خشم از میصدا

 .کنمیم درست رو مروین اما! خوبه چقدر پختم دست بدم نشونت کنم درست تا ستین یزیچ خچالی یتو که فیح_

 :گفت یآرام یصدا با.داد تکان یسر و خورد را اشخنده

 !یرنگ چشم سرتقِ فضولِ ینکش شیآت به من حرص از آشپزخونرو حاال_

 :گفت لب ریز.گاز اجاق یرو دمیکوب محکم را تابهیماه و کردم نگاهش یطلبکار با و شد مشت دستانم

 !اوه_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

575 
 

 رنگ دنید با.کردم حواله سمتش به را امیعصبان نگاه و ختمیر تابهیماه یتو را روغن و کردم روشن را گاز ریز

 .ماند حرکت یب دستانم و شد خشک بزاقم و رفت باال قلبم ضربان نگاهش

 !بود گرفته بر در را صورتم حرکتیب و میمستق مردمکش.کردم بغض که بود نگاهش یتو حسرت آنقدر

 .اندشهیش کهیت دو نیع چشمانش

 لزدهوه و دمیکش یداد بود گرفته خود به اهیس رنگ که روغن دنید با و برگشتم زدهوحشت یزیچ سوختن یبو با

 .شد نیزم پخش یبد یصدا با تابهیماه و شد قطع نفسم درد از و سوخت دستانم.برداشتم را تابهیماه

 :گفت شوکه یرعلیام .بستم چشم درد با و خوردم زیل نیزم یرو و دیچک چشمم گوشه از یاشک

 جانا؟_

 ...شد بدتر اشیداغ...گرفت را دستم .کردم حس کنارم را حضورش

 :گفت نگران و گرفت خی آب ریز را دستانم یفور و کرد بلندم

 ؟یخوب_

 :زدم یجان مهین لبخند

 و نیا کار تو دنیکش سرک و کردن یفضول درده ب فقط من یگیم راست.خورهیم بهم بودنم عرضه یب نیا از حالم_

 !اقتمیلیب احمقِ هی من تو قول به.خورمیم اون

 :دیغر خشونت با و شد شتریب مچم دور دستش فشار

 !شو خفه_

 !یاقتیلیب تو یگفت خودت گهید چرا_

 :گفت یاخفه یصدا با

 .کنمیم ناراحتت شهیهم که منم اقتیلیب! یستین اقتیلیب تو_

 ! خوردیم میهانفس به شیهانفس...بود کنارم انداختم، ینگاه امانکم فاصله به

 ...اشیمشک چشمان...اشیداشتن دوست شیرته

 یکم را صورتش و کرد ریتغ وضوح به نگاهش رنگ.زدم یلبخند و دمیکش ششیر ته یرو یآرام به را سمیخ دست

 !خوردم جا.آورد جلو

 .شوم حل آغوشش یتو داشتم دوست چقدر و کرد مستم عطرش یبو.کردم لمس را ششیرته من و بست چشم
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 :زد لب گوشم ریز

 ...هست یتور میس...هست وارید...هست مرز_

 .کردم بغض

 جانا؟_

 .کردیم میصدا بلند که بود ریسم نیا

 :کرد اشاره آشپزخانه از رونیب به و کرد دراز را دستش یرعلیام

 !هست رمیسم...هست یتور میس...هست وارید...هست مرز_

 دنید با و شد آشپزخانه وارد ریسم.گرفت فاصله من از او و افتاد اشگونه یرو از دستم.برداشت یکوچک خراش قلبم

 :آمد طرفم به عجله با و شد نگران نیزم بر پخش تابهیماه

 شده؟یچ_

 :گرفت را دستم

 پس؟ کجاست حواست_

 !حسرتش از پر نگاه آن و برادرت شیپ بود؟ کجا حواسم میبگو

 .زد یپوزخند و کرد نگاهم یرعلیام

 عذاب داشت.کردیم نگاهمان که بود یرعلیام به نگاهم مدت تمام من و شد دستم یچیپ باند مشغول ریسم

 .دارد نگه ذهنش یتو را ریتصو نیا و بکشد درد خواستیم انگار.کردیم نگاهمان اما دیکشیم

 ". دارد مادرزاد تو عشق غم"

 یکرد کاریچ نیبب.خرمیم صبحونه نگفتم مگه شبید ؟یبذار صبحونه گفت یک کجاست؟ حواست آخه زمیعز_

 !دستتو

 :گفت پوزخند با سپس.دیکش یقیعم نفس و بست چشم یالحظه یبرا یرعلیام

 !کنه درست مروین امواسه خواستم من! دیببخش_

 :دوخت ینگاه دستم به و دیکش یپوف ریسم

  مارستان؟یب میبر الزمه زم؟یعز یخوب االن_

 ! بود مانده یباق ازشان یکم رد فقط و بود شده خوب صورتش یهازخم.شدم رهیخ ریسم به



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

577 
 

 .آوردم در یباز یکول ذره هی فقط.نشده میزیچ ریسم خوبم_

 :گفت گوشم ریز و دیکش آغوشم در پروایب ریسم که دمیخند

 .بشه هاتخنده قربونت ریسم_

 !زیچ همه به لعنت! من به لعنت.شدم رهیخ یرعلیام یخال یجا به و شدم مات

 .بودند شده داریب هم مهرداد و ءنسا. میرفت ییرایپذ به دستم یچیباندپ از بعد

 :دیپرس ینگران با ءنسا

 جانا؟ شدهیچ دستت_

 ! سوخت خودم دست جاش به نسوزه که بردارم و تابهیماه اومدم بابا نشده یزیچ_

 !باش مواظب شتریب بابا، یا_

 اشزدهغم نگاه و یرعلیام یپِ هوشم و عقل تمام من اما.کردند قبول همه و ساحل میبرو شب که داد شنهادیپ ریسم

 باز؟ بود رفته کجا یرعلیام.بود

 

 .بستم را بلندم رهنیپ دکمه و کردم مرتب را شالم و دمیکش لبم یرو را رنگم یاقهوه رژ

 !بودم یرعلیام راه به چشم احمقانه من و نشستند ساحل یهاشن یرو همه

 :گفت مهرداد

 .میکن یکار هی دیایب.دیپوس دلم بابا شهینم که یطورنیا_

 :دیپرس نساء

 ؟یکار چه مثالً_

 .میکن یباز شجاعت قتیحق مثالً بدونم چه_

 .دمیکش یپوف

 .چرخاند را یبطر ریسم و میبست حلقه...کرد دایپ یبطر هردادم کردند، اعالم را موافقتشان که همه

 :دیپرساء نس.افتاد ریسم سمت گرشید طرف و نسا سمت طرفش کی یبطر

 شجاعت؟ ای قتیحق_
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 !قتیحق_

 ؟یگفت دروغ جانا به حاال تا_

 :گفت سپس و کرد یمکث.کردم حس خودم یرو را ریسم نگاه

 !نه_

 ! تو به امگفته دروغ بخواهد دلت تا من اما

 :شد کنده جا از قلبم مهرداد حرف با

 !نیبش نجایا ایب یرعلیام! اومد هم یرعلیام_

 :گفت و گرفت جا انمانیم .اوردمین باال را سرم شدن رسوا ترس از

 مگه؟ دیشد بچه_

 !شنومینم را گرشانید یها حرف

 :شد پاره افکارم رشته ریسم یصدا با باالخره.میهاالیخ و فکر و خودم یتو شومیم غرق

 .نیافتاد یرعلیام و تو جانا_

 .کردم نگاه یرعلیام به و شد کج گردنم یآن

 :گفت نساء

 .بپرس جانا_

 .بپرسم را سوالم تا بودند دوخته چشم من به همه و دییجویم را لبش گوشه خونسرد یرعلیام

 :دمیپرس و کردم باز دهان یسخت به

 ؟یدار دوست چقدر منو_

 :بست را چشمانش .دیکوبیم واروانهید قلبش.گذاشت قلبش یرو و گرفت را دستم جمع به توجه یب

 .کنهیم یقرار یب داره تو بخاطر ؟یشنویم ؟ینیبیم_

 :کرد زمزمه و دوخت لبانم به را نگاهش و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ

 ...جانا عاشقتم من_

 .آورد ترکینزد را سرش و شد خمارتر چشمانش
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 !گهید بپرس... جانا...جانا_

 ییگو بود؟ یفکر چه گرید نیا.یخال یخال مغزم و بود کرده عرق دستانم کف.آمدم رونیب الیخ و فکر از زدهبهت

 .بودم شده وانهید

 :دمیپرس و دوختم چشم متنظر یرعلیام به کالفه

 ؟یشد عاشق حاال تا_

 :گفت و دیخند مهرداد.دمیشن وضوح به را شیها دندان شدن دیساب یصدا و باخت رنگ نگاهش

 .دیپرس یسوال چه اوه_

 :دیخند صدا با ریسم

 ...یعاشق و یرعلیام! دیپرس میک از_

 .دوختم چشم یرعلیام لبان به منتظر و احمقانه من و خنده ریز زدند هر هر خودشان

 !یرساند لبم به را جانم...گرید بده جواب

 :گفت یمحکم یصدا با.دوخت چشمانم به را اخمش پر نگاه و دیمال دست با را لبش گوشه یرعلیام

 !نشدم عاشق حاال تا...نه_

 شانه یرو دست با ریسم.شدم شرمزده و کردم حس خودم یرو را نساء بارتأسف نگاه.گرفت را وجودم همه لرز

 :گفت و دیکوب یرعلیام

 .کردمیم تعجب دمیشنیم ازت نیا از ریغ یجواب اگه_

 :گفت انعطاف یب و دوخت ریسم به را اشیجد چشمان یرعلیام

 !احمقاست یبرا یعاشق ؟یعاشق به چه منو طوره،نیهم_

 چشمانم یتو شده حلقه اشک و بود کیتار هوا که خوب چه کردم، جمع هاشن یرو را امپنجه .کرد نگاه من به بعد

 !دندیدینم را

 :کرد یاسرفه ریسم

 !یکن نیتوه زنم و من به خوادینم حاال خب_

 !یرعلیام تمسخر از پر پوزخند یصدا باز و

 :فشرد هم به را شیهاپلک و گرفت را دستم نساء.چرخاند را یبطر خندان یلب با مهرداد،
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 .کنهیم نگاهت داره همش نکن تابلو انقدر...جانا باش آروم_

 حماقت به حاال جانا.گرفتم را میرو و فشردم هم یرو را میهادندان.کردیم نگاهم داشت.انداختم ینگاه یرعلیام به

 !بخند تیها

 ستندین احمق قدرآن تو مثل همه شود؟ داداششزن عاشق دیبا چرا.افتاده عقب دیبگو تو به داشت حق حماقت؟ چرا

 !جانا

 :دیپرس و زد یلبخند نساء .افتاد مهرداد و نساء سمت به یبطر

 ؟یکرد هیگر یدختر واسه حاال تا_

 :داد جواب درهم یاافهیق با مهرداد...شد بلند نهادم از آه

 .آره_

 :گفت رتیح با ءسا. نشد دور جمع از یدیببخش با مهرداد و رفت فرو یبد سکوت یتو جمع

 شد؟ ناراحت چرا دم؟یپرس یبد زیچ من مگه_

 یدخترها! که نبود یعاشق و عشق اهل یرعلیام.گذاشتم ریسم ی شانه یرو را سرم و شدند بسته چشمانم اریاختیب

 .لدای اشنمونه...بودند اشیزندگ یتو یادیز

 .بودم احمق من! بودم الیخ خوش من

 :دیکش یآه و شد حلقه دورم ریسم دستان

 .دارم کارت بمون ؟یریم کجا ؟یرعلیام.نکن ناراحت و خودت نساء نشده یزیچ_

 .نشد بلند یرعلیام جانب از ییصدا

 :گفتم لب ریز و تکاندم را لباسم یها شن.شدم بلند میجا از و کردم باز چشم شوم رهیخ رو به رو به نکهیا بدون

 .الیو رمیم_

 و نبود یشدن درست زیچ چیه.دمیکش خودم کردن سرزنش از دست.کردم حرکت الیو سمت به و کردم ترک را جمع

 .رفتمیم فرو لجن یتو و شدمیم عشق نیا گرفتار شتریب من روز هر

 ! نشد حضورم متوجه و بود الیخ و فکر در غرق و بود نشسته کاناپه یرو مهرداد

 .کردم روشن را کولر و شدم اتاق وارد .رفتم باال به الیخیب هم من

 :کردم زمزمه بغض با و چسباندم پنجره شهیش به را امیشانیپ
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 .دونهیم زیپائ فقط عاشق کشهیم یدرد چه_

 را تو تن یبو میها خواب

  دهد یم

 ها دورتر آن نکند

 ؟...یریگیم آغوشم در شب مهین

 که چند هر.دمیترسیم گناه نیا عشق،از نیا از نده،یآ از د؟یایب سرم ییبال چه بود قرار شد؟یم چه ماجرا نیا تهِ

 صد و ماریب و ضیمر یشوهر و مانمیم من رود،یم نجایا از روز چند از بعد یرعلیام.دانستمیم را ماجرا آخر خودم

 ایدن کی و ییتنها و مانمیم من.ببرد همه یجلو را میآبرو است قرار که یمحمد و مانمیم من! عاشق البته

 :دیگویم و دیآیم شمیپ یخوشحال با ریسم که دهمیم جان آغوشش حسرت در من.دانمیم را آخرش.حسرت

 !داداشم یعروس میبر دیبا که ببند لتویبند و بار پاشو.کنهیم ازدواج داره یرعلیام! خوش خبر هی جانا_

 .شوم مرگ دق هم دیشا کنم،یم سکته و گذارمیم قبلبم یرو را دستم من جاهمان بعد

 بود؟ شده چه خدا ای.کردم جدا پنجره شهیش از را امیشانیپ دهی،ترس نساء بلند غِیج یباصدا

 بود شده کبود درد از اش افهیق.بود گرفته را شیپا و بود افتاده هاپله نیپائ.رساندم نیپائ طبقه به را خودم سرعت با

 .ختیریم اشک آرام_آرام و

 :دمیپرس شده گرد یچشمان با و گرفتم جا نساء کنار .دیدو طرفش به مهرداد

 نساء؟ شده چت_

 :دیکش یگرید غیج

 !یوا ن،یزم خوردم رفت چیپ پام شدیچ دونمینم شتیپ ومدمیم داشتم...پام یآ خدا_

 :گفت عیسر مهرداد که بزنم دست شیپا به خواستم

 !باشه شکسته پاش ممکنه...جانا نزن دست_

 :گرفت اشهیگر نساء

 .شهیم کنده جاش از پام داره انگار_

 :گفت یدرهم افهیق با و کرد یپوف مهرداد.دیکش یغیج دوباره نساء که باال زد را نساء شلوار پاچه یآرام به مهرداد

 !مارستانیب مشیببر دیبا شکسته کنم فکر_
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 :دیپرس دهولزه آمده شیپ وضع دنید با ریسم.آمدند یرعلیام و ریسم و شد باز الیو در

 شده؟یچ_

 :داد جواب دیکشیم نیپائ را نساء شلوار پاچه که یحال در مهرداد

 .مارستانیب مشیببر دیبا کنم فکر شکسته، پاش_

 :گفت یفور ریسم

 .مارستانیب مشیببر ارهیب نشویماش دیسع زنمیم زنگ االن_

 :کردم وارد دستش به یفیخف فشار و گرفتم را نساء دست

 .زمیعز اریب طاقت_

 :گفت مهرداد و زد تلفن عیسر ریسم.کردم پاک را اشک قطره دست با که دیچک چشمش از یاشک قطره

 .رمیم خانم نساء با خودم.دیایب ستین الزم شما_

 :گفت و گرفت بغل را نساء مهابا یب مهرداد و آمد قهیدق ده از بعد نیماش

 !نده تکون اصالً و پات_

 !خجالت از حتماً بود، شده سرخ_سرخ.بزنم قهقهه جاهمان بود کینزد نساً زدهبهت یافهیق دنید با

 :دیپرس ینگران با ریسم.نشست جلو هم خودش و گذاشت نیماش یتو را نساً مهرداد

 هست؟ همراهت پول م؟یایب ما خوادینم یمطمئن_

 !داداش آره.ستین الزم نه_

 ..برو نجایا مارستانیب نیترکینزد به دیسع آقا.مینگران بزن زنگ پس_

 .افتاد راه به نیماش و داد تکان یسر ریسم دوست_دیسع

 :گرفت را دستم و آمد سمتم ریسم که کردم یهوف

 .بخواب برو تو...یباش نگران خوادینم_

 .ما دست بود امانت باالخره بشه شیزیچ ترسمیم نگرانم.که بخوابم شهینم_

 !دمیم خبر بهت اومدن هرموقع.خوشگلم گهید رنیبگ گچ پاشو فوقش_

 !نبود او و بودم یرعلیام دنبال انداختم، ینگاه سر پشت به و برگشتم.دیبوس را امگونه و شد خم
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 :گفتم رفتمیم باال طبقه به که یدرحال

 .هایبد خبر نره ادتی ریسم_

 :گفت و کرد باز را رهنشیپ اول دکمه

 .گهید باشه_

 و جا همه از خبر یب.بستم را چشمانم و دمیکش دراز تخت یرو.کردیم درد مغزم.داشتم اجیاحت خواب کی به واقعاً

 !ها فردا و فردا از خبر یب دیشا.رفتم فرو یقیعم خواب به است انتظارم در که ییفردا

 

 *سمیر*
 یرعلیام داغان افهیق به چشمم تا.بودند مستقر آن در یرعلیام و مهرداد که شدم یاتاق وارد جانا رفتن از بعد

 !شدم خورد،مات

 حال در هم کیموز و بود رهیخ اتاق سقف به.بود دنیکش گاریس مشغول معمول طبق و بود دهیکش دراز تخت یرو

 :پخش

 کشمیم سر که صداتو شراب”

  اسوسوسه از پر جرعه جرعه دلم

 کنمیم هوس لباتو بِیس تا

 ”اسحادثه نیهم قرارِ یب چشات

 

 !یاممنوعه و بکر لذت هی تو”

 چشمیم ازت من یول! گناهه

 ”هوات بدون یبهشت هر از مـن

 کشمیم دست ساده خورمیم قسم

 :کرد زمزمه یبیغر بیعج یصدا با لب ریز

 .کشمیم دست ساده خورمیم قسم_
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 و غذ برادر سر بر چه بود؟ آمده سرش بر چه.رفتم سمتش به زده بهت.دیکش چشمانش یرو بار چند را دستش

 و اوردین ابرو به خم نگونهیا او و شد و نابود آقاجون دست به شبه کی اشیزندگ کل که یبرادر بود؟ آمده مغرورم

 !حاال

 :گفتم یعصب و یناراض.نشد حضورم متوجه و دینفهم اصال که بود غرق قدرآن

 .وونهید شنیم داغون هاتهیر...خودتو یکشت...یرعلیام_

 و انداختم یگاریس جا یتو را گاریس.دادم تکان یسر تأسف با و گرفتم دستش از را گاریس سوخته لتریف و شدم خم

 :گفتم

 !نکش گاریس همه نیا رهیگیم باز نفست_

 :شد شتریب تعجبم سرخش چشمان دنید با...شد بلند شیجا از وِل و شل ،یخستگ با

 من؟ به یگینم...آخه تو چته_

 ریز زد یها _یها و دیکش آغوشم در...نداشت شدن گشاد یبرا ییجا رگید چشمانم، داد انجام که یحرکت با

 .سوزاند را دلم دردش پُر یمردانه هق_هق و...دندیلرزیم هیگر شدت از اشپهن یهاشانه...هیگر

 !خورندیم قسم بودنش سنگ به ایدن کل که یمرد هم آن.است سخت چقدر مرد کی اشک دنید یدانینم

 :گفت درد از پُر

 فقط کنمالتماس می خدا به شمیم داریب که هاصبح...شهینم زنمیم یدر هر به...کنم فراموشش تونمینم ریسم_

 .کنم فراموشش فردا از دمیم قول بعد و کنمیم فکر بهش و امروز نیهم

 ...افتاد انداز دست یرو قلبم گفت؟یم که از

 !بود کرده رخنه مردانه قامت نیا در عجز چقدر .گرفت دستانش انیم را سرش و شد جدا آغوشم زا

 :گفت واروانهید...کرد نگاهم و کرد بلند سر زدهوحشت

 ...چشماش یوا...چشماش...چشماش_

 :دیکش داد و هم سر پشت بار چند.دیکوب سرش یتو مشت با

 .کنه وونمید خوادیم چشماش چشماش،_

 !بود دور من از یادیز که یبرادر.برادرم حال دنید با دیکش ریت قلبم

 :گفت شرمنده و گرفت را دستانم.کرد نگاهم عجز با
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 سگ مثل.عاشقشم سگ مثل.دارم دوسش سگ مثل.خوامشیم یلیخ یول کشمیم خجالت دارم، دوسش یلیخ_

 اون فهمهینم اون پاش و دست ریز دمیم جون دارم.شدم اشوابسته سگ هی مثلِ درست.کشمیم نفس بخاطرش

 ...یول وونمیح من بَدم من یفهمینم تو فهمهینم

 :دیکوب قلبش یرو یمحکم مشتِ با

 .خوامشیم یول بدبختم من.خوامشیم یول رهیم براش داره جونم.خوامشیم یول_

 :زد لب یسخت به اما بود حالیب.جهنم آتش چشمانش و بود زار اشافهیق.داد فشار را امزدهخی یهادست

 .ببخش منو ریسم.ببخش منو فم،یکث من_

 :گفتم مبهوت و مات

 آخه؟ ببخشمت دیبا چرا من ؟یدار دوست انقدر ویک ؟یرعلیام کرده اتوونهید ینطوریا یک_

 !دمیفهمینم چیه من و کردیم دادیب چشمانش یتو یشرمندگ .شد رهیخ چشمانم به

 .زد را چشمم صورتش چپ سمت ی قهیشق کنار یآمده بر رگ نبض هم فاصله همان از

 آدم و ایدن الیخیب...دانستیم بیع را هیگر که یکس بود؟ یرعلیام نیا !مظلومانه.انداخت نیپائ را سرش مظلومانه 

 ؟!ستیچ عشق دانستینم و بود شیها

 .افتاد جانم به وحشت و ماند باز دهانم شکمش و نهیس قفسه دنید با.آورد رونیب تنش از را رهنشیپ حرکت کی با

 !یرعلیام_

 !کننده منجز هم بود دردآور هم اشنهیس یقفسه و شکم یرو چاقو ردِ

 :گفتم رتیح با

 زده؟ چاقو بهت یک_

 .دارم دوسش که یاون_

 چرا؟ کرده؟ باهات و کارنیا یدار دوسش که یاون_

 نیا از شتریب خواستنش گناه تا...کنم گور و گم وجودم از و خواستنش هوس تا کردم من .کردم من نکرد اون_

 تو خون مثل عشقش! خواستمش شتریب! شد بدتر! نشد! نشد.ببرم ادمی از شویکوفت یچشما اون تا....نشه

 !نداره شتریب راه هی دستش از شدن خالص.رگامه

 :دمینال
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 !یرعلیام_

 :گفت یفیضع یصدا با

 پا و دست سرش پس زننیم ییدمپا با که یسوسک مثل دارم! گناهه داشتنش دوست که دارم دوست و یکی_

 .کنم دایپ نجات تا زنمیم

 :بود یابرازنده نام خند، زهر .دیخند

 هیگر اون بخاطر دارم احمقم منِ منم؟ هیگر من شهیم باورت ریسم...من...شمیم رونیو درون از دارم روز به روز_

 !کنمیم

 !بود دارخنده ه؟یگر و یرعلیام ؟یعاشق و یرعلیام...شدینم باورم که بود معلوم

 یلیخ دیبا حتماً ست؟یک دهد قرار خودش ریتاث تحت را یرعلیام توانسته که یدختر بدانم داشتم دوست یلیخ

 عاشق بتواند بود محاالت از که آورد دست به را یمرد قلب توانسته که فرد به منحصر یلیخ یلیخ یلیخ.باشد خاص

 بود؟ گناه عشقش چرا اصالً! بود تمام یچ همه! بود بایز یلیخ البد بود؟ که او یعنی.شود یدختر

 :گفت خفه و شد مشت دستش

 شیلعنت یچشما! شهینم پاک ذهنم از هم یمست با چشماش که هرچند.خوردمیم بود یزهرمار اون از کمی کاش_

 تو بندازم خودمو دارم دوست.شمیم یحال چه کنهیم هیگر یوقت یدونینم! ریسم یوا! ریسم یوا.زنهیم شیآت آدم

 چقدر چشماش کنهیم هیگر یوقت یدونینم! یوا! ریسم یوا! نکنه هیگر گهید اون یول بدم جونمو دارم دوست! دَره

 .ریسم زننیم برق...شنیم خوشگل

 :دمیتوپ خشم با اش،مارگونهیب یحرفا به توجهیب

 .یکن کوفت و یزهرمار اون گهید نکرده الزم_

 .بخورد نیچ چشمش گوشه شد باعث که گرفت گاریس از یقیعم کام.زد آتش یگاریس

 ؟یشد عاشقش یطورینا که هیک دختر اون یبگ یخواینم_

 :گفتم متعجب.کرد تند پا پنجره طرف به باعجله و دیدزد را چشمانش .شد سرخ یآن صورتش رنگش

 ؟یرعلیام یخوب_

 :گفت یلرزان یصدا با سپس و کرد مکث یکم

 ...شمیم خفه دارم! شهیم برابر دو عذابم نمتیبیم یوقت ر؟یسم رونیب یبر شهیم_

 :دمیپرس تهش و سر یب یهاحرف از جیگ.داد فشار را شیگلو و برد دست
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 ! بگو واضح...یرعلیام یگیم یچ فهممینم_

 .فرستاد رونیب را دودش و گرفت یگرید پوک.ختیر پنجره رونیب را گارشیس خاکستر و دیکش یقیعم نفس

 !بخواهد خودش تا زند،ینم حرف کام تا الم یبکش هم را خودت اگر ٰ  یحت.دیگوینم یزیچ نخواهد تا دانستمیم

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .یرعلیام دارم واست یزحمت هی_

 :است گرفته و آرام شیصدا

 ...بگو_

 :بود پخش حال در ینیغمگ کیموز و بود روشن هنوز ظبظ

 سرم به زد خودت عشقِ هوسِ هرشب مثلِ”

 خبرمیب امیزندگ از و شده ساعت چند

 ...من و ماندم من و یرفت تو که جاده همان از

 ...درمدربه و شدم گُم هاهیقاف نیا نیب

 ”!دَرمدَربه

 جاناست؟ تولد فردا یدونیم_

 :کرد زمزمه جان یب و زد ضربه شیها قهیشق به دست کف با.ستادمیا اشنهیس به نهیس

 خب؟_

 :گفتم و شدم رهیخ گردنش یکرده باد و برجسته رگِ به

 بود؟ گرفته برام یتولد چه ادتهی !خودش مثل...کنم زشیسوپرا خوامیم_

 :گفت یمرتعش یصدا با و رونیب کرد شوت پنجره از را گاریس.کرد متعجبم گرفت بر در را چشمانش که یخشم یبرق

 ؟یخوایم یچ، بگو کالم هی...نکن نیمه نیشه_

 :گفتم آهسته من و شد منقبض فکش.داشتم نگه شیجلو را یگاریس ریز

 یبدجور خوامیم.دیاین نگفتم من تا کن سرگرمش کمهی رونیب ببر جانارو فردا شکست، پاش دوستشم که یدید_

 !تولدشه که ستین ادشی خودشم چون! بشه زیسوپرا
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 :گفت یاگرفته وحشتناک یصدا با...را اششده مشت دستان دمید من و رفت تخت سمت به

 !ریسم تونمینم من_

 :کردم خاموش را ظبط و کردم یاخم

 !ارین نه من جونِ.ها خواستم ازت زیچ هی نیبب ؟یتونینم چرا_

 :گفت یارفته در پس یصدا با و کرد جمع خودش یتو را شیپاها و دیکش خودش یرو را ملحفه

 ...تونمینم ریسم تونمینم بخدا_

 :زد یچنگ تشک به و دیچیپ خودش یتو

 .ببخش منو ایخدا_

 :گرفت اوج شیصدا

 .ببخش منو ریسم_

 زده بهت و رفتم سمتش به ترس با .بود کرده خوش جا اشیشانیپ یرو یدرشت یها عرق و زدیم یزرد به رنگش

 !ماندم رانیح و تنش یداغ از سوخت دستم.گذاشتم اشیشانیپ یرو را دستم

 :زدم خی من و زد زجه برادرم.زد زجه

 ؟یکنیم کاریچ میزندگ با یدار کنه،یم وونمید فکرش داره یدونیم که تو خدا...مردم غمش از بار هزار_

 :رفت یکبود روبه رنگش و زد سرش به یاضربه

 .کنم کاریچ بگو تو رهیگیم جونمو ذره ذره داره عشقش.ریسم دارم دوسش_

 بود؟ آمده سرش بر چه...بود شده قفل میپاها.بودم ستادهیا یالعمل و عکس چیه بدون و شده مات...شد فشرده قلبم

 بود؟ آمده برادرم سر بر چه

 :دمیکش داد و شد خارج اتاق از بود که یبتیمص هر به

 ...جانا...جانا...جانا_

 :گفتم درمانده اشختهیر بهم یموها و زده وحشت یافهیق دنید با...بود کرده گم را میپا و دست

 !کنم کاریچ دونمینم کرده تب رعلبیام_

 :دیپر رخش از رنگ
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 چرا؟_

 .آمد نیپائ هاپله از و کرد تند پا

 !گهیم ونیهذ و داره تب...شده چش دونمینم_

 .افتادم راه دنبالش هم من رفت اتاقش سمت به

 :گفت یبلند یصدا با

 .اریب خمی کهیت چند و سرد آب کن پر و توش بردار لگن هی برو ریسم_

 .رفتم حمام یسو به و برگشتم را رفته راه اوردم؟یم کجا از لگن

 

 جانا**
 .ستادمیا سرش یباال و شد فشرده درد از قلبم روزش و حال دنید با

 :دیغر رمق یب...داد تکان هوا یرو و آورد باال را دستش دنمید با

 .یکنینم ولم الممیخ تو که یعوض گمشو برو گمشو برو_

 :دندیلرز اشعربده یصدا از هم پنجره یها یشهیش بلکه من تنها نه که دیکش عربده یجور.دیکش عربده

 .برو خسته، خستم...نمتیبب خوامینم_

 .میگلو به زد انهیتاز بغض.افتادم تخت نیپائ و شدند تا میزانوها رفت، نیپائ که دستش

 ماننده و دوخت چشمانم به را دارش تب چشمان و خورد یسخت تکان.گرفتم را داغش دستان و آوردم جلو را دستم

 :زد نق هابچه

 .جهنم برم خوامینم من_

 خم را سرم...کرد وارد دستانم به یفیخف فشار .بود یحتم شدنم خفه که کرد وارد میگلو به یفشار چنان شیهاحرف

 .گذاشتم دستش یرو را لبم و کردم

 .رفت باالتر بدنش حرارت

 .دیچک یاشک قطره...برداشتم را لبم

 !جهنم یرینم تو_
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 .رمیم یول برم خوامینم...رمیم_

 .یرعلیام یهست یخوب آدم تو_

 :داد فشار را دستم قدرتش تمام با

 .خدام وونیح من ستم،ین_

 !بود یحتم دستم شدن شکسته داد،یم فشار را دستم گرید یکم اگر.شد جمع صورتم دستم درد از

 :دمیغر یعصب

 .دمید عمرم یتو که یهست یآدم نیبهتر تو ؟یدیم نسبت خودت به هیچ لقبا نیا وون؟یح_

 :دمیشن را ریسم یصدا پشت از

 خوبه؟ نیا نیبب جانا_

 .برگشتم و کردم پاک را میهااشک دست با عیسر.دیکش را دستش...هم بعد و کرد وارد دستم به یمحکم فشار

 .من بده خوبه...آره...آره_

 .آمد جلو ریسم

 .آب یتو بذار و پاهاش_

 را ها خی و نشستم یرعلیام سر باال .گرفتم دستش از را بود زریریف سهیک داخل که ییهاخیو من  داد تکان یسر

 !دیلرز من معصوم پسرکِ .دیلرز گذاشتم، اشیشانیپ یرو

 ...دیلرز بازهم دادم، قرار اشیشانیپ یرو را ها خی دوباره و انداختم شیرو و برداشتم کمد یتو از ییپتو عیسر

 !کنم بغلش شدیم کاش

 :انداختم ینگاه ریسم به

 .اریب سیخ دستمال هی و نمک برو_

 :گفتم بغض با و بردم یرعلیام گوش کینزد را لبم رفت که ریسم

 .دونمیم من یقو یلیخ تو.اریب طاقت یشیم خوب_

 ...آوردمیم کم داشتم گرید...نداشت عمق نفسم

 :گفت بیعج ییتمنا با و بست را دارشتب چشمان
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 باشه؟ نرو، نشدم خوب تا_

 !رمیبم آغوشش یتو شدیم کاش

 !دمیم قول رمینم_

 !یریم نگو دروغ_

 .بخدا رمینم_

 :زد نق

 .ریسم شیپ یریم چرا_

 :دیلرز امچانه

 !یبش خوب یوقت تا مونمیم تو شیپ...رمینم_

 :افتاد ترق_ترق به شیهادندان

 .شمینم خوب چوقتیه من_

 :شد نیسنگ نفسم

 !مونمیم نجایا شهیهم تا منم پس_

 :دینال که انداختم عرقش غرقِ یشانیپ یرو یدست

 ...جانا_

 :دادم قورت را دهانم آب...شد اتاق وارد ریسم که جانا جان میبگو و دهم جواب خواستم

 .تشت تو زیبر نمک قاشق دو_

 :گفت نگران ریسم.گذاشتم یرعلیام یشانیپ یرو خی یبجا و گرفتم دستش از را سیخ دستمال

 !داره نیماش اون حداقل.ادیب بگم ستین دمیسع یلعنت دکتر؟ مشیببر الزمه شه؟یم خوب_

 .نییپا ارمیم و تبش خودم ستین یازین_

 :زد قهقهه وار مجنون یرعلیام

 خواد تبم و بیاره پائین!ببین کی می !نیپائ ارهیب خوادیم و تبم_

 :کرد زمزمه وارونیهذ و شد باز خنده به دوباره لبانش...زدم خی کلمه یواقع یمعنا به
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 .بمون شمیپ...ینر بده قول باشه؟ نرو_

 !بود جیگ کردم، نگاه ریسم به ترس با

 .ریسم گهیم ونیهذ داره_

 را پتو .رفتیم نیپائ داشت تبش کم_کم .برگرداندم را دستمال و دمیکش یپوف.شد محو لبش یرو از یرعلیام خنده

 .برداشتم شیرو از

 .ستین یازین گهید...بردار و تشت ریسم_

 !برد خوابش زود چه! خوابش در غرق صورت به.انداختم ینگاه یرعلیام به

 .گرفتیم نرمال حالت بدنش یدما.گذاشتم اشیشانیپ یرو هم بعد و گلو یرو را دستم دیترد با

 :گفت دلسوزانه و ستادیا کنارم ریسم

 خوره؟یم سرما گرما نیا یتو یک! مطمئنم ستین یسرماخوردگ از تبش_

 :شدم اشرهیخ یسوال

 بود؟ یچ از پس_

 :برداشت تخت یرو از را تشت و زد یکج لبخند

 .شد عاشق نمیا باالخره خدا؟ ینیبیم...یعاشق تب_

 .دوختم چشم یرعلیام رفته رو و رنگ صورت به مبهوتو من،  داد تکان تأسف عنوان به یسر و

 م؟یها دعا تمام جواب بود نیا! بزرگ یخدا! بزرگ یخدا.نداشت را یبدبخت نیا تحمل قلبم.دیلرز بغض از امچانه

 بس ؟ینشد خسته ایخدا بدتر؟ نیا از مرگ ایخدا بود؟ شده عاشق من یممنوعه عشقِ بود؟ شده عاشق من یرعلیام

 نیا ته دانمیم گفتم که من! داشت خواهم دوست دور از را او گفتم که من ؟یکن مجازاتم یخواهیم یکِ تا ست؟ین

 !کن بس! کن بس ایخدا ن؟یا از بدتر درد گرید! است دنینرس عشق

 !کشتمیم را خودم شکیب.شد تنگ نفسم و کردم تصور یداماد لباس با را یرعلیام یالحظه

 :آمدم خودم به ریسم یباصدا

 ؟یمونیم نجایا تو_

 ٰ  یحت! باشم ششیپ بودم داده قول او به.دیرسیم نظر به مظلوم اما داشت اخم، انداختم معصومش صورتِ به ینگاه

 !باشد داشته دوست را یگرید کسِ اگر
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 !یشد خسته بخواب برو تو...ریسم مونمیم من_

 .زمیعز یاخسته توئم_

 .دمیخواب کمهی ظهرم ستمین خسته من نه_

 .خب دهیخواب ؟یباش سرش باال صبح تا یخوایم_

 .بهتره باشم ششیپ اومد، باال تبش دوباره دیشا_

 .بمون ششیپ انیم نساء و مهرداد که یزمان تا حداقل_

 !باشه_

 !زنهیم مشکوک بدرقمه که یرعلیام از نمیا دوستت از نیا.شد یسفر چه بابا یا_

 :زد امگونه به یابوسه و شد خم گذاشت، امشانه یرو را دستانش و ستادیا سرم پشت که دمیکش یآه

 !بخواب یتونست.نکن خسته و خودت ادیز_

 :گفتم و دادم تکان یسر.شد ترظیغل یرعلیام اخم کردم حس

 !ریبخ شبت_

 دستانم و دادم هیتک تخت تاج به را سرم.نشستم تخت یرو و شدم بلند ، بودم نشسته تخت نیپائ زانو دو.رفت ریسم

 .کردم حلقه میزانو دور را

 نشان نیا و دیپریم شیهاپلک .کردم نگاه اشدهیپر رنگ صورت به و زدم یتلخ لبخند.خورد یکوچک تکان یرعلیام

 !است داریب که دادیم

 ! من معصوم پسرکِ بود رفته باال بدنش حرارت دوباره.گذاشتم اشیشانیپ یرو را لرزانم دست.گرفت عمق لبخندم

 دستش هوکی که بردارم را دستم خواستم.شود قطع تبش تا اشیشانیپ یرو گذاشتمیم سیخ دستمال دوباره دیبا

 :دینال و شد درهم صورتش .دمیگز لب و شد داغ مچم.کرد حلقه مچم دور را

 ؟...مامان_

 :گفتم ناخودآگاه

 جانم؟_

 :گفت مظلومانه

 .کن بغل منو...نه و ریسم...کن بغلم_
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 :کردم زمزمه

 .کنم بغلت تونمینم! شهینم_

 !یدار دوست و ریسم توئم_

 .بخواب یرعلیام_

 :شد قراریب

 !نداره دوست منو چکسیه.هیبق مثل مامانم مثل ،یدار دوست و ریسم توئم_

 :گفتم بود شده دورگه بغض زور از که ییباصدا و شد شیر شیبرا دلم

 !داره دوستت مامانتم .دارن دوستت همه_

 !نزن گول منو.نداره خواد،دوستمینم منو اون_

 بوسش و گذاشتمیم اشنهیس یقفسه یرو را میهالب شدیم اشک دم،یکش اشبرهنه بدن یرو را ملحفه

 !شدندینم لیتبد تیواقع به چوقتیه که ییهاحسرت! بود شده تنلبار دلم یتو حسرت چقدر.کردمیم

 حال نیا به عشق بخاطر او بود گفته ریسم.گذاشتم اشیشانیپ یرو را گرمید دست.بود ریاس دستش انیم هنوز مچم

 !افتاده روز و

 :زدم یپوزخند

 !رمیم گهید من اجازه، با.الحمدللّه شده قطع گهید که تبتم خب_

 :داد فشار را مچم و داد تکان راست و چپ به را سرش.برداشتم را دستم

 جانا؟_

 !طانیش بر خدا لعنت کنم؟ ماچش و بغلش بپرم دارم دوست کندیم میصدا نگونهیا یوقت دانستینم او

 بله؟_

 ! بود یدنید دلم حال.کرد سقوط درونم یزیچ و کرد نوازش را دستم پشت شستش انگشت

 !نایب چشم دو خواهد؟یم چه خدا از کور

  کرد؟یم چه من دل با داشت یرعلیام

 !است اشیضیمر بخاطر حتماً.زدم یزهرخند
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 :زد قن من، معصوم پسرک

 رو بذار دستتو خوبه؟ حالت بپرس ازم شو نگرانم بارهی قهیدق چند.باش کنارم مامانا یهیبق مثل .نرو....بمون شمیپ_

 که ییپرتقاال آب همون...پرتقال آب وانیل هی با...بده بهم قرصامو.نکنم تب موقع هی که باش نگرانم یه میشونیپ

 ؟یبمون شمیپ شهیم...جانا.شدیم ضیمر که ییوقتا داد،یم ریسم به مامانم

 :کرد قفل انگشتانم یتو را انگشتانش و کرد خش_خش اشنهیس

 یول...یشد ناراحت اقت،یلیب گفتم بهت یوقت دونمیم...کنمیم تتیاذ یلیخ دونمیم...تلخم دونمیم...بَدم دونمیم_

 ...بگو بهم هستم، یخوب پسر من بگو بهم بمون، شمیپ امشب

 :داد ادامه و دیلرز شیصدا

 دینبا شهیم ضیمر آدم یوقت مگه .یکن درست سوپ واسم دیبا اصالً...اصالً ؟یبمون شهیم ؟ینر شهیم ؟...جانا_

 !خوامیم سوپ من بخوره؟ سوپ

! بودم متنفر مادرجون از چقدر.سوختیم شیبرا دلم چقدر.بخواند چشمانم در را ترحم خواستمینم.گرفتم را نگاهم

 اخمو مغرورِ بداخالقِ مرد نیا نگونهیا که بودند آورده من معصوم پسرک سر ییبال چه! آمدیم بدم ریسم از چقدر

 منِ به پرست، پول گودروغ منِ به بودم، کرده خراب را خواهرش یزندگ که یمن به...من به و بود آورده ابرو به خم

 !کن نوازشم! کن درست سوپ میبرا! بمان شمیپ گفتیم اقتیلیب

 ! نبود نگونهیا اما.دادیم نشان خشن داد،یم نشان سخت داد،یم نشان سرد را خودش یرعلیام

 مانده رهیخ چشمانم به و بود خمار و دارتب چشمانش! کردیم نگاهم منتظر.فرستادم رونیب تکه_تکه را نفسم

 !بود ریگنفس چشمانش چقدر.بود

 :گفتم

 !کن ول دستمو باشه؟...کنمیم درست سوپ برات_

 نشست ششیر ته یرو که دستم.گذاشت اشگونه یرو و کرد خودش کینزد را دستم ،یناگهان حرکت کی یتو

 !رانیو رانِیو شدم، رانیو

 کف به سوزناکش و داغ یهانفس !داغش و سیخ لب یرو آن ازیبخش و بود اشگونه یرو دستم.شد بسته چشمانش

 !شدمیم وانهید داشتم.خوردیم دستم

 :گفت یاگرفته یصدا با

 مامانم امشب شهیم جانا؟ شهیم! کن فراموش ویچ همه شد که فردا! امشب نیهم فقط ؟یکن نوازشم شهیم_

 ؟یبش
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 دارد؟ توان چقدر مگر قلب نیا! کن بس ایخدا! قلبم ایخدا آه 

 ! است سهل که بودن مادر بود، من جان او کردم؟یم کارچه

 دستم کف به داغش نفسِ باز و دیکش آه .درآوردم نوازش به اشگونه یرو آرام_آرام را ستمو د دادم قورت را بغضم

 .خورد یسخت تکان بدنش خورد شیهالب به که دستم.کردیم القا را یخوب حس دستان ریز زبرش شیر ته.خورد

 !مرز بدون یکینزد نیا از...دیلرز تنم د،یلرز نفسم د،یلرز دستم و شد عرق از پر اشیشانیع،پیسر یلیخ

 :دیلرز شیهاپلک

 .بخون شعر برام شب اون مثل_

 .دارم دوستت خواندمیم شیبرا ابد تا...خواندمیم

 باشد بس یابهانه تورا یسودا_

 باشد بس یاترانه تورا مستان

 جفا غیت یزنیم چه ما کُشتن در

 ... باشد بس یاانهیتاز سر را ما

 .شدم شاد بست، نقش لبش یرو که یمحو تبسم

 :کردم زمزمه محزون،

 نداشت؟ دوستت مامانت چرا_

 .فرستادم لعنت خودم به رفت که لبخند

 !بود شده صاحب منو یهاداشته تمام ریسم! بود ریسم چون_

 :گفتم و کردم نوازش را شیموها

 را تو سوز انیآش برق ٰ  جلوه یا_

 را تو افروز شب شمع یروشن یا

 ستین خوابم یشب دمتید که روز آن ز

 ...  را تو روز آن بودم دهیند کاش یا

 :گفتم.دیکش یکشدار نفس
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 !انگار مونهی،پش داره دوستت االن یول_

 :شد چشمانم قفل دارش،تب چشمان

 سهراب؟ مرگ از پس نوشدارو_

 :گفتم

  زدم اشک در غُسل_

 ندیگو قتیطر کَاهل

  پس و اول شوپاک

 ...انداز پاک آن بر دهید

 :گفت

 .فروخت اشدهینرس راه از شوهر به منو_

 :گفتم

 خطرناک بَس منزل گرچه_

 دیبع بس مَقصد و است

  را کان ستین یراه چیه

 ...مخور غم انیپا ستین

 :گفت

 !نداشتمش چوقتیه که یداد و یزیچ من به امروز تو_

 :گفتم

 ش؟یدیبخش_

 .مادرمه بخواد شتریب و ریسم اگه ٰ  یحت.مادرمه اون! آره_

 :گفتم

  گرمید حالى به من_

 یالحظه هر او عشق از
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  حُسن در او زانکه

 ...  گرستید یحال به ساعت هر

 جانا؟ باشه یکنیم فراموش و امشب تو و خوابمیم_

 .کرد فراموش چوقتیه شهینم و ییزایچ هی_

 .بشه فراموش دیبا ییزایچ هی_

 د؟یبا_

 !دیبا_

 ؟یکن فراموش یتونیم تو_

 .ارین روم به و کن فراموش تو_

 ؟یستین یدیم نشون که یاون نکهیا کنم؟ فراموش ویچ_

 !یاریب روم به دینبا_

 کنه؟یم فرق باطنت با ظاهرت نکهیا_

 .بودمشون اوردهین زبون به دلمم تو که زدم و ییحرفا، کردم اعتماد بهت من نکهیا_

 چرا؟_

 چرا؟ یچ_

 ؟یکرد اعتماد بهم چرا_

 .یستین جنسشون از دونمیم چون ،یداشت فرق چون_

 !یکردیم اعتماد بهم دینبا ،گوئمدروغ اقتِیلیبیه  من_

 .حرصه زور از زنمیم بهت که ییحرفا وقتا یبعض_

 ؟یچ حرص_

 !نداشتن حرص_

 ؟یچ نداشتن حرص_

 !یکی ینداشت حرص_
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 سوپ؟ ؟یبخواب یخوایم_

 :زد یتلخ لبخند

 !ستین یرفتن یچیه با تب نیا! شهینم قطع سوپ با من تب_

 :زدم یظیغل پوزخند

 !شهینم قطع زایچ نیا با یعاشق تب! یگیم راست...گفت ریسم_

 !گهیم ادیز ور و شر ریسم_

 دروغه؟ یبگ یخوایم یعنی_

 !کنهیم یفرق چه_

 ؟یبد جواب یخواینم_

 !نه_

 :گفتم و کردم جاجابه اشیشانیپ یرو را سیخ دستمال

 .نیپائ ادیم داره تبت_

 :کرد زمزمه آرام.خورد تکان اشنهیس یقفسه و فرستاد رونیب را نفسش.زد زل چشمانم به

 !شهیهم میدور یول هم کنار_

 :گفتم و شدم رهیخ اشگرفته غبار چشمان به و کردم بغض

 !شهیش و سنگ ونِیم ترسِ مثل_

 :داد ادامه یادورگه یباصدا و شد خاموش چشمانش ستاره

 !شهینم ییزایچ هی ییوقتا هی_

 :دادم ادامه.شد نیسنگ چشمانش نشست، شیموها یالالبه دستم

 !یدیام نا از کارمون گذشته_

 :بست چشم و دیکش آه

 ؟یدیم ادامه چرا کن تمومش! یدید و بست بن نیا آخرِ خودت_

 :گفتم مانند ناله و شد شتریب بغضم
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 ...اما رو رابطه نیا زده زمستون_

 !سرما وسط مینشست و میرینم_

 :دادم قورت را دهانم آب

 ...ما از یکی صبر روز هی شهیم تموم_

 :شد تند شیهانفسش

 !من با اولش از نبود یلیخ دلت_

 :دیلرز میصدا و شد قطع دستانم وارنوازش حرکت

 !من تا تو دلِ از بود فاصله چقدر_

 :داد فشار را دستم مچ

 !من ای برو تو ای آخرشه گهید_

 !رهید_

 .میدیبر هم از یول هم کنارِ_

 .میدیرس یکیتار یروزا چه به_

 !میدیند ینور...تهش و میرفت ما_

 ...!نشسته گِل به قِیقا هی مثلِ_

 !بسته یراها تهِ میمونیپش_

 !شکسته که ییپال با تو منو_

 :دیلرز شیصدا

 !رهید_

 :شدینم اما بزند لبخند خواستیم.کرد باز را چشمانش او و دمیکش آه

 !بود یقشنگ آهنگِ_

 :دمیکش یقیعم نفس

 !یلیخ آره_
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 !شیحفظ دونستمینم_

 :گفتم و زدم یزهرخند

 !بشم حفظ تا کنمیم گوش انقدر! کنمیم گوش و ادیب روزم و حال به که ییآهنگا_

 !من مثل_

 تبش یلعنت گذاشتم، اشیشانیپ یرو را دستم یکالفگ با.کرد شیرها سپس و کرد وارد یکوچک فشار دستم مچ به

 !بود شده قبل از شتریب

 .کنم عوض و دستمال دیبا! که باال رهیم داره باز تبت_

 :گفت یآرام یباصدا

 !شهیم خوب یبر اگه_

 :کردم نگاهش گرفته برق و دیلرز دلم

 ؟یچ_

 :داشت خش شیصدا.دیخواب پهلو به و کرد من به را پشتش و دیکش یقیعم نفس

 !منتظرته ریسم...برو توئم...شمیم خوب بخوابم_

 :گفتم و زدم کنار امیشانیپ از را میموها

 !کردم فراموش زویچ همه باش مطمئن_

 عشقش، .داشتم دوست قبل شتریب را او...حال .شدم خارج اتاق از بترکد بغضم بگذارم نکهیا از قبل .نداد یجواب

 !بود آورده در ریتسخ به را جانم ذره_ذره

ء نسا .رفتم نیپائ طبقه به شدم داریب خواب از ترسناک یهاکابوس اشهمه هم آن دنیخواب ساعت سه دو از بعد

 !یآب یایدر، ایدر لبِ رفتم شدم، خارج یرعلیام اتاق از کهنیهم...بمانم منتظرشان نتوانستم شبید...بود شده مرخص

 پس را او شدت به عقلم و خواستیم وجود تمام با را او دلم.کردم فکر زهایچ یلیخ به و کردم خلوت خودم با

 !بود یبد یراه دو.زدیم

 :گفتیم مدام.زدم حرف نساء با یکم

 !باشه ینجوریا کردمینم فکرشم اصالً...هیخوب مرد واقعاً مهرداد_

 ؟یچجور_
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 .هیمامان و لوس یپسرا نیا مثل کردمیم فکر وهلل.آقا انقدر_

 !ینش عاشقش حاال_

 :سرم یرو دیکوب دست با و دیخند

 منو ادینم یآدم نیهمچ هی اما پوله یچ همه درسته.کنم بدبخت و خودم و بشم پولدار پسر هی عاشق مونده نمیهم_

 !باز با باز کبوتر با کبوتر ره،یبگ

 :انداختم ینگاه شیپا گچ به

 ؟یندار درد ؟یخوب نٰ  اال_

 :کرد جابهجا تخت یرو را خودش و دیکش یآه

 .شکست پام آوردم در که یچلفت پا دست با ینیبیم که اونم سفر هی اومدم هاسال از بعد.بخدا کنن سرم تو خاک_

 :زدم یرنگ یب لبخند

 .یبعد دفعه شاهللیا نداره اشکال_

 :کرد نگاهم چپ_چپ

 !کشمیم خجالت نشمٰ  اال نیهم ام؟یب شهیم روم یبعد دفعه_

 برات؟ ارمیب یخوریم یزیچ حاال، کن استراحت_

 :گفت غصه با

 !بهتره بخورم کوفت ممنون، نه_

 :دادم تکان یسر

 !ها ینکن یستیبا در رو.بزن صدام یخوایم یچ هر_

 :زد یلبخند

 !یمرس زمیعز باشه_

 !بگو دیپرس ریسم اگه.ایدر لب رمیم من_

 اما .کنم نگاهش و بروم داشتم دوست.سوختیم تب یتو شبید که بود یاتاق آن یتو که یکس یبرا دیتپیم دلم

 .را عشق نیا مثالً...کردمیم دفن هارا زیچ یلیخ دیبا من...نبود درست



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

603 
 

 درد نگونهیا که شیبرا رمیبم بود؟ چگونه حالش ٰ  اال یعنی .بود گرفته یبدجور دلم...نشستم ساحل بل ها، شن یرو

 !بود دهیکش یمادریب

 ...سالم_

 از ترپیخوشت و بود گرفته دوش عطر با.نشست کنارم یرعلیام.ماند ثابت شیرو نگاهم شده خشک و حرکت یب

 !انفجار یعنی من قلب یبرا نیا و بود زده اسپرت پیت که بود بارنیاول.بود شده ظاهر شهیهم

 که یلعنت قلب نیهم گذاشت؟یم قلب نیا مگر! شدینم اما بودمیم او مثل دیبا هم من.بود لکسیر و تفاوتیب

 !بود کرده بدبختم

 :کرد زمزمه لب ریز و شد رهیخ ایدر به

 ؟یکرد فراموش و شبید_

 مجنون قدرآن من مثل که او.بود آسان زیچ همه او یبرا گرید بود آسان بود؟ آسان مگر کردمیم فراموش را شبید

 چه؟ شبید سپ !باشد برده احساس از ییبو او دانستمیم دیبع اصالً.نبود

 !کنم فراموش تونمینم که یبگ همش اگه_

 !بود یجور هی چشمان.سمتم دیچرخ صورتش

 !یکنیم فراموش یگفت شبید_

 !دمیند و دمید شتر یقول به! ستمین بدنجس هم ها اونقدر من_

 :داد تکان یسر مغرورانه

 !هیعیطبکه خیلی  گه،یم ونیهذ و شهیم ضیمر آدم یوقت که خزعوالت چهارتا جز، نبود یخاص زیچ هرچند_

 :گفتم و زدم یپوزخند نباشد؟ من یبرا چرا بود یعاد قدرآن زیچ همه او نظر از یوقت

 !گهیم خزعوالت ادیز ضیمر آدمِ! طورهنیهم آره_

 .یکرد پُر و شهر تمومِ نٰ  اال تا کردم فکر! خوبه_

 :گفتم حرص با

 ٰ  یحت من بگم؟ یکس به و ونتیهذ چهارتا خودت قول به بخوام که یهست یک تو.یدونیم مهم یلیخ و خودت_

 !گذشتیچ و شدیچ شبید نبود ادمی

 .شدم دور ساحل از جان یب یها قدم با و تکاندم را خودم و شدم بلند.ندانستم زیجا را ماندن
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 .ستمیبأ شد باعث و دیکش را نمیآست که کردم پاتند.کردم حس سرم پشت را شیهاقدم

 :دمیغر.کردم شیتماشا طلبکار و برگشتم

 .یبود کرده تب فقط وت کنم، فراموشش بخوام که نبود یزیچ شبید_

 :دیکش رونیب بشیج از را دستش

 ...شبید یگیم درست_

 بلند یپاها بیعج بشیجشیش شلوار! بودم خوردنش حال در چشمانم با عاشق منِ و دیگز لب و بست را چشمانش

 یبازوها و دیکشیم رخ به را شیها پک کسیس چسبانش یمشک شرتیت و بود گرفته قاب را اشیاعضله و

 .دهد جر را شرتیت نیآست خواستیم که اشیاعضله

 ! من و بود خوب چقدر او

 !بودم شده اریخ به هیشب رنگ،درست سبز گشاد یتابستانه یمانتو کی و رفته رو و رنگ یمشک شلوار با، شلخته

 !شلخته یموها ش،بایآرا بدون

 :گفت یتفاوتیب لحن با.افتاد راه به سرم پشت.دادم ادامه راهم به و برگشتم

 !منونم ،یکرد یپرستار ازم شبید_

 :کردم نگاهش امیخی و سرد چشمان با و ستادمیا

 !یشوهرم برادر تو حال هر به...بود فهیوظ_

 :کرد زمزمه یآهن آدم مثل. کرد وارد میگلو به یفشار چه حرف کلمه چند نیا دانستیم خدا

 !شوهر برادر_

 !تیواقع...دیلرز نفسم

 دارمیب ریسم که بودم خواب من.بود بهتر درمانگاه یرفتیم اگه لبتها !کردیم کارو نیا بود من یجا یهرکس_

 !بزنم خوابم از شدم مجبور.کرد

 نبود؟ حناق که دروغ

 :زد یپوزخند بود، یعصب انگار.شکست را گردنش قلنج و کرد کج راست به را سرش

 !یاومد دوب_بدو که بود نفرستاده نامهدعوت برات یکس_

 :گرفت لجم



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

605 
 

 !یبود ترسالم منم از! شدهیچ گفتم رهیمیم داره یرعلیام بدو گفت ریسم یجور هی_

 کردم نگاهش تعجب با.داشت نگه هوا یرو و آورد باال را دستش دو.کرد زیر را چشمانش و دیساب بهم را شیهادندان

 :گفت تمسخر با! شد گرد چشمانم.کرد زدن دست به شروع که

 !یرنگ چشم پرستارِ یباهوش انقدر که تو، به مثبت ازیامت ده_

 !شدیم رد تیرو از لودر مثل و کردیم بیتخر را آدم قشنگ چه یلعنت.فرستاد رونیب را نفسم

 عشق تب گفت ریسم شبید.دیآیم سرم پشت باز نبود مهم میبرا و دادم ادامه رفتنم راه به.ستادمینأ گرید بارنیا

 تمامم داشت و بود افتاده جانم به خوره مثل حسادت بود؟ کرده تب شیبرا نگونهیا که بود یکس چه عاشق .است

 .کردیم

 .نداشتم را یرعلیام من...است شانیها نداشته اندازه به درست ها آدم حسادت

 :گفت پرو_پرو

 .گرفت نفسم ؟یستیوا قهیدق هی شهیم_

 :گفتم یحرص

 .وفتین راه من سر پشت_

 .وفتمینم راه سرت پشت باشه_

 :دمیغر و فرستادم رونیب یپلکان را نفسم.برداشت قدم امشانه به شانه و آمد کنارم

 .باشم تنها مخوامی_

 :شد کج لبش

 !یچلفت پا و دست.دنبالت میبگرد دیبا یشیم گم یریم االن.بابا نمیب نیبش حرفا چه اوه_

 :درآورد را میادا حرص با و

 .باشم تنها خوامیم_

 من؟ از یخوایم یچ_

 !ییجا هی ببرمت خامیم_

 .امینم جاچیه تو با من_

 :امد کش لبش
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 ؟یاین که خودته دست مگه_

 استیباس شهیهم نبودم بلد من دیشا.بود او از آمدیم سرم چه هر که بود امیلعنت دل آن دست نبود خودم دسته

 . خوردیم زیل آن و نیا دست یماه مثل که خوردمیم را دلم گول شهیهم کنم رفتار

 .خوامینم امینم_

 :آورد در را میادا شده جمع یصورت با و کرد کج را لبش دوباره

 .خوامینم امینم_

 ...انقدر...انقدر روزم هی خوردت عسلم با شهینم که یتلخ انقدر روز هی چته؟ اصالً تو...تو! ارین در منو یادا_

 :انداخت باال ییابرو

 خوشمزه؟ انقدر_

 :شدم وله 

 ...انقدرا رمینخ_

 :گفت خونسرد

 ؟یچ انقدر_

 :کردم عوض را حرف کردم؟یم جمعش یچطور حاال! بزنن گندم

 .امینم ییجا من وفتین راه من دنبال_

 !امخوشمزه دونمیم_

 :گفتم ظیغ با

 !ستین طورنیا اصالً! یینچا_

 ست؟ین طورنیا یگیم که یکرد امتحان مگه_

 :دمیکش غیج و شد نیسنگ نفسم

 !رینخ_

 ؟...پس_

 ! یتلخ گوشت یلیخ تو_
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 تلخم؟ گوشت یگیم که یکرد امتحان_

 !من به یدیم یمنف یانرژ شهیهم .یکن زهر و کامم تا یبزن حرف کلوم دو هیکاف_

 :گفت بیغر و بیعج ییباصدا و زد یپوزخند

 ؟یچ ریسم_

 ؟یچ ریسم_

 !بهت دهیم مثبت یانرز اون البد_

 !بدتر اون از تو بدتر تو از اون_

 :آمد گوشم یحوال از شیصداو  دیکش یقیعم نفس

 ؟یایب باهام که ندارم ارزش واست ذره هی ٰ  یحت_

 :کرد جمع را اشچانه.کردم نگاهش بز مثل و برگشتم

 .نباش نگران یمن شیپ دونهیم ریسم_

 ! بودم او عاشق من.شدم نرم

 :انداختم ختمیر و سر به ینگاه

 .شدم ابونیخ سر یگداها هیشب ؟یطورنیا...آخه_

 :کرد زمزمه و چشمانم به زد زل صاف چون او به لعنت میگویم! او به لعنت

 !یخوب شمیجورنیهم_

 :گفتم و شد تند نفسم

 واقعا؟_

 :کردینم جدا چشمانم از امهیثان کی ٰ  یحت را نگاهش

 !یلیخ...آره_

 .شدم اریخ هیشب خهآ_

 :زد یتلخ لبخند و خورد نیچ چشمانش گوشه

 .شو آماده عیسر برو...یخوایم اگه! جانا یخوب_
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 !میریم کجا فقط.باشه_

 .ایب زود و شو آماده برو_

 شدن، آماده به شروع وسواس با و رفتم باال طبقه به عیسر و دادم قورت را شود ظاهر لبم یرو خواست که یلبخند

 کرم نداشتم وقت .یاقهوه_یکرم گوش سه یروسر و یاقهوه یسنت مانتو کی با ،یکرم یتفنگ لوله شلوار هی !شدم

 دمیکش چشم خط و زدم یاقهوه لب رژ !کنم چه دانستمینم و دیلرزیم میپا و دست و هرچند.بزنم صورتم به پودر

 را لمیوسا.زدیم یسنت طرحش و بود تابستانه کفشم و فیک .برسد نظر به تردهیکش و تردرشت شهیهم از چشمانم تا

 .کردم پابه را میهاکفش و ختمیر فمیک یتو

 !کردیم نگاه آسمان به و بود گذاشته بشیج یتو را دستانش.بود ستادهیا دربا بهرو.دمشید پنجره از

 !کرد متقاعدم راحت چقدر.خورد را چشمانش گول باز که دل نیا به لعنت

 :گفتم شدم که کشینزد .نیپائ رفتم

 .آمادم من_

 !میهاچشم فقط! نکرد پمیت به ینگاه مین ٰ  یحت.کرد نگاه چشمانم به نافذش و مخمور چشمان با و برگشت

 :کرد زمزمه

 ؟یکنیم چک شهیهم هامویاستور تو_

 :دادم قورت را دهانمآب

 ؟چطو_

 :گفت نافذش نگاه با

 !الیخیب یچیه...؟یخوند مویاستور نیاول_

 !خوب دارم، ادی به خوب را اشیاستور نیاول.شد نیسنگ نفسم

 !نشود نید یب و ندیب را تو که آن کافرست.مانیا اورندین خلق جون تو یتماشا از

*** 

 !زدیم تند قلبم هم هنوز.افتادم راه دنبالش مصرف یب گوشت تکه کی نیع...میشد شکل یسنت رستوران وارد باهم

 :تیجذاب اوج در...زد لبخند

 .رستورانه نیا پاتوقم باًیتقر و امیم شیک یلیخ من_
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 که تهران سفر از آن .داشت یادیز یعالقه فیکث و چرک یجاها به شهیهم یرعلیام چرا دانمینم من! یسالمت به

 .ختیر دلم.دیکش کنار میبرا را یصندل و رفت زیم سمت! جا نیا از هم نیا و خانه قهوه به برد مرا

 :دیخند یعصب و دیلرز مردمکش...بودم شده مجسمه که یمن به دوخت چشم منتظر

 !رهیم ادمی زیچ همه یهِ_

 .نشست بود دهیکش کنار که یصندل یرو خودش و

 ؟ینیشینم چرا ن،یبش_

 :گذاشتم زیم یرو را دستانم و نشستم

 ؟یدار عالقه چِرک و یمیقد یجاها به شهیهم تو_

 !باطنه مهم ندارم یکار ظاهر به من_

 :زدم یپوزخند

 !یشد جذبش تو که لهیاص هیخیتار ینما هی نجایا حتماً_

 :شد کج لبش

 !بدم حیتوض بهت نمیبینم یلیدل من و یابچه هنوز_

 .نخواست حیتوض تو از یکس_

 :کرد نگاهم چپ_چپ

 !یریگیم پاچه بد؟ چته امروز_

 سگم؟ من یبگ یخوایم_

 :شد لیمتما طرفم به و گذاشت زیم یرو را آرنجش دو هر

 !یرنگ چشم سگِ هی_

 !یاهیس چشم سرِ دو وِید هی توئم_

 !یدار حرص من از چقدر_

 !ستین طورنیا هم اصالً_

 ؟یکنیم لج یدار یک با_
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 ام؟بچه من مگه کنم؟ لج دیبا چرا! چکسیه با_

 :گفت تحکم با و کرد فوت رونیب به را نفسش

 !یابچه_

 !ستمین_

 !یابچه که معلومه یکنیم دو به یکی من با یوقت_

 :دمیغر

 !ستمین بچه گفتم_

 :زد یکج لبخند

 !یهست_

 :شد مشت زیم یرو دستم

 !ستمین_

 !یهست_

 !ستمین_

 !یهست_

 !ستمین_

 !یهست یرنگ چشم فضولِ یبچه هی تو_

 !یکنیم میکفر یدار_

 :دمیپرس.ختیر وانیل یتو یآب بود زیم یرو که یپارچ از.نگفت یزیچ و کرد نگاهم رهیخ یکم

 نجا؟یا یآورد منو چرا_

 :گفت تیعصبان با.شد یطوفان چشمانش و سمتم دیکش را سرش

 .رونیب برو یخورینم! درد و کوفت...میبخور درد و کوفت لقمه هی نجایا میاومد_

 من.دیکش سر الجرعه را آب وانیل و زد یپوزخند.انداختم نیپائ را سرم و آمد درد به اشیسنگدل همه نیا از قلبم

 شد؟ یجن چرا باز حاال...یدانینم تو! خورمیم درد و کوفت دارم ستیعمر کی
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 :کرد زمزمه و دوخت طرفم را چشمانش و زیم یرو دیکوب را آب وانیل

 .متنفرم لوس یزنا از_

 :آورد جلو را سرش و کرد تنگ چشم

 .میبرگرد و بخورم غذامو تا ینیشیم یخواینم کوفت.بکشم نازتو که ستمین ریسم من_

 :آمد جوش به خونم نیتوه همه نیا از

 .یبزن حرف ینطوریا من با یندار حق_

 :ختیر یگرید آب وانیل و زد یپوزخند

 .زنمیم حرف بخواد دلم که یطور هر_

 .شدند مشت حرص زور از دستانم و زد یبرق خشم از چشمانم

 گرد چشمانش و خنده به لبش شکفت گلش از گل یرعلیام دنید با.شد کینزد زمانیم به ییرو سبزه و بلند قد زن

 :گفت اش یجنوب ظیغل لهجه با و.شد

 ؟یآیم ینکرد خبرم چرا...طرفا نیا از پسر یرعلیام_

 .ستادیا احترامش به و دوخت زن به و گرفت من از را نشیخشمگ چشمان یرعلیام

 :گفت یمهربان لبخند با

 .بدم خبر نشد اومدم روزه دو_

 .چشمم سر قدمت_

 !شو بلند یعنی نیا کردم حس خودم یرو را یرعلیام آتش از پر نگاه.انداخت ینگاه من به و

 :گفت و کرد نگاهم محبت با زن.دادم یسرد سالم و ستادمیا ناچاراً

 !یآیم زنت با ینگفت چرا پسر گل_

 .ستاندیا باهم اشانیهمگ...نفسم...لبخندم...قلبم

 :گفت یآرام یصدا با و دیدزد را نگاهش عیسر.کردم بلند را سرم

 .داداشمه زن_

 .خمی...جمیگ...گمم من اما خندیم اشتباهش به او. دیگویم آمد خوش من به و خنددیم اشتباهش به زن
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 :گفت و زد یرعلیام یشانه یرو خنده با

 قشنگ؟ مو پسر یدیم تله به دم یک پس_

 .کندیم درد قلبم شنوم،ینم یزیچ من اما...دهدیم را جوابش یرعلیام

 :دوخت من به را نشیسنگ نگاه.است بهتر بخورم سنگ من.غذا سفارش به رسدیم

 .خوشمزست یلیخ غذاهاش سرور ؟یخوریم یچ تو جانا_

 :کردم نگاهش تلخ

 .خورمینم یزیچ_

 :گفت آرام و کرد یا قروچه دندون

 نکن لج_

 !خورمینم گفتم_

 :دیغر

 !بچه_

 :گفت و کرد است سرور اسمش دمیفهم حاال که زن به رو و

 .ستین اشگشنه جانا خورمیم مرگوگ و پلو من_

 بمانم؟ گشنه من نبود مهم شیبرا ؟یراحت نیهم به! گرفت نفسم...رفت و داد تکان یسر زن

 ...او حاال و بخورد غذا تا کشتم را خودم نماند گشنه نکهیا یبرا شیپ شب چند من! نیبب را کهیمرت! گرفت لجم

 کینزد دهانش به را قاشق و ختیر برنج یرو را خورشت.کرد خوردن به شروع چه چَه و به بَه با آوردند که را غذا

 :کرد

 .بخورن هم هیبق خونه ببرم پرس چند باشه ادمی...اوم...خوشمزست چه_

 !خوردنش طرز آن با مخصوصا داد مالش را دلم غذا یبو بست، را چشمانش و برد دهانش یتو را قاشق

 .کردم امیگوش با یباز مشغول را خودم و دادم قورت را دهانم آب

 .جانا رهیم کاله سرت ینخور اگه_

 :زد پلک و برد دهانم کینزد.کرد پر را قاشقش و ختیر پلو یرو را خوروشت.دادم فشار هم یرو را میها دندان
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 .کن امتحان قاشق هی_

 به را نفسش.دمیبلع را غذا و شد داغ تنم تمام.رساند لبم به را قاشق که کردم نگاهش زده بهت و افتاد کار از قلبم

 ...چشمانش اما دمیجوئ را غذا.گرفت را نگاهش و فرستاد رونیب شدت

 !داشتم غذا بردن فرو هنگام یبغض چه داندیم خدا و بود عمرم یغذا نیترخوشمزه

 :گفتم و زدم ایدر به را دلم

 !بپرسم ازت یزیچ هی خوامیم_

 :داد هیتک یصندل به و زد کنار را بشقاب! گرید نداشت خوردن به یلیم انگار

 !یرنگ چشم فضول_

 .کردم اخم

 !شدهیچ باز نمیبب بپرس_

 :گفتم یسخت به و آمد کش دلم

 ؟یگفتیم ونیهذ و یبود کرده تب یرینطوا یک واسه شبید_

 :زد لب چشمانم به رهیخ.شد عوض چشمانش حالت و دیکش نم لبانش از لبخند

 ه؟یک کرده وونهید منو که یدختر اون یبدون یخوایم_

 !نبود بند ییجا دستم به که من.بکنم را مرگش یآرزو روز و شب تا ستیک بدانم خواهمیم یآر

 .آره_

 ؟یفهمینم چرا، کن فراموش و شبید گفتم که من ه؟یچ یبرا جوابا سوال نیا اصالً بشه؟ یچ که_

 عشق؟ خاطر واسه! یکرد تب یکی خاطر واس گفتیم ریسم_

 !گهیم ادیز ور و شر ریسم...دادم جوابتو شبید منم_

 احمقاست؟ هیشب افمیق من گرما؟ نیا یتو اونم کنهیم تب و خورهیم سرما شیک یتو یک_

 :شد امرهیخ موشکفانه و گذاشت لبش یگوشه را اشاشاره انگشت

 !یدار شباهت ذره هی کنمیم دقت دارم که حاال_

 ؟یتونینم منو یبمال رهیش یبخوا و یکس هر سر_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

614 
 

 ؟یبرس یچ به یخوایم ؟یچ تهش_

 !هیک دختره اون نکهیا_

 .نداره یربط تو به گمیم بار نیصدم یبرا منم خب_

 !ترکمیم یفضول زور از دارم کن فرض! یرنگ چشم فضول یگینم بهم راه به راه مگه_

 !یرنگ چشم فضول بده ادامه دنیترک به پس_

 :کردم فوت را نفسم

 !نگو اصالً_

 :کرد یمکث

 .کرده شلوغش یادیز بازم زنکا خاله نیا مثل ریسم نبود، کار در یدختر_

 :گفتم و گرفت فرا را صورتم کل پوزخند کردم؟یم باور دیبا

 بپرسم؟ گهید سوال هی شهیم_

 کو؟ شیها اخم پس...دیرسیم نظر به بیعج.کرد آرامم آرامش، یصدا

 بپرس فضول چشم رنگی!_

 :دمیپرس و ختمیر میصدا یتو را داشتم سراغ خودم از یتفاوتیب چه هر

 ؟یداشت دختر دوست تاحاال تا چند_

 ! دمیفهمینم که بود یزیچ...بود یزیچ نگاهش یتو گرفتم رگُ کردنش نگاه از بعد

 :کرد زیر چشم

 ؟یپرسیم چرا_

 :شدم اشرهیخ یچشم ریز

 ؟یند جواب سوال با منو سوال شهیم_

 را چشمانش. بود مانند یاقهوه یفیکث زور از که دیسف یسقف یپنکه آن به و کرد نگاه سقف به و گرفت باال را سرش

 :گفت تمسخر با و کرد کج

 بشمرمشون؟ الزمه...تو سر یموها قد...بودند یلیخ_
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 کنم؟ اشخفه داشت امکان

 :گفتم و کردم یباز ناخنم کنار جانیب پوست با

 !یبزن حرف قشنگت یشاهکارا از خوادینم نه_

 !یریبگ جواب تا کن صبر یکنیم یفضول قشنگ انقدر که تو_

 !ستین الزم_

 :گفت وقاحت و یالیخیب با

 ...لدای...ایدن...حنا...نینگ...اوم! من یعالقه موردِ بحث به میدیرس تازه! که خوبه_

 بهم را میهاندان د.کنم ادهیپ خوشگلش فک یرو را امشده مشت دستان داشتم دوست که شدم یحرص قدرآن

 :دمییسا

 !شازده یانداخت جا و یناز_

 :گفت قیعم و یجد

 !زهیعز برام یلیخ یناز_

 !وانیح یناز .شدم بلند جا از و اوردمین تاب گرید

 .برم خوامیم اما یشمیپ تو دونهیم که هرچند بشه نگرانم ریسم خوامینم_

 :دیخند کوتاه

 .بگم واست لدای و خودم از خوامیم نجایا نیبش ئه_

 .رفتم رونیب خارج رستوران از و گرفتم را تفاوتم یب نگاه عوضش.اوردمین شیرو به شدنم،اما خفه حال در حرص از

 ...!حقارت پشت حقارت

 :دمیشن را شیصدا که شدم رد ابانیخ از

 ؟...سرتق یدختره یریم کجا.امیب ستایوا جانا_

 .داد یصدا هم بعد و دیآیم یکیالست ریج یصدا که دادم ادامه راهم به و نکردم توجه

 میزانوها.رفت تاراج به توانم تمام ن،یزم یرو یرعلیام جان مهین بدن دنید با.برگشتم زدهوحشت و زد خی تنم تمام

 :زد داد یکی...دمیکوب سرم یرو عاجزانه و دندیلرز
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 .دیکن خبر آمبوالنس_

 .کنه رحم بهش خدا! بود جوونم پسره...یوا_

 ؟یدید و تصادف تو_

 !بهش زد خبریب خدا از نیا که رفتیم خانمش دنبال داشت خدا بنده...واهلل آره_

 .رهیخ انشاهلل_

 د؟یکرد خبر بوالنسمآ_

 یرو خون به وحشت با و نشستم یرعلیام بدن کنار و کردند دایپ را خودشان راه میهااشک.دمیدوئ یرعلیام سمت به

 ...شدم رهیخ اشیشانیپ

 نه؟ الهیخ...نه خدا نه_

 :دمیکوب صورتم یرو

 .کنمیم الیخ و فکر دارم بازم الهیخ_

 :زدم زجه و آسفالت یرو دمیکوب را مشتم

 ؟یرعلیام...کنه کمک یکی تروقرآن کنه کمک یکی_

 :دیچک اشکم و کردم نگاه ام یخون دست به.دیبر را دستم یاشهیش یزیت

 ...رمیمیم من...نشه شیزیچ یرعلیام ایخدا_

 :زدم هق و گرفتم قاب را صورتش

 ...کنمیم دق من یبر تو...اریب طاقت تروخدا دارم دوستت یلیخ_

 :دیآیم یمرد یصدا کرد، رمیپ سال صد قد که قهیدق چند از بعد

 ...کنار برو خواهر...اومد آمبوالنس_

 :گفتم بود شده خارج آمبوالنس از عیسر که یمرد به عاجزانه و دمیکش صورتم یرو را امیخون دست

 .بمونه زنده هات بچه جون ترو رمیم منم بره اگه.بمونه زنده تروخدا_

 دهمیم قول بماند زنده فقط خدا.کردم غلط ایخدا...کندیم درد قلبم...دیلرزیم وجودم.کرد نگاهم دلسوزانه مرد

 !قول بردارم ممنوعه عشق نیا سر از دست
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 به زدهشوک و نشستم والنسمبآ یصندل یرو.فهممینم زیچ چیه من و النسمبوآ یتو گذارنشیم برانکارد با

 !کنمیم نگاه یرعلیام

 بروم طرفش به گرید که ترمکم سگ از ایخدا.کردمیم ازین و نذر دل در من و کرد پاک را اشیشانیپ یرو خون مرد

 کن خوبش فقط تو ایخدا.رومینم طرفش به هرگز من باشد داشته دوستم او و دیایب نیزم به آسمان اگر ٰ  یحت

 !اتیبزرگ و عظمت به دهمیم قسمت

 .آوردنش رونیب برانکارد با و شد باز در...ستادیا والنسمبآ

 .ستینأ نجایا...صندوق برو شما خانم_

 !بود ریسم به زدن زنگ چاره راه.کنم تمرکز کردم یسع و بستم را چشمانم...نداشتم یپول که من صندوق؟

 :گفتم یرمق یب یصدا با زن روبه.دمیکش رشیپذ سمت به کشان_کشان را خودم و گرفتم وارید به را دستم

 بزنم؟ زنگ هی تونمیم_

 .لطفاً نشه یطوالن فقط باشه_

  است؟ چند ریسم شماره.کرده قفل مغزم.دادم تکان یسر و زدم زار دلم یتو

 !است ریسم...است یتور میس...است وارید...است مرز ما نیب گفت یرعلیام

  ؟یلعنت منِ بودم جان سگ قدرآن چرا...شدم زنده و مردم خودم در بار نیچند من

 :داد جواب بوق چند از بعد و گرفتم را ریسم شماره

 !بابا یاِ...امیب تونمینم مسافرتم گفتم بهت که من دایل_

 .کردم زمزمه "ریسم" به هیشب یزیچ و دادم تکان را نمیسنگ زبان تنها د،یگویم چه فهممینم

 :خورد گوش به اشدستپاچه یکم و زدهبهت یصدا

 !دیبرگرد گهید بگم خواستمیم ده؟ینم شویکوفت تلفن اون جواب چرا یرعلیام ؟ییتو جانا _

 :دمینال و کردم حس امگونه یرو را اشک یگرم

 ...ریسم_

 :شد نگران شیصدا نباریا

 خوبه؟ حالت شده؟یچ_

 :داد اخطار پرستار
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 ...کن عجله خانم_

 :دیلرز امچانه و شدم رهیخ امیخون دست به

 .مارستانمیب من_

 :گفت زده وحشت

 !نمیبب بزن حرف االی دِ جانا؟ شدهیچ ؟یچ_

 :زدم هق و شکست میزخم یگلو در صدا.آمد تلفن پشت از توق و تق یصدا

 ...ترسمیم من ایب تروخدا ریسم...کرد تصادف...یرعلیام به زد نیماش هی_

 یفور و شد بلند فتنشگ "خدا ای" یصدا

 :دیپرس درهم یابروها با رشیپذ مسؤل.دادم ریسم به را آدرس

 د؟یکنینم پرداخت و پول_

 :گفتم و خوردم را بغضم

 .نشه شیزیچ تروخدا ده،یم و پول ادیم بخدا...توراهه شوهرم_

 :گفت و زد یمهربان لبخند اامّ، کرد تعجب یکم

 مینیبب بذار...شهیم خوب! نبوده دیشد قدر اون تصادف.یدیترس االن تو کنم فکر! که شهینم یزیچ زمیعز_

 ه؟یچ دکتر صیتشخ

 !رینگ را یرعلیام ایخدا.کردیم طاقتمیب داشت لحظه هر دردش دمیکوب سرم یرو دست با و زدم پلک بار چند

 :دمینال و نشست چشمم در اشک.زدیم انهیوحش قلبم...کنمیم پرواز دکتر سمت به دیآیم که دکترش

 !نشده که یطور خوبه؟ چطوره؟ حالش دکتر یآقا_

 :گفت و کرد یکوتاه ی خنده کردیم اداشتی یزیچ کاغذ یتو که یحال در

 یسر هی و ماست مهمون امشب هی نانیاطم یبرا فقط مالقاتش یبر یتونیم االن ٰ  یحت! منه از بهتر حالش_

 .دینباش نگران نبوده یجد اصالً ضربه...رمیبگ سرش از دیبا عکس

 .زدم یلبخند بغض با و کردم رها را نمیسنگ نفس و شد یجار دلم در ها "شکرت ایخدا"

 کرد؟ تصادف که شدیچ_
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 :گفتم و دمیلرز خودم به.شد زهر دهانم طعم و افتادم قبل لحظه نیچند ادی

 فرار هم یعوض یراننده! شد من ریتقص...زدینم بهش نیماش کردمینم یلجباز من اگه! من دنبال ومدیم داشت_

 !کرد

 !خوبه حالش ستین ینگران یجا گهید االن_

 نمش؟یبب تونمیم_

 .شدم اتاق وارد و کردم باز را در.کردم پرواز اتاق سمت به من و داد تکان یسر

 یچیباندپ سر و بسته چشمان دنید با.بود شده خشک درد و بغض و ادیز یخشک از میگلو...دادم قورت را دهانم آب

 .کشدیم یرعلیام یسو به مرا قلبم و زندیم خی میپاها اش شده

 .انداخته هیسا تیهاپلک و یابسته چشم.یناشدن تمام کابوس کی...است خواب کی مثل درست

 ! شد چه دمینفهم

 :زدم زار میهاعقده تمام با و آغوشش یتو کردم پرت مهابا یب را خودم

 من یگیم راست تو.کنه لعنتم خدا! ینبود مارستانیب تخت رو االن تو کردمینم یلجباز اگه.منه ریتقص زیچ همه_

 !ستین بلد یچیه سر درد جز که امیچلفت پا دست هی

 :انداخت نیطن گوشم یتو جانش یب یصدا

 دم؟یم پس دارم که هیامتحان چه نیا.شمیم خودیب خود از دارم...کنهیم نابودم داره لحظه هر_

 امیشگیهم حسرت در من...صورتش یاجزا تک_تک به.زدم زل صورتش به عجز با و انداختم یچنگ رهنشیپ به

 بکشم؟ دست او از دیبا یعنی.بلعمیم نگاه با را صورتش دادم میخدا و خودم به که یقول

 !ینداشت یریتقص تو_

 بود؟ یچ امتحان از منظورت_

 :گفت تلخ

 !بود ونیهذ_

 :کرد زمزمه و دوخت سقف به را چشمانش مردمک

 بود؟ فرشته یروز هم طانیش گنیم یدیشن جانا_

 :گفتم و شد فشرده درد از قلبم
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 !نکرد سجده آدم به که بوده حوا عاشق طانیش دیشا گنیم دمیشن من_

 ...بودم عاجز دنشیفهم از من که زدیم ادیفر را یزیچ چشمانش...شد امرهیخ و کرد آزاد حسرت با را نفسش

 .باشه حوا عاشق تونهینم چوقتیه طانیش !نکن باور و اتیچرند نیا چوقتیه_

 :دیکوب قلبش یرو دست با

 .بده حوا خورد به و بیس خواستیم فقط اون...بلده دادن بیفر فقط طانیش! نداره قلب طانیش_

 یرعلیام به را سوختیم که را یچشمان و دادم فرو را میهاعقده و بغض.شا بُرنده یهاحرف ریز شد کهیت_کهیت قلبم

 :زدم لب.کردم حواله

 !نداشت دوست و آدم که ییحوا_

 ...نزد هم پلک ٰ  یحت...ماند حرک یب! شد خشک

 :فشرد اشیقو یهاپنجه انیم را بالشت به و برگرداند را شیرو

 !آب_

 خچالی یباال درست پارچ.رفتم کوچک خچالی سمت به...بودم کرده عادت گرید.دمیکش یقیعم نفس درد و غصه با

 .دادم دستش به و کردم یخال مصرف بار کی وانیل یتو را پارچ آب.بود

 .ختیر مارستانیب دیسف تشک یرو آب از یمین که دیکش دستم از شدت به را وانیل

 .دیدزد من از بیعج را سرخش چشمان و خورد ضرب کی را آب

 .دیکش زراد تخت یرو و داد دستم به را وانیل

 !یایب یوفتیب راه سرش پشت توئم ستین الزم...نجایا ادیب بگو اومد ریسم...نجامیا من بده خبر ریسم به...رونیب برو_

 نشسته؟ میهاپلک پشت اشک چرا سپ اش،رحمانه یب و دار شین یهاحرف به بودم کرده عادت که من

 ر:یسم نگران یصدا بندش پشت و آمد در ژیق یصدا

 !؟یرعلیام_

 :زد یکوتاه لبخند چرخاند، ریسم سمت به را شیرو یرعلیام و رفت تخت یسو به ریسم .دمیچرخ ریسم طرف

 .نمُردم_

 اشک یجور هی.داد خبر و زد زنگ جانا که یطورنیا مخصوصاً شدم؟ نگرانت چقدر یدونیم...پسر نکنه خدا_

 !اومده سرت ییبال هی کردم فکر .دمیترس که ختیریم
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 :کردم مرتب سرم یرو را امیروسر .دیدزد را نگاهش عیسر و کرد نگاهم یرعلیام

 سرشو؟ ینیبینم بدتر؟ نیا از گهید_

 ؟یخوب نٰ  اال.کنم تصادف خواستمیم بار چند راه تو.کردمیم سکته داشتم_

 :گفت سرد و کوتاه

 .خوبم_

 :دیچرخ طرفم به ریسم

 ؟یبود یرعلیام کنار تصادف موقع نشد؟ تیزیچ که تو جانا_

 :کردم زمزمه و شدم رهیخ یرعلیام شده منقبض فک به

 .نشد میزیچ داشتم فاصله باهاش من نه_

 .زد یپوزخند یرعلیام و قیعمنفس ریسم

 :دیخند

 .کرد داغونش زد و کمونیرمانت شب یرعلیام! شد خراب زیچ همه...تروخدا ینیبیم_

 :گفتم متعجب.شد خشم از پر چشمانش و کرد کج را لبش یرعلیام.شدم جیگ

 ک؟یرمانت شبِ_

 !یرعلیام نزن شخندین

 :گفت و ستادیا کنارم ریسم

 .یهمفیم خودت...حاال گمینم یزیچ_

 .چسباند لبش به و گرفت را دستم و زد یچشمک و

 !ســرم آخ_

 مچاله هم اشافهیق و بود گرفته را سرش که دوختم چشم یرعلیام به زده وحشت.کرد رها سرعت به را دستم ریسم

 ... بود شده

 هو؟ی شد چت ؟یرعلیام_

 .کن صدا و دکترم برو ریسم...کشهیم ریت سرم_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

622 
 

 :دیغر و کرد نگاهم نیخشمگ یرعلیام ریسم رفتن با .رفت و گفت یاباشه ریسم

 .بشم فیکث انقدر من یشد باعث تو.بخشمتینم چوقتیه_

 محکوم مرا و خودت یبرا یکنیم صادر حکم یخودیب که یهست یقاض چجور تو ؟یکنیم خون را دلم ؟یرعلیام چرا

 ؟یدانیم

 ه؟یچ منظورت_

 گذشت؟ خوش ریسم با یباز نگاه ه؟یچ.یبفهم دمینبا خب آره_

 :شدم جیگ

 !یشد یروان خورده ضربه سرت به باز ؟یگیم یچ چته تو_

 !نشده خراب کتونیرمانت شب نیا از شتریب تا رونیب برو حاال! داداشزن خانمِ خوب تو یروان من آره_

 ه؟یچ یبرا ها طعنه نیا ؟یگیم یچ فهممینم اصالً من_

 :زد یپوزخند

  طعنه؟_

 .نشستم پنجره کنار یصندل یرو حالیب. گرفتند یرعلیام از را صحبت هرگونه یاجازه شدند اتاق وارد ریسم و دکتر

 .بود شده تنگ نفسم راه...گذاشتم میگلو یرو را دستم

 :گفت یرعلیام به کردیم چک را یرعلیام تیوضع که یحال در دکتر

 خودت کم.تو یشانس خوش چه...یشیم مرخص صبحم فردا...رمیگیم عکس اطیاحت یرا، بباشه یمشکل نکنم فکر_

 .نشه تیزیچ تو که کردیم سکته داشت همسرت! گهید کن لوس و

 !نه خدا یوا.شدم ریسم یرهیخ بهت با و گرفتم آتش...زدم خی

 و عکس ندارم جرأت.بردم فرو امقهی یتو را سرم و گذراندم نظر از را ریسم سرخ صورت.دیآینم در کس چیه از صدا

 .نمیبب را یرعلیام العمل

 :گفت نمشانیبب توانستمیم هم بسته چشم که درهم یهااخم با دکتر به رو ریسم

 .هستند بنده همسر شونیا شده یاشتباه هی کنم فکر_

 ؟!نیا از بدتر حقارت.شدم سرخ...ای خجالت...بود چه از دانمینم و دیترک یبمب مغزم یتو

 :است منگ و جیگ دکتر یصدا
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 .خوامیم معذرت من_

 !گند...جانا یزد گند

 :گفتم یا گرفته یصدا با.نداشتم را چکدامشانیه به کردن نگاه یرو.شدم بلند جا از یبدبخت با رفت که دکتر

 .بخورم هوا کمی رمیم_

 :خورد گوشم به ریسم محکم یصدا.کردن فرار یبرا بود بهانه نجایا یشرج یهوا یتو خوردن هوا

 .میریم باهم بعد امیب و بخرم و یرعلیام یداروها برم تا نجایا نیبش! خوادینم_

 اتاق از و داد جا شلوارش بیج یتو را دشیکل دسته و یگوش ریسم.نشستم میسرجا و کردم یاقروچه دندان! یلعنت 

 لحظه هر بغضم...دمیکش شیرو یفرض خطوط و رفتم ور دستم کف با.یرعلیام و بودم مانده من باز حاال.رفت رونیب

 .کردیم ینیسنگ شتریب

 جانا؟_

 که تیبرا ردیبم جانا رود؟یم در جانم یزنیم میصدا گونهنیا یوقت یدانیم.بردم باال را سرم و سوخت چشمانم

 .جانا ییگویم سوز پر نگونهیا

 جانا؟ جان میبگو شدیم کاش

 :دمیگز لب

 بله؟_

 ...را برگشته بخت بدبخت منِ اِال گذراند نظر از را زیچ همه چشمانش...دیکش یقیعم نفس

 .نجایا ایب_

 .شدم کشینزد جان یب یها قدم با و شدم بلند جا از و رفت باال قلبم ضربان

 ؟!بله_

 :کرد نگاه رهیخ یشروبهرو ساعت به

 .اریب در و میگوش شلوارم بیج از_

 !طانیش بر خدا لعنت کنم؟ ماچ را اشگونه و بپرم داشت یبیع مگر

 .گرفتم سمتش و دمیکش رونیب بشیج از را اشیگوش

 .بزن زنگ گمیم که یاشماره به_
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 :کردم یاخم

 !نشکسته که دستت خورده ضربه سرت به_

 ! بود یحس هر از یعار.شدم خشک نگاهش حالت دنید با.کرد نگاهم باالخره

 :گفت لب به پوزخند

 شه؟یم کم یزیچ ازت_

 :گفتم حرص با

 .شمارشو بگو_

 .رو یگوش من بده! نشده چالغ که دستم تو یگیم درست، نکرده الزم! خوادینم_

 را دهانم آب و شدم مستش و خورد نفسش به نفسم.دوختم چشمانش به را چشمانم و کردم خم سمتش به را سرم

 :گذاشتم صورتش یرو و آوردم جلو را لرزانم دست...بست پلک .دادم قورت

 !ادیم بدم لوس یمردا از منم_

 :گفتم و کردم نوازش را ششیر ته اماشاره و شست انگشت با

 !بکشم و نازت بخوام که ستمین دخترات دوست و لدای مثل من_

 :گفت آرام .شود جدا صورتش از انگشتم تا کرد کج مخالف جهت به را سرش و باخت رنگ

 !بسه_

 :دیکش داد وجودش تمام با که شد بسته کم_کم چشمانم! عطرت...یرعلیام عطرت...دمیکش یقیعم نفس

 !!!جانا کن بس رهیبگ همرو دامن و بشه ور شعله شیآت نیا نذار_

 ! من به لعنت.افتادم بودم داده میخدا و خودم به که یقول ادی .شدم زدهبهت و آمد نیپائ اشگونه یرو از دستم

 :دیلرز میصدا دمیکش را یگوش قفل میبگو یزیچ کهآن بدون

 رم؟یبگ رو شماره کدوم_

 :گفت گرفته و دیکش صورتش یرو بار چند را دستش

 .کریاسپ رو بذار بزن زنگ و کن دایپ نمیمخاطب از و یناز شماره_
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 به.داشت را یناز...داشت را لدای او .رفت فرو چشمانم یتو و شد خار یناز.دندیلرز دستانم و شدند شل فکم عضالت

 بودم؟ ترسناک قصه نیا یکجا من! بود حنا بود، ایدن خودش قول

 :کرد اخم که شدم اشرهیخ صدایب

 ؟یکنیم استخاره گهید بزن زنگ_

 :دیخند که کردم کیکل اسمش یرو.کردم دایپ را یناز شماره و زدم یپوزخند خودم روز حال به دلم یتو

 !باش آروم...که یکرد داغون و یلمس یگوش_

 گوشه که بروم خواستم و برگشتم .گذاشتم کنارش را یگوش و کردم فعال را کریاسپ و گرفتم یزیر گاز را لبم

 :گفت نفهم زبان یها بچه مثل.بستم را چشمانم و ستادمیا.گرفت را نمیآست

 ..نرو_

 :دمیغر

 بمونم؟ ای برم آخرش کن مشخص خودت با فتویتکل_

 :کرد زمزمه نشنوم من که یجور آرام

 کدومش؟ نفهمم؟ زبون دل ای خودم_

 نازک یصدا که برگردم خواستم دادم قورت یسخت به را دهانم آب.شد داغ وجودم بند _بند و دمیشن دم،یشن من امّا

 :کرد متوقفم یادخترانه

 ؟یرعلیام جانم_

 :آن از بدتر و

 ؟یخوب جان یناز سالم_

 .زد زل چشمانم به و گفت ظیغ با را جان یناز

 یگذرونیم خوش خوب یدار...یرفت و یکرد ول و یگالر! باشه خوب یحساب حالت تو کنم فکر ستمین بد که من_

 .ها

 !تهران گشتمیبرم موندم،ینم امقهیدق هی نبودم مجبور اگه ؟یگذرون خوش چه_

 .بود نیسنگ قتیحق دانستن...کردم بغض

 .گرفت را مانتوام نیآست ترمحکم که برداشتم یگرید قدم
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 .ستین عمادم تنهام دست من ایب زودتر تروخدا_

 .شدم دهیکش طرفش به و دیکش را نمیآست

 !امیم...یناز امیم_

 رفت؟یم

 !شیبرا بود آسان چقدر زد؟یم رفتن از حرف او و بودم باخته عشقش قمار یتو را امیزندگ تمام من

 .رفتم در طرف به سرعت با و دمیکش رونیب دستش از را مانتوام نیآست شدت به

 ؟...جانا_

 پبچ شیپا اما شود بلند شیجا از خواست و دیکش کنار شیرو از سرعت به را ملحفه...بود معلوم پنجره شهیش یتو از

 .نیزم افتاد تخت یرو از خورد

 .شد متوقف رهیدستگ یرو دستم آمد که زشیر یناله یصدا

 ...نرو اجان_

 ؟یده زجرم تا ماندمیم

 :آمد عجزش پر یصدا...کردم حس امگونه یرو را اشک یگرم

 !شیساخت برام تو که یجهنم نیا تو زنمیم پا و دست دارم _

 ...گرید اشک قطره و برداشت تپش قلبم

 :کرد زمزمه

 ...شهینم_

 به و شد بلند شیجا از.تخت لهیم به را گرشید دست و گذاشت مارستانیب رنگ دیسف کیسرام یرو را دستش

 .کرد حرکت طرفم

 .فشردم بهم را چشمانم شد که کمینزد.رفتیم باالتر قلبم ضربان داشتیبرم که یقدم هر با

 :زد لب آرام.دیکش یقیعم فرا نفس و برد گوشم کینزد را سرش پشت، از

 ...نکرد سجده آدم بر که بود حوا عاشق طانیش دیشا دینفهم چکسیه_

 حرف خوش با انگار.بسوزاند را گوشم خواستیم و خورد گوشم به داغش یها نفس...شد ترکینزد سرش

 :دیپرسیم خوش از انگار...زدیم
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 .آدمه مالِ حوا آخه شه؟یم یچ آدم پس_

 :کردم باز دهان من بارنیا

 .نداشت دوستش چوقتیه حوا_

 :کرد زمزمه حرص با.گرفت دست در را میموها از یاتکه کردم احساس

 !اونه سهم زیچ همه! بود اون سهم اولم از اما_

 .شد نیپائ و باال اش نهیس.بود صورتش مقابل درست صورتم.سمتش دمیچرخ درد با

 ؟یچ کنه آرزو و نبودش بار صد یروز حوا اگه ؟یچ کنه تیاذ رو حوا آدم اگه_

 :زد یتلخ لبخند

 !اونه مال بازم_

 :گفتم جسارت با و چسباندم گوشش به و بردم جلوتر را سرم شدم بلند میپاها یرو

 دست سپرد حوارو و داد حیترج و فرار اونم! بود ترسو هی طانیش کنمیم فکر کنم؟یم فکر یچ به من یدونیم اما_

 .آدم

 .گذاشتند مسابقه ام گونه یرو میهااشک! خودم یتو شدم آوار شد بسته که در.شدم خارج اتاق از و زدم یپوزخند

 :دادش یصدا هم بعد و آمد یزیچ شکستن یصدا یرعلیام اتاق از.چسباندم وارید به را خودم

 ...خـــــدا یا_

 .شکستم خودم یتو بانهیغر چه من...من و دیدوئ یرعلیام اتاق به سرعت به پرستار

*** 

 سمتم به را دستش و دیخند که شدم ریسم یرهیخ زدهبهت ینیتزئ لیوسا و ها بادکنک دنید با...میشد الیو وارد

 :کرد دراز

 !مبارک تولدت...عشقم بغلم ایب_

 !بود شده مرخص مارستانیب از یرعلیام که بود یروز امروز، .نداشتم خبر خودم و بود تولدم.شد گرد چشمانم

 .بودم سرقولم من! نشدم کالم هم او با...نکردم نگاهش ٰ  یحت

 :گفتم لبخند با.ریسم بغل دمیپر

 .یمرس...ریسم نبود ادمی خودم ٰ  یحت_
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 .نداره زمویعز قابل_

 که طانیش تو؟ یبود طانیش.بود ستادهیا میروبهرو درست که شدم یرعلیام یرهیخ پوزخند با و چرخاندم چشم

 ...زندینم یسرخ به چشمانش.شودینم امانرهیخ اخم با! ستین نیغمگ چشمانش

 :گفتم بلند شد مشت که دستش.چسباندم ریسم یگونه به را لبم قصد از

 !یبود تو و نبودم اشمتوجه خودمم که یروز.یساخت واسم روزو نیبهتر امروز_

 .فرش زوم چشمانش و بود شده منقبض فکش.شد ولو کاناپه یرو یرعلیام

 :آمد سر پشت از نساء یصدا

 .برسه هم ما به جانا بذار کن ولش ریسم آقا_

 .کرد فوت شدت به را نفسش یرعلیام که دمید من و کرد ولم خنده با ریسم

 :دیبوس امگونه.کردم بغل را ءنسا

 .زمیعز مبارک تولدت_

 .یمرس_

 :شدم رهیخ اش گرفته گچ یپا به

 چطوره؟ پات_

 :زد یمحو لبخند

 .خدمتتون داره سالم خوبه_

 :کرد تر آرام را شیصدا و

 !دیگشتیم بر شبید همون کاش_

 چرا؟_

 .کردیم کمکم مهرداد آقا همش دمیکش خجالت کم هی خب_

 :نشست لبم بر خنده

 آقا؟ مهرداد؟ آقا خجالت؟ و تو بردار دست_

 :کرد زمزمه ترآرام و کرد اخم
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  من؟ به راجع یکرد فکر یچ وونهید گمشو_

 :گرفت شدت امخنده

 !یارینم کم ییپرو تو ماشاهلل! ینکن چپش لقمه هی گفتم.تو تا بودم مهرداد نگران شتریب که حد اون در_

 :آمد ریسم عجول یصدا.کرد نگاهم چپ_چپ

 .گهید ایب جانا_

 بود نشسته یرعلیام شیپ مهرداد.گرفتم جا کنارش و رفتم ریسم سمت به و ندیبنش کاناپه یرو نساء تا کردم کمک

 .کردیم نگاه ما به اخم من کی با حواسیب او یول دیپرسیم را حالش و

 :زد یااشاره زیم یرو کوچک تولد کیک به و کرد نگاهم ریسم

 .کنمیم جبران میبر همدان.زمیعز ستین اقتتیل حد در دیببخش_

 گچ رنگ با رنگش و کردیم نگاهم رهیخ رهیخ...اندختم ینگاه یرعلیام به چشم گوشه از.دیبوس را امگونه و شد خم

 .داد فشارش و گرفت مبل دسته به را دستش.کردیم یبرابر، وارید دیسف

 ؟!بود شده سالم چند.شدم کمیک ی رهیخ

 تنها؟ یساله پنجاه یزن ای سه و ستیب

 :گفت ذوق با نساء

 .آرزو اول_

 :زد لب گوشم در ریسم

 !باشم آرزوت تو من لطفا_

 :گفت خنده با مهرداد

 .نشسته مجرد نجایا یاو_

 یتو انگار.شد یخال دلم ته و شد بسته امیتنفس راه اشکش از لباب چشمان دنید با.دوختم یرعلیام به را چشمانم

 نگاه ریسم و من به و بود شده اشک از لباب اشیلعنت چشمان.بکشم نفس توانستمینم و زدمیم پا و دست آب

 پس؟ کجاست نصافت ؟ایریگیم نگونهیا را جانم ایخدا.کردیم

 :کرد کینزد لبش به و گرفت را دستم ریسم

 ...میبش دار بچه...نکنه جدامون زیچ چیه...میباش هم مال شهیهم یبرا کن دعا_
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 :گفت نساء .بست را چشمانش یرعلیام

 !کیک رو شهیم آب شمع االن گهید کن فوت جانا_

 :نشست نساء کنار و شد بلند یرعلیام شیپ از مهرداد

 !خوادیم یلفظ ریز میبگ ستین عقد یسفره سر یبله که نمیا_

 :کردم زمزمه لب ریز درد و بغض با

 "تونمینم گهید...بکن شهیر از و عشق نیا خودت ایخدا"_

 نگاه.رفتم فرو ریسم آغوش یتو و کردند زدن دست به شروع مهرداد و نساء.کردم فوت را ها شمع و شدم خم

 !بود بسته چشم هم هنوز.بود دنبالش به سرکشم

 .یباش داشته دوسش دوارمیام! من یکادو نیا_

 قلبم یوقت باشم خوشحال چه از و دلم یکجا بگذارم را طال دارد؟ یتیاهم چه نیا و دهیخر طال سیسرو میبرا ریسم

 زند؟ینم شیبرا

 :گفت اعتراض با نساء

 .میدیخریم یزیچ ییکادو اشواسه تا جاناس تولد یگفتیم هم ما به کاش ریسم آقا_

 :کرد دییتأ را نساء حرف مهرداد

 !یبرد داداشزن جلو مارو یآبرو یچجور نیبب.بابا آره_

 :دیبوس را لبم یگوشه مهابایب ریسم

 !ادشمی به و دارم دوسش انقدر که منم فقط کنم ثابت بهش خواستمیم_

 آغوش از باعجله که زد زل چشمانم به یجور و کرد نگاهم یطور.کرد نگاهم و کرد بار چشم یرعلیام لحظههمان

 .دمیکش کنار را خودم و آمدم رونیب ریسم

 دستانش انیم را سرش کالفه، و شد خم.دیکش یراحت نفس سپس و کرد نگاهم یطورهان حظهل چند یرعلیام

 .گذاشت شیپا یرو را شیها آرنجش و گرفت

 :گفتم و کردم یمصلحت یسرفه.برداشتم را طال یجعبه زیم یرو از و شدم خم ام،احمقانه کار هیوجی تبرا

 !یدیخر یچ نمیبب خب_

 :گفتم یشوخ و خنده با مهرداد و نساء روبه و گرفتم باال را سرم سپس
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 .دیخریم یزیچ هی! نگرفته که رو فردا خدا یول.نداره اشکال_

 به یالک نگاه.کردم باز را جعبه و دادم قورت را دهانم آب.انداخت یرعلیام به یدار معنا نگاه نساء اما دیخند مهرداد

 :گفتم و انداختم طال سیسرو

 !خوشگله یلیخ ریسم یمرس_

 .بزنن روش یآب یناینگ دادم ؟یدار دوسش! زمیعز نداره قابلتو_

 !خوبه یلیخ آره_

 :گفت خنده با ریسم.دیکش شیموها انیم یدست یعصب و کالفه یرعلیام

 برنامه یهمه به زد گند کالً نیماش ریز انداخت خودشو که کنم زتیسوپرا بتونم کنه سرگرمت گفتم یرعلیام به_

 .ها

 :گفت ریسم به کرد نگاه بدون و زد یپوزخند یرعلیام

 !من واسه کنه تکرارش یطوط مثل خوادیم ماه کی تا حاال_

 خفه خواهدیم و است میگلو خیب اشیزیت که یقدرآن.برنده و نیسنگ نگاه کی.کرد نگاهم و شد بلند شیجا از بعد

 :کند

 !عاشقانتون یبرنامه به زدم گند که داداشزن دیببخش_

 :گفت معترض ریسم

 !بابا کردم یشوخ! یرعلیام_

 :آورد در کردن فکر یادا و کرد جمع را لبش یرعلیام

 تروخدا؟ یگیم راست اوم،_

 !یرعلیام_

 !امیم خودم بخوام! دینزن زنگ زرت و زرت یهِ .رمیم من_

 !!یرعلیام_

 :گفت کالفه مهرداد

 .گهید ریبگ آروم جا هی بابا_

 :دیپرس مهرداد .رفت و گفت ییبابا برو یعصب حالت با و داد تکان هوا یتو را دستش یرعلیام
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 چشه؟ باز_

 :گفت بداخالق ریسم

 !ستین آدم! گهید ریام! بدونم چه_

 !انگار بود ناراحت یزیچ هی از_

 :زد یپوزخند ریسم

 .شده عاشق من واس رفته حاال بود وونهید کم آقا_

 :گفت زدهرتیح مهرداد

 هست؟ یک حاال! بابا نه عاشق؟_

 :گفت ریسم که دمیکش یپوف.انداخت باال ییابرو و کرد نگاهم نساء

 !فهممیم باالخره یول دونمینم_

 :گفت گوشم ریز نساء رفتن موقع...شدند آماده خواب یبرا همه.نبود یرعلیام از یخبر و شد شب

 ؟یستین تو شده عاشقش یرعلیام که یدختر اون یمطمئن_

 :دمیخند حرفش به تنها

 !نگو شعر_

 .زدیم یعصب کردیم نگاه ریسم و تو به یوقت.بود یجور هی آخه_

 !هیروان اون بابا کن ول_

 ؟ییتو دختر اون بفهمه ریسم یترسینم_

 مخت موقع هی کن فکر زایچ نیا به نیبش کم توئم رمیم من...بشه من عاشق اون محاله! نگو شعر گفتم نساء_

 !دهیم یاتصال

 :فتگ د،ید مرا تا.بود نشسته تخت یرو ریسم.رفتم اتاقمان به

 ..گردنت بنداز و سیسرو جانا_

 :دمیکش یپوف حوصلهیب

 .امخسته نٰ  اال فردا یبرا باشه_
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 !بود یزور زیچ همه.برداشتم زیم یرو از را جعبه و بردم دست اجبار به دمید که را درهمش یهااخم

 ...شیهاحرف

 ...شیکارها

 ...شیدستورها

 .اشمسخره عشق نیا ٰ  یحت و ازدواج نیا

 شیجا از.دمیچرخ ریسم روبه و انداختم را آنهاد بو گردنبند و گوشواره یحاو که سیسرو شکل به کردن نگاه بدون

 :زد یبرق چشمانش.آمد سمتم به و شد بلند

 !ادیم بهت یشد خوشگل یلیخ_

 :شد رهیخ لبانم به و بُرد کمینزد را سرش و کرد تر زبان با را لبش

 !یمن خوشگل زن تو_

 .برد کینزد را سرش و بست را شیهاپلک...یجار دلم در ها گفتن خدا _خدا و شد تنگ نفسم...زد چنگ را کمرم

 را چشمانش.زدم پسش شدت به که گرفت یگاز خشونت با و چسباند لبم به را لبش...شد جمع انزجار از صورتم

 :رفتم عقب به یقدم و دمیلرز خودم به.گرفت فرا بهت

 .تونمینم ریسم_

 :شد تند و کرد یوحشتناک اخم

 جانا؟ چته تو ؟یتونینم ویچ_

 :داد فشار و گرفت را میبازو

 ؟یکنیم یطورنیا چرا تو_

 :گفتم دروغ به و گرفت نفسم

 ...انمهیماه عادته وقته کنم فکر_

 !اورمیب زبان به را کلمه چند نیا تا کندم جان

 :فشرد را دستم مچ حرص با و زد یا قهقهه

 دارم؟ ؟یچ دُم! دارم؟ شاخ ای ه؟یمخمل گوشام پشت من یکرد فکر_

 .شد منجمد میهارگ در خون
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 شده؟ چت بگو دِ ؟یاریم بهونه شهیهم چرا تو! یزد بهم حرفو نیهم شمیپ وقت چند_

 سکوت فقط اما! بردار سرم از دست توانمینم...برادرت عاشق...ام.شده عاشق میبگو داشتم دوست.داد تکانم محکم

 ...کردم

 :دیغر و کرد ول را دستم مچ

 !یکنیم غشونیدر ازم یدار تو! داره ازین مَرد هی مَردم؟ هی من یبفهم یخواینم چته؟ یگینم_

 !یستین بخدا.ریسم یستین مرد تو ؟یدار زهیغر یکن حس است نیا به بودن مرد مگر

 :گفت یعصب و دیکش دراز تخت یرو میگوینم یزیچ دید یوقت

 .کنم روشن و فتیتکل بعداً تا! کن خاموش چراغو_

 خواستیم! بود شده خسته کردن بحث از هم ریسم انگار .دمیکش دراز تخت گوشه و کردم خاموش را چراغ بغض با

 بار؟نکبت یزندگ نیا را؟ یچ فیتکل! کند روشن را فمیتکل

 را امیگوش و کردم باز بالشت،چشم ریز امیگوش لرزش با..بردینم خوابم یادیز الیخ و فکر از...بود شب یهامهین

 :برداشتم

 "ساحل لب ایب"

 :کردم پیتا عیسر...داشت برم وحشت شب؟ وقت نیا بود که...بود ناشناس شماره

 "شما؟"

 .است خواب که بردم یپ ریسم قیعم یها نفس دنید با...برگشتم

 :دیلرز یگوش

 "طانیش"

 !یبود وجودم یهمه تو...تو ینبود طانیش...گرفتم گاز را لبم

 داشت؟ کارم چه...شدم بلند تخت یرو از

 دو.زدمیم پا و دست قیعم یراه دو کی انیم .زدیم تند شهیهم از شتریب که گذاشتم قلبم یرو را دستم ناخودآگاه

 .آوردیم در پا از مرا آخر یقراریب نیا .قلب به راهش کی و بود عقل به راهش کی که یراه
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 باز نیهزارم یبرا .است منتظرم رونیب که یکس یبرا زندیم پر دلم.انداختم ریسم خواب در غرق یچهره به ینگاه

 دستانم.برداشتم زیآو یرو از را شالم و چرخاندم را سرگردانم نگاه.شدم بلند میجا از و فرستادم لعنت دلم و خودم به

 .بود استرس از پر میبرا میهانفس یصدا ٰ  یحت و دیلرزیم وضوح به

 دست و بودم من باز ر،یسم سمت برگشتم باز کردم باز که را اتاق در.کردم تن را مانتوام و سرم یرو انداختم را شال

 .انتیخ بد احساس و بودم من باز.بغض با کردن نرم پنجه و

 .آمدم رونیب اتاق از و بستم عیسر را در

 قلبم یرو گذاشتم را دستم.دوختم بود، گرفته یاهیس رنگ که شب از یدیسف وارید به را چشمانم و دادم هیتک در به

 :گفتم وار زمزمه و

 .ریبگ آروم_

 گناه با که یخوش کی.کردیم ولوله دلم ته یخوش و بافتمیم الیخ.کردمیم زانیآو قلبم و گردن به و بافتمیم الیخ

 .نیریش هم و بود تلخ هم که !بود شده نیاج

 تنگ را میهانفس هوا هیشرج و بهتر را حالم خوردیم صورتم به که یمینس.رفتم رونیب به و شدم رد سالن از

 از پر یملود کی مثل ساحل به موج زدن یلیس یصدا.رفتم جلو به لرزان یها قدم با و چرخاندم را نگاهم .کردیم

 .دیچیپ گوشم یتو آرامش

 عاشقم شتریب نهیس به ستو د قلدرانه ،یمشک یمردانه رهنیپ آن با. بود ستادهیا ساحل به رو نهیس به دست

 !دور از شیهااخم ٰ  یحت.کرد

 .فرستادم رونیب را لرزانم یهانفس.کردم مشت را دستانم و بستم را چشمانم.کرد حرکت شیسو به جلو جلو قلبم

 .کنم نگاهش کردمینم جرأت ٰ  یحت. کردیم یقراریب نهیس یتو دلم

 شد رو و ریز دلم.دیکش شیموها انیم یدست یقیعم آه با و انداخت سمتم به ینگاه مین.ستادمیا کنارش صدا یب

 .شیموها یختگیر بهم یبرا

 :گفت وارزمزمه و کرد پا به پا.دوختم ایدر یانتها به و گرفتم چشم یرعلیام از

 ؟یچ یعنی دادن جون یدونیم_

 !ستیچ او نظر از دادن جان بدانم که کردم سکوت اامٌ  ،حسرت یعنی من یبرا.ستین جواب منتظر یعنی لحنش

 :گفت وارزمزمه

 .ستین قسمتت که یزیچ به بستن دل یعنی .حسرت یعنی دادن جون_
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 .زد چنگ میگلو به یبیعج بغض و شد رو و ریز دلم

 :داد ادامه یا درمانده لحن با

 .یببر گور به خواستتو دل حسرت باشه قرار که !یجیتدر مرگ یعنی نیا_

 گونم رو اجازهیب و زد قل چشمم ی گوشه سمج یاشک قطره. آورد هجوم ذهنم به یالبافیخ باز و بود دار بو شیحرفا

 :کرد نگاهم قیعم.شد روان

 !یبکش شیآت به براش ارویدن یخوایمه کن هیگر یوقت که_

 :رفت لیتحل به رو شیصدا .دوختم ایدر به چشم شیحرفا یهیبق منتظر و زدم کنارش شکما دست، پشت با عیسر

 .درده نیبدتر باشه دونیم روزیپ بتیرق یوقت .یدیام نا یانتها یعنی قدر بیرق هی داشتن_

 .آهش یتو یشده پنهان سوز یبرا ختیر دلم.دیکش آه باز و کرد مکث

 لحن با .کنم فکر دادینم اجازه قلبم...زدم چنگ را شالم گوشه دست با! بود خون کاسه دو چشمانش...سمتم برگشت

 :گفت چشمانم به رهیخ ینیغمگ

 جانا؟_

 .یکاهگل وارید کی خت،مانندیر دلم لحنش از

 :شد باز اجازه یب دهانم.کردم باز و بستم را چشمانم...افتاد دوران به سرم

 جانم؟_

 .کن تمام را کابوس نیا و بگو...ییبگو یخواهیم چه بگو جانا؟ جان...جانم

 .زد برق ساحل دلخواه یکیتار تو نگاهش .ستادیا میرو به رو و دیچرخ

 .دمیکش یلرزان نفس من و دیکش رونیب دستم از را شالم گوشه

 دردمو؟ یفهمیم !باشه برادرت بتیرق که نهیا درد نیبدتر_

 .استیرو کی شاهمه رهایتصو نیا و هاحرف نیا گفتیم بهم یبیعج حس

 .کنم فکر حرفش به و بذارم کنار را گنگم احساسات ی همه خواستیم دلم

 :گفتم ناباورانه و دادم تکان را نمیسنگ زبان...زد دو _دو نگاهم یتو نگاهش

 ؟....یرعلیام یگیم یچ_
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 شیگلو یرو بار چند را دستش.داد قورت صدا با را دهانش آب.برد صورتم کینزد را سرش و شد کمینزد قدم کی با 

 :دیکش داد خشم با صورتم یتو شد یجن سپس .کرد باز و بست چشم...دیکش

 !باخت نفهم زبون دل نیا اما شدیم دینبا .اریاخت یب اجازه، یب داره، دوست رو تو من دل گمیم دارم یلعنــت_

 یهمه و دلم ته ختیریم عشق نگاهش از .بود بسته  یاتوده را دنمیکش نفس راه انگار.زدم پا و دست بُهت یتو

 .دندیلرزیم باهم وجودم

 .شد روان امگونه یرو گنشیغم یچشما یجلو اشک قطره

 شیپ را او که گفت یوقت! خواستمیم را اشیسالمت خدا از که گفت یوقت...دارد دوستم گفت باالخره...گفت باالخره

 !من بر یوا و بودم خورده قسم جانش سر من.بودم کرده منع میخدا یبرا میخدا

 .زدمیم نفس_نفس جانیه از و شدمیم وانهید داشتم

 چه نیا .زدم خی و گرفتم رگُ .چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ و دیلرز شیهالب...برد جلوتر را سرش دیترد با

 ا؟یخدا بود یعشق

 :گفت درد با و گذاشت امگونه یرو را دستش

 .اشممنوعه یوهیم یبرا دهیم جون...داره دوست حواشو طانیش_

 :زد لب یآرام و میمال لحن با و دوخت امشده گشاد مردمک به را لرزانش مردمک

 !جانانم جان دل، نیا باخت نگاهت یآب به_

 .شومیم رهیخ یرعلیام به مات زنندیم سوت میهاگوش .اَمشده الل اَم،شده کَر .فهممینم زیچ چیه من

 .دارم دوستت هم من میبگو و بکشم آغوشش در و بزنم را زیچ همه دیق خواهمیم.دارد دوستم گفت باالخره

 یرعلیام! ابد تا بودم ریسم زن من.شدم خشک و سرم یرو شد آوار زیچ همه...اامّ...کردم باز دهان جانیه با

 !بمانم ناکام عشق نیا از ابد تا دیبا سر بر خاک منِ! ابد تا بود برادرشوهرم

 کردن تماشا حال در خدا کردم احساس.ستادیا دنیتپ از قلبم...بودم داده میخدا و خودم به که افتادم یقول ادی

 . ماست

 .آمد فرود یرعلیام گونه یرو هیثان از یکسر در و آمد باال امزده خی دست

 .کرد نگاهم مبهوت و مات و شد کج یلیس شدت از صورتش

 !بشکند دستم یاله...بشکند دستم
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 :دمیکش داد .نکنم خراب را زیچ همه و هیگر ریز نزنم تا گرفتم گاز را لبم

 م؟یک من یدونیم ؟یزنیم من به ییحرفا نیهمچ یکشینم خجالت تو_

 :گرد وارد میگلو بر یشتریب فشار بغض...کرد نگاهم تنها

 !یشوهرم برادر تو...برادرتم زن من...یلعنت رمیسم زن من_

 آخر در و دمینفهم که کرد زمزمه لب ریز یزیچ و شد بسته و باز لبش.شد رهیخ آسمان به و گرفت باال را سرش

 .زد یتلخ لبخند

 به و دیبوس را دستش و گذاشت لبش یرو و برداشت اشگونه یرو از را دستش.دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 !رفت تاراج به جانم و ختیر دلم.کرد نگاه چشمانم

 !گمیم ریسم به زویچ همه وگرنه...یدار من شیپ یگاهیجا چه نره ادتی چوقتیه_

 :دیچرخ ساحل روبه و آمد کـِش لبش

 بود؟ یالک زیچ همه یبگ یخوایم یعنی! خورهیم بهم یداشت من به روزه چند نیا که یینگاها از حالم_

 تکان سر تند_تند .دادم قورت را دهانم آب بار نیهزارم بار یبرا و گرفت نفسم .افتاد نیچ چشمانش گوشه و دیخند

 :داد تکان سر یعصب حالت به و داد

 !یدار وفا شوهرت به انقدر که خوبه یلیخ...خوبه...خوبه_

 تمسخر با و چرخاند را چشمانش اهیس مردمک...بودم زده یلیس آن به که یاگونه...گذاشت اشگونه یرو را دستش

 :گفت

 قدر چه تا بردارم، به فروشهیم و خودش پول بخاطر که یکس بفهمم خواستمیم...کنمیم نیتحس رو تو من امّا_

 !بمونه وفادار ونهتیم

 !شدینم باورم .زدیم حرف تمام یرحم یب با که دوختم چشم یرعلیام به شده خشک و گرفتم آتش

 :گفتم بغض با و شد ریسراز چشمم گوشه از یاشک

 یمرد با عمر آخر تا...کنم تحملش عمر آخر تا مجبورم و کردم ازدواج ریسم با پول بخاطر بود نیا فقط من گناه_

 .کنم مرگ یآرزو گذرهیم که یروز هر و ندارم دوسش که کنم یزندگ

 :دمیخند هیگر با

 !امزده آفت! پوچم...خوردم کِرم من_
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 :گفتم تند تند.شد شتریب امخنده شدت...کردم پاک میهاگونه یرو از را میهااشک عیسر

 به که ییهایناحق تاوان.دمیم و میپولیب تاوان دارم فقط من...بخوره بهم من از حالتون دیدار حقم...دیگیم راست_

 بودم؟ سهیقد ؟یشد یراض حاال نه؟ گهید باشه داداشت یزندگ به حواست دیبا توئم.کردم ریسم

 .بودم عاجز آن فهم از من و داشت رنگ هزار چشمانش.کرد شُرِه و شد آب یبستن کی مانند دلم و سمتم گشت بر

 :گرفت شکل لبش یرو یزهرخند

 .حوا بیس به چه و دهیپوس خورده کِرم بیس! یگیم راست_

 توسط نمیآست گوشه بروم که برگشتم و شد اشک از لباب چشمانم رم؟یمیم تیبرا یدانینم...نده عذابم قدرآن نگو

 زمزمه.گوشم پشت را داغش یهانفس نطوریهم.کردم حس را تنش یگرما پشت از...ستادمیا .شد دهیکش یرعلیام

 :کرد

 !کشمتیم خودم یدستا با خودم یکن انتیخ ریسم به اگه_

 پُر و یخال اشک از چشمانم.ندارد خودش یساز باز یبرا را یمعمار که طبقه چند یمیقد ساختمان مانند ختمیر فرو

 .شد

 :طرفش برگشتم و دادم فشا بهم را چشمانم.شدیم شتریب و شتریب داشت شیهانفس یگرما

 !یپست یلیخ_

 !درک به برو حاال.یکرد انتیخ بهش بفهمم اگه داداشزن کنمیم اتخفه دستام نیهم با_

 .دمیدوئ ساختمان سمت به قدرتم تمام با و شکست دلم

 ...بود تیهادست مال هیسا

 ...دادیم جر را خوابم دیسپ یصفحه

 ...داشت را شیبایز نیچ تیهالب یلعنت انار

 ...بندهیفر سرخ به رهیخ

 ...دیجنبیم میپا

 ...نباشد خود دست حالم زمان که گذاشتم

 ...زدیم ادیفر را تنت قداست،

 ...را فتیعف نگاه
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 ... ها سرخ آن به لعنت

 !کرد حرام هم را امشبمان خواب که

 .زدمیم هق و دمیلرزیم پا تا سر.زدم هق و گرفتم دهانم یجلو را دستانم و کردم پرت اتاق یتو را خودم

 هیتک در به.گرفتم گازشان وجودم تمام با و گرفتم میهادندان انیم را انگشتانم بشنوم را میصدا ریسم نکهیا ترس از

 یرو را سرم و دمیکش آغوش به را میهازانو و شدم مچاله خودم یتو.نشستم کیسرام یرو و خوردم زیل و دادم

 .گذاشتم امشده حلقه دستان

 یاجازه مغزم و دیترکیم داشت دلم غصه نیا هجوم از من و خوردندیم زیل صورتم یرو و بودند داغ_داغ میهااشک

 .نداشت لیتحل

 خواست؟ چه گفت؟ چه شد؟ چه

 کرد؟ چه او کردم؟ چه من

 ریسم او.رفت کنار شیرو از ملحفه و زد یغلت تخت یرو که بود ریسم او.من یهاقصه نامحرم مرد او و بودم جانا من

 ! بودم کرده خطا که بودم من و بودم او زن من و بود من شوهر او و بود

 و زد لبخند خدا.نه گفتم و کردم حس را خدا حضور من و جانانم جان باخت اتیآب نگاه به گفت و بود یرعلیام او

 یوا و کشمتیم یکن انتیخ اگر گفت او! نه ای یکنیم انتیخ ریسم به بدانم خواستمیم گفت و زد لبخند یرعلیام

 .من بر یوا و من بر یوا و من بر

 .شد شتریب امهیگر شدت و انداختم چنگ میگلو به

 دمید تیَرو و برکردم که روز آن از چَشم

 ... ستین اقوامم دنِید سَرِ دهید نیهم به

 آن کلفت من یکرد فکر و یداشت اخم و یبود دست به چمدان که یشب همان.یرعلیام یآمد که یشب آن به لعنت

 ! هستم خانه

 و بود شیم و گرگ هوا دانمیم فقط.شد قطع هقم_هق و شد خشک اشکم یچشمه که گذشت چقدر دانمینم

 .بود شده خشک بدنم تمام من و شدیم صبح داشت

 اما سوختیم آتش یتو دلم.شدم داریب جا از زور و ضرب با من و زدند دامن بدم حال به تنم یکرخت و خشکم یگلو

 .افتاد تالطم به امیلعنت قلبم دنشید با و زدم کنار را پرده.پنجره طرف رفتم
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 همچون که ستمینگریم تنش به داشتم من و بود من به پشتش.بود شده رهیخ ایدر به و بود نشسته ساحل کنار

 سر از هیگر و کردم جمع انگشتانم انیم را پرده من و دیرسیم نظر به یافتنیندست و دست دور ر،ینظیب یامجسمه

 .کردم تشکر رینظیب یبنده نیا ساخت یبرا آخر و کردم بخشش طلب خدا از.دادم

 و بروم بحث هر از بعد دار،ید هر از بعد! بود نامعلوم قرار کی انگار چرا دانمینم.رفتم جشیپ به و برداشتم را امیگوش

 .کنم چک را شیهایاستور

 !بود گذاشته را آهنگ کی دانلود نکیل دوباره.کردم باز را اشیاستور و دمیگز را لبم

 !است آخر بار بار،نیا ایخدا.بودم یهنذفر دنبال به یکیتار یتو جانیب بدن آن با و زدم را دانلود و کردم باز را نکیل

 ! است دلم دست و ستین من دست ایخدا! ببخش ایخدا

 ! چارهیب غرورِیب من به لعنت و واستمخیم را او هم باز هاحقارت تمام با

 .کردم بغض و زدم را دانلود نکیل و گذاشتم گوشم یتو هارا یهنذفر

 :زدم را یپل دکمه و دیلرز دستم

 من دمیکش ایچ تو بدون”

 من دمیند یخوش یول یخوش

 یخوشبخت رِیمس اول تو

 ”من دمیرس ایدن تهِ

 

 گرمه چقدر سرت من بدون”

 فهمهیم روزامو نیا حال یک

 !تو ینکرد گناه دارم قبول

 رحمه،یب یایدن کارِ

 ”!رحمهیب یایدن کار

 

 رهیگیم مارو عمر زمونه”

 !رهیس برادرش از برادر
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 ”!!!رهید یلیخ یدیرس رید تو

 

 کردم یهرکار تو بخاطرِ”

 برگردم یچجور من یرفت تو

 ”بگردم دورت...ایب خودت

 

 کن صدام”

 مهیبچگ ییالال تو یصدا

 ...کن صدام

 مهین نصفِ یعشقا از امخسته گهید

 ...کن نگام

 چشمات جون به

 ...بگم که ندارم جون گهید

 ”!شهینم

 

 شه؟یزندگ که یاون از آدم گذرهیم مگه”

 شه؟یم خسته هاشساقه یزرد از شهیر مگه

 !چشمات جون به

 ”...بگم که ندارم جون گهید

 

 رهیگیم مارو عمر زمونه”

 رهیس برادرش از برادر

 ”!!!رهید یلی،خیدیرس رید تو
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*** 

 

 *فصل هفتم*
 و عکس چه دمید را یرعلیام یوقت دانستمینم...میبود خانه کینزد.کردم باز و بستم را متورمم و سرخ چشمان

 .گذاشت دلم به را داغش و رفت شب همان که او مقابل.دهم انجام یالعمل

 !سوزجان عشق آن آخر در و حماقت...ینگران...ترس...وحشت! داشتم مختلف حس هزار

 :آمدم خودم به ریسم توسط دستم مچ شدن فشرده با

 .کشهینم طول ادیز برم؟ خوامیم که یستین ناراحت_

 بود، من یآرزو ریسم دست از شدن خالص! بودم ایدن زن نیترخوشحال من االن و یکار سفر برود خواستیم

 .روز چند یبرا ٰ  یحت

 ؟یریم یک .ستمین نه،_

 :دوخت چشم نیماش پنجره به

 .کامل هفته کی دمیشا یروز پنج بره شیپ خوب کارا اگه ،ستین معلوم_

 !ینگرد بر گرید و یبرو کالً میگویم باشد من با

 .دادم تکان یسر

 روز دو.میبود رسانده زودتر را نساء آن از قبل و شد دایپ زودتر مهرداد...زد خی من دستان و شد اطیح وارد نیماش

 !مواد دنبال به و بودم خمار معتاد کی مثل...را او بودم دهیند بود

 بدون و رفت ریسم سمت دنمانید با بود ستادهیا گوش مهسا اتاق در یجلو مادرجون...میرفت باال طبقه به ریسم با

 :گفت بغض با و دیکش آغوش در را او یحرف چیه

 .ریسم یاومد شد خوب آخ_

 !شد کج دهانم من و کرد نوازش را مادرجون یموها آرام ریسم

 جان؟ مامان شدهیچ باز_

 !بده دستش کنه یکار هی ترسمیم گهیم بهش داره یچ ستین معلوم مهسا اتاق رفته یرعلیام_
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 .زدم یمحو لبخند! شیسرها درد و بود یرعلیام .کرد دنیتپ به شروع قلبم

 بکشه هم رو مهسا یرعلیام نٰ  اال هرچند! وفتادهین که یاتفاق کم.زنهیم حرف باهاش داره البد مامان نباش نگران_

 !ستین کم کرده ازدواج مادرش و پدر اجازهیب که یدختر کار یسزا.حقشه

 به ریسم ای من حضور به توجه یب.آمد رونیب یبرزخ صورت با یرعلیام و شد باز شدت به مهسا اتاق در لحظه همان

 :گفت ییباال بلند نسبتاً یصدا با و ستادیا شیجلو.رفت مادرجون یسو

 .کرد مونیزندگ وارد پسررو نیا و آورد ما سر بالرو نیا که رو یکس اون کنه لعنت خدا_

 ...شدند شل میپاها

 :دیکش داد

 ..بفهمن همه...کنه ازدواج احمق یپسره اون با بهتره پس ندارم یحرف گهید من! نهیهم مهسا اقتیل_

 !من اعدام حکم یعنی نیا.زد خشکم

 آوار سرم بر دفعه کی که یچارگیب همه نیا و ماندنم من و رفت یرعلیام.شد خشک میگلو و گرفت یبد طعم دهانم

 دادم؟یم انجام یالعمل و عکس چه دیبا من.دیکش یآه مادرجون و کرد یاخم ریسم .بود شده

 :دیپرس یاگرفته یصدا با ریسم

 شونه؟یعروس یکِ_

 :دیکش آه مادرجون

 .گهید روز دو تا_

 :گفت تمسخر با ریسم

 .ستمین من که فیح_

 :زد اشگونه به یچنگ معمول طبق و دیپر مادرجون رخ از رنگ

 یخوایم کجاست؟ عروس برادر گنینم م؟یآورد راه سر از و آبرومون ما مگه ؟یشد وونهید ر،یسم یگیم یچ_

 ؟یاریب در ثیحد و حرف

 .ستین مهم بپرسن بذار_

 ها پله یرو و بردم پناه اطیح به .دارم ازین آزاد یهوا به من و کند قانعش خواهدیم زند،یم داد سرش مادرجون

 .نشستم
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 .دمیپر جا از باًیتقر یشخص یصدا با که شدم غرق خودم یتو چقدر دانمینم

 تمام گفتیم.کردیم آرامم و بود یرعلیام کاش کردم آرزو دلم یتو.دمیکش یقیعم نفس مهرداد دنید با و دمیچرخ

 !باشد ابد تا خانه نیا در محمد حضور ستین قرار و کند ازدواج ستین قرار مهسا و است دروغ هانیا

 !است کینزد ،ینابود دانستمیم و خودم یدلخوش یبرا بافتمیم الیخ

 نم؟یبش نجایا تونمیم...ترسوندمت اگه دیببخش_

 !بود او حضور...خواستمیم ساعت و لحظه نیا در که یزیچ تنها.دادم تکان یسر اکراه با

 :گفت و نشست کنارم

 .بزنم حرف باهات یموضوع هی به راجع خواستمیم_

 :دمیپرس متعجب

 ؟یموضوع چه_

 :دیکش قیعم نفس چند

 .نساء دوستت اون به راجع_

 :داد ادامه که دیپر باال میابروها جفت

 ءنسا تیشخص از...خوب همسر هی و آرومم یزندگ هی دنبال...شده رمید و گذرهیم داره ٰ  یحت...ازدواجمه سن من_

 ! ریز به سر و بهینج...اومده خوشم هم

 :گفتم شده گرد یچشمان با دمیچرخ شیسو به

 ؟ روز چند نیا تو_

 .نداد یجواب

 ؟ینبود مهسا عاشق مگه تو_

 :خورد گوش به شیها دندان شدن دهیساب یصدا

 آدمم و من و گستید یکی شناسنامه تو اسمش حاال و کرده پرتم آشغال کهیت هی مثل بودم عاشقش که یکس فعال_

 ست؟ین گهید که یکس یبرا سوزم به یگیم.کنهینم حساب

 ؟یخوایم رو نساء یمطمئن تو_

 :کرد اخم او اما...دمیخند و
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 .میزنیم حرف میدار نداره خنده_

 :زدم یپوزخند

 یخانواده نداره؟ پول که یکن ازدواج یدختر با دهیم اجازه نظرت به، یشناسیم من از بهتر مادرتو که خودت_

 !بردار دست تروخدا نداره؟ یحساب و درست

 :کرد زمزمه یبیعج نفرت با

 امیب مامانم سلطه ریز از خوامیم رم،یبگ میتصم خودم یزندگ یبرا خودم بارنیا خوامیم...نهیهم شیکی_

 !ستمین بچه گهید من که بدونه خوامیم...رونیب

 ! شدیم وانهید قطعاً خانم عمه کردیم ازدواج نساء با مهرداد گرا .شدم طانیش و زد جرقه مغزم یتو یزیچ

 نساء با خواهدیم یبازلج بخاطر فقط دانستمیم خواهد،یم را مهسا هنوز مهرداد دانستمیم.زدم یثیخب لبخند

 مهم! که شدینم یزیچ! کنم ساکت را وجدانم عذاب کردم یسع و داد تیرضا بدجنسم دلم حال نیا باد، کن ازدواج

 !بخورد شکست خانم عمه که بود نیا

 نه؟ ای خوادیم منو اصالً...هیچ دهنش یمزه نمیبب...بزنم حرف باهاش دیبا...خوامیم و خونشون آدرس_

 !بود من نوبت بارنیا .دمیکش شانیبرا نقشه یکل و دادم را آدرس...کردم حس را چشمانم برق خودم

 ..رفتم اتاق به

 .شدم کردنش تماشا مشغول و نهیس به دست و دادم هیتک در به.بود لشیوسا کردن جمع مشغول ریسم.

 !کردم تنگ را چشمانم من و برد ورشی اشیگوش طرف به هولزده...خورد زنگ اشیگوش

 :گفتم رفتارش از متعجب.شد رهیخ اشیگوش صحفه به و داد قورت را دهانش آب

 ؟یدینم جواب چرا ه؟یک_

 :داد جواب و انداخت من به ینگاه

 ...بله_

 :کرد حرکت پنجره طرف به...دیلرز شیصدا کردم احساس

 !دنبالت امیم باشه...کنمیم جمع لمویوسا دارم اوهوم_

 :گرفت یکالفگ رنگ شیصدا

 !خوب لیخ ام،یم دادم قول گهید باشه_
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 :دمیپرس شک با .رفت چمدانش سمت به و کرد قطع را یگوش

 زد؟ زنگ بود یک_

 :کرد عوض را حرف انهیناشو  سمتم برگشت

 .ببرمش خوامیم کجاست؟ م یطوس شلوار و کت اون یدونینم_

 :گرفتم طرفش به و برداشتم کمد از را شلوارش و کت و زدم یپوست ریز پوزخند

 ش؟یدیند چطور! بود چشمات جلو_

 ریز و دیکش آغوشم در سرد یلیخ.نشد موفق اما بزند لبخند کرد یسع و دیکش اشیشانیپ یرو یها عرق به یدست

 :گفت لب

 !گردمیبرم زود باش خودت مراقب_

 !وارنگ و رنگ یهاسوأل یکل با ماندم من و رفت

 

 *سمیر*
 .شدم ادهیپ نیماش از و گذاشتم کنار را دیترد و شک.کردم پارک اشخانه درب مقابل را نیماش

 "ینبود نجایا االن یکردینم دعوا جانا با اگر دیشا" گفتیم وجدانم عذاب

 و بود ستادهیا خانه درب مقابل.شدم اشخانه وارد و شد باز یکیت با در.زدم را زنگ و فرستادم رونیب را نفسم کالفه

 .داشت لب به یکمرنگ لبخند

 ...ها روز نیا یرو و رنگیب یجانا خالف بر، داد یسالم جانیه با

 .گذاشتم اشخانه به پا و دادم را جوابش

 !یبرسون منو تو گفتمینم نجا،یا ومدنینم خواهرم یها بچه اگه کن باور_

 که خوردیم ول وجودم یتو یکرم اما نبودم احمق هم ها قدرآن من..بود بهانه شیهاحرف تمام و گفتیم دروغ

 !میایب دنبالش به خواستم

 :دیپرس که دادم تکان یسر

 خبر؟ چه جانا از_
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 :نشستم کاناپه یرو

 !مینکن صحبت اون به راجع_

 :زد یتنصع لبخند و دیخواب فِسَش

 ....ختستیرهم  به کمی نجایا دیخشبب ارم؟یب برات یخوریم یچ باشه_

 و نشست امیشانیپ یرو یسرد عرق اشنهیس چاک دنید با.برداشت نیزم یرو از را بشقاب و شد خم مقابلم آرام و

 .شدم شیهالب مسخ من و زد ییدلربا لبخند او و شدم داغ

 !بود کرده عرق دستانم کف و زدیم تند قلبم اما گرفتم چشم...گرفتم چشم و فرستادم لعنت را خودم دل در

 

 *جانا*
 :رفت من به یاغره چشم مادرجون.من انکار یپِ در او و بود او یپِ نگاهم.دمیشنینم یزیچ اما زدندیم حرف

 جانا؟ یخورینم یزیچ چرا_

 .فشرد دستش یتو را قاشق و شد قفل فکش که او جز دیچرخ میسو به همه نگاه

 ...ندارم لیم_

 :دیپرس آقاجون

 رفت؟ چند ساعت ریسم_

 :انداختم ساعت به ینگاه

 !شهیم یساعت دو_

 و دینوش را دوغش از یقلپ مادرجون.میانبرده سفر به را او چرا که بود دلخور.گرفت من از را شیرو اخم با نیرحسیام

 :گفت غصه با

 !خواهرش تک یعروس ادیب نکهیا به برسه چه بخارونه سر نداره وقت ٰ  یحت.کارِ دنبال همش چارمیب پسر_

 :گفت اشیشگیهم یسرد و صالبت آن با و گذاشت برنجش روی مرغ یاتکه آقاجون

 کار که رهیگیم پول ه؟یچ ریسم پس ؟یکار سفرِ برم پاشم سنم نیا با من که یندار انتظار خانم؟ عاطفه هیچ_

 !کنه
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 :دیبرچ لب مادرجون

 کنه؟یم کار شرکت اون تو ریسم فقط مگه یول! بره نفرستش گمینم.استخوان و پوست شده امبچه بابا_

 !نبود بد ومدیم هم یرعلیام اگه البته! دارم اعتماد اون به فقط_

 :گفت محتاط یلحن با دعوا، هرگونه یریجلوگ یبرا و کرد نگاه یرعلیام به ترس با مادرجون

 !گرانشمن .قرارهیب براش دلم! منو یشناسیم که تو .گفتم یزیچ هی من...کن ول حاال...باشه_

 ! کندیم فکر یزیچ چه به نبود معلوم و بود رفته فرو هم یتو سخت صورتش.نبود ایدن نیا یتو که یرعلیام اما

 !هست زنش.یباش نگرانش خوادینم شما_

 .کنمیم نگاه یرعلیام به و دهمیم قورت بغض و چشمم یتو رودیم فرو و شودیم خار ش،زن

 کرد پرت را قاشق و دیکش یقیعم نفس.زدیم دو _دو چشمانش.گرفت نگاهش از نفسم من و کردیم نگاهم داشت

 :گفت تیعصبان با آقاجون.رفت باال به یحرف چیه بدون و بشقابش یتو

 !نداره ادب کم هی گنده مرد.تتیترب از نمیا_

  غم؟ نیا شودیم تمام یک کردم فکر و شدم ترنیغمگ و بودم نیغمگ

 .کردم دنیجوئ به شروع و گذاشتم دهانم یتو زرشک از پر برنج با و مرغ یاتکه داشتن، انوت و نمُردن یبرا و

 .داشت دوست دوغ یلیخ او و خوردم دوغ.ببرد خودش با و بِکند را بغضم تا دوغ قلپ چند و خوردم گرید قاشق چند

 .نگرانم دل به لعنت و کرد یباز شیغذا با فقط و نخورد زیچ چیه که بود حواسم

 اما دهم سامان و سر صابمع به یکم تا گرفتم عهده به را هاظرف شستن من و میکرد جمع را زیم مادرجون کمک با

 ...غیدر

 یزیچ نیآخر شیها غر_غر.بودم شاکر را خدا من و گذاشتینم دهانم به دهان ادیز و بود مهسا ناراحت مادرجون

 .بشنوم خواستمیم که بود

 با ییروروبه از دمیترسیم و کنم تلف وقت خواستمیم.کردم خشکشان دقت با و زدم آب هم را ظرف یتکه نیآخر

 ...او

 از بعد.آمدمیم نظر به شهیهم از ترخسته و بود دهیپر رنگم.رفتم یشوئ دست به کوفته و خسته کارها، اتمام از بعد

 .آمدم رونیب یشوئدست از و شستم را مسواکم مسواک، زدن

 .دمیلرز خودم به و جاخوردم ،یشوئدست در پشت یرعلیام دنید با
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 نگاهم فقط صدایب...زد خشکم شد رهیخ که لبانم به.آورد ترکینزد یکم را سرش دوخت صورتم به را سوزانش نگاه

 ...نشست لبم گوشه آرام آرام و آمد باال داغش دست .دیکشیم نفس و کردیم

 !مُردم حرکتش نیهم با من و! شد تمام

 .کرد فوت صورتم یتو شدت به را داغش نفس و کرد پاک را لبم گوشه دندان ریخم انگشتش با

 .رفت جیگ فشار همه نیا از سرمو  وفتمین پس تا گرفتم وارید به را دستم

 :لرزان هرچند ،بزند لبخند کرد یسع و کرد باز را رهنشیپ اول دکمه دو چپش دست با کرد بسته و باز را چشمانش

 !گرمه_

 هم به را در و شد یشوئ دست وارد و دیدزد را نگاهش آخر در.شد پخش صورتم یتو داغش نفس دوباره و گفت

 .دیکوب

 انداخته گل میهاگونه...بُرد ماتم نهیآئ یتو خودم دنید با.شدم اتاق وارد و کردم شل یکم را بافتم شال !بود گرم

 ...بود

 :گفتم تشر با

 تو که یشب اون به...کنهینم فکر شب اون به ٰ  یحت اون! لکسهیر چه نیبب کن نگاهش.جنبهیب یجانا بهت لعنت"_

 ".ایب خودت به...رفت و کرد خرد رو

 و بخورم غصه ترکم تا دمیخوابیم دیبا اما بخوابم گذاشتینم الیخ و فکر.بستم چشم و دمیکش دراز تخت یرو

 .برد خوابم کم_کم که شدم پهلو به پهلو قدرآن !شوم رانیو ترکم

 میجا از زدهوحشت یرعلیام دنید با و کردم باز چشم ام،گونه یرو وار نوازش یدست یگرما با که بود شب یهامهین

 .دمیپر

 :گفتم زدهرتیح.برداشت امگونه یرو از عیسر یلیخ را دستش

 ؟یرعلیام_

 .دمیکشیم نفس تند_تند و دیکوبیم وار وانهید قلبم

 :دیپرس و کرد باز بل ترسناک، یآرامش با. دیگز لب و بست را چشمانش

 نه؟ فمیکث یلی، خمن_

 :دمیپر جا از من و دیکش داد.گذاشت قلبش یرو و گرفت را دستم خشونت با برگشت طرفم به ناگهان
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 !دقم ینهیآئ یشد که زنهیم یلعنت توئه یبرا ؟ینیبیم_

 !نبود الیخ که قسم خدا به! نبود الیخ نیا نه

 :کردم زمزمه ناخودآگاه و دیلرز قلبم

 ؟یرعلیام_

 خیم سرخش چشمان و کرد نگاهم.دیکوب انهیوحش تر،قراریب و ترتند قلبش و شد داغ بود قلبش یرو که دستم

 :کرد زمزمه بیعج یلحن با و داد فشار را دستم، شد چشمانم

 ...جانا دارم دوستت اما نمیزم یکره مرد نیترکثافت من...بکشم دست ازت نتونستم نشد،...آره_

 !نبودم خواب.دیلرز لبانم و دیکش ریت سرم.نمانده یباق تنفس یبرا ینفس گرید کردم حس

 :زد اشنهیس به محکم را دستش

 ...هااحمق مثل...شمیم زده جانیه...شهیم قطع خونم انیجر زنه،یم تند قلبم نمتیبیم یوقت_

 :بکشد نفس کرد یسع و بست را چشمانش و دیپر رخش از رنگ

 .خوادتینم من قدر کسچیه که جانا خوامتیم اونقدر_

 و شدم مور_مور و خورد دارشتب یهانفس گوشم ریز درست آورد، کینزد را سرش.گرفت رعشه تنم تمام و سوختم

 :گفت عذاب با او

 به دیشا...ازت شدن رد شهینم اما ممنوع و یگناه تو...نکنم فکر بهت گهید که فرستمیم لعنت خودم به شب هر_

 دل سگ مثل صاحابیب دل نیا اما داره چشم برادرش ناموس به که امیب نظر به باز هوس یعوض آدم هی چشمت

 ...فهمهینم یچیه و باخته

 :دیغر و شد خون پارچهکی خشم شدت از صورتش

 سرمو...قلبم رو زنیریم داغ ریق انگار نمیبیم اون با تورو که هرموقع...جانا باخت بد و خودش نفهم زبون دل نیا_

 !یستین یرفتن تو یول...یبر تا وارید تو کوبمیم

 ...انتهایب...وار لیس ختمیر اشک

 و ختیر قلبم.دیبوس را اشکم و گذاشت لبش یرو را انگشتش و گرفت چشمانم از را اشک اشاشاره انگشت با

 را ششیرته و گذاشتم اشگونه یرو را دستم کف و برداشتم را بود قرارشیب قلب یرو که را دستم و کردم نگاهش

 .کرد لمس

 .کرد نگاه چشمانم به و چسباند دستم کف به شتریب را صورتش
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 .دیلرز امچانه و رفت جانم من و دیچک چشمش از یاشک قطره...قیعم و رهیخ...میدوخت چشم بهم دو هر

 .گذاشت امشانه یرو را سرش پناهیب یابچه مانند و کرد هیگر صدا با هوکی

 :بود یزخم یبدجور شیصدا.سوزاند را جگرم اشهیگر

 .رمیگیم شیآت درون از دارم_

 ...کرد داغم بدنش، یداغ

 :گفتم درد با و شکست یگلو در صدا

 .شهینم ،یرعلیام برو_

 .برداشت امشانه یرو از را سرش او و کردم پاک دست پشت با را اشکم قطره

 ...ندارم را کردنش نگاه یرو

 ...برو فقط نگو یچیه تروخدا_

 :گفت عجز با

 جانا؟_

 :دمیکش غیج

 ...برو_

 ...دارم دوستت من_

 ...برو یرعلیام برو_

 را خودم و زدم زار و آوردم باال را بودم نخورده و خورده هرچه و بردم هجوم یشوئ دست سمت به آمد که در یصدا

 !نبود یشدن تمام ممنوع عشق نیا.دمیکوب نیزم یرو

 !دشینم! شدینم! شدینم...خواستمیم را او من که حاال...خواستیم مرا او که حاال

  یسَر جانان

 زند ینم دلشدگانش به

  است لب بَر جان

 ...  را انتظار چشم عاشق
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 .رفتم یگوش طرف به لرزان یپاها با و دادم یتکان جانم یب بدن به امیگوش امکیپ یصدا با

 !خواستمشینم که یلعنت ریسم...بود ریسم

 :کردم باز را امکیپ

 "نرسه بهت دستم کن دعا فقط کشمتیم بخدا جانا"-

 .دمیبر نفس و دندیکش سوت میهاگوش...ماندم رهیخ یگوش صحفه به زد خشکم

 !بودم نکرده یکار که من داد؟یم یمعن چه حرفش

 و کردمیم یط را اتاق مسافت دلشوره با.بود افتاده جانم به خوره مانند ینگران و استرس و زد چنگ دلم به ترس

 .دمیکشیم قیعم نفس مدام

  بود؟ نرفته ریسم مگر اصالً

  را؟ ممنوعه عشق نیا باشد دهیفهم نکند...خدا ای

 از نیماش یصدا با...آمد نکهیا تا رفتم راه و انداختم چنگ اممعده به من و شد ساعت چند و گذشت چقدر دانمینم

 از که ریسم دنید با و زدم کنار را پرده.پنجره یسو به دمیدوئ و گرفت فرا وحشت را وجودم بند_دبن اط،یح یتو

 .زدم چنگ پرده به و رفت جیگ سرم.زدم خی شد ادهیپ نشیماش

 !من بر یوا و نبود اشیحال یزیچ چیه شدیم یعصبان یوقت ریسم.برسد دادم به خدا اما و بود شده چه دانستمینم

 و رفتم عقب به یقدم.شد ظاهر اتاق چهارچوب انیم زناننفس_نفس ریسم و خورد وارید به و شد باز محکم اتاق در

 .دادم قورت را دهانم آب

 :داد تکان را سرش و سمتم چرخاند را بارشخون چشمان

 اد؟یم در یکی یکی اتیکار گند داره که یترسیم نه؟ یترسیم ده؟یپر روت و رنگ هیچ ها_

 :کرد گشاد را خونش رنگ به چشمانش و آمد جلو به یقدم.شد قطع نفسم و دیلرز لبانم

 آره؟ یکنیم انتیخ من به یدار...کن اعتراف االی_

 :گفت رتیح با.کردم نگاهش شده مات و زد خشکم.شد سست بدنم و دیکش ریت قلبم

 جانا؟ آره_

 ...رمیبم که خواستم و شدم شل

 :دیکش عربده
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 !ریسم یکنیم اشتباه بگو! یکنیم اشتباه یدار بگو کن دفاع خودت از شهیهم مثل...یلعنت بزن حرف دِ_

 و گرفت را بافتم قهی و آورد ورشی سمتم به اشکم قطره دنید با او و کردم سکوت.دیچک چشمم گوشه از یاشک

 :دیکش

 ...موندتو وا زبون اون کن باز...هیالک همش دمید که یزیچ نیا بگو! یگناهیب بگو_

 ! دیفهم را زیچ همه پس

 !گرید مردمیم داشتم...شد سِر دستانم...شدم منجمد درون از و امدین در نفسم

 :دیکش داد

 جانا؟ یشد الل چرا_

 بود؟ اعتراف وقت.شیپا یجلو درست...نیزم افتادم زانو با و دیلرز بغض از امچانه

 :دمینال زده وحشت

 ...ستین یکنیم فکر تو که یاونجور ریسم_

 :دیخند ناکوحشت

 ...یلعنت دمید و عکساتون ه؟یچ نیا پس_

 :دمینال یفیضع یصدا با

 ...بارم هی ٰ  یحت ما بخدا ریسم یعکس چه_

 :زد ادیفر

 .شو خفـــه_

 .سمتم کرد پرتش و دیکش رونیب را اشیگوش بشیج یتو از

 ...اتویکار کثافت نیبب...کن نگاهش_

 یالحظه یبرا یگوش یتو عکس دنید با .شدم رهیخ اشصحفه به و برداشتم نیزم یرو از را یگوش ترس و عجز با

 .افتادند ترق_ترق به میهادندان و ستادیا دنیتپ از قلبم.بردم ادی از را دنیکش نفس

 :زد داد خشم با.بود شده کبود رتیغ زور از و بود شده برآمده گردنش رگ

 ...نکردم باهات نکارویا من خوابه هی همش نایا ریسم بگو...بزن حرف االی...جانا هیچ نیا پس_
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 ...نبود الیخ نه...گذاشتم اتاق سرد یهاکیسرام یرو را سرم و کردن دنیبار به شروع میهااشک

 کنم؟ کاریچ باهات بگو خودت_

 :گفتم شده مات و انداختم گردنش رگ به ینگاه

 ...رو زیچ همه دمیم حیتوض_

 :دیغر صورتم یتو و کرد بلندم تیعصبان با

 شده؟ تموم یچ همه و گذشتست مال یگفتیم بود نیا تر؟واضح نیا از گهید...ویچ همه دمیم حیتوض گهیم باز_

 برام؟ فرستاده و عکستون چرا

 :دیکوب امنهیس تخته یرو دست با و داد هولم محکم

 شده؟ تموم زیچ همه ینگفت مگه؟ کنهیم یباز باهامون داره که هیک_

 :شد گم امهیگر انیم ادشیفر

 .فرستاده رتیغیب منِ یبرا و عکساتون که هیک نیا بگو_

 :دیکش داد حرص با.کردم نگاهش عاجز و درمانده

 کرده؟ یشطرنج عکسشو چرا ه؟یک نیا بزن حرف نکن نگاه منو_

 .خی آب سطل کی یتو شدم پرتاپ کردم احساس و آمدم خودم به خورد امگونه به که یمحکم یلیس با

 زنمو عکس نکنه هوس گهید که دمیم باد به و دودمانش و کنمیم داشیپ واحد و احد یخدا به...کنمیم داشیپ_

 !خوادیم جونمون از یچ فهممیم...بفرسته رتیغیب منِ واسه

 :داد تکان میجلو گرانه دیتهد را انگشتش.دیلرزیم و زدیم نفس_نفس خشم زور از

 .جونت به کن دعا فقط جانا کن دعا فقط_

 .شد بسته محکم در باالخره و شدند زانیآو کنارم حرکتیب دستانم و شد بسته چشمانم

 .گرفتم نفس و دمیلرز

 ...است محمد دیفهمیم اگر

 :گفتم درد با

 "کشه؟یم درد داره تبندها ینیبینم منو؟ ینیبینم مگه هیزندگ چه نیا...یکنیم وونمید یدار رسما ایخدا"
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 یخال اتاق دنید با.شدم اتاقش وارد نزده در و رفتم یرعلیام اتاق سمت به سرعت با...چرا دانمینم و شد شتریب ترسم

 .فرستادم لعنت بدم شانس به و دیبر نفسم

 تار چشمانم و دندیلرزیم استرس از دستانم...اطیح یتو کوچک اتاق طرف به دمیدوئ و زد جرقه سرم یتو یزیچ

 .دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم قلبم یرو را دستم و شد قفل میپاها دمیرس که اتاق به...دندیدیم

 .دادم قورت را دهانم آب و ستادمیا.شد باز در لحظه همان که بروم خواستم و برگشتم

 :خورد گوشم به داشت، بهت از ییهارگه که یرعلیام دورگه یصدا

 ؟ییتو جانا_

 یجد و گرفت چشمانم از نگاه .دادم تکان یسر و انداختم ینگاه سرخش چشمان به.برگشتم طرفش به و دمیگز لب

 :گفت عبوس و

 ؟یخوایم یچ_

 :دیلرز امچانه

 ...سرده یلیخ هوا تو؟ امیب شهیم_

 :کرد اشاره در به سر با کند نگاهم آنکه بدون.رفت کنار در یجلو از اجبار به و دیکش ششیر ته به یدست

 ...تو برو_

 عجز آن...یداغ آن.کنم فکر شیپ ساعت چند اتفاقات به خواستمینم من و میداشت شرم و میکردینم نگاه بهم دو هر

 !داشتن دوست آن و

 .انداختم اتاق به یکل ینگاه و بردم پناه یرعلیام اتاق به و خوردند بهم سرما فرط از میهادندان

 !نبود هاینقاش آن از یاثر چیه

 :بود خی شیصدا.زد زل وارید به و نشست تختش یرو کند تعارفم که آن بدون.گرفتم گاز را لبم و شد بسته در

 نجا؟یا یاومد شب وقت نیا شدهیچ_

 :شد درهم امافهیق و دیچیپ اممعده یتو یبد درد

 ...محمد_

 :گفتیم گوشم یتو ییصدا .شیسرما از دمیلرز من و بود سرد چشمانش.شد دهیکش سمتم نگاهش

 "ستین تو یجا نجایا برو"_
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 کرده؟ کار.یچ ناموسیب اون باز_

 .شد کمینزد تیعصبان با

 "!من نافرجام عشق"

 :شدند مشت دستانش

 کرده؟ یغلط چه_

 امگونه هادست همان با! بود زده رونیب اشبرجسته یهارگ و بود مو کم.انداختم اشبزرگ و یقو دستان به ینگاه

 کرد؟یم نوازش را

 "امیزندگ یبرا رمیبم من یاله ام،یزندگ یجا کی لنگدیم شهیهم"

 ...!شد منقبض فکش انداختم، چشمانش یاهیس به را لرزانم مردمک و شدند اشک از لباب چشمانم

 :کرد زمزمه.شد رهیخ چشمانم به و گذاشت امگونه یرو را دستش کف اباور زد،ن قل امگونه یرو که اشک قطره

 کنه؟یم خرابم خونه که داره یچ چشما نیا_

 .شد تردیشد بغضم و شدم الل اما دارم دوستت میبگو و بزنم داد داشتم دوست

 :زد لب آرام

 ....شکستم من...کردم باور تورو که یوقت از سوزمیم تو یپا من_

 :دمینال بغض پر

 ...یرعلیام_

 .سوخت لبم و گرفتم خان خفه...کرد خرابم خانه نشست نمیپائ لب یرو که شستش انگشت

 :داد تکان تند_تند را سرش حسرت، با و شد داغ هم او دست

 ...ارین در صداشم سیه_

 :دیخند گلو تو

 .یبمون وونهید نیا یپا کنمیم خواهش ازت هودهیب دارم_

 بغض...داشت حرص شیصدا و شکست نگاهم در نگاهش.گرفت امگونه یرو از را اشکم شستش انگشت با

 :داشت حسرت...داشت
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 !یریسم مال تو اما_

 :دیکوش بو را تنم لرزانش، نفس با و برد کمینزد را سرش

 !یباش نداشته دوسش اگه ٰ  یحت_

 ...میها درد مثل...مشکالتم مثل...میروزها مثل...انتها یب...ختیر اشکم

 رو تو...بزنم دَم تونمینم و نمیبیم رو تو ه؟یچ یدونیم تاوانش .دمیم پس تاوانشو دارم و باختم دل اریاختیب من_

 هروز و نمیبیم ریسم با رو تو...ندارمت و نمیبیم رو تو...شمیم الل نمیبیم رو تو...بشم کتینزد تونمینم و نمیبیم

 .خورمیم ضربه روزید از بدتر

 :زد یدرد پر زهرخند

 .کنم تتیاذ حرفام با خوامینم...میبگذر !میباش باهم میتونینم ما که هرچند_

 :گرفت نگاهم از نگاه و داد قورت را دهانش آب

 .گفتمیم دیبا دلم تو بود مونده حرفا نیا_

 قلبم آن از بدتر و بود کرده قفل فشار همه نیا از مغزم.گرفتم نفس و دادم فشار اتاق فرش یرو محکم را میپا شست

 :کرد مستم آرامش، یصدا.زدیم صدا را یرعلیام که بود قلبم...کردیم درد که بود

 .بخوره نگاهت به نگاهم که نذار...این...رمیبم خودم درد به بذار...جانا نجایا یاومد چرا_

 .باشم آرام تا کردم فرو دستم کف یتو را ناخنم و دادم قورت را بغضم.بودم داده قول خدا به من

 .بود یعصب یلیخ نجایا بود اومده شیپ ساعت مین ریسم_

 :دیلرز قلبم...دیکش لبش گوشه به یدست

 چرا؟_

 "باش آروم جانا"

 :گفتم یفیضع یصدا با

 ذهن و کنه دمیتهد خوادیم مثالً.کرده یشطرنج و خودش عکس البته...بود فرستاده واسش و عکسمون محمد_

 ....که بود یعصب انقدر ریسم! شده موفق االن تا که هرچند.کنه مسموم من به نسبت و ریسم

 بیعج و خاراند را اشچانه.کرد یپوف و انداخت نیپائ و باال را سرش.زدم امیشانیپ به یدست و دمیکش یقیعم نفس

 !بود خونسرد
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 :گفت و زد تمسخر با همراه یزیر چشمک که دمیگز لب

 ؟یگیم من به نارویا چرا_

 :گفتم تهپ_تته با .افتاد دوران به سرم و شدم مات

 ...خواستمیم...من...یچ...یعنی_

 :آورد جلو را سرش و زد یگرید چشمک

 مثل بشم؟ خر که احمقم؟ انقدر من.جانا یبمال رهیش برادرمو سر کنم کمکت شهینم لیدل، دارم حس بهت چون_

 جانا؟ آره ر؟یسم

 :زد یپوزخند .شد وصل و قطع نفسم و دیلرز دلم.نشست امگونه یرو چشمانش و کرد تر زبان با را لبش

 !نداره یربط من به، کن جور و جمع یزد که ییگندا خودت_

 امیشانیپ یرو از را میموها.گذاشت بشیج یتو را دستش و ستادیا راست.کردم آزاد را نفس و رفتم عقب به یقدم

 :گفتم دلخور و زدم کنار

 .دمیفهم_

 :گفتم.برگشت و شد کج لبش

 چرا؟_

 :ستادیا

 چرا؟...یچ_

 .یکنیم خردم و یزنیم که ییحرفا نیا به نه اتعالقه ابراز به نه...بفهممت تونمینم_

 :کرد زیر چشم و زد یزهرخند

 باشه؟ ستمین خر ریسم مثل من یول! یبشناس منو مونده هنوز_

 :گفتم یرحمیب با و گرفت حرصم

 تو نشده متوجه هنوزم که خر اونقدر! گذرهیم یچ اطرافش دونهینم که خرِ ریسم یستین خر تو یگیم راست آره_

 !یدار حس زنش به

 :دیغر اششده دیکل یهادندان انیم از و بست چشم.کردم آزاد نفس من و شکست نگاهش

 !شوخفه_
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 :شد گرفته میصدا و رفت فرو هم یتو میابروها.کرد سوختن به شروع و شد ترشح اممعده دیاس

 ! یستین خر تو چون...ومدمیم دمینبا! بمونم دینبا یگیم راست...رمیم گهید من_

 آرامش کرد یسع دستش کردن مشت با و داد قورت را دهانش آب امآشفته و درهم یافهیق دنید با.کرد باز چشم

 :آورد دست به را خودش

 خوبه؟ حالت_

 :زدم یپوزخند و انداختم باال یاشانه

 !بدم جوابشو دیبا یچ دونمینم دهینپرس ازم و سوال نیا یکس وقته یلیخ_

 .پرسمیم ازت من حاال_

 :گفتم و دادم قورت باهم را ناگفته یهاحرف و بغض یمقدار و دهان آب

 .کشمیم نفس هنوز اما درناک هرچند_

 :کرد زمزمه و شد فشرده درهم اشچهره

 !یستین خوب_

 :زدم چشمک من ربانیا و دادم فرو را بغضم

 .برم گهید من کردم، عادت ستین مهم_

 یاجمله با .شد کنده شیجا از دلم و داغ وجودم.گرفت را دستم مچ که برگردم خواستم و نشست چشمم در اشک

 :دیچسب نیزم به میپاها گفت که

 م؟یبرقص_

 :زدم لب من و داشت خواهش چشمانش.طرفش به برگشت سرم.کرد کالپس را ملتهبم یگلو ادیز جانیه

 !میبرقص_

 و گذاشتم دستش یتو را دستم آورد، جلو را دستش دیترد با و داد قورت را دهانش آب یرعلیام و شد شروع آهنگ

 .کرد حلقه کمرم دور را داغش دستان او و گذاشتم اششانه یرو مکث با را سرم.دمیکش یسرد نفس

 :خواند خواننده با و نشست گوشم بغل شیهالب و گذاشت گوشم کنار را سرش

 دارد تو نگاه یآتش چه سوختم_”

 آورد دست به را تو دلِ دلم...آخر
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 امیخال و خشک رِیکو...تو یب

 امیحال چه نیبب مرا

 ”...نبارد اگر تو باران

 :شد شتریب کمرم دور دستانش فشار و شد تند گوشم ریز شیهانفس

 !بانهیفر یاربودهِ دلم جــــانا_”

 ...بانهیغر تو انتظار به

 ...دلبرانه و مست چَشم دو آن نمیبب امنشسته

 را ما دلِ یانشانده غم به جـــانا

 را تنها منِ ابیدر و ایب

 ”زمانه نیا از امخسته که

 .شد شدن، نواخته به شروع ینیغمگ آهنگ و شد قطع خواننده یصدا

 :کرد زمزمه و نشست میگلو یرو و گوشم ریز داغ نفس

 !کنندیم وونمید اشکات یدونیم که تو_

 آه.شد مشت و نشست قلب یرو درستد اشنهیس یرو دستم و دادم فشار پهنش و داغ یشانه یرو شتریب را سرم

 :دیکش

 ...ادیفر_”

 ادی از دِگر یابُرده تو مرا

 باداباد هرچه من امشکسته

 ...باد در خسته برگِ چو رها

 شانمیپر تو زلفِ چو ییتو جـــانم

 بارانم غرق که منم خزان

 ”...توانمینم دگر ایب

 :کرد زمزمه
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 ...توانمینم دِگر ایب_

 ...یرعلیام و بودم من...داشت قتیحق.برد تنم از رمق دستش فشار

 گوشم داشت که یملهتب ییهانفس و گوشم ریز شیهازمزمه.آتش یکوره همچو داغ تنمان اما بود ادیز اتاق یسرما

 .کردم هیگر صدا با و دیترک بغضم...دادم کف از طاقت.کردیم ذوب را

 !بانهیفر یاربودهِ دلم جــــانا_”

 ...بانهیغر تو انتظار به

 ”...دلبرانه و مست چَشم دو آن نمیبب امنشسته

 :دیکش نفس ولع با را میموها یبو و کرد زمزمه

 ...جانا_

 چنگ را رهنشیپ و کرد مشت را دست همان زدیم مهابایب و بود قلبش یرو دستم.ختمیر میصدا یتو را دردم تمام

 :انداختم

 .تونمینم گهید رمیمیم دارم شدم خسته_

 آب من و شد پخش صورتم یرو نظمشیب و تند نفس.نشست امچانه چال یتو شستش و گرفت را امچانه دستش با

 :شد خاموش چشمانش برق.دادم قورت را دهانم

 زیبر خودت تو زینر ؟یشد ساکت چرا هوم؟ جانا ؟یگینم یچیه چرا.جانا رو دنیکش زجر خونمیم چشمات یتو_

 .احمق منِ سر رو

 :کرد پاک را امگونه یرو شده یجار اشک خشم، با که کردم نگاهش حالیب و خسته

 .یبکش عذاب همه نیا ستین حقت_

 :زدم یدار معنا پوزخند

! راحت یلیخ شکنهیم یرو هی بت نیا باالخره...نمیزم یرو آدم نیبدتر من یدونینم اما ،من از یساخت بت هی_

 !اقتمیلیب آدمِ همون من! هرچند

 دمیدزد را نگاهم من کرد ترشجذاب شیموها یآشفتگ.دیکش شیموها یرو را دستش کالفه و شد ظیغل شیها اخم

 :زدم را آخر حرف و

 !کرد حساب شهینم رابطه نیا یرو_
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 ...شودیم تمام و

 .رفتم و کردم فرار شهیهم مثل من و

 !عشق نیا به لعنت آخ

*** 

 

 .دانستینم کسچیه و بود من مرگ روز روز، آن انگار و بود دهیرس فرا مهسا و محمد یعروس روز

 ...نگرفت را سراغم و نزد زنگ...نبود ریسم

 .کردیم فرار من از بدتر او مینگو دروغ...یرعلیام از فرار و بودم من و .عشق نیا با کردن نرم پنجه دسته و بودم من و

 .آمدم نیپائ ها پله از رمق یب و دمیکش یآه.آمد و رفت از پر و بود ترشلوغ شهیهم از خانه

 :دیکش ینیه دنمید با مادرجون

 ...ینشد آماده هنوز که تو! شوهرته خواهر هیعروس مثالً دختر؟ هیوضع چه نیا_

 یحال را یزیچ تلفن پشت شخص به داشت و بود درهم شیهااخم.زدیم حرف تلفن با که خورد یرعلیام به نگاهم

 .من یرو به هم دیشا...بود ما یرو به نگاهش تمام اما ،کردیم

 زده تا را شیهانیآست.بود گرفته قاب را جذابش کلیه اشمردانه دیسف رهنیپ.نداشت برق و بود خسته نگاهش

 !ستعضله من تمام زدیم داد که بود دهیپوش هم یرنگ یطوس شلوار.بود

 !شمیم آماده رمیم االن ستین یزیچ_

 :گفت یعصب

 یبر دیبا االی! یدیپوش یچ نمیبب که توئه رو چشمشون لیفام همه یریسم زن تو؟ یانداخت دست منو_

 !ادیب در اشونهمه چشم خوامیم...یبنداز و میداد بهت عقد سر که ییطال سیسرو نره ادتی فقط.شگاهیآرا

 .کنم شیآرا تونمیم خودم الیخیب ؟یشگاهیآرا چه_

 :حرفم وسط دیپر

 .باشه بسته دهنشون تا باش تو حداقل! ستین که ریسم ؟یببر و آبرومون یخوایم ،نباشه حرف_

  شد کمانینزد گذاشتیم بشیج یتو را اشیگوش که یدرحال یرعلیام

 :نکردم نگاهش...نکرد نگاهم
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 مامان؟ شدهیچ_

 .رفتم بمش و خسته یصدا یصدقه قربان دلم یتو

 .باشه سرش باال زور دیبا حتماً دختر نیا...شگاهیآرا ببر و جانا االی! یینجایا تو یرعلیام شد خوب...آ_

 :کرد اشاره من به

 ! کمه وقت شوآماده زود جانا_

 لب یرعلیام !میریبگ قرار هم کنار یرعلیام و من بودن داده هم دست به دست ایدن همه.کردم نثارش یلعنت لب ریز

 :بود یجد و داشت اخم.داد تکان یسر و گرفت دندان به را نشیپائ

 .منتظرم نیماش تو پس_

 :گرفت حرصم کردینم نگاهم نکهیا از

 .امینم من رینخ_

 .فرستمیم جانارو من کن روشن نویماش تو مادر یرعلیام.شگاهیآرا برو پاشو حرفا چه_

 !امینم من_

 حرفاست؟ نیا بحث االن ام؟ینم یچ یعنی_

 .ستین التیتشک نیا به یازین. کنمیم شیآرا و خودم خودم،_

 :گفت محکم و صالبت پر یلحن با و چرخاند دستش یتو را چیسوئ.کرد نگاهم باالخره یرعلیام

 .منتظرم نیماش تو_

 :زد تشر مادرجون.رفت در طرف به و

 !زود جانا_

 .شدم آماده و رفتم اتاق به خشم با و کردم یاخم

 دهیخر یتازگ به که یل کت هم شمیرو و دمیپوش زانو ریز تا یمشک بلند بافت کی با کمرنگیآب یل شلوار کی

 هم به را امکرده ورم چشمانم و کردم سر به یمشک شال .داشت تنم یرو ییبایز یینما بافت و بود بلند قدم.بودم

 .زدم لب برق آخر در و دادم فشار

 نگاه یرعلیام به و برداشتم قدم اطیاحت با.بود بسته خی کامالً نیزم و بود خبندانی و سرد یبدجور هوا.رفتم اطیح به

 !من به رهیخ و بود نشسته فرمان پشت ن،یماش یتو که کردم
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 .کردم جاجابه امشانه یرو را امیپشت کوله و دادم قورت را دهانم آب

 ششیر ته یرو لب، یگوشه را شستش و بود گذاشته پنجره یرو را آرنجش.بود فرمان یرو دستش

 !بود قیعم و نافذ نگاهش.دیکشیم

 دست با کرد یسع که نشست لبش کنج یکج لبخند و داد هیتک یصندل پشت به را سرش.شدم کینزد نیماش به

 .کند پنهانش

 یرو را نگاهش.فرستادم رونیب به نیسنگ را نفسم و گرفتم را میرو و نشستم یرعلیام نیماش یتو یحرف چیه بدون

 کنار سرما اصالً.نداشت وجود گرید ییسرما.شدم گرم که بود ریگنفس و نیسنگ قدرآن نگاهش.کردم حس خودم

 !بود ممکن زیچ نیمعناتریب یرعلیام

 :گفت که و دمیکوب هم به محکم را نیماش در

 !هیال سرکار ستین باباتون نیماش_

 .اونجا ببر منو هست خوب شگاهیآرا هی دوم و یس ابونیخ سر_

 :برد باال را شیابروها جفت

 ؟یدیم دستور من به یدار االن تو_

 :کردم نگاهش چپ_ چپ

 ؟یکنیم فکر یچ خودت...دونمینم_

 .میریم یکنیم خواهش که حاال باشه_

 :گفتم و آوردم در را شیادا دلم یتو

 !ادیم بخوابم،خوابم خوامیم که برو آروم! بذار آرومم آهنگم هی! کن روشن و یبخار_

 :زد یپوزخند

 !نکن ادیز گهید و روت_

 !کنمیم ادیز و روم_

 :خنده یکم و داشت نوازش لحنش

 !یرنگ چشم یِپرو_

 .افتاد راه به آرام و کرد روشن میبرا را یبخار.افتاد راه به نیماش و زد استارت
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 !فردش به منحصر عطر آن باز و دمیکش یقیعم نفس و دادم هیتک نیماش یشهیش به را سرم

 :کرد زمزمه

 !ادیم بهت یآب_

 ...را عشق پر و حسرت پر کالم آن گرفتم دهینشن من و

 :سمتم دیچرخ میدیرس یوقت .سکوت و بود قرار بر سکوت شگاهیآرا به دنیرس تا

 !دمیم ادی و یرانندگ بهت خودم_

 :داد نیپائ را نیماش شهیش که، شدم ادهیپ نیماش از و کردم کج را دهانم

 .مونمیم منتظرت نجایا من جانا_

 :گفتم یبدجنس با یول دیکشیم طول یساعت دو حداقل شمیآرا دانستمیم

 !باش منتظر...آره...آره_

 :زد میصدا که برگشتم

 جانا؟_

 ندارد؟ جنبه میایحیب قلب یدانینم مگر! یلعنت نگو نگونهیا را حانا

 :گذاشتم شینما به را رخممین و دیچرخ یکم سرم

 بله؟_

 :کردیم جابهجا را کوه نگاهش ینیسنگ

 !یچیه_

 کی شگریآرا از.بود کردنش اصالح مشغول شگریآرا که بود آنجا نفر کی تنها.شدم سیآرتم یزنانه شگاهیآرا وارد

 .خواستم ساده کاپیم

 خودت،به دل یبرا ندیگو.یم!کردن خوشگل به...دنیرس خود به چه مرا نداشتم، یزندگ نیا یتو یخوش دل من

 ند؟یگویم را دل کدام...بخورد خاک تیهایزنانگ نگذار...برس خودت

 زند؟یم له_له حرام یبرا که یشده؟دل تکه_تکه آن و نیا یپا ریز که یدل

 .بود رفته سر امحوصله و بودم گشنه...بودم دادن جان حال در شگریآرا دست ریبعد،ز یک
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 سکوت از بار نیاول یبرا.بود میموها دنیچیپ مشغول دقت با و سخت و بود کرده سکوت بدتر، من از شگریآرا زن

 ...غیدر اما کردیم یحرف پُر یکم حداقل کاش.شدم یعاص یکس

 یمعادله کی حل درحال کردیم فکر دیدیم را او هرکه.کرد اخم و برد فرو میموها یتو را رنگ یمشک سر سنجاق

 !اتم یهسته شکفتن درحال هم دیشا است، مجهول

 !بود او.کردم باز را شمین شد، بلند که امیگوش امکیپ یصدا

 !منتظرم همچنان_

 :نوشتم

 ...یکنیم یخوب کار_

 ؟یخوب_

 !رفته سر امحوصله و گشنمه نه،_

 نکرده؟ زتیج شگریآرا خانم_

 :کردم پیتا تند و انداختم باال ییابرو

 !بامزه_

 :داد جواب زود

 .نره سر اتحوصله تا بده گوش اونو فرستمیم آهنگ هی برات_

 .بفرستد را آهنگ تا ماندم منتظر و چسباندم امنهیس به را امیگوش و دمیکش یقیعم نفس

 و آوردم رونیب را میهایهنذفر و رفتم امکوله یسو به شگریآرا خانمِ اخم به توجهیب و کردم دانلودش فرستاد تا

 :گفت و داد اشحنجره به یزحمت باالخره شگریآرا خانمِ

 !هنوز نکردم سفت هارو رهیگ نکن خم سرتو گلم_

 !آمدینم چاقش و فربه کلیه به اصالً ،داشت هم یناز یصدا چه

 :زدم را یپل یدکمه و بستم را چشمانم.گذاشتم گوشم یتو را هایهنذفر و نشستم یصندل یرو دوباره

 ...ستمین تو یایرو آدم من_”

 سازهِ نیا پَرتِ ذکرم و فکر من

 !یرنگ چشمِ با تو مثل یکی
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 ”!سازهینم که یروان هی با

 

 ...ستمین تو یایرو آدم من”

 مافسرده رم،یدرگ خودم با من

 پاهام نمه راهه یِزخم من

 ”!خوردم نیزم یراه هر تو بس از

 

 !!یپرتگاه هی یلبه من کنار”

 !یکنیم سقوط آخرم که

 ”!چشمام یتو نزن زل وونهید

 ؟یکنیم سکوت گمیم یهرچ چرا

 

 کند؟ یباز من روانِ و روح با داشت عادت بود؟ چه یلعنت آهنگ نیا از منظورش.شد درهم میهااخم

 

 !نهیا ممیتصم ره”_

 ...آرومم ییتنها

 صورتت از اشکاتو

 خانمم بکن پاک

 !خطه تهِ نجایا

 !برو کن ول دستامو

 ”...!رو تو خوامینم گهید
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 یلیخ بودم، خسته من جدال؟ نیا از بود نشده خسته.دادم فشار هم به را میهادندان و فشردم دستانم یتو را یگوش

 !خسته

 

 !نسوز من یپا به فته،یح”

 ...بَده تو یبرا هوا نیا

 یکس از یدار یانتظار چه

 ”!زده بهم خوشم با عمره هی که

 

 !نیا از بعد یبخند بده قول”

 سخته هردومون واسه فاصله نکهیا با

 رنجوندم که یکس اون نبد بهش

 ”!خوشبخته و خوشحال دل ته از دوباره

 

 !نهیا ممیتصم”

 ...آرومم ییتنها

 صورتت از اشکاتو

 خانمم بکن پاک

 !خطه تهِ نجایا

 ”!برو کن ول دستامو

 ...!رو تو خوامینم گهید

 

 :نوشتم و کردم قطع را آهنگ شده، ریش خاکِ و خرد یعصاب با

 !یمزخرف آهنگ چه_
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 کردم؟یم چه من ایخدا.گرفته ینفس و کوله تهِ انداختم را یگوش

 :گفت و انداخت ینگاه صورتم به قیدق عبوس، شگریآرا کار اتمام از بعد

 اد؟یم خوشت خودت ،یشد چطور نیبب_

 !بود خوب...انداختم ینگاه نهیآئ به

 مدل را میموها .بود داده رنگ صورتم به رنگ یکالباس رژلب و ملیر و بود گرفته را چشمانم ریز یگود پودر کرم

 .زدیم ادیفر اشیسادگ و بود کرده جمع شلخته

 !نشد...بزنم لبخند کردم یسع

 !یمرس خوبه،_

 نیماش کاپوت به یرعلیام و بود شده پارک جاهمان یرعلیام نیماش.آمدم رونیب و کردم حساب را شگاهیآرا پول

 :شدم کشینزد .دادیم تکان را شیپا یعصب و بود داده هیتک

 م؟یبر ام،آماده من_

 چشمانم قفل چشمانش و صورتم یرو ماند مات نگاهش...زدم یروزیپ لبخند من و سمتم برگشت خشم با یرعلیام

 .کردم حس را قشیعم نفس یصدا...دمید را دستش فشار من و گذاشت نیماش کاپوت یرو را دستش.شد

 !میبود کرده سکون جفتمان.دوخت چشم نیزم به و شد نیپائ و باال شیگلو بیس

 .یلعنت نیزم به رهیخ او و او به رهیخ من

 :کرد زمزمه آشکار، و یطوالن مکث کی از بعد

 .شد چشمات میتسل که امیبزدل ضیمر همون منم...جونم به یافتاد که یاناشناخته یماریب همون تو جانا _

 :کرد نگاه چشمانم به دوباره

 ...پرستهیم و یماریب نیا عاشقانهکه  احمقم من و نداره یدرمان که یاناشناخته یماریب هی...تو_

 .داد تکان را سرش و دیخند درد از پر

 :گفتم بغض از یادورگه یصدا با

 ...اما شمیم زشت و نیپائ ادیم ملمیر چون کنم هیگر خوامینم_

 :گفتم دیتأک با و بردم باال را میابروها...آوردم جلو را سرم

 !داداشتمزن من اما_
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 .ماندیم باز مهین چشمانم و شومیم عطرش یبو مست.دیکش رونیب تنش از را اشپالتو چشمانم در رهیخ _رهیخ

 .میآیم خودم به آمد که نیماش در یصدا

 "؟یکشیم شیپ پا با یزنیم پا دست با...احمق یجانا"_

 به جسارتو من  شد پارک خانه یجلو که نیماش.نشد بدل و رد نمانیب یحرف خانه به دنیرس تا.شدم نیماش سوار

 .کردم نگاهش و دادم خرج

 :گفت سرد و کرد تنگ چشم کرد حس که را نگاهم ینیسنگ...بود فرمان به نگاهش

 داداش؟زن بله_

 :گفتم و کردم یخال در یرو را حرصم.شدم ادهیپ نیماش از و فرستادم رونیب را نفسم

 !رهیبم داداشتزن_

 .دمیدیم را شدنم بدبخت داشتم چشم با من و.محمد و مهسا یعروس یبرا بودند کردن بدو _بدو حال در همه

 جانا؟_

 .آوردم لب به یمحو لبخند خانم عمه یبرزخ یافهیق دنیباد و برگشتم

 .دیکنیم اخفال منو پسره دیدار خودت از ترچارهیب دوست اون باه چ به تو_

 :دمیخند ناخودآگاه و شد گرد چشمانم

 .هیحرف چه نیا استغفراهلل_

 :دمیکش ینیه و گرفتم گاز را لبم

 ؟!آخه داره نکارارویا جرأت یک_

 :گفت حرص با و کرد تنگ چشم

 ...!منو نیبب_

 :گفتم سرخوش و دهیکش و شدم خانم عمه یرهیخ بعد و انداختم ینگاه اطراف و دور به

 جـــونم؟_

 :دیغر و شد لبو مثل

 .بشه پسرم زن تو مثل یوونیح هی بدم اجازه ستمین مادرشوهـرت مثل من_
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 بود؟ وانیح نداشت پول چون...زدندیم حرف گرانید مورد در راحت چه

 !بدون پوچ خودتو که وقته اون بشم یعصب نذار آرومم االن من جانا_

 :گفتم و زدم یلبخند آرامش با

 !یفرستیم رو نساء و مهرداد یعروس دعوت کارت که باشه یزمان مونیبعد دارید پس_

 .شدم اتاق وارد و کردم خم یسر

 بردار دست ند،ینب را شیهاآرزو مرگ خانم عمه تا.نساء با ازدواج به کردمیم تحربک را مهرداد شده یطور هر دیبا

 !ستمین

 آمده ها مهمان همه.زدم عطر خودم به یکم و کردم تن.بنفش رنگ به و دهیپوش باًیتقر و بود بلند یماکس لباسم

 .نکردم شیدایپ اما گشتم یرعلیام دنبال چشم با.بود خراش گوش ظبط یصدا و بودند

 .رفتم طرفش به و زدم یلبخند .بود شده رهیخ دستانش انیم یدنینوش به و بود نشسته سالن از یاگوشه مهرداد

 :شد اممتوجه...نشستم کنارش

 ؟یزد حرف نساء با خبرچه_

 :دیجوئ را لبش گوشه

 ...زدم حرف مامانم با اما نشد وقت_

 :کردم یدار یمعن ی خنده

 عارش بشه، عروسش نساء مثل یکس نکهیا از مادرت چون.نداده اجازه مادرت مطمئناً بکش خط رو نساء دور پس_

 !رهیبگ میتصم تیزندگ یبرا خودش خوادیم اون.ادیم

 !دونمیم هوم_

 بشه؟ برنده اون یبد اجازه یخوایم و یدونیم_

 !شمیم برنده خودم بارنیا_

 ...آمد نیپائ هاپله از یرعلیام

 .شده برپا زلزله قلبم یتو کردم احساس.آمد بند نفسم دنشید با و دیماس لبخندم

 !فروشنیم فخر زمان و نیزم به که اونا از! دوستشه دختره.یکنیم ازدواج خوامیم من که یاون با گفت ،نداد اجازه_

 ...کرواتش و قهیجل...جذبش یمشک شلوار و کت.دادم قورت را دهانم آب



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

673 
 

 دیکشیم داد و بود گرفته قاب محکم و سفت را تنش! بود کرده جذابش تنگ یقهیجل آن چقدر.زدم چنگ را مبل

 .امعضله من یآها

 !کنم شیراض که کنمیم یسع دارم اما_

 .خاراند را لبش گوشه اشاشاره انگشت با و چرخاند چشم یرعلیام

 اومده؟ خوشش من از نساء نظرت به...بزنم حرف باهاش فرصت نیاول تو دیبا...گرفتم مویتصم من_

 .شدیم نیپائ و باال نهیس جانیه شدت از امنهیس و زدیم رونیب حرارت...گذاشتم داغم یهاگونه یرو را دستم

 .ستادیا و خورد من به نگاهش

 !باشه گفته من به راجع ییزایچ هی دیشا دیزنیم حرف و دیدوست شما حال هر به_

 :دادم تکان سکوت نشانه به مهرداد طرف به را دستم.گذراند نظر از را میپا تا سر و کرد تر را لبش و زد پلک

 !لحظه هی_

 .کردند پرواز طرفش به من لرزان یپاها و زد یکج لبخند ت،یجذاب نیع در یرعلیام...شدم بلند میجا از...شد الل

 لب ریز.شد رهیخ چشمانم به و برد فرو بشیج یتو را دستانش.ببلعمش داشتم یسع چشم، با و ستادمیا شیروبهرو

 :گفت

 ؟یدیخر کجا از چشماتوتونم بپرسم می_

 :دارم دوستت بکشم داد و بگذارم اششانه یرو را سرم داشتم دوست

 !یدیخر و تنت عطر که ییجاهمون از_

 :شد کمینزد قدم کی و شد قراریب.کردند کورم برقشان که یقدرآن. زد برق چشمانش

 جانا؟_

 .نداد اجازه دست و غیج یصدا که کنم باز لب خواستم و دمیکش نفس را عطرش

 :دمیشن را یرعلیام وارزمزمه یصدا لب ریز.شدند سالن وارد محمد و مهسا

 یدونیم...دادم نشون مهسا به آقارو یایکار کثافت از ستیل هی کنه؟یم بدبخت خودشو یدست یدست داره ینیبیم_

 گفت؟ یچ

 :زد یپوزخند

 .ستین مهم براش و داره دوسش گفت_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

674 
 

 که را محمد نامحسوس چشمک.کردم نگاهشان باراشک یچشمان با.گذشت کنارم از کالفه و دیکش صورتش به یدست

 .جانا تیبدبخت آغاز یعنی نیا.دیلرز تنم تمام دمید

 عروس لباس نیا داندینم.بسته دل یکس چه به داندینم و هاست ملکه هیشب اشیعروس لباس یتو...شده بایز مهسا

 !داندینم او شودیم لیتبد عزا به بعد روز چند

 از امان و کشدیم آه یعنی نیا .دارد دوست را مهسا هم هنوز یعنی نیا...را مهرداد چشمان اشک برق نمیبیم من

 !اشانیزندگ ینابود به ببندد کمر آهش که یزرو

 با و زدم خی یگوش یرو ریسم اسم دنید با.کردم باز را پشیز امیدست فیک داخل بردم دست ام،یگوش لرزش با

 دکمه و گوشم به چسباندم را امیگوش.باشم آرام کردم یسع و کردم آزاد را نفسم.دادم قورت را دهانم آب مشقت

 :دادم جواب یلرزان یصدا با و زدم را اتصال

 بله؟_

 :بود سرد

 ؟ییکجا_

 :بستم چشم

 ....یِعروس...خونتون_

 :حرفم وسط دیپر

 ...موقع هی ینباش سابقتون نامزد شیپ گه؟ید ییاونجا یمطمئن! یبد حیتوض خوادینم ،دمیفهم_

 :گفتم ناله با و نشست میگلو در بغض

 ...ریسم_

 !ریسم درد_

 .نداشتم را شیهادنیشن نیتوه را، شیهازدن طعنه حوصله.دمیکش یقیعم نفس حرص با

 . کردم قطع را یگوش

 ..جانا_

 :گفت حرص با.بود مادرجون...صدا سمت برگشتم

 !رهیم آبرومون داره رسماً.رنیگیم عروسو برادر سراغ همه کجاست؟ یرعلیام یدونینم_
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 !کنم فکر...اطیح رفت_

 ستین که ریسم.مینشد لیفام یمسخره نیا از شتریب تا ادیب بگو دنبالش برو تروخدا رفتنه؟ اطیح وقت چه االن_

 !باشه اون حداقل

 .شدم خارج خانه از و دادم تکان یسر

 و بود کرده حائل بدنش طرف دو استخر، یلبه را دستان.آب یتو بود کرده فرو را شیپاها و بود نشسته استخر کنار

 را، اطیح خوفناک و ترسناک سکوت ها،رکیرجیج یصدا.شیم و گرگ و بود سرد هوا.بود گرفته آسمان به را سرش

 ...شکستیم

 :زدم شیصدا لب ریز.رفتم جلوتر یکم و دمیمال راهنمیپ یرو را امکرده عرق دستان

 ؟یرعلیام_

 .سمتم برگشت و افتاد دستش از گاریس

 .زد پلک زدهبهت

 ...دنبالِت مادرجون_

 :حرفم وسط دیپر

 جانا؟_

 !نزن، یپرستیم هرکه به نزن میصدا گونهنیا.خورد قاچ هندوانه مانند دلم

 ...گرفتم مویتصم_

 :کرد زمزمه لب ریز و شد رهیخ آسمان به دوباره و گرفت نگاه

 عشق نیا .کردم اشتباه اولم از...بشم ریسم و تو یزندگ مزاحم خوامینم گهید! شهیهم یبرا، رمیم نجایا از_

 ...کنم نابودش و بِکَنم دلم از دیبا روممنوعه

 یدرست حال...بود رفته یرعلیام...گرفت جان چشمم یجلو زیچ همه و کردم حس قلبم یتو را یوحشتناک سوزش

 .امیشگیهم دوست بغض و بود هروزم کار هیگر...دادمیم جان نبودش یتو داشتم...نداشتم

 :گفتم و ختمیر میصدا یتو را توانم تمام .بدهم دستش از دوباره خواهمینم...برود دمینم اجازه نه

 .یرعلیام دارم دوستت_

 .استخر یتو افتاد داد دست از را تعادلش ناگهان که سمتم دیچرخ بهت با
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 :گفتم بغض با و زدم زانو استخر یلبه شدند، شل میزانوها

 .رمیمیم من یبر اگه...نرو تروخدا...دارم دوستت هاوونهید مثل_

 درست که کردینم باور انگار...دمیخند اشک انیم من و کرد نگاهم زدهرتیح و آورد رونیب آب یتو از را سرش

 یرو از را سشیخ یموها و زد نفس_نفس.گرفت جا کنارم و دیکش رونیب استخر از را خودش.باشد دهیشن

 .زد کنار اشیشانیپ

 :بم شیصدا و بود مات...کرد نگاهم

  نه؟ خوابم_

 :فشرد همبه را چشمانش و کرد پاک را صورتش

 .شدم یاالتیخ_

 :برد اسارت به را چشمانم اشک

 .دارم دوستت یااندازه چه تا دونهیم خدا فقط !ینشد نه_

 یرهیخ و گذاشت امگونه یرو و آورد جلو را دستش دیترد با و دیکش یقیعم نفس و خورد نیچ چشمش گوشه

 :کرد زمزمه وانهید مستِ آدم کی مثل.شد چشمانم

 .یگناه ای یممنوع ستین مهم گهید االن! یدار تیواقع...یینجایا_

 :دادم فرو را بغضم

 .برم دیبا_

 :داشت تمنا شیصدا.دیکش و گرفت را لباسم یگوشه که بکشم کنار خواستم

 ...نرو_

 :گفتم یادورگه یباصدا

 نرم؟_

 :کرد زمزمه

 .کنم بوت...کنم حست بذار...بمون_

 یرو را دستانش،سرم تنگ حصار انیم.بود ترحالل یحالل هر از که یآغوش...آغوشش یتو رفتم فرو و دیکش را میبازو

 ...را تنم یهمه سوزاندیم داشت تنش یداغ اما زمستان، یسرما یتو بود سیخ تنش.گذاشتم سشیخ ستبر ینهیس
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 ...شد نیپائ و باال اشنهیس و دیکش یتند نفس

 :بود رگه دو شیصدا

 یزیچ بگم خودم با یهِ من حاال .قلبت از نه ادتی از نه شهینم کنده یکن یکار هر.تمومه کارت باشه ریگ که دلت_

 ...ستین

 :گفتم وارافسوس و دمیکش یقیعم نفس

 باشه؟ نرو تروخدا.بدزدم اتاقت از یمکیقا لباستو نباشم مجبور من تا دادیم رو تو عطر یبو جا همه کاش_

 ؟یچ_

 :دوخت صورتم به را نگاهش و کرد میجدا آغوشش از

 منو؟ لباس_

 :میگلو انیم کرد ریگ یبد بغض

 !بده قول نرو_

 :زد لب صدایب و خورد تکان لبانش..گشتیم یزیچ دنبال چشمانم یتو

 .رمینم_

 :گفت یبم یباصدا و بست چشم.گذاشتم چپش یگونه یرو را دستم کف

 .یدرد درمان هم و یدرد هم که_

 :زدم یلرزان لبخند

 !من نه و یهست تو نه...تو برم_

 :برگرداند رو و کرد باز کمرم دور از را دستانش

 .کنم عوض لباسمو رمیم منم_

 !ینخور سرما_

 :گفت هابچه مثل

 نه؟ ای دارم تب نیبب میشونیپ رو بذار دستتو.خوردم سرما کنم فکر_

 :گفتم خندان بست، چشم دوباره که گذاشتم اشیشانیپ یرو را دستم
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 !کم هی_

 :گفت و کرد جدا چشمانم از یسخت به را دارشتب چشمان

 !یکم هی_

 م؟ینیبب همو فردا_

 :داد تکان یسر و کرد تر را لبش.شد باران ستاره چشمانش دمید و سمتم برگشت

 .مینیبب_

 ...ختیر دلم

*** 

 فصل هشتم**

 .مانیهاحرف و بود یرعلیام گرفت رنگ چشمانم یجلو که یزیچ تنها کردم باز چشم یوقت صبح

 .مینیبب را هم ییجا بود قرار.دمیپر جا از جانیه با

 .کردم عوض را میهالباس و شستم را صورتم و دست.داشت نبض سرم و دیکوبیم واروانهید قلم

 زنگ امیگوش که پودر کرم سمت رفت لرزانم دستان.برسم خودم به خواستمیم و باشم زن خواستمیم امروز

 !بود نساء.خورد

 :دادم جواب و دمیکش یپوف

 بله؟_

 :کرد کرم بایتقر غشیج یصدا

 اصال؟ گمیم دارم یچ من...ستین یکردن باور اصالً...شهینم باورت بگم توئم به اگه...جانا شهینم باورم_

 شده؟یچ_

 :گفت زدهجانیه

 ...هست مهرداد_

 :دیکش یقیعم نفس
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 .بخدا رمیمیم االن_

 :گفتم یعصب و دمیکش صورتم یرو را پودر کرم

 ...بگو! گهید یداد دق_

 :دیکش غیج

 شوکه رسماً جانا؟ شهیم باورت.کرد یخواستگار من از مهرداد...داشت تیواقع اما دما،یدیم خوابم تو دیبا یعنی_

 .شدم

 :دادم نشان زدهرتیح را خودم

 ؟یگیم راست واقعاً_

 :گفت یخوشحال یصدا با

 دختر؟ هیچ دروغم_

 :دمیکش یقیعم نفس انهیموز

 ؟ بود یچ تو جواب...خب_

 هی واسه هم ما و رهیم باال پارو از پولتون شما یعنی ،میخورینم بهم ما گفتم بهش! بودم کرده هنگ دونمینم_

 !ستین مهم واسم پول و اومده خوشم ازت و گرفتم ممویتصم من گفت...میکنیم بدو بدو شب و روز پول قرون

 :شدم رهیخ هیآئ به یروزیپ با

 یچ گهید ،یبود پولدار شوهر هی عاشق شهیهم که تو...نکن دست ستد !هیجد قصدش معلومه گهید خوبه_

 ؟یخوایم

 .بدم دستش از دینبا! یگیم راست_

 نهیآئ یتواز  !کردم کردن، شیآرا به شروع نساء با صحبت از بعد.زدم یقیعم لبخند و دمیکش امگونه یرو را گونه رژ

 !زدندیم برق و بودند خوشحال واقعا چشمانم.دمیخند خودم به

 :گفتم لب ریز

 "!ریسم پدر گور"_

 .میایب بود خواسته یرعلیام که تمفر ییجا به و دمیپوش را میهالباس .خورد بهم خودم از حالم و شد یطورکی دلم

 بد؟ که ای بود خوب نیا ار؟یهوش ای بودم منگ دار؟یب ای بودم خواب من
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 یتو که.باشد ترنیریش یشهد هر از تیبرا و یکن حس وجودت بند_بند یتو را لذت و گناه نیریش یمزه که

 !یبزن پا و دست قلب و عقل یدوراه

 ...زدم لبخند...زد یکمرنگ لبخند

 پهنش یهاشانه یرو را سرت یبخواه که بود یبد حس. گرفتم یرعلیام نیغمگ یها لهیت از را نگاهم

 .یکن حل ممنوعه نیا یتو را خودت یریبگ بغلش یبخواه...یبگذار

 یرهیخ یحرف چیه بدون صامت که گذشته ساعت چند و امدهیرس ساعت چند است؟ چند ساعت دانمینم

 .کنمیم نثارش یمصنوع لبخند من میگلو خیب زندیم ناخن بغض.میهم

 از را ماتم نگاه .کرد خواستنش ریزنج و بند را دلم و دیکش اشیخواستن شیر تَه به یدست و داد قورت را دهانش آب

 !شدم رهیخ بودند نشسته نیزم کَف که یبرف یهادانه به و گرفتم یرعلیام

 ...ها کالغ مزاحم غار_غار یصدا ٰ  یحت، نجایا یچ همه است نیدلنش چه

 :زد لب

 جانا؟_

 :لبم یرو نشست ینیریش تبسم

 .رهیم رونیب تنم از جونم یزنیم صدام یطورنیا یوقت_

 :داشت بغض لبخندش

 ؟یبگ یزیچ یخواینم_

 .انداختم ینگاه شده ختهیر اشیشانیپ یرو که ییموها به

 بگم؟ یچ_

 :گفت سردرگم و فرستاد رونیب صدایب را نفسش

 !دونمینم_

 :داد ادامه و کرد یمکث

 ...دارم دوستت یگفت بهم یوقت شبید_

 .دمیگز لب من و زد جوانه وجودم بند_بند در خجالت حس !شده سرخ میهاگونه و شدنم ذوب درحال کردم احساس

 :فشرد را اشقهیشق اشاره انگشت با و داد قورت را دهانش آب
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 یحال چه من یدینفهم و یرفت و دارم دوست یگفت...یلعت مغز نیا تو باشه دهیترک یساعت بمب که انگار_ 

 !حرومه خواب که گهید یها شب تموم مثل! یرفت و یکرد حروم خوابمو شبید...دارم

 .زدم سنگ به یاضربه میپا با

 که...باختم بهت دل و گذاشتم اعتقاداتم رو پا بخاطرش که...یمتفاوت زیچ هی !بود وجودت تو یچ دونمینم_

 ...اما ادیم بهش یچ و شهیم یچ دونمینم...کنهیم خفم داره که یوجدان عذاب به کنم یتوجهیب

 .دادم مالش بهم را دستانم کف و انداختم نیپائ را سرم.سمتم برگشت و داد فشار همبه را چشمانش

 :زد لب

 .یکشیم عذاب یدار و یندار دوست و ریسم ومهم اینه ت...دارم دوست که نهیا مهم_

 :دیکش لبش یرو بار چند را دستش...زدن حرف بود سخت شیبرا انگار

 ...اامّ_

 :گفت یسخت به و بست چشم

 !یکنیم خالص قفس نیا از و خودت توئم و دمیم من رو هاسفته پول! کابوس شهیم تموم! یریگیم طالق ازش_

 ر؟یبگ طالق گفتیم...کردم نگاهش زدهبهت .زدم خی و شد حبس امنهیس یتو نفس

 مرا او که یصورت در رمیبگ طالق ریسم از توانستمینم چوقتیه من! بودم کرده شیامضا که افتادم یقرارداد ادی

 !بود او دست طالق حق .بدهد طالق

 .شدیم کنده شیجا از داشت نگار خورد،ا یسخت تکان قلبم

 داره؟ رو تو یهوا دل نیا که کنم کاریچ! ناموسم یب دونمیم! لجنم دونمیم! دونمیم هینامرد عندِ_

 .ردیبگ امهیگر بود کینزد

! نگفتم یچیه.برد خودشون با و کرد غارت ریسم که ییهانداشته و هاداشته! یهامنداشته از من یهاداشته تموم تو_

 تو.داشت رو تو ریسم یول! ینبود من مال.بودمت نخواسته و بودمت دهیند اول از...داشت رو تو! بگم که نخواستم

 ! بود نکرده غارت منو مال گهید اون.نبود من مال و داشت ریسم که یبود یکس نیاول

 !نبودم ریسم مال چوقتیه من_

 :گفت یسخت به

 !داره دوستت یلیخ که ینبود یریسم مال_
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 باشه اون مال زتیچ همه اگه! ستمین من! ستین من؟ ت؟یبچگ ت؟یزندگ شرکت؟ مامانت؟ رِ؟یسم مال تو زیچ همه_

 !نبودم چوقتمیه ستمین من

 !داشتم هم من و داشت غم.زد آتش یگاریس و شد دورگه شیصدا

 !داد قورت را دودش و زد برگش گاریس به یپوک

 !دمتیدیم زودتر سال چند اگه_

 :زدم یتلخ لبخند

 پول بخاطر نبودم مجبور منم گهید اونوقت.یبد نجاتم تا یومدیم و یشدیم سوپرمن عاشقانه یلمایف یهمه مثل_

 !ندارم دوستش که بشم یکس زن

 :کرد زمزمه روبهرو به رهیخ و محزون

 ...یندار دوسش_

 !چوقتیه_

 !داره دوستت_

 :کرد شُره بغض

 تا سگا یجلو ندازمشیم گهینم یرحمیب با و زنهینم کتکش مرگ حد در ،باشه داشته دوست و یکس که یکس_

 !بشه خوراکشون

 :کرد مکث و دیکش شیموها به یدست

 م؟یبخور یزیچ هی میبر_

 یبو که سوخت چنان دلم که خورمیم قسم من و گرفت را دستم که شوم بلند عیسر خواستم.دادم تکان یسر

 .نشاند دستم یرو یابوسه و بست آرام را شیهاپلک.دندیشن انیآدم و عالم تمام را سوختنش

 :گفت یلرزان یباصدا...دیپر جا از و کرد رها را دستم عیسر

 م؟یبر کجا خب_

 و گذاشتم اششانه یرو را سرم .هیگر ریز زدم یها_یها و دیترک بغضم.کرد لهش پا با و نیزم کرد پرت را گارشیس

 :زدم زار

 !سوزهیم خودمون یبرا دلم_
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 :گفت یفیضع یباصدا

 !نکشم نفس گهید حاضرم من نفسه هی فقط فاصلمون اگه...شیه_

 .برداشتم اششانه از را سرم و کردم پاک را میهااشک...فرستاد رونیب را نفسش

 :گفت چشمانم به رهیخ

 !اشکا نیا خاطر واسه ارویدن کل بکشم شیآت به نذار.نکن هیگر گهید گفتم_

 چه؟ شدیم خبردار قرارداد از اگر.داد تکان را دلم حرفش

 !بود نیهم خواستمیم که یزیچ نیآخر...زدم یتلخ لبخند و شدم رهیخ جذابش صورت به

 .کرد حرکت رستوران سمت به و کرد روشن را نیماش .میشد نیماش سوار هردو

 :شدم جابهجا یصندل یرو

 ؟یدار یچ ماهنگ آهنگ_

 :کردیم یرانندگ دقت با و بود بسته نقش شیابروها انیم یظرف یاخم

 .کن روشن و ظبط دونمینم_

 و گرفت را دستم.دمید را شیگلو بیس حرکت و گذاشتم دستش یرو را دستم عیسر.کرد جابهجا را دنده دست با

 .گذاشتم میپا یرو

 :گفت یتند حالت با

 !کنمیم خواهش جانا،_

 زیر .دیکش پس را صورتش و دیکش یتند نفس...دمیبوس قیعم را اشگونه و شدم خم.برداشت عیسر را دستش

 :دمیخند

 !که دارم دوستت انقدر_

 :سمتم دیچرخ خشم با یرعلیام...کرد یبد ترمز نیماش

 ؟یبد کشتنمون به یخوایم نکنه! کنمیم خواهش جانا.دم.یم دست از و تمرکزم.کنم یرانندگ ینطوریا تونمینم_

 :انداختم باال یاشانه

 !باشه قشنگ و نیریش تونهیم تو با مردن دیشا...دونمینم اوم،_
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 . کرد یاخم

 کندیم امخفه تیهااخم

 یکی کاش یا

 ...بکند شُل را تو یابرو دو نیب گره

 .یبریم را ما دل و یکنیم اخم که...را اتمردانه یابرو دو انیم ببوسم کاش

 !دارم دوست اخماتو_

 !نکن اموونهید_

 !توئم یوونهید_

 !بشه یجورنای نذار_

 ؟یجور چه_

 !ریگنفس قدرنیهم! کینزد قدرنیهم! یجورنیهم_

 ه؟یچ اشکالش_

 !گناهه_

 ...را تو کنمیم گناه پس_

 اشتباه؟ به ٰ  یحت_

 !اشتباه به ٰ  یحت_

 جهنمت؟ به یکنیم دعوتم یدار_

 !یرعلیام میسوزیم توش جفتمون که یجهنم_

 :شد کالفه شد، شفتهآ شد، قراریب و دیلغز میهالب یرو سرکشش نگاه

 !کن دعوتم پس_

 باشه؟ مونده قدم کی اگه ٰ  یحت_

 :کرد زمزمه

 !سمتت امیم و دوئمیم و جهنم تا یکن صدام تو بهشت تا باشه مونده قدم هی اگه ٰ  یحت_
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 ...میشد گریدکی چشمان محو دو هر

 م؟یبش خاکستر تا_

 !کنهیم تلخ شوینیریش یزیچ هر انیپا به کردن فکر.نکن فکر انشیپا به_

 :زدم پس را بغضم

 شه؟یم یچ تهش یندون تو و بشورن رخت دلت تو اگه ٰ  یحت_

 :زد لب و شد درهم اشافهیق

 !توئم ماریب من! ستین تو از بهتر من حال_

 ؟یریم یذاریم ؟یچ شد خوب تیماریب اگه_

 !پوچم !چمیه تو بدون من.دچارتم که بدون_

 !کارمون برسه نجایا به کردمینم فکر چوقتیه_

 :دادم ادامه و دمیخند تلخ

 اد؟یم ادتی! اتونمخونه کلفت من که یکرد فکر و یاومد_

 :زد پچ

 !کنمینم فراموش و شب اون و روز اون چوقتیه_

 رخنه جانمان به تب و دیلرزیم مانیهامردک که دانمیم فقط دانمینم را گذشت چقدر.میشد هم یرهیخ صدایب

 .دیکش چشمانش به یدست و کرد یالک سرفه یرعلیام...میآمد خودمان به یرعلیام یگوش زنگ یصدا با.بود کرده

 صحفه یرو ایدن اسم دنید با .دمیکش طرفش به را سرم یکنجکاو با من و آورد رونیب بشیج از را اشیگوش

 !بود شده آوار سرم یرو ایدن انگار .شد خشک لبم یرو لبخند و شدم مات اشیگوش

 :گفت عیسر یرعلیام

 ...جانا_

 .دادم قورت را بغضم و پنجره سمت به دمیکش را سرم

 جانا؟_

 :گفتم بغض با
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 ...من ؟یباش بندیپا بهش دیبا چرا یشد داداشتزن عاشق یوقت یدار حق توئم خب! یبد حیتوض ستین یازین_

 :دیکش داد

 !شوخفه_

 ...دوختم یرعلیام به را نگاهم خورده کهیو  شدم خفه

 و داد نیپائ را پنجره یشهیش .آورد در را مکارتشیس و دیکش رونیب را اشیباتر کرد، باز را اشیگوش پشت که

 !رونیب داد پرتش پنجره از و کرد تکه دو را کارتشمیس چشمانم یجلو

 :گفت یعصب...کردم نگاهش زده بهت

 و یدختر هر چون چرا؟ یدونیم...دور زمیبر اموگذشته کردم یسع دارم حس بهت دمیفهم که یروز همون من_

 دنبال کثافت منِ! بودم تو دنبال بغلشون تو .چشمم جلو ومدیم تیلعنت  یچشما اون چشما اون کردمیم بغل

 یگالر رفتمیم.ومدیم تو یبو بالشت رو دم،یخوابیم یکوفت یخونه اون رفتمیم .گشتمیم یآب چشم دختر دوست

 !یبود تو باز

 ....انگار بودم ایرو یتو من و...کرد روشن را نیماش و گرفت را نگاهش

 !شانهبهشانه...باهم...میشد رستوران وارد باهم.کرد پارک را نیماش رستوران یجلو

 :گفتم لب ریز غذا دادن سفارش از بعد

 ...تو_

 :دهم نشان تفاوتیب را خودم کردم یسع

 جواب یدار دوست اگه دمیپرس یطورنیهم ها،نداره یربط من به...یعنی...هیچ حد در دخترات دوست با رابطتت_

 ...نده

 :گفت و زد یپوزخند و کرد کینزد لبش به را آب وانیل .دوختم چشم یرعلیام به منتظر و

 !خوابتخت_

 سر الجرعه را آب وانیل لکسیر یلیخ.افتاد جانم به خوره مثل حسادت و شد گشاد چشمانم.دیلرز بدنم چهارستون

 .دیکش

 !ینکش خجالت موقع هی! ییپرو یلیخ_

 !ستمین دروغ اهل_
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 :دمیکش یپوف

 .یکن سوراخش و یبکش خیس به و مقابل طرف قلب تا یباش رُک انقدر ستین الزم_

 :را جانم سوزاند و شد گرم نگاهش

 ؟یکرد حسادت یگیم یدار_

 و یبود باهاشون که ییدخترا تمام دهن دارم دوست! کردم حسادت خر مثل! یرعلیام کردم حسادت من آره_

 چون، دارم دوستت چون ،نشسته تنت دور یطورنیا که کنمیم حسادت تنتم یپالتو به ٰ  یحت...من! کنم سیسرو

 یموها ت،یذغال یِمشک یچشما اون رون،یب زده رگاش که بزرگت یدستا اون .باشه من مالِ زتیچ همه خوامیم

 ته سوخته، آفتاب ریز که کلفتت گردنِ ،یکشیم گاریس یوقت دارتخش یصدا قُلدرانت، یتَخما و اخم شونت،یپر

 بفروشم و آخرتم دارم دوست که ادیز قدرنیهم .پرستمتیم من و یمن دچار تو! روشون یکشیم دست یوقت شتیر

 !پات به

 و چپ به را سرش...کردیم داغ مرا و زدیم زبانه آتش...ببلعد مرا خواستیم که شد یجور نگاهش آن...نگاهش

 از بدتر من و کند کنترل را خودش تا دیکش لبش یگوشه بار چند را دستش.خورد تکان شیهالب و داد تکان راست

 !او

 .کردندیم نگاه یرعلیام به رهیخ_رهیخ که افتاد یدختر دو به نگاهم.چرخاندم چشم و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 !سوختم درون از کردم احساس

 :کرد نوازش را گوشم اشیخواستن و بم یصدا

 .کنم بغلت رستوران نیا وسط و پاشم االن نیهم و زیچهمه به بزنم گند یکنیم مجبورم یدار_

 امان اما .اتدخترانه دل یبرا ینیبچ الیخ و یباش خوشدل روز چند تا یتوانیم که ییهاآن زا .ربودیم دل حرفش

 !یعوض دختر دو نگاه آن از

 :کرد نگاهم متعجب یرعلیام.دمیپر میجا از ارادهیب 

 جانا؟ شدهیچ_

 م؟یکن عوض و جامون شهیم ،ستمین راحت نجایا من فقط مگه؟ شدهیچ نه_

 !گردت چشمان قربان! شد گرد چشمانش

 یتو کردم فرو را چنگالم و دمیکش یقیعم نفس حرص با.گرفتم جا او یصندل یرو من و میکرد عوض را مانیجا

 .ساالد
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 ؟یخوب_

 :دمیغر حرص با

 !بذارن اگه ماشاللّه خوبم...خوبم_

 ؟یچ_

 :دمیپرس تفاوتیب و انداختم ینگاه اطراف به

 بشه؟ یجد اتونهیقض مثالً ،یداشت دوست و دخترت دوست حاال تا اما ستاین مهم واسم_

 :گفت خونسرد و گذاشت دهانش داخل اشگوجه تکه

 نه؟ ها شده تیزیج هی تو...نه_

 یعصب نفس خوردیم نگاهش با باًیتقر را یرعلیام داشت قبل قهیدق چند که یدختر دنیباد و خوردم آب یقلوپ

 دم،یکش

 !شدیم کینزد ما زیم به داشت

 :کرد نگاهم جیگ یرعلیام...دمیسائ هم یرو را میهادندان

 .جانا ستین خوب حالت کنمیم احساس_

 د؟یببخش_

 ...میبرد باال را سرمان دو هر

 !شدم مزاحمتون اگه دیببخش .ریبخ وقت_

 :داد یرعلیام دست به و دیکش رونیب بشیج از یکارت و زد یلبخند دخترک

 حیتوض شتریب بشراجع نیبزن زنگ اگه یعنی...میکن یهمکار هم با دارم دوست ،اومده خوشم شما لیاستا از من_

 د؟یمدل شما...دمیم

 دست به را کارت...داد تکان سر تند_تند و شد گشاد چشمانش.کردم نگاهش دیتهد با و دمیکوب یرعلیام یپا به با،پا

 :زد یتنصع لبخند و داد دخترک

 .ادینم خوشش همسرم ممنون نه،_

 :کرد جور و جمع را خودش دخترک.انداختم ینگاه دخترک به و خورد یتکان زد که یحرف از قلبم

 .گرفتم و وقتتون نکهیا از دیببخش...شدم متوجه_
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 :درآوردم را شیادا حرص با رفت، یوقت

 خوشش اهیس سال صد خوامیم! ضیمر یمسخره جلف یدختره! گرفتم و وقتتون نکهیا از دیببخش...شدم متوجه_

 !ادین

 :دمیغر و شدم رهیخ یرعلیام به سپس

 !بود اومده خوشش لتیاستا از قورباغه یدختره ستین.ینشد خوشحال کم توئم_

 :دمیخند یعصب

 .واال شنیم دایپ یمغز شل یدخترا چه_

 .ردیبگ را اشخنده یجلو کرد یسع و دیکش لبش گوشه به یدست یرعلیام

 !دمیخندیم بودم منم بخند_

 :گفت لب ریز و شد رهیخ چشمانم به یجد.کرد وارد بهش یفشار و گرفت را دستم

 که گفتم توئم؟ دچارت گفتم !مجسم !روحم! چیه که قلبم! جانا توئه مال قلبم بخوان، منو نفر صد اگه نهیا مهم_

 مارتم؟یب

 !شدم خر یعبارت به.رساند لبانم به را خودش اراده یب لبخند و خوب یهاحس از شدم پُر

 قدم.رومیم راه ها ابر یرو کردم حس من و میکرد زدن قدم به شروع.میشد خارج رستوران از غذا خوردن از بعد

 !من شیپ درست بود نجایا! حاال و بود هاممنوعه جزء افکارم در او با زدن

 :گفتم

 .التیخ یتو بمونم و بشم سبز خوامیم_

 که دیکش یقیعم نفس.دیدزد جانم از رمق دستانش فشار و رفت فرو میهاپنجه انیم شیهاپنجه گرفت، را دستم

 :گفت او و آمد رونیب دهانش از بخاطر

 خواهمتیم_

 عهد یِدعا مثلِ

 .است مالئک و انیمول ٰ  آهسته عبادتِ که

 خواهمتیم

 اسفند آخر یهابنفشه بلوغ مثلِ
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 .باشند نیفرورد بارانِ باردارِ اگر خاصه

 خواهمتیم

 ینوزاد آلودِمه لِیتخ مثلِ

 اَزَل بهشتِ یِبو از که

 ...خنددیم خواب در

 خواهمتیم

 بزرگ، شاعرِ کدام کلماتِ مثلِ ستین مهم

 من اَزَل، یا...بنفشه عهدِ به بخوان بگو

 مالئک و انیمول منزلِ از را ممنوعه ٰ  وهیم

 .ربود خواهم

 !بخوابم ابد تا خواهمیم نکن دارمیب است خواب اگر ایخدا...زد لبخند...زدم لبخند

 .گرفت را یمرد قهی و رفت جلو به کرد، ول را دستم ها وانهید مثل که کردم نگاهش تعجب با...ستادیا یرعلیام

 :دیغر یرعلیام.شدم زدهرتیح

 ناموس؟یب وونِیح تو یکنیم نگاه یچ به_

 :گفتم زدهبهت

 ؟یرعلیام_

 :انداخت ینگاه یرعلیام به یگستاخ با مرد

 ؟یشد یرتیغ جونم یا_

 و دیخند که بود چه بود مست، بود وانهید مرد دانمینم. دمیکش یغیج...آمد فرود مرد صورت یتو یرعلیام مشت

 :گفت

 دخترته؟ دوست خوشگل؟ خانوم نیا شهیم تیک_

 ...دمید را یرعلیام مکث

 "دخترته؟ دوست خوشگل؟ خانوم نیا شهیم تیک"
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 اش؟یپنهان یمعشوقه بودم؟ یرعلیام یک من

 مرد از را یرعلیام کردندیم یسع و بودن شده جمع دورشان همه و گرفت باال دعوا...دیکوب مرد سر به سر با یرعلیام

 .آمدینم باال نفسم. بودم ستادهیا زده خشک و بود شده قطع نفسم ترس از .کنند جدا

 :دیکش داد نفر کی

 .اومد سیپل_

 :گفت لب ریز و سمتم برگشت...شدم رهیخ یرعلیام به وحشت با

 .برو تو االی_

 :دیغر..شدند یجار امگونه یرو میهااشک

 .بجنب االی_

 شد؟ خراب دفعهکی چرا، بود خوب زیچ همه...ابانیخ طرف به دمیدوئ

 .انداختم سر پشت به را نگاهم نیآخر و برگشتم.شد پارک مقابلم یتاکس

 ...دلم به انداخت چنگ ترس و ینگران

 .گرفتم را یرعلیام شماره و رفتم اتاقم به استرس با دمیرس خانه به یوقت .دادم را آدرس و شدم یتاکس سوار

 !بود خاموش

 .بود شکسته را خطش افتاد ادمی تازه

 .شد باز حمام در که گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .برگشتم زدهوحشت و دمیکش ینیه

 .افتاد دوران به سرم ریسم دنید با

 ...!دیایب زود درقآن نبود قرار

 

 *امیرعلی*
 تکان درد زور از گردنم و کردیم درد دستانم! او یپِ و نبود نجایا مغزم .دنیترک درحال مغزم و بود هابرگه به نگاهم

 ! بود داغان و درب روحم حال درک، به امیجسم حال.سوختیم چشمانم و خوردینم
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 !بازداشگاه از...شدم خالص آنجا از روز کی از بعد و کردم امضاء را تعهدنامه ریز

 بود گناه که یکس عاشق...شدم عاشق بعد است، جهان یواژه نیترپوچ دانستمیم فقط. ستیچ عشق دانستمینم من

 یرتیغ امیزندگ انتخاب نیترممنوعه سر حال بود گرفته را میایدن که یکس یبرا! بود او یبرا که یکس عاشق.حرام و

 !کرد کند را امقهیشق نبض و داد جِر را میگلو رتمیغ رگ دادم، خرج به تعصب! بازداشگاه یراه و شدم

 .شدم شهاب نیماش سوار و زدم میموها به یچنگ کالفه،

 :دیمال را اشخسته چشمان و دیکش یپوف شهاب

 .یرعلیام یبود انداخته راه دعوا که بازم_

 .کردندیم را فکرش که آنچه از ترخسته! بودم خسته هم من

 یخوابیب فرط از چشمانم .یشانیپ یرو را دستم و گذاشتم پنجره یلبه را آرنجم.دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم

 :کردیم درد جانم تمام و سوختیم

 .بودم نجایا ها حاال حاال ینبود اگه ممنون،_

 :زدم یپوزخند سپس

 !خوبه چه داشتن لیوک دوست_

 حرف بعداً، کن استراحت کمی ،رسونمتیم من.میدار عادت تو یهایباز وونهید به ما نداشت یقابل_

 واست؟ ارمیب یک، منه دست نتمیماش...میزنیم

 :دادم تکان یسر

 !نکش زحمت نیا از شتریب تو دنبالش امیم خودم_

 .دادا ستین یزحمت_

 .کرد روشن را نیماش و زد استارت

 شیتماشا به ریس دل هی و نمشیبب زودتر هرچه داشتم دوست.او یبرا کردیم یقراریب و خورد تکان امیلعنت دل

 !نمیبنش

 .رفت خودش و رساند مرا شهاب...دمیکش یپوف

 .شدم خانه وارد و چرخاندم قفل یتو را دیکل
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 صورت به زدیم یلیس یپدریپ تیواقع.شد خشک دهانم آب و زد خشکم یجاکفش کنار ریسم یهاکفش دنید با

 امان در تا کنم فرار توانستمیم نه رمیبگ را هایلیس یجلو توانستمیم نه.نداشتم یدفاع چیه یجا من و امدرمانده

 .بمانم

 !رفت جلو سست یهاقدم با که میپاها و ختیر را زهرش که بود قلبم فقط

 

 *جانا*
 جانم به را شیها غر و زدیم قدم مدام م بود یعصب.دادمیم گوش ریسم یها نطق به داشتم و بودم نشسته

 .نداشتمبود،  شده قلمبه رتشیغ رگ که شوهرم مقابل هم آن ،سکوت جز یاچاره من و ختیریم

 :دمیکش یهوف.رفتیم راه میجلو سرکنده مرغ مثل

 !یرفت رژه جلوم که بس رفت جیگ سرم ریسم_

 میجلو دیتهد صورت به را اشاشاره انگشت یبرزخ حالت به و کرد زیر چشم باشد، آمده ادشی یزیچ که انگار.ستادیا

 :داد تکان

 خون پُر دهنتو یبگ دروغ ؟یدیفهم ،یگیم بهم شد یخبر سابقت نامزد که،یمرت اون از اگه...یکنیم عوض خطتتو_

 جونم نه! یبد انجام یدار دوست یهرکار سرم پشت که نه؟ هیخبر یکرد فکر کردم محبت بهت یادیز. جانا کنمیم

 !کرده باز خوب چشماشو ریسم

 :گفتم و دادم قورت را بغضم

 !نباش نگران تو...دمیفهم_

 :زد یپوزخند

 !کنمیم آدم و یکی تو من_

 !ندارم یارتباط چیه اون با من ،خورمیم قسم خدارو دارم ؟یفهمینم چرا ریسم_

 !خر که منم فرستاده؟ من واسه و عکساتون برداشته که یندار ارتباط_

 نیا هیچ من گناه ما، یزندگ ختنیر هم به خاطر واس کرده یخبط نیهمچ برداشته کهیمرت خودت قول به اون_

 وسط؟

 !یکرد پنهون من از زویچ همه که نهیا تو گناه! تو گناه_
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 !نبود مهم زیچ چون_

 نبود؟ یمهم زیچ تو داشتن نامزد نبود؟ مهم زیچ نبود؟_

 !ریسم_

 ؟یکنیم کاریچ نبود مهم چون ، کردم پنهون ازت که زمیعز دیببخش بگم و امیب بچه نیج دو با فردا منم_

 از قلبم...بود مات که افتاد یرعلیام به نگاهم که چرخاندم را سرم و کردم سکوت اما ستین مهم میبگو خواستم

 ...ستادیا دنیتپ

 :شد رهیخ یرعلیام به و کرد دنبال را نگاهم رد ریسم

 ؟یاومد یک ،یرعلیام...ئه_

 :گفت و شد رهیخ ریسم به و گرفت من از را سرخش چشمان

 ؟یداشت کارم_

 :خاراند را گوشش ریسم

 .اوردمین در سر ازشون یچیه که من بنداز نگاه هی هاورقه نیا به ایب !خاموشه که تمیگوش، آره_

 ریسم کنار و دیدزد را نگاهش یرعلیام .دادم فشارش و دستانم کف در بردم فرو را ناخنم...آمد جلو یرعلیام

 :گفت عیسر ریسم.کرد نگاهشان و گرفت ریسم دست از را هاورق.نشست

 .ارمشونیب رمیم، هست امگهید تا چند_

 .رفت باال طبقه به و 

 :گفتم آهسته ،یلرزان یصدا با

 .بودم نگرانتخیلی  ؟یخوب_

 :دوخت صورتم به را نگاهش و زد یپوزخند

 ؟یجد_

 :دمیگز لب و گذاشتم سردش دست یرو آرام را دستم

 از ترس مُردم و زنده شدم. شده؟یچ ؟ییکجا االن که بودم نگرانت همش ،ومدین چشمام به خواب شبید_

 :گفتم متعجب.زد یشخندین و دیکش رونیب دستم ریز از را دستش
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 شده؟یچ ،یرعلیام_

 :دادم قورت را بغضم.سمتم برگشت و کرد پرت زیم یرو هارا ورق

 رو؟ زیچ همه ینکن زهرمار انقدر شهیم ؟ینباش تلخ انقدر شهیم_

 :دیغر صورتم یتو و شد خاموش اشخسته چشمان

 من؟ ای نهیریش ریسم ومد؟ین خوشت ،هیچ...تلخ قدرنیهم و زهرمار قدرنیهم...نمیهم من_

 :شدم شوکه

 اجبار به دارم یدونیم خوب که تو کردم؟ کارتیچ من مگه ،یشد بد باز چرا ؟یزنیم حرف یطورنیا چرا_

 ! کنمیم تحملش

 !رهیگیم منو جون داره که یاجبار_

 ؟یکنیم یخال من سر تویدل و دقِ یطورنیا که یبش عاشقم خواستم من مگه بشم؟ عاشقت خواستم من مگه_

 :شد کالفه

 !یدیچیپ من یپا و پر به همش تو...یخواست تو_

 :کرد یزخم را میگلو و شد خنجر بغضم

 !بدبخت یجانا سر شد خراب زیچ همه شه،یهم مثل بازم! خوبه! خوبه_

 !یستین مرد چون ،یبفهم منو حال یتونینم تو_

 گهید یجا هی دلش چون ؟چرا، زنهیم پَر_پَر داره نکنه لمسش شوهرش نکهیا واسه که یزن هی. زنم هی چون ستمین_

 !رهیگ

 :برسد نظر به محکم که خواستیم اما داشت بغض رنگ شیصدا.شد بسته چشمانش

 !شوخفه_

 ...من باشه باهام تا سمتم ادیم که شبا! بدون پس! یبدون که گمیم! شمینم خفه_

 خس_خس اشنهیس زد،یم نفس_نفس.کردم هیگر و بستم چشم تلخ لبخند با من و خورد امگونه به اشیلیس

 .بود خون رنگ صورتش و کردیم

 :گفت بود کرده دورگه را شیصدا که یبغض با

 !ببند دهنتو_
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 و کندیم یکج دهن که یقتیحق و ماندم من و رفت .غم و درد از افتاده یهاشانه با رفت رفته، وا یهاقدم اب ،رفت

 .زندیم شخندین میرو به

 یقانون و یشرع که! مسرمه !شوهرم که خواستمیم و گذاشتمیم ابانیب به سر امممنوعه عشق از داشتم! جانا! من

 !او با بروم که ردیبم که نباشد که خواستمیم وانیح منِ! من .نکند لمس مرا انگشت بود

 تمام با خواستیم مرا و کردیم بغض مردانه او !شود میسه برادرش با را داداششزن خواستینم و دیکشیم زجر او

 !رونیب زدیم را رگش و دیکشیم داد رتشیغ اما! ها گناه

 دانستینم و کند خفه را اششده روشن تعصب تا بود زنش سابق نامزد ریدرگ جاهمه از خبریب که یریسم...ریسم

 .!..ها دنینرس و ها نشدن تمام با...ها گناه تمام با! گرندیم یاقلوه چه و دهندیم دل چه برادرش و زن سرش پشت

*** 

 

 !بودنش بود، بد چقدر و بود کنارم هم ریسم...دمیکش دراز تخت یرو

 ...امدین هم شام یبرا یرعلیام

 و بود یاقهوه چشمان .بود منظم شیهانفس و بود دهیخواب ریسم .گذاشتم سرم ریز را دستم و دمیخواب پهلو به

 ! بود تریخواستن! بود تر بهتر! بود تر قُلدر! بود ترجذبه با! بود تربلند قد یرعلیام! یمشک او چشمان

 او به رهیخ و بودم دهیخواب شوهرم کنار خواب، تخت یرو که بودم فیکث چقدر.فرستادم لعنت را خودم و دمیگز لب

 !کردمیم فیتعر یگرید کسِ از

 .شد رهیخ اطراف به زده رانیح و دیپر خواب از ریسم...شد باز بازم، مهین چشمان...آمد یمتمد بوق یصدا

 :یرعلیام یهاعربده یصدا، بعد قهیدق چند و شد قطع بوق یصدا

 !کنم تیحال تا نیپائ ایب نامرد...یعوض میبزن حرف باهم رونیب ایب یمرد_

 بود؟ شده چه...شد گرد چشمانم

 داد یرعلیام.پنجره یسو به دمیدوئ .شد خارج اتاق از فوراً و دیپوش را کاپشنش و شد بلند شیجا از عیسر ریسم

 :دیکش

 ها؟ کنم کاریچ...خب دارم دوسش_

 ...گرفت را وجودم تمام ترس و شدیم کنده شیجا از داشت دلم.دیکش سر را اشیبطر و زد یاقهقهه

 ...آقاجون...مادرجون...ریسم...رفتند اطیح به همه
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 و داد تکان صورتش یجلو را اشاشاره انگشت و شد رهیخ ریسم به یرعلیام.ردیبگ را یرعلیام داشت یسع ریسم

 :گفت کشدار

 !یندار اقتشویل ؟یدیفهم یندار اقتیل تو_

 .دیکش یرعلیام دست از را یبطر خشونت با ریسم...دیخند

 !دچــارشم ،بـــراش رمیمیم ،عاشقشـــم دارم دوســـش من_

 .ببرتش خانه به داشت یسع و دیکش را شیبازو ریسم .دیخند واروانهید

 !منه مــــاله...ها خوامشیم انقــدر مـــــن فقــــط_

 سرم عیسر که کند دنبال را نگاهش رد خواست ریسم.کرد نگاهم و برد باال را سرش یرعلیام.زدم چنگ را اتاق پرده

 و.ت آوردم پنجره از را

 !آمدیم داخل از دادیب و داد یصدا.نشستم تخت یرو ترس با

 دنبالش به و یرعلیام یها هوار و داد یصدا.گذاشتم صورتم یرو را لرزانم دستان.کردند دایپ را راهشان میهااشک

 داشت یسع ریسم و بودند ستادهیا یرعلیام اتاق یجلو اشانهمه.رونیب رفتم اتاق از.شد بلند راهرو از مادرجون غیج

 .بفرستد اتاق به را یرعلیام

 :دیکش غیج مادرجون من، یهیگر با همزمان

 یا حسین. .خدا ای_

 قلبش یرو را دستش.شد کبود و اهیس صورتش و انداخت چنگ ریسم یبازو به یرعلیام.کردم پاتند طرفشان به

 .مُردم او یجا به من و گذاشت

 را قلبش یرعلیام و انداخت راه ونیش مادرجون.گرفت را یرعلیام گرید دست و شد نگران هم آقاجون، بارنیاول یبرا

 .زد چنگ

 :گفتم هیگر با

 .مارستانیب مشیببر دیبا ریسم_

 !اشیکبود یبرا رفت دلم و افتاد صورتش به نگاهم.کند چه دانستینم و بود دستپاچه.بود کرده ول، عریسم

 :گفتم باعجله

 .نیپائ مشیببر ریسم با دیکن کمک آقاجون_
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 :زد هق مادرجون

 ام!بمیرم برای بچه !خدا یا_

 هوشیب هوشیب.عقب یصندل یرو گذاشتند را یرعلیام.رفتم نیپائ آقاجون و ریسم همراه و کردم پاک را میهااشک

 .انداختیم چنگ قلبش به شتریب و کردیم ناله نبود،

 :گفتم شود نیماش سوار خواست تا ریسم

 .امیم منم_

 !باش مادرجون مراقب تو برو تو ،نکرده الزم_

 !من جان تمام همراهش و رفت نیماش

 .حال شانیپر و بود شده داریب خواب از تازه نیرحسیام.مادرجون شیپ رفتم

 !نبودند محمد و مهسا که خوب چه

 :گفتیم درد با و ختیریم اشک مادرجون

 !کن رحم شیجوون به قسم تیبزرگ به ایخدا.کن کمکش خودت، اومده مبچه سر ییبال چه ایخدا_

 انداز دست یرو قلبم.ختمیر اشک و نشستم کاناپه یرو.کردم درست قندآب شیبرا رفتم اما بود او از بدتر من حال

 !کن کمکمان ایخدا.خوردینم تکان زبانم ترس از و بود زده خی بدنم و بود

 :گفتم مظطرب و زدم چنگ را تلفن من و میدیپر جا از سه هر.زد زنگ ریسم که گذشت چقدر، دانمینم

 الو؟_

 ...جانا_

 ...تر خسته لحنش و بود خسته شیصدا

 خوبه؟ حالش شد؟یچ_

 .میبمون و امشب دیبا یول خوبه االن آره_

 :کردم زمزمه بغض با و دمیکش یراحت نفس

 بود؟ چش_

 سر پشت که یگاریس و خورده که یالکل بخاطر شتریب...داشته مشکل تنفسشم...یعصب شوک...بود باال قلبش تپش_

 !دهیکش هم
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*** 

 ...درد با...یسخت به...گذشت روز چند

 اشک نداشتنش از روز چند نیا اگر ٰ  یحت.کردیم تیکفا امدهیله روح و جسم یبرا است خوب دانستمیم که نیهم

 یتو توانمیم حداقلش من و میاخانه کی یتو نکهیا به بودم یراض روز چند نیا اگر ٰ  یحت.خوردم غصه و ختمیر

 !کشدیم نفس هم او که بکشم نفس ییهوا

 نمشینب تا نبودم و کردم فرار روز چند نیا.داد شام آقاجون و پسرش یسالمت یبرا کرد یقربان گوسفند مادرجون

 با را تو یوقت...شب آن...گفت خودش! انداخت چنگ قلبش به و کرد دایپ مشکل تنفسش من بخاطر که را یقُلدر مرد

 ...زدیریم قلبم یتو داغ ریق یکی انگار نمیبیم او

 !غصه را شام و زدمیم سق تیسکوئیب را نهار.است خواب که دانستمیم چون رفتمیم نیپائ را ها صبحانه فقط

 .دادم سالم و نشستم و رفتم .بودند خوردن، صبحانه مشغول یهمگ رفتم نیپائ که صبح

 دستم یتو لقمه.شد آشپزخانه وارد یرعلیام که بگذارم دهانم یتو را لقمه خواستم کالفه و شدم خوردن مشغول

 ...غصه با...درد با...یدلتنگ با...عطش با.شدم اشرهیخ و شد خشک

 !آمدیم بهش بیعج رنگش یآب بافت و بود اشیشانیپ یرو یکوچک خراش

 ...زد زخم دلم به اخمش...گفت یریبخ صبح جمع روبه و کرد اخم دنمید با

 :کرد فوت صورتش به و خواند یوِرد مادرجون

 .بخور صبحونه نیبش ایب بشه قربونت مادر_

 !بود ٰ  یخنث آقاجون

 .دادم قورتش بغضم با همراه و گذاشتم دهانم یتو را لقمه

 :کرد زمزمه آهسته و نشست یصندل یرو یرعلیام

 !نکنه خدا_

 !بود زیم یرو نگاهش

 :گفت یرعلیام .انداخت باال یاشانه هم ریسم...گفت یزیچ ریسم به لب ریز و دیکش یقیعم نفس مادرجون

 کشن؟یم یانقشه چه دارن باز پسر و مادر یصبح اول شده؟ یزیچ_

 :گفت قاطع و یجد مادرجون
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 !یکن ازدواج دیبا افتاد شیپ شب چند که یاتفاق اون با! یبمون مجرد شهینم گهید یخاستگار میریم برات امشب_

 .انداختم ینگاه یرعلیام به زدهبهت و سوخت چشمانم.زنمیم پا و دست دارم و افتادم قیعم یگودال یتو کردم حس

 .شد پر و یخال اشک از چشمانم...انداخت من به یکوتاه نگاه یرعلیام

 :گفت مادرجون به رتیح کمال در به و گرفت را نگاهش یرعلیام

 ...!ستین یحرف میبر ،باشه_

 .زد خی میپاها و افتاد دوران به سرم.داشت تیواقع اما ،ستین شیپ یکابوس نیا کردم احساس یالحظه یبرا

 ...فشردم دستم یتو را چاقو

 :گفت زده بهت مادرجون.شد جمع لبخندش امدهیپر یرو و رنگ دنید با و سمتم داد سوق را نگاهش یرعلیام

 .اومده عقل پسرم باالخره شهینم باورم خدا یآ ؟یایم ؟یگیم راست واقعا_

 ...رفت یاهیس چشمانم

 :زد لب یرعلیام یوقت شد تار و رهیت چشمانم یجلو زیچ همه

 .گمیم واقعاً_

 :گفتم لب ریز...دمیپر میجا از

 .جونتون نوش_

 کند؟ یباز من با خواستیم داشت؟ یتیاهم چه...کردم حس خودم یرو را یرعلیام نگاه

 .زدند قُل امگونه یرو و کردند دایپ را خودشان راه اجازهیب میهااشک.رفتم اتاق سمت به و آمدم رونیب آشپزخانه از

 گوشم به یآشنائ یگوش یصدا که گذاشتم قلبم یرو را دستم! بود شدن یمتالش حال در مغزم...شدم ولو تخت یرو

 ...چرخاندم سر...خورد

 .دیپر باال میابروها جفت ناخودآگاه،، یمنش نام دنید با.برداشتم زیم یرو از را اشیگوش! بود ریسم یگوش

 :دادم جواب و دمیکش امیشانیپ به یدست

 بله؟_

 .بود نفس یصدا تنها...امدین خط ورآن از ییصدا

 الو؟ بله؟_
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 یهایریدرگ به یزیچ خواستمینم که بود ریدرگ ذهنم قدرآن.گذاشتم زیم یرو را یبوق،گوش دنیشن یصدا با

 .شود اضافه ذهنم

 کرده حبس اتاق یتو را خودم زدهماتم یهابدبخت مثل.بخورم نهار نتوانستم ٰ  یحت...زد میصدا شام یبرا ریسم

 .کردمیم هیگر و بودم

 !دمینفهم زیچ چیه شام خوردن از

 .کردیم قفل یرعلیام یرو سر آخر و دیچرخیم و دیچرخیم سرکشم نگاه

 :زد میصدا ریسم شام از بعد

 ...نجایا ایب جانا؟_

 به...بود روبهرو به نگاهم که هرچند نشستم ریسم کنار .رفتم ریسم و یرعلیام سمت به ناچار به و دمیکش یآه

 :دیپرس یسوال لحن با ریسم...یرعلیام

 یهمون گه؟ید شیشناسیم !انیم هم به یلیخمن که  نظر به خوبه؟ یرعلیام واسه خانم هیسم دختر نظرت به ،جانا_

 !دکتره! بود اومده تولدم که

 به را چشمانم و کردم مشت را دستم.بود شدن تکه_تکه حال در قلبم...اندختهیر میرو خی آب وانیل کی کردم حس

 !نامرد.دوختم یرعلیام

 :داد ادامه همچنان ریسم.بود کرده خوش جا یپوزخند لبش گوشه.بخوانم توانستمینم را زیچ چیه نگاهش از

 کجا یرعلیام از بهتر، باشه خداش از دیبا که هم دختره داره، قبولش مادرجونم هم موننیخانوادگ دوست نکهیا هم_

 کنه؟ دایپ خوادیم

 .کرد اخم و دیکش اشیشانیپ به یدست.شدم یرعلیام مات و دیجوش اشکم چشمه

 جانا؟ هیچ تو نظر_

 :زدم لب...کردم نگاه یرعلیام به دوباره...سوختمیم داشتم

 .شاللّهیا بشن خوشبخت انیم هم به یلیخ منم نظر به_

 :گفت و شد سنگ مانند یرعلیام نگاه

 !شاللّهیا_

 :دیخند ریسم
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 ؟یداد تله به دم باالخره یدید_

 :زد یپوزخند

 .آره_

 .کرده خبر و شهر کل االن مادرجون کنم فکر ؟یخاستگار میبر یک حاال_

 !کنه خبر بذار_

 ؟یدید رو دختره خوت تو حاال_

 داداش؟زن یدید تو! دمیند نه_

 :کردم نگاهش و شکست دلم! مرد نیا بود رحمیب چقدر

 !آره_

 :نشست لبش به زهرخند

 خوشگله؟_

 :سوخت قلبم

 ! آره_

 :کرد نطق ریسم

 !رهیمیم تواسه دختره! الیخیب رو افهیق_

 !رهیبم بذار_

 .شدند یجار میها اشک...رفتم باال طبقه به و شدم بلند میجا از

 گرفت؟یم را جانم لحظه هر که بود یعشق چه گرید نیا

 بس کردیم درد چشمانم و بودم کرده بغض آنقدر سوختیم میگلو...کردم پرت نیزم یرو را شالم و بستم و اتاق در

 ...بودم کرده جمع یتو را اشکم که

 یسع.کردم حس سرم پشت را یکس حضور.دادم قورت را دهانم آب و کردم پاک را میهااشک عیسر...شد باز اتاق در

 :کنم صاف را میصدا کردم

 ...زد زنگ شتیگوش به یکی امروز ،ریسم یراست_
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 از و دمیسائ هم یرو را میهادندان.شد حلقه کمرم دور یدستان بندش پشت و خورد گردنم پشت به یداغ یها نفس

 .دمیکش یقیعم نفس ترس

 :دیچیپ گوشم داخل اشزمزمهو  شد گوشم کینزد داغش نفس

 ه؟یرنگ چشماش تو مثل اونم_

 :زد لب و نشست میموها از یاشاخه یرو دستش.یرعلیام سمت دمیچرخ بهت با

 !تو مثل_

 :دمیکش داد

 !یکن وونهید منو یخوایم که نگذره ازت خدا.یلعنت یکن ازدواج باهاش یکنیم جایب یلیخ تو_

 :دادم ادامه نیخشمگ

  ؟یبر و یزیبر بهم روانمو یاومد ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 :دمیخند یعصب و دمیکوب اشنهیس تخته به مشت با

 !یشد شجاع نه؟یبب باهم مارو ادیب داداشت یترسینم_

 ؟یروشن ماه تو جانا ،خونهیم که یدیشن آهنگرو اون_

 :دمیغر

 تو بدون من نکهیا ؟یتونیم توئم نکهیا ؟یکن ثابت ویچ یخوایم.رو یباز مسخره نیا کن تمومش، یرعلیام بسه_

 کنم؟یم دق

 :زد لب آن به رهیخ و دستانش در گرفت را میموها از یاشاخه دوباره

 منو یدار تو...را ما دسترس باشد روز کی لبت وصل بر که مانده هَوس اندر ما و است نوش یچشمه چون لبت_

 ! من نه یکنیم تیاذ

 :گفتم هیگر با

 ازدواج یگفت بعدش و یداد لمیتحو و بتیغر بیعج یحرفا باز تو و بود خوب یچ همه کنم؟.یم تتیاذ من_

 !بکنم یغلط هی تونستم دیشا بگو بهم دِ ؟یکن ثابت یخوایم ویچ مرگته؟ چه چته تو! یکنیم

 :گرفتم دستانم انیم را سرم

 .تونمینم گهید من کن تمومش و یباز نیا_
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 :دیغر و ماند رهیخ صورتم یتو یعصب.داد فشار و گرفت دستانش انیم خشم با را امبازو

 تنم تو یجون گهید کنمیم حس.رمیگیم شیآت نمیبیم ریسم با رو تو یجانا؟وقت مرگمه چه من یدونیم_

 بهت خوامیم تا...کنم خورد داداشمو گردن دارم دوست یلعنت من دارم؟ یحس چه یکن درک یتونیم...نمونده

 ...شدم خسته منم...کنم خوردت شهیم باعث ریسم ادی شمکینزد

 .ختمیر اشک و دادم هیتک وارید به حالیب...زد چنگ را شیموها

 :گفت یعیطب ریغ لبخند با و داد تکان یسر یرعلیام

 !تو نه شمیم داغون دارم من نجایا...آسونه تو یبرا_

 :زدم لب صدایب.کرد نگاهم و دیکش صورتش به یدست

 ...رونیب برو_

*** 

 که بود یبار نیولو  زدم یرمقیب لبخند نساء نام دنید با .خورد زنگ امیگوش که بودم نشسته اتاق یتو فردا صبح

 :دادم جواب.کنم دل و درد نفر کی با داشتم اجیاحت شدت به.زدنش زنگ از بودم شده خوشحال

 بله؟_

 نه؟ گهید یوفتینم من ادی تو بهت نزنم زنگ من اگه مگیم_

 :دمیکش دراز تخت یرو و زدم یتلخ لبخند

 خبرا؟ چه_

 د؟یدیرس کجا به...بگو یرعلیام از مثالً خبر؟ چه تو_

 :نشست لبم یرو یپوزخند

 !خوب خوب یلیخ یجاها به_

 ؟یچ یعنی_

 ...کردم اعتراف منم ،کرد اعتراف بهم باالخره نساء داره دوستم اونم_

 :گفت شوکه

 ؟یکنیم یشوخ_

 :دمیغر یعصب و یکالف
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 بود؟ کجا میشوخ_

 :گفت بهت با

 ؟...باهم االن شما یعنی ،شهینم باورم_

 :دینال وارزمزمه لب ریز و دیکش یقیعم نفس

 ؟یکرد انتیخ ریسم به تو...نه...باهم شما_

 :گفتم و دمیکش یآه...نشستم یصندل یرو و شدم تراس وارد

 !کردم انتیخ ریسم به گرفتمیم قلب تپش و کردمیم گم و پام و دست یرعلیام دنید با که موقع همون از_

 :گفت یاگرفته یصدا با

 .یدیم تقاصشو باالخره ،نداره صدا خدا چوب بخدا...نکن جانا_

 :زدم یخندتلخ

 .ستین مهم برام_

 :زد تشر

 .کن فراموشش_

 :گفتم و دمیکش میموها به یدست

 .شدم خسته نزن حرف یتکرار انقدر_

 االن؟ یکن کاریچ یخوا.یم_

 :دمینال

 نیا یهمه از دور کنم التماس یرعلیام به خوامیم که شدم چارهیب انقدر...شدم خسته خودمم...دونمینم...دونمینم_

 بهم حالم بودنم فیضع از.گرفتم خون خفه و کردم بغض بس از شدم خسته !باشه داشته دوست منو فقط اتفاقا

 !خورهیم

 :گفت یجد

 !باش یقو خب_

 :دمیخند حالیب و گذاشتم زیم یرو را سرم
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 .تونمینم_

 رحم فیضع یآدما به ایدن...بزن حرف یکن هیگر نکهیا یجابه...یزبون سریب یلیخ تو ؟یخواینم ای یتونینم_

 !کنهینم

 :گفتم حرص با.بودم فیضع یلیخ من ،گفتیم درست

 .دادم نشون ضعف زود یلیخ احمقم من! یخاستگار میبر گفت ارهیب در منو حرص نکهیا یبرا یرعلیام روزید مثالً_

 یستین یقو اگه یحت.بزنن ضربه بهت تونستن بفهمن نذار! یدار یحال چه بفهمن نذار! جاستنیهم تو اشتباه_

 !بودن تفاوتیب به...بودن یقو به کن تظاهر

 :گفتم و زدم یلبخند.باشد ریسم زدمیم حدس و شد باز اتاق در

 .کنم قطع دیبا اومد ریسم.باشم یقو که کنمیم یسع من.نساء ممنون_

 گشتن مشغول کمد یتو ریسم.شدم اتاق وارد و شدم خارج تراس از و کردم قطع را یگوش نساء با یخداحافظ از بعد

 :گفت دنمید با.سمتم برگشت در، یصدا با و بود یزیچ

 ؟یکردیم کاریچ تراس_

 :گفتم حوصلهیب! شد شروع شیهاسوال باز

 .بخورم هوا خواستمیم اونجا؟ کننیم کاریچ_

 :کرد پرت تخت یرو را چمدان حرص با و کرد اخم

 ؟یخورد صبحونه_

 :گفتم و رونیب به کردم فوت را نفسم

 !نخوردم نه_

 :کرد زمزمه آرام ،لب ریز

 !گندت اخالق نهیهم بخاطر پس_

 ؟یچ_

 .شو حاضر باش زود! یچیه_

 :گفتم متعجب

 ؟یچ یبرا_
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 :گفت و انداخت چمدان یتو لباس دست چند

 .میکن عوض هوا و آب کمهی...یکوه خونه میریم_

 ! بود نفعم به نجایا از شدن دور.شدم خوشحال شنهادشیپ از بارنیاول یبرا.گرفت رنگ لبم یرو لبخند

 .برداشتم ادیز گرم لباس و شدم آماده چرا و چونه بدون

 .میرفت نیپائ طبقه به ریسم با

 ماسک نساء قول به و باشم آرام کردم یسع.بود خواندن کتاب مشغول یرعلیام و یچا خوردن مشغول مادرجون

 .بزنم را امیتفاوتیب

 :گفت تعجب با چمدان دنید با مادرجون

 د؟یریم کجا باشه ریخ...آ_

 امشانه دور را دستش ریسم.دادم حواله ریسم به را نگاهم آرام...کرد نگاهم و کرد بلند سر.شد امان متوجه امیرعلیام

 :گفت و کرد حلقه

 .یکوه خونه میریم جانا با_

 :گفت و زد یاانهیموز لبخند مادرجون

 !یواریدچهار نیا تو دیدیچپ هیچ !دیجوون شما ،واللّه دیکنیم یکار خوب_

 :دیغر و دیکوب یعسل زیم یرو را کتاب یعصب یرعلیام

 بخونم؟ من دیبد دینداشت نیا از ترچرت کتاب_

 یبرا چشمانم شد باعث و کرد پُر را امینیب عطرش یبو.کرد عبور کنارم از تند یهاقدم با و شد بلند شیجا از

 .دوخت من به را اشدهیرنج نگاه شدیم رد کنارم از داشت یوقت.شود بسته یالحظه

 :گفت یآرام یباصدا ریسم

 ن؟یا چشه باز_

 .گذاشت زیم یرو را شیچا وانیل و کرد نازک یچشم گوشه مادرجون

 دوستم جلو و آبرومون.شدم مونیپش من دیکن کنسل و یخاستگار قرار گهیم برگشته وونهید کلِ عقل ی پسره_

 !دونهیم خدا بشه آدم خوادیم یک برد

 :دیخند ریسم.شد یشاد از پر قلبم و بست نقش لبم یرو ینیریش تبسم
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 !نداشتم مانیا حرفاش به ادیز شبید خودمم راستش! گهید هیرعلیام_

 .نداشت یامغازه و بود صحرا یتو باًیتقر آنجا چون.کرد دیخر یکل ریسم راه یتو.کرد بدرقه در دم تا مارا مادرجون

 نفس.داشت را کلبه حکم و بود شده ساخته چوب از که یاخانه.برد یکوه خانه به را ها چمدان ریسم میدیرس یوقت

 که یحال در ریسم...شدم کلبه وارد و شدم جمع خودم یتو سرما از.دمیبلع را زیتم و پاک یهوا و دمیکش یقیعم

 :زد میصدا لب ریز کردیم جابهجا خچالی یتو را هاوهیم

 جانا؟_

 بله؟_

 :گفت و داد قورت را دهانش آب سپس.ماند رهیخ چشمانم به و کرد یمکث

 ...کنم جمع زمیه برم من...یچیه_

 .شد بلند امیگوش جیمس یصدا که کردم عوض را میهالباس و دمیکش یآه...شد خارج کلبه از و بست را خچالی در

 ..شد منجمد میهارگ در خون یگوش یرو یرعلیام اسم دنید با

 !باشم نامرد من هم بارکی بذار.کردم خاموش را امیگوش و کردم پاکش کنم باز را جیمس کهآن بدان

 بودم ساالد کردن خورد مشغول حوصلهیب هم من.کرد پابه آتش و گذاشت نهیشوم یتو را کرده جمع زمیه ریسم

 :چسباند گوش به را لبش ریسم و شد حلقه کمرم دور یدست که

 ...من عشق...عشقم_

 :زدم لب یسخت به و شد منقبض بدنم عضالت تمام.دیبوس را گوشم الله

 .شهیم آماده االن_

 :گفت گوشم ریز و کرد ترتنگ را دستانش حصار که بکشم رونیب آغوشش از را خودم خواستم

 م؟ینبود میباش باهم دیبا که ینجوریا وقته چند یدونیم_

 :گفتم یلرزان یصدا با و دادم قورت بغض همراه را دهانم آب.آمدند در صدا به خطر یها زنگ

 .ستین وقتش االن_

 :گفت یحرص پر یصدا با و زد چنگ را کمرم

 هوم؟ وقتشه؟ یکِ پس_

 ...ریسم_
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 !بود بیعج نگاهش حالت...کردم نگاهش ترس با و طرفش دمیچرخ

 :کرد زمزمه

 ؟یکردیم ناز انقدر سابقتم نامزد یبرا_

 :دیغر و داد فشار انگشتش دو با را امچانه

 بده؟ جواب_

 :گفتم زدهوحشت.ستادیا دنیتپ از قلبم و گرفت فرا را وجودم تمام ترس

 ...بخدا_

 :گفت و گذاشت لبم یرو را انگشتش

 نه؟ مگه، گذشته هاگذشته...سیه_

 :برد فرو میموها انیم را سرش

 !نهیا مهم ،یمن زن االن تو_

 فرار؟ یک تا تقال؟ یک تا کردم؟یم چه...شد اشک از لباب چشمانم...رفت اتاق سمت به و گرفت را دستم مچ

 ...تو فرستادتم و کرد باز را اتاق در

 :بود مهربان شیصدا بارنیا

 دمت؟ینبوس وقته یلیخ یدونیم_

 زنگ اشیگوش ناگهان که دیرسیم صفر به داشت لبم با لبش فاصله.دمیکش یقیعم نفس و کردم مشت را دستم

 .خورد

 :گفتم یخوشحال با

 .خورد زنگ تیگوش_

 :زد لب

 ...ستین مهم_

 محکم و گذاشت لبم یرو را لبش که دیچک چشمم گوشه از یاشک.بود لبم یرو خمارش چشمان اما ،دیلرز امچانه

 درد از و دیچیپ اممعده یتو یبد درد...گرفت یباز به را حرکتیب لبان خشونت پر و حرص با.زد چنگ را کمرم

 .شد قطع نفسم
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 دنبالم به ریسم که بود بیعج ،یدستشوئ طرف دمیدوئ...آوردم در را زدن عق یادا و دمیکش پس را سرم

 !بود شده خسته هم دیشا. کنمیم فرار بود دهیفهم هم او دیشا! ستیباز ها نیا همه بود دهیفهم هم او دیشا...امدین

 .بود رهیخ امیخال یجا به و بود ستادهیا یقبل یجا همان.آمدم رونیب یشوئدست از و زدم آب را صورتم و دست

 :گفت سرد و سمتم برگشت.کردم پاک را لبم نیآست گوشه با

 ؟یخوب_

 :گفتم و انداختم نیپائ را سرم...نداشتم را چشمانش به کردن نگاه یرو

 .اوهوم_

 :رفتم خواب تخت سمت به جانیب یبدن با

 .کنمیم استراحت کمهی_

 .رفت و داد تکان سر

 دراز .کردم روشن را امیگوش و دادم قورت را بزاقم.فشردم هم به را لرزانم یپاها و دمیکش گردنم یرو را دستم

 .دیایب چشمانم به خواب گذاشتینم الیخ و فکر اما گذشت ساعت مین.بستم را چشمانم و دمیکش

 نیپائ و باال تخت...کردم حس کنارم را حضورش...زدم خواب به را خودم.شد اتاق وارد ریسم و شد باز یژیق با اتاق در

 :کرد خیس تنم به را مو شلب ریز زمزمه.نشست میموها یرو که بود ریسم دست هم بعد و شد

 چته! فهممیم باالخره_

 :گفت تربلند و

 !آمادست شام .شو داریب ،جانا_

 .کردم باز یآرام به را چشمانم و دادم قورت نامحسوس را دهانم آب

 :گفت ریسم شام خوردن از بعد

 م؟ینیبش کلبه رونیب میبر_

 امشانه دور را دستش...گرفت جا کنارم هم ریسم و نشستم نیزم یرو.کرد پابه آتش کلبه رونیب...دادم تکان یسر

 ! بزنم داد شدیم کاش دم،یسائ هم یرو را میهادندان...کرد حلقه

 .زدیریم بهم را اعصابم دستانش یداغ

 :گفت و کرد نگاهم یچشم ریز
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 جانا؟ چته تو_

 :خوردم جا سوالش از

 ه؟یچ منظورت_

 احساس...یسرد! یکنینم بابتش یتالش چیه اما ،و مونیزندگ میبساز نو از دوباره ایب یگفت خودت! واضحه یلیخ_

 .دونمینم من که شده یزیچ کنمیم

 :داد ادامه.شد منقبض بدنم عضالت و کردم حس میپاها یرو را دستش یگرما

 ...شوهرتم من! چته بگو بهم_

 را امچانه...دیچک امگونه یرو یاشک .گذاشت گردنم یرو را لبش و کرد فوت گوشم پشت را شیهانفس حرارت

 .کنم نگاهش کرد وادارم و گرفت

 :زد برق خشم از چشمانش

 ...جانا یکنیم خستم یدار گهید_

 :کردم زمزمه یآهن آدم مثل شد، منجمد تنم تمام

 !یچیه_

  چته؟ بهت لعنت د_

 !یچیه_

 نه یول! ادیب خودش به تا بدم زمان بهش کمهی مُردِ امونبچه که نهیا بخاطر گفتم! ستمین خر من نگو دروغ من به_

 به تا رمیبگ خودمو یجلو دیبا یک تا کنم؟ تحمل بابد یک تا ،مَردم من فهمهینم! فهمهینم یچیه خانم ،نمیبیم

 نزنم؟ دست زنم

 !نشده میچیه من! ستین میچیه_

 ببوسم؟ زنمو ندارم حق من یعنی ه؟یچ کارات لیدل پس ست؟ین تیچیه_

 !ریسم_

 !میبرد اطوارات و ادا از گهید.درد و ریسم_

 ...من_

  ؟یچ تو  ؟یچ تو_
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 !یچیه_

 کرد مشت را دستش.دیکش قیعم نفس چند تیعصبان با و شد بلند شیجا از و کرد میرها...افتاد خط شیابروها نیب

 بود؟ شده مرگم چه من...نداشتم هم وجدان عذاب یحت نداشتم؟ یحس گرید چرا.داد قورت را دهانش آب و

 .رفت و داد گاز سرعت با و شد نشیماش سوار .رفت نشیماش سمت به و داد تکان میبرا یسر تأسف با

 .. شدم ولو جا همان

! من مثل یآدم عاشق! بود شدن عاشق گناهش وسط؟ نیا داشت یگناه چه ریسم .دلم مثل درست...دندیلرز دستانم

 عاشق او گناه وسط؟ نیا بود چه او گناه! بودن طانیش مثل یکس عاشق !بود شدن عاشق گناهم بود؟ چه من گناه

 !بودن حوا مثل یکس

 را بغضم.شد حبس امنهیس در نفس ن،یغمگ یمشک چشم جفت کی دنید با.آوردم باال را سرم و کردم پاک را اشکم

 .بود خودش! دمیدینم اشتباه نه...کردم بسته و باز را چشمانم بار چند و دمیبلع

 اشهیتک .رفتیم عقب به قدم کی او، شدمیم کینزد یرعلیام به که یقدم هر با...دمیدوئ سمتش به و دمیپر جا از

 یلرزان یصدا با و کردم جمع را توانم تمام.فرستادم رونیب را دهانم بخار و ستادمیا شیجلو...داد درخت تنه به را

 :گفتم

 ؟یرعلیام_

 :گفت خورده کهی

 .کرد بغلت ریسم_

 :گرفت دستانش انیم را سرش و نشست نیزم یرو بهت با

 ...بود کرده بغلت دمید خودم_

 :گفتم هق_هق با

 .ندارم دوسش من_

 :زدم زانو شیجلو و رفتم سمتش به هراسان و ختیر قلبم.دیکوب قلبش یرو مشت با و شد منقبض فکش

 .کن نگام تروخدا.کن نگام یرعلیام_

 !بُرد ماتم اشکش از پر چشمان دنید با.شدم رهیخ چشمانش به و کردم صورتش قاب را دستم

 :گفت مظلومانه و دیلرز اش چانه
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 .دارم دوستت یلیخ من_

 :گفت و کرد نگاهم زده وحشت.کردم نوازش را اشگونه دست با و نشست چشمم در اشک

 تم؟یپنهان یمعشوقه تم؟یزندگ یکجا من، جانا_

 :گفتم چشمانش به رهیخ و بردم صورتش کینزد را سرم.باخت رنگ نگاهم

 ...یجونم...یعمرم تو...یمیزندگ یهمه تو_

 :دیکش ادیفر صورتم یتو

 .یگیم دروغ سگ مثل_

 :گفت خشم با.گفتم آخ و گرفت دردم داد، فشارش محکم و گرفت دستانش یتو را امچانه

 ؟یکنیم تمیاذ ؟چراینفهم انقدر کشم؟یم درد دارم یفهمینم نجا؟یا یاومد چرا پس_

 وجودم تمام و خورد امگونه به سوزانش و داغ یهانفس...گرفت شیهاپنجه نیب محکم را کمرم...دیجوش دوباره اشکم

 با و کردم حلقه گردنش دور را دستم.دیچرخ نیغمگ چشم جفت کی یتو دارمتب چشمان.دیکش آتش به را

 :گفتم باز مهین یچشمان

 ؟یمیزندگ یکجا یبدون یخوایم_

 ...زین او یهالب...دیلرز میهالب...کرد نگاه چشمانم به.دیرسیم نظر به دهیپر رنگ...داد قورت را دهانش آب

 .سوخت شیهالب حرارت از تنم یها سلول تک _تک و رساندم صفر به را مانیها لب یفاصله

 پر...اقیاشت پر...اشتها از پر...را ممنوعه بیس زنمیم گاز...شومیم طانیش...شومیم حوا من که شودیم چه دانمینم

 ...عشق از

 یبازعشق به را میهالب او و کرد گز_گز میهالب.او گردن به من و زد چنگ کمرم به و شد سُست مقابلم.شد سُست

 درخت تنه به کمرم و داد لموه.بود شده انهیوحش حرکاتش.میشد لندب دن،یبوس درحال.درآورد شیهالب

 بغض...داشت حسرت دنمانیبوس...بود گرفتن آتش درحال مانیهالب.کرد جمع سرم یباال و گرفت دستانم.خورد

 ...داشت لذت...داشت گناه...داشت درد...داشت

 و دیلرزیم لبانش و شدیم نیپائ و باال جانیه از اشنهیس...کرد نگاهم شده گشاد یچشمان با و زد کنارم زدهوحشت

 .نداشتم او از یکم دست هم من

 :کرد تکرار را اسمم لب ریز زدهبهت

 م؟یکرد کاریچ ما...جانا...جانا_
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  .نبودم مانیپش من اما.دیدزد میهالب از را نگاهش و کرد تر را لبش زبان با و زد شیموها به یچنگ زدهرتیح

 .داد قورت صدا با را دهانش آب و زد پس را دستم هازده برق مانند که گرفتم را دستش آرام

 :گفتم امحنجره یهاتنگنا از زحمت به و ستادمیا شیجلو.خورد تکان شیجا از کالفه

 .مینکرد اشتباه ما...نکن یطورنیا_

 !یآر بودم؟ نجس بودم؟ فیکث بودم؟ طانیش

 :دیغر و چشمانم به دیکوب را اشنشسته خون به چشمان و دیکش گردنش به یدست

 ! یبرادرم زن تو جانا؟ ادیم رونیب دهنت از یفهمیم_

 :گفتم حرص با

 .نکن انکار یالک ،یبرد لذت توئم! یدیبوس توئم_

 :گفت بهت با

 ؟یفهمیم !ریسم زن_

 م؟یدیبوس یطورنیا و بودم ریسم زن_

 :شد کالفه

 !یلعنت یکرد شروع تو_

 :شدم براق چشمانش یتو و کردم بلند سر

! یرعلیام دارم دوست رو تو من خوام،ینم و ریسم من.ندارم قبول من یریسم زن تو بگه و نیپائ نیا ادیب هم خدا_

 !تو! رو تو فقط

 :شد فیضع شیصدا...کردم حس یخوب به را شیپاها شدن شل

 .جانا_

 جانا؟ جان_

 :گفت دهیبر_دهیبر و کرد نگاهم یچشم ریز...دیبر نفسش

 .دارم دوست و مُردن نیا رمیبم...لباتم دنیبوس حسرت از ٰ  یحت...بهتره یطورنیا...بمونه ناب بذار...بمونه پاک بذار_

 :رفت ینابود روبه شیصدا.شد مشت شیپا یرو دستش
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 .بسوزم حسرتش تو عمر هی قراره که چند هر_

 :شد ریسراز اریاختیب اشکم

 ! نگو یجورنیا! یرعلیام_

 !شهینم_

 !شهیم یبخوا تو اگه...شهیم_

 :کرد زمزمه، دیکشیم زجر انگار.شیموها داخل کرد فرو را دستش دو

 ...شما ندارید سرانجام گویند_

 :کردم فوت رونیب را نفسم و دمیگز را لبم 

 !میباش خوش، سرانجامیب بذار پس_

 :شد سخت چشمان و گرفت فرا را وجودش تمام رتیح

 !جانا_

 !  باشه دنینرس تهش اگه ٰ  یحت ،خوامتیم من ؟یخواینم منو تو یعنی ؟یکنیم جانا جانا یهِ هیچ_

 :بستم خی من و شد سرد.خورد بهم خودم از حالم که کرد نگاهم یجور

 .خطرناکه، کلبهتو  برو.خوابمیم نیماش تو امشب_

 :گفتم که بردارد قدم خواست

 .یدار دوستم بگو کن بغلم! یدار دوستم بگو_

 :دمیکش یآه اششده مشت دست دنید با

 !یرعلیام دارم دوستت عمرت آخر تا_

 !هدنبو چوقتیه که انگار.رفت و شد دور سرگردان یروح مثل چشمانم یجلو از

  داشتم دوستت من

  دیایب نیزم به آسمان خواستم یم نه

  برود آسمان به نیزم نه

 داشتنت یبرا یول
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  آوردمیم نیزم به را آسمان 

  یبزرگنیا به ایدن یعنی

 خوردیم همبه تعادلش

 !؟یشدیم من مال تو اگر 

 چشمانم یجلو شبید یها صحنه اما دمید را ریسم ،کردم باز که چشم.دمیپر خواب از یدست یهانوازش با صبح

 ...گرفتند رنگ

 .دادم را رشیبخ صبح جواب یاگرفته یصدا با...نداشتم را ریسم چشمان به کردن نگاه یرو

 .شدم صبحانه خوردن مشغول و شستم را صورتم و دست

 !شیهالب یلعنت یگرما...آورمان زجر یبوسه آن.رفتینم کنار چشمانم یجلو از یالحظه یرعلیام ی افهیق

 جانا؟_

 :شدم رهیخ ریسم به و کردم بلند را سرم

 بله؟_

 :گفت ،گذاشتیم بشیج یتو را اشیگوش که یحال در

 .میبرگرد دنبالت اومدم کن جور و جمع توئم...بزنم نیبنز رمیم_

 :داد ادامه و زد یتلخ پوزخند و

 !دارم کار اما... میبر ادینم دلم که. زمیعز همسر میداشت یزیانگ جانیه و خوب سفر که ستین_

 .شد خارج کلبه از و دیکوب را در

 یجا سمت به.آمدم رونیب کلبه از و گذاشتم امشانه یرو را شنلم.کردم جمع را صبحانه لیوسا و دمیکش یآه

 یکِ تا...کردمیم اعتراف شیبرا را زیچ همه دیبا امروز.باشد نرفته هنوز یرعلیام که کردم دعا_دعا.رفتم امانیقبل

 !رمیبگ طالق ریسم از شودینم که دیفهمیم دیبا کنم؟ یکار پنهان خواستمیم

 

 *سمیر*

 :دمیغر امیگوش پشت از یعصب و کردم پارک جاده کنار را نیماش
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 داره؟ سهام شرکت تو امیرعلیام یچ یعنی_

 .برادرتون به کرده واگذار سهامشو همه مادرتون_

 که شود صاحب را یزیچ دادمینم اجازه اما! داشتم دوستش و بود بردارم بود درست...شد تنگ نفسم تیعصبان از

 !انداخته پا یرو پا او و امکنده جان که یشرکت یبرا مخصوصاً! است من حق

 :گفتم طمع و حرص از پر

 سود ازش و باشه داشته سهام درصدم کی ٰ  یحت نداره حق یرعلیام ،بکن شیکار هی خودت !نداره یربط من به_

 !ببره

 .آمدینم باال نفسم تیعصبان از.دمیکش یقیعم نفس و کردم قطع را امیگوش

 :دادم جواب بود، ناشناس شماره...خورد زنگ امیگوش دوباره

 د؟یبفرمائ_

 :دیچیپ گوشم یتو یدختر نازک یصدا

 !غزاله منم...ریسم سالم_

 :گفتم جیگ و زدهشوک

 ؟یزد زنگ من بهکه  شدهیچ ،سالم_

 :گفت یاانهیموز لحن با

 چه یدار یدیفهمیم که آخرش حال هر به !نگم بهت ومدین دلم؟ هیچ یدونیم...متأسفانه واست دارم یبد یخبرا_

 !کنم روشنت خودم بذار گفتم، یدیم پرورش نتیآست تو یمار

 :گفتم تعجب یکم و اخم با

 ؟یدار سرت تو یانقشه چه بازشم، نمی متوجه ه؟یچ منظورت_

 :دیخند

 .زتیعز زن...جاناست به راجع_

 :گفتم یعصب جانا اسم آوردن با

 !؟یگیم یدار یچ_

 :دیچیپ گوشم یتو مرگ صناقو مثل شیصدا
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 مامان از یتونیم، داره صحت حرفام یهمه اما...گمیم دروغ یکن فکر دمیشا ،باشه سخت اتواسه دیشا باورش_

 پول بهش مامانت! نداره دوست تورو اصالً اون کرده؟ ازدواج باهات پول بخاطر ،جانا یدونستیم...یبپرس زتمیعز جون

 جانا...امّا زهیانگ غم! داره مامانت دست سفته و چک امیکل...باشه خوشحال یباش تو که اشدردونه زیعز پسر تا داده

 !تو نه کرده، ازدواج پول با

 

 *جانا*
 یلبخند.رفت ضعف دلم خوابش در غرق یچهره دنید با کردم باز یآرام به را نیماش در.بود دهیخواب نیماش داخل

 جوشش به دلم در یحس.کردم لمس را ششیر ته انگشتم با و گذاشتم اشگونه یرو را دستم آرام و نشست لبم یرو

 !شد زهر! شد تلخ لبخندم...آمد

 و کرد باز را چشمش دو هر دنمید با.کرد باز را چشمانش از یکی و گرفت را دستم مچ یرعلیام...شد داغ دستم مچ

 ...چسباند دستم به را لبش عوض در و دیدزد را نگاهش

 .دمیگز لب و سوخت دستم یرو اشبوسه یجا.کرد شیرها هم بعد و نشاند دستم یرو یطوالن و تند یبوسه

 :دمیپرس

 ؟یخوب_

 :شد خون دلم که دیکش یآه

 .کنهیم درد یلیخ که قلبممه اون از بدتر !شده خشک بدنمم ام،شفتهآ خستم،_

 :کردم زمزمه

 .شهیم درست زیچ همه_

 :کرد نگاهم.نداشتم باورش خودم که چند هر

 ؟یرنگ چشم عروسکِ نجایا یاومد چرا تو_

 یتلخ لحن و پوزخند با.شد نابود اشیبعد حرف با که گرفت شکل لبم یرو یقیعم لبخند عروسک؟ بود گفته من به

 :داد ادامه

 شیپ رو تو و دنبالت بگرده بشه؟ ناراحت وقت هی یگینم! زتیعز شوهر شیپ...یباش ریسم شیپ دیبا االن تو_

 کنه؟ دایپ برادرش
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 :دمیغر

 ...ریام_

 جان؟_

 م؟یبگو خواستمیم چه.دیماس دهنم یتو حرف و دیلرز دلم

 :زد لب ،ختیریم رونیب عشق نگاهش از که یحال در و شد خم صورتم یرو 

 دم؟یبریم سرشو جا نیهم ،ریام گفتیم بهم تو یجا یهرکس یدونیم_

 :خورد صورتم به داغش یهانفس و داد ادامه وار زمزمه و گذاشت امگونه یرو را دستش

 !یکنیم فرق تو امّا_

 .برد عقب را سرش و دیکش دهانش یتو را لبش.دیجوشیم جوش آب دلم یتو انگار.بود شده خشک_خشک میگلو

 بشیج داخل را دستانش.بروم عقب شدم مجبور و شد ادهیپ نیماش از.دمیکش یقیعم نفس و شد مشت دستم

 :گفت کردیم نگاه اطراف به که یحال در و گذاشت

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا ،ینگفت_

 !یلیخ ،مهمه...میبزن حرف باهم دیبا_

 ؟یچ مورد در_

 ...بگم یزیچ هی دیبا_

 .شدم رهیخ منتظرش چشمان به و دادم قورت گره با را دهانم آب

 ...من_

 :انداخت باال ابرو و ستادیا میرو به رو و آمد جلو.فشردم دستم کف یتو را ناخنم و کردم فوت را نفسم

 ؟...تو_

 :گفتم کنم نگاهش کهآن بدون

 گم؟یم دارم یچ...خواستم خودم نبوده اشتباهم یعنی...کردم یاشتباه هی من_

 :دادم ادامه ترس با و دمیکش صورتم به یدست کالفه

 !رمیبگ طالق ریسم از تونمینم من_
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 :گفت یخشک یصدا با و زد لرزان یلبخند...بزند لبخند کرد یسع.کرد سقوط چشمانش در یزیچ کردم احساس

 !زمیعز یگیم یچ دمینفهم_

 :گفتم دستپاچه

 خودش که رمیبگ طالق ریسم از تونمیم یصورت در فقط...بود داده بهم مادرجون که کردم ءامضا و یقرارداد هی من_

 .داد پس بهم رو هاسفته نصفه مادرجونم ازاش در بخواد

 .را سابقش یها نگاه همان.کرد امحواله یترسناک نگاه و شد منقبض فکش

 :طرفش دمیدوئ...برد هجوم نشیماش سمت به

 کجا؟ یرعلیام_

 :دمیلرز زد که یداد با

 .شوخفه_

 و زد یپوزخند.کردم بغض و شدم جمع خودم یتو.بود شده کبود خشم شدت از.نیماش کاپوت یرو دیکوب مشت با

 :گفت تلخ

 چنده؟ ییلویک یرعلیام...بود ریسم یپوال با منظورم !نه...یباش خوش ریسم با بهتره پس_

 با که کردم پاک امگونه یرو از را اشکم قطره .شد خراب زیچ همه هیثان کی یتو.امیزخم قلب به زد خنجر حرفش

 .رساند سمتم به را خودش قدم دو

 خی کردم نگاه که چشمانش به .کنم نگاهش کرد وادارم.داد یمحکم فشار و گرفت دستانش انیم را امچانه

 :گفت و کرد یاقروچه دندون.زدم

 نه؟ تلخه ،اریخ ته مثل قتیحق ه؟یچ_

 :دیکش داد و داد لموه محکم

 ...مُرد یرعلیام گهید! بشه یطورنیا یخواست خودت_

 و کرد له شیپا ریز را قلبم ؟یراحت نیهم به.رفت نشیماش طرف به...دیلرز بغض از امچانه و سوختم و گرفتم آتش

 مرد؟ یرعلیام گفتیم حاال و کرد عاشق مرا مرد؟ یرعلیام گفتیم حاال

 .رفتم طرفش به که بودم من بارنیا.شود تمام نگونهیا گذارمینم نه
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 برگشت خشم با که فشردم را دستش که بزند پسم خواست قدرتش تمام با...کرد مکث و ستادیا...گرفتم را دستش

 .طرفم

 حاال و کرد فروکش خشمش که دمید...بردم جلو را صورتم و دمیکش طرفش را تنم .زدم زل چشمانش یتو یجد

 .شدیم بلند حرارت تنش از که دیدیم را عاجز چشم جفت کی

 ترمصمم دمید که را شیگلو بیس حرکت...بود صورتش مماس صورتم حاال .شدم بلند پا پاشنه یرو و زدم یپوزخند

 .شدم

 :گفت مات .گذاشتم گردنش پشت را دستم و دوختم لبش به را نگاهم

 .جانا_

 .برسد لبش به لبم فاصله که بود مانده یکم فقط...بردم تر جلو را صورتم

 :گفتم وار زمزمه و لبش یرو کردم فوت را داغم یهانفس .کردم حس وضوح به را بدنش لرزش

 عشق چون نزن، پا و دست پس...تونمینم تو بدون من که طورنیهم...یرعلیام یکن یزندگ یتونینم من بدون تو_

 !ینیبیم منو فقط یکن نگاه یزن هر به چون...یکن فرار یتونینم...مونهیم قلبت یتو ابد تا من

 رنگ هزار نگاهش .فرستاد رونیب شدت به را اششده حبس نفس .گرفتم فاصله او از و کردم شیرها یآسان به و

 .جیگ و بود خمار .داشت

 :دیکش ادیفر که زدم یلبخند عشوه با

 !کنه لعـــنتت خـــــدا_

 :بودم شده طانیش بود بیعج دم،یخند.دیکوب نیماش کیالست به شیپا با

 خسته و خودت بهتره پس.خودم شیپ یگردیم بر تهش چون ،یبذار تنهام یتونینم .یدار دوست منو فقط تو_

 !ینکن

 :دیکش عربده

 ...شو خفـــــه...شو خفـــه_

 :گفتم و دمیخند مستانه

 نه؟ تلخه ،اریخ ته مثل قتیحق زمیعز آره_

 :گفتم وارزمزمه...زد شیموها به یچنگ
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 حسرتم تو دیبا...یدار عمر تا...یکن فراموشم یتونینم چوقتیه...یکنیم فکر من به فقط...یکنیم نگاه من به فقط_

 !یبسوز

 دستانش و آمد سمتم.بود دهیکش ته باره کی به جرأتم تمام انگار.رفتم عقب به قدم کی دهیترس...برد ورشی سمتم به

 .خورد گره امنهیس یتو نفس...گذاشت لبم یرو محکم را لبش.کرد حلقه کمرم دور را

 به...مشترک درد کی با...خاص خشونت کی با.دادیم فشار و بود گذاشته لبم یرو را لبش فقط...کردینم یکار چیه

 یدست.زدیم برق چشمانش.برداشت را لبانش که دادنم جان حال در شیآت کوره یتو کردم احساس...زد چنگ کمرم

 .بودم شده مسخ ییگو.دیکش امهپراکند یموها به

 :زد لب

 چون ،یبچش و یخوشبخت یواقع یمعن یتونینم چوقتیه...ینیبیم منو بزنه لبخند بهت ریسم که موقع هر_

 !ستمین من یول! یگردیم من دنبال ریسم بغل تو...منه دنبال چشمت شهیهم

 :گفت یآرام یصدا با و کرد نوازش را امگونه

 .جانانم جان یبکش یتونینم نفسم من، بدون تو سهله که یزندگ_

 :دیخند و شد بدجنس...زدم چنگ شیبازو به

 !زمیعز_

 .شد دور سرعت با و شد نشیماش سوار.رفت نشیماش سمت به و کرد میرها آشغال کهیت کی مثل سپش

 .زد خی زمستان یسرما از تنم و سوخت اشک یگرم از امگونه.بود تاراج بهرو توانم تمام.افتادم نیزم یرو جا همان

 ...من یبرا بود حرام یرعلیام بدون دنیکش نفس...گفتیم راست

 :گفتم بار چند لب ریز.شدم کلبه وارد لرزان یپاها و دست با

 ...یرعلیام...یرعلیام...یرعلیام...یرعلیام...یرعلیام...یرعلیام_

 !ختیریم فرو دلم نامش زدن صدا بار هر با.دیجوش اشکم چشمه

 .دیایب که بودم ریسم منتظر و گذاشتم چمدان یتو را میهالباس زدهغم

 .آمد نشیماش یصدا بعد ساعت مین

 یافهیق دنید با امّا.برگشتم و کرد هم یتو را میهااخم.شد باز شدت به در که شدم بلند میجا از و کردم یپوف

 .کرد دنیتپ به شروع تند تند قلبم و دیماس دهانم یتو حرف ریسم وحشتناک

 :گفتم پته_تته با ناخودآگاه و رفتم عقب به قدم دو...آمد سمتم به قدم دو
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 ...من کردم جمع لباسارو_

 .دادم قورت را حرفم خورد صورتم به که یمحکم یلیس با

 :دیکش عربده.وارید به دتمیکوب و گرفت را بافتم قهی هاوانهید مانند.شد کج صورتم

 .کثافت کنمیم آدمت_

 یلیس...سوخت صورتم راست سمت...زد یلیس...سوخت صورتم چپ سمت...زد یلیس.زدم غیج و دیکش میهاسیگ

 ....زد یلیس...زد یلیس...زد

 .زدم زار من و دیکوب دهانم یتو مشت با

 :دیکشیم داد خونش رنگ به صورت آن با مدام او و بودم مُردن حال در شیهالگد و مشت ریز.شد چه دمینفهم اصالً

 وون؟یح یشد زنم پول بخاطر ؟یدیم یباز منو گهید حاال_

 یدرست حال و بکشم نفس درست توانستمینم.شد جدا من از و دیکش یقیعم نفس.زد صورتم به یمحکم مشت

 .کردمیم جستجو چشمانم یجلو را مرگ.نداشتم

 ...دیفهم باالخره پس

 :دیغر.کردم یزیر یناله و شدم جمع خودم یتو درد و ترس از

 !شو خفه_

 :دیکش داد رفتیم کلبه از رونیب که یحال در و زد چنگ را کتش

 ...عشقمو که بگو و خر منِ_

 ...شد بسته کلبه در...خورد را حرفش

 !آمدینم در میصدا من و سوختیم شیهالگد و مشت یجا.دمیچیپ خودم یتو درد از

 .گرفتم را دیرس ذهنم به که یاشماره نیاول... چرا دانمینم...رساندم امیگوش به را خودم کشان_کشان و زدم هق

 .داد تماس رد دوباره...زدم زنگ دوباره...گرفت امهیگر.داد تماس رد نخورده اول بوق

 :دیچیپ یگوش یتو نشیخشمگ یحدود تا و گرفته یصدا که گرفتم را اششماره دوباره یدیام نا با

 جونم؟ از یخوایم یچ_

 :دمینال و زدم هق
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 ...تروخدا...نجایا ایب تروخدا یرعلیام_

 .دادم جان و افتاد دستم از یگوش و

 

 *سمیر*
 یخندیم اشکام به و یسوزونیم و عاشق منِ دل”

 یبند پا عشقت به که کردمیم فک ساده منه چرا

 یبندیم چشم من تورو ندمیم چشمامو کارات رو

 رهیگ یک شیپ دلت مگه بگو

 یریمیم یک واسه بگو

 یریگیم یدار و یچ انتقام تو من از بگو

 یریگیم فاصله یدار عشقم و من از تو که شدهیچ

 گهید یکی عشق گهید روز هی و یمن عشق روز هی که تو آخه

 “دهیم کاراتو تقاص خودش یروز هی دید اشکامو خدا

 یکار هر...دمیکوب فرمان یرو محکم .رمیبم داشتم دوست خواست،یم مرگ دلم.بود گرفته را وجودم سر تا سر خشم

 .شدینم کم خشمم از یاذره کردمیم

 ...راندم یاصل ی جاده به سرعت با

 !کندینم هیگر که مرد اما...کنم هیگر داشتم دوست

 .ردیمیم و شودیم خراب هوکی مرد.دیکنیم دود را شیهادرد مرد

 .شیریس یمنش گفتمیم او به که یکس همان...دایل...دمید اشخانه یجلو را خودم کردم خاموش را نیماش یوقت

 آمدم؟ نجایا به چرا شد، چه دمینفهم

 :زد میصدا شده مات او و کردم بغلش و سمتش بردم هجوم کرد باز را در او و زدم را زنگ یوقت فقط

 ؟یخوب ریسم_
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 .دادم قورت را بغضم و گرفتم خان خفه اما "رمیمیم دارم ستمین خوب اصال نه" میبگو و بزنم زار داشتم دوست

 .نمیبنش کرد کمکم و گرفت را دستم...نگفت زیچ چیه بدتر؟ نیا از درد و نداشت دوست مرا جانا

 ...یستین خوب اصالً کنم فکر ،ارمیب قهوه هی تواسه رمیم االن_

 :گفتم عاجزانه و گرفتم را دستش.شد بلند

 ...نرو_

 .دادم فشار محکم را دستش.نشست کنارم

 من؟ به یگینم، شدهیچ_

 :نبود خوش حالم

 !ستین خوب حالم_

 مرا او امّا.آوردمیم بهانه خودم یبرا خر منِ و دادینم انجام جانا چوقتیه که یکار.کرد نوازش محبت با را دستم

 !بود کرده ازدواج من با پول بخاطر او! نداشت دوست

 شده؟ دعوات جانا با_

 :شدینم یخال بود کرده خوش جا امنهیس یتو که یغم و درد یآه یچیه با.دمیکش آه

 .ستمین یوه.گ یچیه کنمیم حس.خوردم نارو یبدجور_

 ؟یدار دوسش که یآدم از_

 :هیگر ریز بزنم خواستمیم

 ...مادرم از...دارم دوسش که یآدم از_

 که امیاون.کنهیم انتیخ بهت ییجا هی تمیزندگ آدم نیترکینزد ٰ  یحت.کرد اعتماد یکس به شهینم چوقتیه_

 !بزنه رو ضربه تا فرصته منتظر مونده خوب

 .شدم ریش خاک و خرد.نمونده زدن ضربه یبرا ییجا گهید_

 !یبشناس تویزندگ آدم تا الزمه شدنا خرد نیا ییوقتا هی_

 نه؟یبینم دادنتو جون اون و یدیم جون شواسه که یاون ٰ  یحت_

 !اون ٰ  یحت_
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 ؟یریمیم اون بدونِ که_

 ...تیزندگ به یبرگرد و یبش زنده دوباره تا براش یریبم الزمه وقتا یبعض_

 ...یریمیم دوباره...یشینم زنده_

 .یزندگ به یبرگرد تا شو زنده و ریبم انقدر_

 !ستین یشدن_

 زد لب و شد رهیخ چشمانم به

 !یریبگ کمک یکی از یتونیم! هیشدن یبخوا اگه_

 :گفتم یفیضع یصدا با لب ریز.داد رد مغزم و دیکش ریت قلبم

 ؟یدار دوست منو تو_

 .کردم نگاهش منتظر...شد گرد چشمانش

 ...رو جانا تو ،خب امّا دمت،ید که یاول روز همون از ،دارم دوستت که معلومه_

 :گفتم خشم با و کردم قطع را حرفش

 پولم؟ بخاطر_

 :کرد یاخم

 !نه که معلومه_

 خشمم خواستمیم انگار...کرد میهمراه بعد یول شد شوکه اولش.کردم لبانش همانیم را لبانم و سمتش بردم ورشی

 ...کنم کم را

 .دمیکش بو را تنش و دمیبوس را گردنش و آوردم نیپائ را لبم

 ....کردم شکار را شیهالب دوباره و لباسش پیز سمت رفت دستم خشونت با

 

 *جانا*
 جواب و کنم باز چشم نداشتم رمق امّا...دمیشنیم را گفتنش جانا _جانا یصدا...خورد امیشانیپ یرو یسرد یدست

 .بدهم
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 :شد حلقه دورم یگرم دستان و کردم سقوط یگرم زیچ یرو

 .المذهب نکن وونمید دِ کن، باز تویکوفت یچشما اون جانا_

 نشناخت؟ را گرم یهادست لمس نیاو  نگران یصدا نیا آشنا، عطر نیا صاحب شدیم مگر

 !امیخبریب یایدن یتو رفتم دوباره.نشد اما ،کنم باز چشم داشتم دوست وجود تمام با

 و زدیم یقرمز به چشمانش یدیسف .شدم روبهرو یمشک چشم جفت کی با کردم باز را سوزناکم یهاچشم یوقت

 .بدتر خودش و بود شانیپر شیموها

 :گفت یادورگه یصدا با.کرد نگاهم و گرفت را دستم و سمتم برداشت زیخ د،ید را امشده باز چشمان تا

 جانا؟ اومده روزت به هچ_

 :کردم بغض بود افتاده که یاتفاقات یآور ادی با

 !نپرس_

 :دیپرس خشم با

 نه؟ آورده سرت بالرو نیا ریسم_

 :دیغر تیعصبان با و شد بلند شیجا از

 !یشبوکسه سهیک تو کرده فکر کهیمرت...دستش کف ذارمیم حسابشو...کنمیم آدمش_

 :گفتم یفیضع یصدا با و گرفتم را دستش مچ یبدبخت با و آمدم باال یکم

 ...نرو_

 ؟یبدبخت انقدر هان؟ ،کنه بلند روت دست یبذار و یباش ساکت یخوایم یک تا_

 :دمینال

 .داشت حق_

 :دیکش داد تیعصبان با

 ؟یحق چه دِ_

 :کردم بغض
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 و دیفهم! نبوده کار در یداشتن دوست دیفهم! دروغه زیچ همه دیفهم! کردم ازدواج باهاش پول بخاطر من دیفهم_

 !بود شده نابود باوراش تمام هیثان کی عرض در یوقت بکنه تونستینم یکار! زد کتکم

 

 *سمیر*
 و برگشتم آسوده الیخ با و دادم امشده خشک بدن به یقوس و کش.دمیپر خواب از ،خورد چشمانم به که ینور با

 دورش به شده دهیچیپ یملحفه و لخت یهاسرشانه با دایل دنید با که بکشم آغوش در را جانا تن تا بردم دست

 .زدم خی و گرفت رنگ چشمانم یجلو شبید اتفاقات تمام

 :کردم زمزمه یسوال پر و گنگ حالت و رتیح با

 کردم؟ کاریچ من_

 :گفتم بلند و شدم زیخ مین تخت یرو

 دا؟یل_

 :دمیکش داد قبل از بلندتر یصدا با که خورد یتکان

 دا؟یل_

 بودم؟ کرده چه احمق منِ.رفت فرو چشمانم یتو و شد خار گرمش لبخند.دیپر خواب از دایل ،دادم یصدا با

 ...بودم کرده انتیخ احمق منِ د؟یفهمیم جانا اگر

 .چرخدیم سرم دور اتاق کردم احساس

 :دمیکش عربده و دادم کف از طاقت

 بکشه؟ نجایا به کار یگذاشت چرا، دارم دوسشدونستی ، میدارم زن یدونستیم یلعنت توئه_

 :دیغر که دوختم لختش تن به را نگاهم نفرت با.بود یدلخور و رنجش از پر نگاهش...دیپر شیجا از

 چرا ،خوادینم رو تو زنت من زیعز! ریسم یاساده چقدر تو بابا بده؟ آدم شدم من االن یکرد حالتو و عشق ؟هیچ_

 ...یبفهم یخواینم

 صورتش یجلو دواریتهد را اماشاره انگشت.دیماس دهانش یتو حرف و شد کج سرش خورد، اشگونه به که یلیس با

 :دادم تکان
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 !شمتکیم.ذارمینم اتزنده بشه خبر با ماجرا از یاگهید کس هر ای زنم اگه_

 ...کرد نگاهم ترس با و رفت عقب یکم

 

 *جانا*
 .متحرک یمرده بودم شده من و بود مات یرعلیام.دادم قورت را دهانم آب و دمیکش صورتم یرو را دستانم

 :گفت یفیضع یصدا با و شد درهم شیهااخم سپش.کرد نگاهم واج و هاج و داد خودش به یتکان

 !بوده دروغ اولش از زیچ همه که دیفهم! یندار دوسش تو که دیفهم...دیفهم باالخره پس_

 :دمیگز لب

 !کشهینم دست من از چوقتیه اون_

 !کنهیم غلط_

 :گفت لب ریز و دیکش گردنش پشت به یدست کالفه.میخورد جا اشیبرزخ و قاطع لحن و حرف از جفتمان

 یحق چه به.نخوره بدنت و تن به دستش گهید تا زدمیم کتکش ریس دل هی...نبود ریسم کاش! نبود برادرم کاش_

 کنه؟یم بلند روت دست

 :دمیپرس و نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 ؟یندار زن به دستِ تو یعنی_

 :داد جواب و دیدزد را نگاهش

 .نه_

 :زدم پوزخند

 .یریمُش یآقا خوردم یدهن تو ازت بار دو لیاوا اون ادمهی_

 :گفت یعصب

 !بودم نشده خرت هنوز ،کردیم فرق موقع اون_

 شدن؟ خر گفتیم شدن عاشق به
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 ...سهله که کتک بشه رد پل از که خرت! ریسم مثل یکی توئم نداره موضوع اصل به یفرق_

 یصدا با.دمیلرز خود به و شد پخش صورتم یتو داغش یهانفس.گرفت را لباسم قهی تیعصبان با و آمد سمتم به

 :گفت یبلند

 !ریسم نه امیرعلیام من.جانا یکن سهیمقا ریسم با و من یندار حق_

 :دیغر اششده دیکل یها دندن یال از

 ...!یرعلیام...کن تکرار خودت با خوب_

 :گفتم یمظلوم لحن با و ستمینگر قرمزش چشمان به

 ؟یکنیم بغلم_

 :دمیپرس یآرام یصدا با.دیدزد را نگاهش و دیکش یقیعم نفس.زد یبرق چشمانش

 کاکتوسم؟ من_

 :گفت متعجب

 !نه_

 ؟یکنینم بغلم چرا پس_

 :کرد زمزمه

 !ترسمیم یبدجور ،دوشم یرو یبار شده که گناه نیا ینیسنگ از...ترسمیم عشق نیا از...جانا ترسمیم چون_

 :شدم اشرهیخ امیاشک چشمان با و آورد هجوم میگلو به بغض

 ؟یشد خرم نکهیا از یمپنیپش ؟یشد عاشقم نکهیا از یمونیپش_

 "!یمن یزندگ اتفاق نیبهتر تو باشم؟ مانیپش چرا نه" دیبگو کردم دعا دل در

 :دیچیپ گوشم یتو مرگ صناقو مانند شیصدا

 که دور یجا هی برم کنم گِز راحت الیخ با و پات جلو بندازم بِکنم دلمو دارم دوست! مونمیپش سگ مثل...یلیخ_

 !نباشه چکسیه

 من.بود کرده مشت شیپاها یرو را دستانش و بود دوخته پتو یها گل به را نگاهش او اما.کردم نگاهش رنجش با

 گفت؟یم اشیمانیپش از مدام یوقت بودم اشیزندگ یکجا

 !بود خورده بر یبدجور غرورم به
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 :گفتم قاطع و یجد.میایب خودم به کردم یسع و دمیکش صورتم به یدست

 هی تو...وجدانت عذاب از شدم خسته گهید...نباش نجایا...تهران برو! دره جهنم نیا از رونیب برو یمونیپش که حاال_

 .یرعلیام ییترسو

 .شد رهیخ چشمانم به و آورد باال را سرش

 و کردم کشینزد را خودم عیسر.دیکش ته امیانرژ تمام و آمد درد به قلبم...زدم خی اشکش از نمدار چشمان دنید با

 :زدم لب لرزان.گذاشتم اشمردانه و پهن ی شانه یرو را دستم

 ....دلم فقط ،نداشتم یمنظور من ی؟شد ناراحت من یحرفا از شده؟ یچ یرعلیام_

 به.بست را نمدارش چشمان او و دمیکش پلکش یرو یرا لرزانم انگشت.کرد قطع را حرفم و گفت یکشدار "ــشیه"

 :گفت که شدم رهیخ لبانش

 ناموس به خوامینم فقط...جانا ستمین ترسو من.ترکم تو نه شتریب من نه میکشیم عذاب عشق نیا از میدار دو هر_

 ! بفهم منو کمهی! بفهم تروخدا ؟یفهمیم بزنم دست برادرم

 .انداختم نیپائ را سرم و کردم لوه.دید لبانش یرو را امرهیخ نگاه و کرد باز را چشمانش

 :کنم نگاهش کرد وادارم و گرفت را امچانه

 روح...یداد یمعن من یزندگ به تو.کنم خفه و وجدانم عذاب تا مونمیپش گمیم! ستمین مونیپش من جانا_

 عقب برگردم بارم صد من ؟!نه ای دمیکشیم نفس ؟!نه ای کردمیم یزندگ تو از قبل دونمینم اصالً...یداد نفس...یداد

 .جانا کنمیم انتخابت باز...شمیم عاشقت باز

 نکرده اشتجربه حاال تا که ناب و خوب یهاحس از شدم پر.شدم آرام و کرد خاموشم.آتش یرو بود یآب شیهاحرف

 .بودم

 ...گفتندینم دروغ چشمانش

 :دمینال نفهم زبان یها بچه مانند اما

 .پس کن بغلم_

 :کرد زمزمه و کرد باز هم از را دستانش! ستیمصنوع اشخنده کردم حس من اما...دیخند صدایب

 .جانانم جان نجایا ایب_

 .کردم حلقه دورم را دستانش او و آغوشش یتو کردم پرت را خودم ذوق با

 .دادم قورت را دهانم آب .بود معلوم کاپشنم ریز از ٰ  یحت بدنش حرارت... گذاشتم اشنهیس یرو را سرم
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 :گفتم یلرزان یصدا با و شد رو و ریز دلم.کاشت میموها یرو یزیر یبوسه

 .دارم دوستت یلیخ_

 :دینال یاگرفته یصدا با و شد ترتنگ دستانش حصار

 چقدر؟ مثالً_

 :دمیپرس نگران

 خوبه؟ حالت_

 :دادم جواب و دمیکش یآه .کرد بغلم ترسفت و نداد اجازه که بکشم رونیب را خودم آغوشش از خواستم.نداد جواب

 !کنمیم تعجب دارم بهت که یادیز عشق از خودمم که ادیز اونقدر_

 .دیکش نفس فقط و نگفت یزیچ

 :گفتم طنتیش با

 م؟یبخواب_

 را خودم.نیزم فتدیب تخت از بود کینزد و شد بلند شیجا از عیسر و تند.کرد رها مرا و شد دور من از زدهوحشت

 :گفت یمرتعش یصدا با.کنمیم تشیاذ نگونهیا که کردم لعنت

 .برم...دیبا من جانا_

 :گفتم بغض و ترس با.دمیپر نیپائ تخت از و شد گشاد چشمانم

 ؟یبر یکن ول تنها نجایا منو یخوایم_

 و گرفت نفسم.آمد ریسم یلعنت نیماش یصدا قشیعم نفس یصدا با همزمان. دیکش یقیعم نفس کالفه و ستادیا

 :دیغر و کرد یاقروچه دندان یرعلیام

 .اومد ریسم آقا_

 :گفتم ناخودآگاه و دلم به زد چنگ استرس و ترس

 .شو میقا_

 :گفت نفرت با

 !متنفرم خودم از_
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 یرعلیام و کردم باز را تراس در عیسر .گرفت شدت استرسم و شدم خفه در یصدا با اما "هم من" میبگو خواستم

 .شد تراس وارد

 من و رفت یرعلیام...بستم را تراس در بغض با و دمیگز لب...بود حرف از پر نگاهش...دوخت من به را نگاهش آخر در

 .کردم پرت تخت یرو را خودم

 .دادم قورت را دهانم آب.دمیشنیم را ریسم یهاقدم تند یصدا

 !شد باز اتاق رد

 .نمیبب را صورتش برنگشتم ٰ  یحت

 :ختیر بهم را افکارم تمام زشیت و تند یصدا اما ،کند التماسم و دیایب باز که...بودم مانشیپش یصدا منتظر

 !االی...کن جمع تویکوفت یلباسا اون زود_

 :دیکش ادیفر ،خورمینم تکان دید یوقت.پوشاند بهت را صورتم

 .خانم جانا بدم نشون بهت و یزندگ یواقع یمعن تا یمبر کن جمع ؟یکر ستم؟ین تو با مگه_

 .دمیترس واقعاً ر،یسم نیا از...دمیلرز شیهاحرف از...دمیلرز ترس از

*** 

 :گفت ترس با مادرجون.خوابمان اتاق کرد پرتم و گرفت را میبازو محکم

 شده؟ دعوات جانا با ر؟یسم شدهیچ_

 :دیغر خشم از پر ریسم و

 .بشه زنم ادیب تا یداد پول جانا به دونمینم نکن فکر! هه ،مظلومت لحن اون قربون شده؟یچ یدونینم تو یعنی_

 .من مثل درست بود، زدهبهت...کرد مکث مادرجون

 :گفت پته_تته با

 نیهم یبرا یداشت دوست یلیخ رو جانا تو چون خواستمیم صالحتو و ریخ من...من...جان ریسم یگیم یدار یچ_

 ...منم

 :مادرجون حرف وسط دیپر تیعصبان با ریسم

 .دارم کار خوشگلم زن با فعالً ، منبعد یبرا باشه شما حساب_
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 "من" نترس گفتینم مگر دهد؟ نجات دم و شاخ به غول نیا دست از را من دیایب تا بود کجا یرعلیام...دمیلرز

  بود؟ کجا پس! هستم

 :زد هق هیگر با مادرجون

 ...به بده گوش مادر جان ریسم_

 :دیکش داد و دیکوب را در ریسم

 ...بعداً_

 .کردم حس را بدنم یموها شدن خیس من و شد کمینزد.شدم جمع خودم یتو ترس با و دمیشن را در قفل یصدا

 :زد یپوزخند

 وقاحت با هنوزم که ادیب روت به تف...یبود شده زنم پول بخاطر اما! یدار دوستم کردمیم فکر باش و احمق منِ_

 ...بودم شده آب خجالت از بودم جات من! چشمام تو یزنیم زل تمام

 :دیکش داد او و زد قل امگونه یرو یاشک قطره

 نه؟ بود نیا اتیسرد یهمه لیدل ؟ینداشت دوستم نه؟ بود پول بخاطر همش پس_

 هم دیشا...دیبریم را سرم شکیب آنوقت؟ کردیم چه بودم برادرش عاشق دیفهمیم اگر.پوشاندم دستانم با را صورتم

 ...بدتر

 :گفت سرد و خشک

  کارت؟ یپ یریم دمیم طالقت منم یغیتیم پوالمو یکرد فکر.بدم طالقت بخوام که باش الیخ نیهم به_

 :زد یپوزخند

 جانا یریم یریم نجایا از کفنم با خونه، نیا تو یگذاشت پا عروس لباس با...ستین هایراحت نیا به... جونم نه_

 .خانوم

 ...دیلرز تنم

 ...دیلرز دلم

 ...دیلرز قلبم

 ...دیکوب نبضم

 ...شد سرد بدنم
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 .گرفت را جانم وحشت .رونیب کرد پرتش پنجره از چشمانم یجلو و دیکش رونیب فمیک از را امیگوش خشونت با

 :دیغر

 به...میندار زهرمار و کوفت و یگوش...یبنداز رونیب اتاقم از پاتو یندار حق! یندار رفتن رونیب حق بعد به نیا از_

 ...خوشگلم زن یاومد خوش دتیجد یزندگ

 .بسوزد حالم به دلش بلکه ریسم به زدم زل امیاشک چشمان با و شدند شل میپاها و دست

 به و گرفت را نگاهش یرحمیب با و داد فشار را گردنش دستانش.دیکش یقیعم نفس و بست را سرخش چشمان

 :زدم هق.رفت در یسو

 ...ریسم_

 :بود گرفته شیصدا

 !مُرد ریسم_

 :دیپرس نیغمگ یلحن با...سمتم برگشت و کرد یمکث

 بود؟ یالک بهم، یگفتیم که ییهادارم دوستت اون تمام...یزیچ هی فقط_

 :بود تلخ پوزخندش...انداختم نیپائ را سرمآ و دمیگز لب

 .دمیفهم_

 .در قفل یصدا بعد هیثان چند و دیکوبهم  به را در

 لعنت بدم بخت به و ختمیر اشک صورت یپهنا به و کردم پنهان بالشت یتو را سرم و انداخت تخت یرو را خودم

 .برد خوابم یکِ دمینفهم که زدم زار آنقدر .کردم قهر هم خدا با یحت...فرستادم

 و سوختیم ادیز خواب از چشمانم...رفتم در سمت به و دمیپر جا از خورد گوشم به که ییها دادیب و داد یصدا با

 .بود شده کرخت تنم

 جان انگار شیصدا دنیشن با.ردکیم دعوا ریسم با داشت انگار ،آمدیم یرعلیام یصدا...چسباندم در به را گوشم

 .است کرده یزندان مرا ریسم بود دهیفهم یرعلیام حتماً.گرفتم یاتازه

 تخت یرو بغض با...بود ریسم نیماش...پنجره سمت دمیدوئ...آمد نیماش یصدا بعد و شد قطع ها دادیب و داد یصدا

 خوابم اتاق وارد دست به ینیس مادرجون که کردم نگاه در به شوکه...دیرس گوشم به در قفل یصدا که نشستم

  بود؟ کجا یرعلیام پس...رفتم وا...شد

 .اورمیب در بار یخوشحال از بود کینزد مادرجون، پشت یرعلیام دنید با امّا
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 :گفتم ینگران با ،لبانش گوشه شده یجار خون دنید اب

 شده؟یچ لبت گوشه_

 :دوخت من به را اشنهیک از پر نگاه مادرجون

 !یکی تو بخاطره_

 من؟_

 :گفت و دیخند میرو به مهربان و خسته یرعلیام

 !نشده یزیچ_

 :گفت زیت و تند و دیچرخ یرعلیام طرف به مادرجون

 چه تو به، آخه کنه یزندون جانارو دهیکش عشقش رمیسم...رهیسم زن...نکن دخالت گفتم بار چند نشده؟ یزیچ_

 خوب! تو هم خورد کتک اون هم! دیکرد ثابتهم  به و تونیبرادر و دیگذاشت پا ریز هاروحرمت تمام آخرشم آخه؟

 شد؟

 :کرد یاخم یعصب یرعلیام...ماندم مبهوت و مات

 مگه ؟بکنه خواست دلش یغلط هر دینبا زنشه چون کنه؟ یزندون رو جانا دیبا بکشه عشقش کهیمرت که یچ یعنی_

 اشه؟برده جانا

 :دیتوپ خشم با مادرجون

 که پوله بخاطر بفهمه که بدتر اون از نداره؟ دوسش زنش بفهمه مرد هی واسه سخته چقدر یدونیم! داره حق آره_

 .شده زنش

 :دیکش داد و دیخند تمسخر با یرعلیام

 !یگرفت سفته و چک ازش ؟یداد شنهادیپ جانا به ینبود تو نه؟ مگه، یگذاشت سفرشون تو تو که هینون نمیا_

 :گفت و نداختین تا و تک از را خودش مادرجون

 .بود کرده ردش ال،یخیب که هم جانا و شدیم هالک جانا عشق از داشت امبچه ؟!خب کردمیم کاریچ_

 :گفت نفرت و نهیک با یرعلیام

 بارنیا! که ینیبیم یول! زور با شده ٰ  یحت ارهیب دست به دیبا رو دهیکش عشثش که و یهرچ ریسم آقا گهید آره_

 !یخاک جاده زده
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 ؟یکن یخال پشتشو یخوایم یکن تیحما ازش که نیا یجا به برادرته یسالمت نا! دیکنیم ینجوریا چرا شما بابا_

 !ذارمینم من د؟یاریب سرش خوادیم دلتون ییبال هر که دیآورد ریگ میتی دختررو! برادرمه که برادرمه_

 .کردم بغض من و سکوت مادرجون

 :گفت نفرت با مادرجون و شد خارج اتاق از یحرف چیه بدون یرعلیام

 !کرد خراب ویچ همه یطورنیا که و وونیح غزاله اون کنه لعنت خدا_

 :گفت ختمیریم اشک صدایب که یمن به و سمتم برگشت

 !سرمون تو میزیبر یخاک چه نمیبب تا بخور غذاتو گرفتن آبغوره یجا به توئم_

 ...کرد قفل و بست را در

*** 

 

 *فصل نهم*

 .شدم رهیخ امچهره به و رفتم نهیآئ یجلو

 کدوم نبود معلوم و دمیند را ریسم هم بارکی ٰ  یحت.گذشتیم اتاق نیا در شدنم یزندان و شدن دیتبع از هفته دو

 که یرعلیام دنید به بودم دلخوش.رمینم یگشنگ از تا دادیم دستم به ییغذا و آمدیم مادرجون فقط! ستیگور

 .شدیم اتاق وارد تراس از یمکیقا

 ...خورد تراس در به یاتقه

 .رفتم تراس سمت به و کردم رها زیم یرو را شانه ،خوشحال

 ...بود یرعلیام

 .دیکش یقیعم نفس و گردنم یتو کرد فرو را سرش...یرعلیام آغوش یتو شدم پرت گشودم که را تراس در

 شیها قرار و قول تمام یرو گذاشتیم پا و دادیم کف از طاقت شیفردا و نکند بغلم دادیم قول...بودم عاشقش من

 .داشتم دوست عطش نیا من و

 .کرد جدا را صورتش و دیکش یقیعم نفس که زدم یابوسه و گذاشتم اشزده خی یگونه یرو را لبم

 :زد لب و شد رهیخ چشمانم به
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 م؟یزندگ لیدل خوبه حالت_

 :گفتم و دمیخند یمصنوع

 ؟یچطور تو ،شدم بهتر دمید که رو تو_

 قورت را دهانش آب او و گرفت آتش امگونه...دیکش امگونه یرو را شستش انگشت...شدم ساک که بود یجور نگاهش

 :گفت یجد و داد

 ...بده حالت چقدر دونمیم...نگو دروغ من به_

 :دیکش امچانه یرو را دستش

 .میکرد دعوا و زدم حرف ریسم با یلیخ_

 .کنه میترم و اششکسته غرور من کردن یزندان با خوادیم اون...الیخیب_

 :دمیکش و گرفتم را دستش و دمیخند تلخ

 .مینیبش ایب_

 :گفت اخم با.نداد خودش به یتکان و ستادیا صاف

 ؟یدیپوش هیچ نیا_

 !گشاد کیتون کی کردم، نگاه لباسم به

 :دمیپرس متعجب

 چشه؟ مگه_

 :گفت تحکم با

 !یخوریم سرما ؟یبپوش گرم لباس هی اگه یریمیم_

 :کردم زمزمه...کردم قفل گردنش دور را دستانم و کردم کشینزد را خودم

 !کن گرمم و نجایا ایب هروز تو خب_

 :دیغر

 !جانا_

 :گفتم خودش مثل...کردیم فرار کردنم نگاه از
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 !یرعلیام_

 !برم دیبا من_

 یاشده زانیآو یلوچه و لب با...ستادمیا شیجلو و دمیدوئ...رفت تراس سمت به و کرد دور گردنش دور از را دستانم

 :گفتم

 .کن بوسم_

 :گفتم سرتق و نیزم دمیکوب را میپا ها بچه ماننده .کرد نگاهم گشاد یچشمان با و زدهرتیح

 ...تروخدا، یرعلیام کن بوسم_

 :گفت یفیضع یصدا با

 ...ما...جانا نه_

 :دمینال

 ...کن بوسم یرعلیام_

 که بروم تختم سمت به خواستم کرده بغض.بود خورده بر غرورم به یبدجور.کرد باز را تراس در و شد مشت دستش

 .امگونه یرو یرعلیام یهالب یناگهان هجوم و خورد وارید به شدت به کمرم و شد حلقه کمرم دور یدست ناگهان

 .بودم شده شوکه من و افتاد اتفاق هیثان دو ها نیا همه

 .کند لِه اشمردانه دستان انیم را کمیبار کمر داشت یسع دستانش با و دیبوس را امگونه سخت ،یرعلیام

 ....بود داغ آتش کوره مانند جفتمان تن...آمد بند جانیه همه نیا از نفسم

 :کرد زمزمه یا دورگه یصدا با و گذاشت امگونه یرو جا همان را لبش

 آه و سوختم لبش یسودا به عمر کی_

 ...شد رمضان ببوسم آورد لب که یروز

 :گفت وار پچ_پچ گوشم ریز و کرد خم را سرش و دوخت من به را خمارش چشمان

 برم؟ حاال دادم بوستم_

 داغ.دیکش یکشدار نفس و دیبوس را گوشم ریز.شد شتریب کمرم دور دستانش فشار.کرد سقوط قلبم کردم احساس

 .بود شده خشک دهانو آب و بودم کرده

 :زد قهقهه و دیفهم...نخورد نگاهش به نگاهم تا کردم پنهان اشنهیس انیم را سرم...بودم موت روبه خجالت از
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 ببوسمت؟ یکن مجبورم یخواستیم زور با به ینبود شیپ قهیدق چند دختر اون شما_

 :گفتم تلخ

 .رمیسم زنِ! زنم...ستمین دختر من_

 اتاق از کند نگاهم آنکه بدون و کرد میرها.دهم آزار را خودمان و میبگو را قیحقا تا داشتم مرض شتریب خودم انگار

 .شد خارج

 ...افتادم نیزم به و شد شل میپاها

 شد؟ینم خشک اشکم چشمه چرا...بود همراهم روز و شب که یاهیگر...هیگر...کردم هیگر

 "یلعنت"

 

 *سمیر*

 !نشود جانا ریدرگ ذهنم تا بودم کرده سرگرم میروبهرو یهاپرونده با را خودم

 .شود سرکوب را بغضم تا خوردم آب قُلُپ کی

 میسو به.دیچیپیم میپا و پر به ادیز ها روز نیا که دوختم دایل به را خشمم پر نگاه...شد باز اجازهیب در لحظه همان

 :گفت یبلند یصدا با و آمد

 !یندار یفرار راه...میبزن حرف باهم دیبا_

 :کردم اخم

 م؟یکرد یغلط چه شب اون بفهمن عالم و آدم همه یخوایم...نیپائ اریب صداتو س،یه_

 :شد رهیخ من به اشکش پر هاب چشم با

 !همبف بود، من یزندگ شب نیبهتر بش اون ؟یبزن حرف یتونیم راحت انقدر چطور_

 !بفهم توئم، کردم انتیخ بهش نکهیا از مونمیپش سگ مثل و دارم دوست و زنم من_

 ...کرد پرتاپ سمتم به یکاغذ فشیک داخل از و کرد نگاهم خشم با

 :دیغر

 !یریمش مهندس امحامله ازت من_
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 :شد اکو گوشم یتو شیصدا و دیچرخ سرم دور اتاق...افتاد هیگر به و دیترک بغضش...رفتم عقب به یقدم و زدم خی

 "!یریمش مهندس امحامله ازت من"-

 :گفتم مبهوت و مات و خوردم وارید به

 !یگیم دروغ_

 :گفت تیعصبان با

 ...نیبب مثبتو جواب و کن نگاه...کن نگاه و کاغذ ریبگ ایب...یلعنت بود کجا دروغم_

 .کردیم یکج دهان من بهرو مثبت جواب...برداشتم را کاغذ لرزان دستان با

 :گفتم دیترد با و دادم قورت را دهانم آب

 باشه؟ من مال معلوم کجا از_

 :شد ور حمله سمتم به و دیکش غیج

 ه؟یک مال یگیم یکرد حالتو و عشق که حاال کثافت شوخفه_

 هم هنوز یلعنت من...بفهمد جانا اگر...بفهمد جانا اگر...بود جانا کردمیم فکر که یزیچ تنها به...زدم میموها به یچنگ

 ...داشتم دوستش

 :کردم مشت را دستم

 !میکنیم سقطش_

 :دادم ادامه من.رفت عقب به یقدم زدهرتیح و شد مات

 تو و میندازیم رو بچه...جانا مخصوصاً ببره، ییبو دینبا چکسیه اما...نیماش... خونه...پول...دمیم بهت یبخوا یهرچ_

 ...رفته یخان نه و اومده یخان نه...خودم یس منم و خودت کار یپِ یریم

 :گفت بغض باو  افتاد نفس_نفس به و شد گرد چشمانش

 !کنمینم کارونیا رممیبم...نداره امکان_

 :گفتم یعصب.کرد میجِر و دیچیپ گوشم یتو مرگ صناقو ماننده شیصدا

 یلیخ یکنیم فکر .یکن یزندگ یخوایم یچجور پدر بدون یبچه هی با نمیبب برو...سالمت به برو! خوب لیخ_

 .کن قبول و شنهادمیپ ایب و نکن لج آسونه؟

 :زد یپوزخند
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 حرف هست خودتم یبچه قضا از که بچه هی مرگ بهراجع راحت که یباش فیکث و رحمیب انقدر یتونیم چطور_

 ؟یشناسیم رو خدا تو ؟یبزن

 :گفتم تند

 ! تیمحرم بدون اونم، یداشت رابطه دار زن مرد هی با که یشناسیم رو خدا تو حتماً! شو خفه_

 !شهینم شیحال زایچ نیا نفهم زبون! گهید دلِ_

 :داد ادامه و گرفت فرا را صورتش کل شخندین

 !یبر در کارت ریز از یتونینم ها،یراحت نیا به.گفتم پدرت به رو یچ همه من امّا ریسم شدم اتشرمنده_

 .بود نوه عاشق که یکس...یبدخت نیا و بود دهیفهم آقاجون! دمیدیم شده تمام را زیچ همه...دمیلرز خودم به

 :گفتم دستپاچه .شد اتاق وارد آقاجون و شد باز در لحظه همان که رمیبگ را اشقهی خواستم و بردم ورشی سمتش به

 ...آقاجون_

 :گفت تحکم با آقاجون

 ..ریسم شوساکت_

 ...یکهیزن...کردم نگاهش نفرت با...هیگر ریز زد دایل

 :کرد نگاه دایل به محبت با آقاجون

 !کنمیم درستش خودم نشه درستم .شهیم درست زیچ همه دخترم نکن هیگر_

 :شدمیم آب خجالت از داشتم که دوخت یمن به را سرزنشش پر نگاه سپس و

 ر؟یسم نه مگه گه،ید نهیشیم لرزشم یپا خورهیم خربزه یهرک_

 :گفت نیخشمگ آقاجون که انداختم نیپائ را سرم

 خونمونه دوم عروس...خونمون شیاریم بعدشم، یکنیم عقدش یبریم یریگیم رو دختره دست یریم_

 ...داره شکمش تو امونوه...باالخره

 :کردم اعتراض

 ...آقاجون اامّ_

 ؟یبش محروم ارث از یندار دوست که تو! یکردیم هم رو زایچ نیا فکر دیبا یبود باهاش که موقع اون...شو ساکت_
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 چه؟ بفهمد جانا اگر...دمیلرز خود به

 

 *جانا*
 نیماش دنید با اما...پنجره یجلو دمیپر ذوق با باشد یرعلیام نکهیا فکر از.آمد نیماش یصدا که بود صبح سه ساعت

 .کرد خوش جا میابروها انیم یاخم و شد قطع نفسم ریسم

 با داشت ریسم که زدم زل زن به متعجب و شد گرد چشمانم.شد ادهیپ نیماش از یزن همراه به ریسم و شد باز در

 .دادیم تکان سر هیگر با هم او و کردیم اشیحال را یزیچ خشم

 که زن نیا! شدمیم خفه داشتم یکنجکاو زور از...رفتند در سمت به و برداشت نشیماش از یچمدان ریسم سپس

 بود؟

 .بردینم خوابم...دمیکش یپوف حوصله یب

 .کردمیم سر اتاق یتو هابدبخت مثل دیبا من و بود لیتحو سال روز فردا

 ...شد باز اتاق در بعد ساعت مین

 یرو را دستم و زد را چشمم شد، روشن که چراغ.شدم مچاله خودم یتو و داشت برم ترس ریسم کلیه دنید با

 .گذاشتم صورتم

 ...دیکش و گرفت را دستم و آمد سمتم به ریسم

 :گفتم و شدم رهیخ صورتش یتو ترس با.شم بلند میجا از کرد وادارم

 ر؟یسم شدهیچ_

 ؟یندار دوست منو واقعا تو_

 :گفتم و سوخت اشغمزده لحن یبرا دلم

 !ندارم_

 :گفت خنده با و کرد بغلم.شدم رهیخ حرکاتش به متعجب و دیخند مستانه

 یدار دوست و یک تو پس! یندار دوستم تو یول...دارم دوست رو تو من ندارم، دوسش من داره دوست منو اون اما_

 ؟یلعنت
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 :شد رهیخ لبانم به و کرد یا سکسک

 توئم ینجوریا! هیزندگ خیم بچه گهیم مادرجون.یبش خودم مال تو ابد تا که کنم اتحامله خوامیم من اما_

 !یباش باهام یمجبور

 .است خورده مشروب دمیفهم من و دیخند دوباره.گرفت را وجودم تمام وحشت

 :دمینال هیگر با

 ...ریسم تروقرآن...تروخدا نه_

 :کرد یگرید یسکسکه

 خوشگلم؟ زن یندار دوست، چرا_

 وارید به را خودم هیگر با...بود گرفته را جانم وحشت و ترس.شد رهنشیپ یهادکمه کردن باز مشغول و زد یاقهقهه

 .نداشتم یفرار راه...چسباندم

 :دمیکش غیج.گفت یکشدار جــون و شد کمینزد درآورد، را رهنشیپ

 ...خــدا کنه کمکم یکی ،کـمــک_

 :دیخند دوباره.کرد امخفه و گرفت دهانم یجلو را دستش

 ؟یخوایم کمک یک از شوهرتم من احمق_

 ...ادیز ترس از شدمیم خفه داشتم.کنم دور را خودم شیپاها و دست ریز از کردم تقال

 :دیکش گردنم یرو لذت با را زبانش

 !گرسنمه یلیخ ؟یکرد غیدر ازم خودتو که وقته چند...بَه بَه گهید منه یجانا...جون_

 برداشته دهانم یرو از که دستش.تخت سمت به داد هولم و گرفت گوشم از یگاز...ختندیر امگونه یرو میهااشک

 .زدم صدا را خدا دل ته از و زدم چنگ را یتخت رو و کردم هق_هق شد

 برداشتم را گلدان کردم سوءاستفاده غفلتش از.شد شلوارش آوردن در مشغول و دیخند...باشد ریسم او انگار نه انگار

 ...شد چه دمینفهم و

 فرط از چشمانم.بود شده دهیکوب سرش بر هم گلدان و بود افتاده دراز به دراز ریسم که آمدم خودم به یوقت فقط

 بودم؟ کرده یغلط چه.زدم نفس_نفس و شد گشاد ترس
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 چشمانم و افتادم پس اشیخون سر دنید با.رفتم ریسم طرف به لرزان یها قدم با و دادم قورت گره با را دهانم آب

 چه؟ باشد مُرده اگر بودم؟ کرده چه من.رفت یاهیس

 ...بود دهیخواب...کردم باز را درو  یرعلیام اتاق طرف به دمیدوئ

 :دادم تکان را بدنش جانمیب و سرد دستان با و رفتم طرفش به

 ...شو داریب تروخدا یرعلیام...یرعلیام_

 شد گشاد وحشت زور از قرمزش چشمان .کردم پرت آغوشش یتو را خودم و زدم هق شد داریب خواب از که یرعلیام

 :دیپرس شده جیگ یلحن با و

 جانا؟ شدهیچ_

 ...ریسم_

 ؟یچ ریسم_

 :کردم تکرار و چسباندم لختش تن به را سرم

 ...ریسم_

 :دیپرس یعصب و شوکه .شد بلند شیجا از و کرد جدا آغوشش از مرا.گرفتم سر از را هیگر دوباره و

 !ینگران از مردم یلعنت بزن حرف دِ ؟یچ ریسم_

 :دمیلرز خودم به و شد قطع امهیگر

 !کشتمش کنم فکر_

 :دیکش داد .شد گشاد چشمانش و خورد یسخت تکان

 ؟یچ_

 با...سرش پشت هم من...افتاد راه اتاقمان سمت به و کرد تن به را رهنشیپ عیسر دهمینم را جوابش دید یوقت

 :گفت ریسم جان مهین بدن دنید

 جانا؟ شدهیچ_

 :گفتم لرزان یصدا و بغض با.رفت ریسم طرف به

 ...تجاوز بهم...خواستیم..کنه کاریچ خوادیم دیفهمینم...بود مست_

 :بست خشم با را چشمانش
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 ...نگو یچیه! باشه...شیه_

 .آوردم پناه آغوشش به خواسته خدا از هم من و کرد باز هم از را دستانش...زدم هق

 :دیکش میموها یرو را دستش

 زم؟یعز...جانا نکن هیگر فقط تو! کشمیم! کنمیم آدمش خودم! یلعنت نکن هیگر...نشده یچیه، باش آروم شیه_

 !نکن هیگر

 :گفتم دهیبر_دیبر

 ؟یچ باشه مُرده اگه...اگه_

 و یایب ستین الزم تو...مارستانیب برمیم و ریسم من.گمیم یچ نیبب کن گوش جانا.ادیم هاشنفس یصدا نمرده_

 جانا گمیم...مونهینم ادشی یچیه کنهیم مست یوقت ریسم گم؟یم یچ یدیم گوش...یگینم یچیه چکسمیه به

 ؟یدیفهم...سرش تو زده شده اتاق وارد یزیچ یدزد کرده فکر

 .رفت ریسم سمت به و دیبوس را امقهیشق محبت با...دادم تکان تند_تند را سرم

 .دمیپر جا از ترس با و گرفتند رنگ چشمانم یجلو شبید اتفاقات یآن.بود صبح نه ساعت شدم داریب یوقت صبح

 !بود باز اتاق در

 .دمیپوش لباس و زدم آب را صورتم و دست چگونه دمینفهم

 بودند نشسته کاناپه یرو که یرعلیام و ریسم دنید با...کردم باز را در زد در بدون و رفتم یرعلیام اتاق به استرس با

 .زد خشکم

 ...بود من یرو هردواشان نگاه

 .گرفت را وجودم سرتاسر نفرت شبشید کار با...غم و یدلتنگ از بود پر ریسم نگاه

 :زد لب آرام.خورد اششده یچیباندپ سر به نگاهم

 جانا؟_

 :دمیغر و کردم ریسم به رو.بود من به رهیخ اخم با که دوختم یرعلیام به را نگاهم

 .مُرد جانا_

 ! کنم ناراحت را یرعلیام نداشتم دوست وجه چیه به.نشست لبم یرو یااحمقانه لبخند و دمیکوب مه به را در و

 !زد خشکم سرم، پشت درست یدختر دنید با و برگشتم
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 :زد میرو به یپوزخند که کردم یاخم ناخودآگاه...بود شده ادهیپ ریسم نیماش از شبید که یدختر همان

 نه؟ یباش جانا دیبا تو_

 :دمیپرس و کردم زیر چشم.زدیم آشنا میبرا یلیخ اشافهیق

 شما؟ و_

 :داد جواب پوزخند همان با و زد یمرموز لبخند

 !میک من گهیم بهت ریسم! زمیعز یفهمیم یزود به_

 زن، آن و من دنید با ریسم.آمدند رونیب یرعلیام و ریسم و شد باز در.کردم ترظیغل را اخمم و کردم دایپ یبد حس

 :گفت دستپاچه

 ...دمیم حیتوض تواسه جانا_

 :گفت عیسر زن

 .زمیعز نگفتم بهش یزیچ من_

 من؟ شوهر به زم؟یعز گفتیم ریسم به...دیپر باال میابروها

 شده؟یچ سرت زمیعز یوا_

 :گفت یملتمس لحن با من روبه سپس و کرد نگاه زن به خشم با ریسم

 ...که یدونیم خودت جانا_

 :دیکش داد نیپائ طبقه از مادرجون

 !گهید صبحانه نیایب ظهره لنگ_

 :گفت یحرص پر یصدا با زن و بست را چشمانش ریسم

 ؟یکن ییراهنما منو یخواینم ،زمیعز_

 پشت هم زن و رفت نیپائ طبقه به کرد حواله من به را نگاهش نیآخر و کرد مشت را دستش یعصب ریسم

 :گفتم و شدم رهیخ یرعلیام به مانده باز یدهان با واج و هاج...سرش

 ؟یرعلیام شدهیچ_

 :گفت کالفه و دیکش یپوف یرعلیام



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

748 
 

 !دونمینم که نپرس یچیه...دونمینم...جانا دونمینم_

 :گفتم اخم با

 !دیجد یبرنامه هی روز هر آخه؟ خبره چه نجایا خدا، یا شمیم وونهید دارم_

 :کرد نگاهم رهیخ حرفم به توجه یب و زد یتلخ لبخند

 !یبود کنارم فقط تو لیتحو سال کاش...رمیبگ دستاتو تونستمیم لیتحو سال کاش_

 !کاش...زدم یتلخ لبخند هم من

 .بود حال شانیپر و آشفته.گذاشت بشیج یتو را دستانش و دیکش یآه

 شد؟یچ شبید_

 !نکرد شک یزیچ به هم لحظه هی ٰ  یحت که بود بد حالش اونقدر ریسم! نداره وجود ینگران یبرا یزیچ_

 بدِ؟ چرا_

 !نگفت یزیچ منم به_

 :دیکش هم یتو را شیهااخم بعد

 !یندار رو به رنگ_

 :دمیکش صورتم به یدست

 !ست؟ین نرمال کمهی روز و حال نیا منِ یرو که یفشار نیا با نظرت به_

 :دوخت سقف به را نگاهش و گرفت و باال را سرش

 !شهیم درست_

 .میکن آرام را خود و میبباف الیخ میکردیم یسع دو هر اما مینداشت مانیا زد که یحرف نیا به من نه خودش، نه

 :گفتم یزورک یخنده با و دادم تکان را سرم

 !باشه اری ما با بخت دمید،شا اوم بهار و رفت زمستونم_

 رلبیز که دادم فشار همبه را میهالب.گرفت نفس و ستادیا سرم پشت.شد دستش ریاس دستم مچ که افتادم راه به

 :گفت

 نیا مستجابِ و برگرد! تو اما و...خزان نیا دارد یتضاد چه جان؛ یبال بشود ات،یح یهیما که...آب معما...درد سراپا_

 ...  باش بهار
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 اما میبود دهیبُر و خسته دو هر.آمدیم سرم پشت که یدرحال رفتم سست یهاقدم با و کردم بغض! برنگشتم 

 .آمدینم در مانیصدا

 ...میرفت نیپائ طبقه به باهم

 عمه ٰ  یحت و مهرداد...الیژ و نیرحسیام...مادرجون و آقاجون...مهسا و محمد...بودند همه! برد ماتم دنشانید با

 ...خانم

 بد حالم کردم حس خودم یرو را ریسم نیغمگ نگاه .شد جانم یانهیمور اظطراب و گرفتم استرس بود؟ شده چه

 .شد

 :گفت آقاجون روبه خانم عمه.ماندم رهیخ زیم یرو نون به و نشستم یصندل یرو

 یزندگ و کار از رو ما ساعته کی که داداش خان یبگ بهمون یخوایم یچ...شد لیتکم که جمعمونم خب_

 گه؟ید هیک خانم نیا ؟یانداخت

 :دوخت چشم ریسم به آقاجون

 ...بگه یزیچ هی خوادیم ریسم! نه که من_

 .کرد تعجب مهسا و رفت باال شیابرو مادرجون.شد نگران یرعلیام نگاه.کرد نگاهم محمد

 یزیچ چه ریسم بود؟ که زن آن...مردمیم یکنجکاو از داشتم...بودم شده جیگ.دوخت چشم من به و دیگز لب ریسم

 د؟یبگو خواستیم

 :گفت وارزمزمه و کرد باز دهان انداخت، نیپائ را سرش ریسم.بودند دوخته ریسم دهان به چشم همه

 !زنمِ...دایل_

 است؟ من زن دایل چه؟ یعنی.بود رفتهفرو یبد سکوت یتو خانه...شدم رهیخ ریز به سر ریسم به بهت با و زد خشکم

 !دمیشن چه کنم باور خواستمینم است؟ من زن دایل چه؟ یعنی نیا

 :شکست را آور شکنجه سکوت خانم عمه یصدا

 ؟یبد طالق جانارو یخوایم یعنی...یعنی_

 :دوخت چشم خانم عمه به خشم با ریسم

 ...ستمین منم نباشه، اون.منه عمر جانا.دمینم طالق جانارو رممیبم_

 ؟یگرفت زن دوباره چرا پس_
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 .گفت نیرحسیام را نیا

 :سرم یرو شد پتک آقاجون حرف و کرد مشت را دستش خشم با ریسم

 اون...میکن قبول عروس عنوان به و اون هممون دیبا و ماست عروس گهید...است حامله رمیسم از و رهیسم زن دایل_

 !داره شکمش تو منو پسره نوه

 .کنمیم حس خودم یرو را همه نگاه...چرخدیم سرم دور ایدن

 :دیپرس یآرام یصدا با یرعلیام

 ؟یخوب جانا_

 ! یبیغر واژه چه خوب؟

 :دینال ریسم...نداشتم را شانینگاها تحمل...شدم بلند زیم سر از

 جانا؟_

 :دیپرس رانیح مادرجون.رفت جیگ سرم

  زنمِ؟ یچ یعنی_

 :کرد اخم آقاجون

 .یبش معرکه ارهیب شیآت خوادینم شما.خانم شده که هیزیچ_

 ! گرفته زن ما اجازه بدون.مشیشناسینم ما که گرفته و یکی دست برداشته ؟یچ یعنی_

 !گرفته که حاال_

 نه؟ مگر باشم خوب دیبا االن من.کردم پنهان هابوته پشت را خودم و رفتم اطیح سمت به

 حاال نداشتم، دوست را ریسم که من...کنمیم فکر خودم با...بود میگلو چفت یبد بغض...دمیکش میگلو به را دستم

 .شدم سرد که بودم من...کردم انتیخ که بودم من اول.باشم ناراحت دینبا گرفته زن و کرده انتیخ رفته که

 .میایب کنار توانستمینم جوره چیه اما

 که یمرد کنم؟ یزندگ ندارم دوستش که یمرد با عمر آخر تا دیبا من یعنی.دهدینم طالق دارد عمر تا مرا گفت

 شود؟ دار بچه خواستیم و بود گرفته زن که یمرد هستم؟ برادرش عاشق

 !بود ممکن زیچ نیترمزخرف گرید نیا

 جانا؟_
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 بابت نیا از چقدر من و نداشت کارم به کار بود وقت یلیخ...خوردم جا محمد دنید با.برگشتم عقب به و دمیپر جا از

 !بودم خوشحال

 :دیخند که کردم یاخم...بزند زبان زخم بود آمده البد

 .خدام یبنده که من زده خدا که تورو! نکن اخم گمینم بهت یزیچ_

 .شدم جمع خودم یتو

 .بابا زن یبش بعدش و یباش داشته هوو سن نیا تو بده یلیخ! سوخت برات دلم_

 .بدهم را جوابش نداشتم حال یحت

 تفت...کنم تحملت نتونستم که من.کنه ولت دمیم حق ریسم به من که هرچند! شده مظلوم چه کن نگاه یآخ_

 !داره خود یجا که منال و مال همه اون با ریسم...یرفت کردم

 .رندیگیم نشانه را قلبم شیهاحرف

 نیتردرست ریسم ؟ینیبب و خودت یانداخت نهیآئ به نگاه هی یزوریپ آخه داشت؟ ییرو و بر چه رو دختره یدیند_

 !یندار اقتیل تو.داده انجام و کار

 ببندد؟ را توالتش در و کند تمام خواستینم

 براش که ییعکسا کنم فکر...هوم.یوفتیب پاش به که رونیب خونه نیا از کنه پرتت یجور هی! گفتم یک نیبب_

 !کنده دل ازت طرف! کرده و خودشون کار خوب فرستادم

 !کنم اشخفه شدیم کاش

 !اومده رشیگ هم یلعبت چه.کنهیم حال و عشق دوتا دوتا آقا. هانیبب و المذهب ریسم ئه ئه_

 .کرد محل سگ دیبا را یعوض نیا.خانه یسو به دمیکش را راهم هم بعد و کردم نگاهش تفاوتیب

 که بودند شکستم منتظر اشانیکی یکی انگار.دیباریم یخوشحال چشمانش از...برخوردم خانم عمه به ییرایپذ یتو

 .بزنند شین خواستندیم و بودند دهیکش صف حاال

 :گفت زیآم ریتحق و کرد برانداز را میتاپا سر تمسخر با

 ! گرفت رو گهید یکی و یندار ارزش دیفهم رمیسم باالخره که خوشحالم_

 :زد پوزخند خانم عمه و دیخند الیژ

 !کن تماشا و ستایوا فقط یریم و یکنیم گم گورتو نجایا از هم گهید روز چند_
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 .رفتم و گرفتم را راهم و شدم ساکت اما...یکنیم لطف...بروم است میخدا از من میبگو خواستم

 .کردم سکوت هم باز اما خواستیم هیگر و داشت غم ایدن تمام قد دلم

 :گفت دایل روبه آقاجون...بودند راهرو یتو ریسم و دایل و آقاجون

 .کنن شآماده برات تا فقط بگو ،یخوایم که و یاتاق هر_

 :گفت و کرد اشاره بود ریسم و من مال که یاتاق به و رفت من به یاغره چشم بود شده آمدنم یمتوجه که دایل

 .خوامیم و اتاق نیا_

 :گفت دایل به خشم با ریسم

 !کن انتخاب گهید اتاق هی و کن لطف. جاناست و من مال اتاق نیا! نکرده الزم_

 :زد تشر ریسم به آقاجون

 ر؟یسم یدیفهم! یکنیم آماده براش و اتاق نیهم زدنه؟ حرف طرز چه_

 :گفت حرص با و شد منقبض ریسم فک

 !جاناست منو اتاق اونجا اما_

 :گفت آقاجون

 !ترنواجب تبچه و زن فعال.گهید اتاق هی بره تونهیم خانم جانا_

 نبودم؟ ریسم زن من مگر

 :گفت عیسر دید را من که ریسم و شد رد کنارم از آقاجون.انداخت ینگاه شده مات من به و زد یروزیپ لبخند دایل

 !دلم زیعز میبزن حرف باهم دیبا جانا_

 :گفتم لبخند با و کردم دایل روبه ریسم به توجهیب

 نیا بعدم و ریسم اول! که یکنیم جون نوش منو یهامونده پس یدار ،یهست یالشخور خوب! اومد خوشم نه_

 ...اتاق

 !بکنم را شیهاسیگ داشتم دوست چقدر من و شد لبو مثل حرص از دایل

 :دینال ریسم

 !جانا_
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 :گفتم یخونسرد با...آمد سرم پشت ریسم...شدم اتاق وارد و نکردم یاتوجه

 کجاست؟ دمیجد اتاق_

 . بدم حیتوض برات ویچ همه خوامیم_

 .جان ریسم هیکاف یببر صداتو و یش خفه که نیهم تو_

 :کرد نگاهم دلخور ریسم

  زدنه؟ حرف طرز چه نیا_

 ؟یدار دوست یمدل چه ومد؟ین خوشت_

 .دارم دوستت من بهت لعنت د.بکن یداشت دوست یکار هر ینشد قانع اگه بزنم حرفامو بذار! من زیعز_

 شیپ برو االنم.یداشت دوست و خودت فقط ریسم یندار دوست منو تو.کنهینم دوا و یدرد گهید داشتنت دوست_

 .نکرده دق اتغصه از تا جانت دایل

 برم؟ کجا من ،ییتو من زن_

 .بکنه ریگ گلوت تو دوتا دوتا ترسمیم ؟ییپرو یلیخ گفته بهت یکس حاال تا_

 ...کنمیم جبران...جانا! نبود خوش حالم_

 :گفتم زیت و تند

 تو؟یعقد زن ای زتو؟یعز یبچه انتتو؟یخ ؟یبکن جبران یخوایم ویچ_

 آرامش همه نیا دانستمینم.کردم جمع حوصله با را میها لباس و زدم یپوزخند.شد فشرده یناراحت زور از اشافهیق

 !دیترکیم داشت دلم ته چه هرچند آمده؟ کجا از

 :گفتم ،کردمیم تا که طورهمان را دمیسف بلند بافت.شد رهیخ حرکاتم به و نشست تخت لب

 ! ریسم شمینم خر گهید من_

 :ندهد بروز کرد یسع یول شد یعصب

 حیتوج یخوایم یچجور و خودت کار ؟یچ تو یول، کردم ییخطا و خبط هی دارم قبول، آره ؟یچ کشک ؟یچ خر_

 !رهیم ادمی هایراحت نیا به نکن فکر ؟یکن

 :طرفش چرخاندم را سرم و چمدان یتو کردم پرت را بافت و کردم کج را دهانم

 ! نره ادتی اهیس صدسال خوامیم_
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 !تو ینفهم.جاستنیهم قاًیدق ما مشکل! یفهمینم! گهید یفهمینم_

 که کن فکر و برو! یباش داشته ازش قراره مبچه قضا از که دومت زن همون شیپ برو...خوبه دایل...یخوب تو بابا باشه_

 ! مُرده جانا

 !یبد حق بهم که یبشنو منو یحرفا یستین حاضر ٰ  یحت تو_

 :شد گرد وقاحتش از چشمانم

 بدم؟ حق یکرد که یانتیخ به بدم؟ حق بهت_

 :شد یصبع آشکارا، بارنیا

 !شدیچ دمینفهم.نبود خوش حالم یبود آورده با به که یکثافت و گند از...نبود خوش حالم_

 :زدم یظیغل پوزخند

 شب مهیخ عروسک شدم و رقصمیم سازت هر به که بدبختم و ساده من نه.یدرآورد خواب تخت از سر بعدش که_

 .هاتیباز

 ریسم یبگ یایب شده بار هی! فرمانتم به گوش شهیهم که من ای یرقصیم من ساز به تو! جانا نخندون منو تروخدا_

 ؟یبزن بهم زیآم محبت یجمله هی شده بار هی استقبال؟ یایب امیم سرکار از شده بار هی مرگته؟ چه شاهللیا یریبم

 !ببوسمت شوهرتم که یمن یذارینم ست؟ین دار خنده! ببوسمت یذارینم...یدینم محلم...یریگیم رو ازم شهیهم

 :کرد یعصب یخنده و شد گرد چشمانش دفعه کی

 چند؟ به خرش ریسم! ستمعامله هی فقط...تو یبرا ازدواج نیا که نبود حواسم من، دیبخشیم...بابا یا_

 :کنم خرجش که نداشتم یحس چیه.کردم نگاهش و ستادمیا راست و شدم بلند

 عوض و اتاق ونیدکوراس خوامیم انیب بزن زنگم...بمونم اونجا خوامیم ،هیخال که یبغل اتاق اریب و اشونهمه_

 ...ادینم خوشم رنگش از...کنم

 !جانا_

 را ریسم است خوب چه که کردم فکر نیا به.رفتم یبغل اتاق به و نکردم شیپرتمنا و حرص پر یصدا به یاتوجه

 .بودم مرده حسادت از االن تا وگرنه! ندارم دوست

 و کردیم ییخودنما صورتش یتو یظیغل شیآرا.آمد اتاق به و زد در به یاتقه مهسا نهار یبرا شد، که ظهر

 ظیغل شیآرا کردیم مجبور هم مرا و داشت دوست ظیغل شیآرا شهیهم او.است محمد اثرات اشهمه دانستمیم

 .بزنم
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 داداش؟زن نهار یایم_

 .امیم که معلومه_

 :گفت متعجب

 ؟یایم واقعاً_

 :گفتم محکم

 ام؟یب دینبا چرا...آره_

 !نندیبب را شکستم دادمینم اجازه.رفت و انداخت باال یاشانه

 .زدم یمصنوع لبخند و کردم پخش صورتم یرو را کرم...افتادم صورتم جان به...بستم کش با سفت را میموها

 دا؟یل ای بودم خوشگل من

 رژگونه با را صورتم یدگیپر رنگ و بکشند رخ به شتریب را چشمانم یآب تا دادم حالت ملیر با یحساب را میهامژه

 .پوشاندم یآجر

 .بماند یباق لبم یرو لبم رژ از یاهاله که کردم پاکش یکاغذ دستمال با بعد و دمیمال لبانم به را قرمز رژ

 یکادو عنوان به...داد من به ه بود،آمد که یاول روز یرعلیام که کردم انتخاب را یسیسرو م،یطال یهاسیسرو از

 خرج به را قهیسل تینها لباس انتخاب در و انداختم را سیسرو و زدم ها روز آن به یتلخ لبخند...ریسم و من یعروس

 .رنگ یمشک شلوار و رنگ یآب بافت .دادم

 !بودم دایل از بهتر من .شدم خارج اتاق از نفس به اعتماد با و انداختم سرم یرو را رنگم یمشک شال

 :گفتم لبخند با و زدم یچرخ چشمانش یجلو...نزد هم پلک ٰ  یحت دنمید با...برخوردم یرعلیام با راهرو یتو

 شدم؟ چطور_

 :کرد اخم

 .رکیس رفته انگار نمیبب کن پاک هاتوگونه رژ ه؟یچ قرمز رژ نیا! دلقکا هیشب شتریب! ینشد خوب ابداً_

 ختهیر میرو خی آب وانیل کی که انگار...شد یخال بادم !بکشم بخواهم که ستین یژنیاکس کردم احساس و شدم مات

 .اند

 واقعاً؟ نشدم خوب، یچ یعنی_

 :دیدزد نگاه و دیکش ششیرته به یدست کالفه
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 ...جانا بردارم ازت چشم خوامینم که یشد خوب اونقدر_

 :گفت حرص با. شد کینزد قدم دو و داد قورت را دهانش آب

 دوست.رمیبم دارم دوست ،کنهیم نگاهت ریسم یوقت ؟یفهمیم. دارم رتیغ ،یدار شوهر که ییتو یرو یلعنت من_

 .دهیم عذاب انقدر رو تو یوقت کنم چالش خونه نیهم وسط جانیهم دارم دوست .کنم حروم مغزش تو گوله هی دارم

 !خورهیم بهم بودنم وونیح از حالم و امیم خودم به بعد

 :دیکش صورتش به یدست قبل از ترکالفه

 از رونیب بزنه خوادیم...کنهیم ینیسنگ ناموروت قلب نیا یرو یزیچ هی...کنهیم نگاهت عشق با ریسم یوقت_

 ...نهیس

 :گفت آرام. گرفت را وجودم کل غم

 .دارم کارت اط،یح پشت ایب نهار بعد_

 شده؟ یزیچ_

 !بشم یخال بابد...شدم پُر...بزنم بهت و ییحرفا هی دیبا_

 !یترسونیم منو یدار_

 .ستین دنیترس یبرا یترسناک زیچ_

 خوبه؟ حالت_

 ؟یخوب تو...بگو تو_

 .خوبم هبل م،یریبگ فاکتور هوومو یبچه و سرم رو اومدن هوو و ریسم گرفتن زن اگه_

 :کرد جمع را چشمانش

 !بشه ظلم حقت در انقدر و یبمون نجایا ذارمینم گهید...جانا میبزن حرف بش راجع فرصت نیاول در دیبا_

 ایراحت نیا به ،شناسمیم من که یریسم نیا ؟یدینم طالق زنتو چرا یبگ یبزن ریسم ؟یکن کاریچ یخوایم_

 !دارهیبرنم سرم از دست

 :شد کالفه

 !نکن خرابش تو ؟یش خالص تا باشه یراه هی تا زنمیم دو سگ دارم ینیبینم...حرفات نیا با نرو مخم رو_
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 خرجم را ترحمشان و نببنند را شکستم نکهیا بخاطره قط. فشدینم جدا صورتم از یالحظه لبخند نهار، زیم سر

 .نکنند

 :گفتیم مدام...کند لوس را خودش خواستیم دایل

 خواست خوروشت دلم ریسم یوا...ریسم یبکش برنج برام کمی شهیم! بده دوغ زمیعز...یدیم و نمک جان ریسم"-

 "زمیعز یدیکش ادیز برنج ریسم...خوامینم کباب گهید

 :دیکش داد خشم با و داد کف از طاقت باالخره ریسم

 .بردار خودت یکرد خستم ؟یچالق مگه_

 !یریکبیا لوس یدختره شد خنک دلم

 .رفت باال به هیگر با و کرد بغض دایل

 :گفت تند آقاجون

 ...دنبالش برو_

 ...آقاجون اما_

 :دیکش داد آقاجون

 !اریب در دلش از دنبالش برو_

 متوجه که بود خودش یتو آنقدر.دیرسیم نظر به ساکت و آرام بیعج.انداختم ینگاه یرعلیام به من و رفت ریسم

 .رفت اطیح به و کرد تشکر ریز به سر نهار از بعد...نشد نمیسنگ نگاه

  !شناختمینم را یرعلیام نیا...کردم تعجب

 ...نشد آمدنم متوجه...بود نشسته نیزم یرو اطیح شتپ .رفتم اطیح به اطیاحت با و دمیپوش را شنلم عیسر

 :ستادمیا شیجلو

 ؟یرعلیام_

 :گفت عیسر که نمیبنش خواستم! گرفت دلم...دوخت من به را نگاهش نیغمگ و آورد باال را سرش

 !نینش نه_

 :گفت آرام و شد رهیخ چشمانم به.کرد بلند سر و ستادیا زانو یرو.کردم تعجب
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 نیا از یوقت...بدونم خوامیم اما! باشه ایدن یتو زیچ نیتراحمقانه و نیترمسخره بگم خوامیم که ییزایچ دونمیم_

 جانا؟ یبش زنم یحاضر یشد خالص اسارت و بند

 .بود آمده بند نفسم یخوش زور از! بودم شده الل اما "بله که معلومه" میبگو و بزنم غیج یخوش از داشتم دوست

 چشمش از اشک قطره.آورد رونیب یاحلقه بشیج یتو از و دیخند تلخ...دادم تکان سر و زدم یلبخند یخوشحال با

 :کرد نگاهم زده بهت و دیچک رونیب

 کنم؟یم یخاستگار داداشمزن از دارم جانا؟ کنمیم کاریچ دارم من_

 :دمینال...فشرد بهم را چشمانش

 ؟یرعلیام_

 ...نگو یچیه شیه_

 :گفت و دیبوس را انگشتم نوک.گرفتم را چشمش اشک انگشتم با

 ...یزد شمیآت یانگار یزنیم دست بهم یوقت_

 :دیخند مهربان و گذاشت بشیج یتو را حلقه

 !وقتش به باشه_

 چشمانش...را بدنش یگرما...را تنش عطر..را اشیمهربان...را خشمش...را اخمش...داشتم دوست را مرد نیا چقدر

 ...را ششیر ته...را

 شمیپ خواستیم ریسم که هرموقع و نشوم خور دم دایل با ادیز کردمیم یسع! شد تمام و گذشت هم دیع باالخره

 .شدیم دور من از ترس از که دمیکشیم غیج آنقدر دیایب

 !زدینم حرف من با ادیز...ساکت و بود آرام یلیخ یرعلیام...بود بیعج میبرا واقعا...بود بیعج

 :گفتیم دمیپرسیم را لشیدل هم هرموقع! کردیم یدور تابلو یلیخ دیدیم را من یوقت

 ! یکنیم فکر ینطوریا خودت_

 !یدیم دقم یدار چته بگو دِ.کنمیم فکر ینطوریا من_

 !همونم من...یشد حساس یادیز تو_

 بهونه رمیبگ دستتو خوامیم تا...یکنیم اخم روت به خندمیم تا...یریگیم نگاه کنمیم نگاهت تا! یستین ؟یهمون_

 چته؟! بگو من تو! یریم و یریگیم راهتو شتیپ امیم تا...یاریم
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 :دیکش داد صورتم یتو

 رهیم ادمی...یممنوع رهیم ادمی...یگناه تو رهیم ادمی...کنم کنترل خودمو تونمینم کنارتم یوقت! احمق_

 ارمیاختیب...کنه پاره امونهیس خوادیم یشمیپ تو یوقت شه،ینم شیحال زایچ نیا که قلب نیا! یداداشمزن

 !کن درکم آدم مثل شده که بارمهی...شهیم درمونه و عاجز...کنهیم

 من یپابهپا داشت هم او.دشانیبوس و گرفت دستانش یتو را میهامشت.دمیکوب اشنهیس به مشت با و هیگر ریز زدم

 ...دیکشیم زجر

 ...جونم به دردت نکن هیگر_

 :گفتم مقطع یهانفس و هیگر با

 ...یرعلیام_

 .دمیکش بو را تنش عطر سگ مثل و گذاشتم اشنهیس یرو را سرم.کرد بغلم و شد مچاله یناراحت از صورتش

 :داشت خش شیصدا.زد یابوسه و گذاشت سرم یرو را لبش و نشست میموها یالالبه شیهاانگشت

 !شهیم درست زیچ همه_

 

 .کنهیم نابودمون داره شهینم درست_

 ...کنمیم درستش من_

 یشد شدم؟ معتادا مثل ینیبینم...دارم اجیاحت بهت من...بفهم بابا کردن؟ یدور با من؟ دادن زجر با ؟ینطوریا_

 ! کن درکم بار هی تو...بفهم تو! کشمیم درد...خمارم نمت،ینب تا...ینکن بغلم تا...ینباش تا! موادم

 یباز به را میموها دستانش و بود اشنهیس یرو امچانه.زدم زل چشمانش به امیاشک چشمان با و آوردم باال را سرم

 .بود گرفته

 را چشمانم و آوردم جلو را سرم شده تابیب هم من...آورد جلو را سرش...لبم یرو دیلغز قرارشیب نگاه

 .فشرد خود به مرا شتریب و شد تر قراریب کارم نیا با گرفتم، مشتم یتو پشت از را رهنشیپ.بستم

 .کرد داغ را صورتم جانش،یپره و داغ یهانفس

 :زدم چنگ رهنشیپ به شتریب

 ؟یرعلیام_
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 :گفت شده بم ییصدا با زنان،نفس_نفس.برد گوشم یالله کینزد را لبش

 ...دلم جانِ_

 را دهانم آب.کرد صورتم کینزد دوباره را صورتش...میشد طاقتیب جفتمان د،یچسب گوشم یالله به که سشیخ لب

 :زدم لب تمنا پر و دادم قورت

 ؟یرعلیام_

 دستانش.شدم رهیخ شیهالب به حسرت با و شد باز ناراحتم چشمان.تب همه نیا از سوختم و شد داغ امیشانیپ

 به رهیخ یاشده بم یباصدا و داد فشارم شتریب بود، گرفته خون را صورتش.درآمد حرکت به کمرم یرو وارنوازش

 :گفت چشمانم

  یشو من گناه گر تو_

 تو، ز کنمینم توبه

  و بنوشم لبت جام

 ...!کنمیم گناه باز

 !یرعلیام شمیم گناهت_

 :کرد زمزمه یادورگه یباصدا و داد باد به را امیستین و هست تمام گوشم، یالله کنار تبدارش و سیخ یهالب

 !جانا...را تو کنمیم گناه_

 هم یرو پلک و زدم چنگ شیموها به.سوزاندیم را گردنم داشت داغش یهانفس.گذاشتم گردنش پشت را دستم

 :گذاشتم

 ...را تو کنمیم گناه_

 :دیپرس و شد رهیخ چشمانم به و کرد بغلم ترمحکم

 جانا؟ هیچ یستین من مال نکهیا لیدل یدونیم_

 :گفتم و دادم قورت حسرت لویک_لویک و شدم چشمانش یچاله اهیس محو

 ه؟یچ_

 :گفت وارپچ_پچ و آهسته و شد میهالب یرهیخ شیپرتمنا و سرکش نگاه

 .پرستمیم هم رو یادیگه کس اون، ریغ به دونهیم خدا که نهیا_
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 و ترسناک بود شده یگناه...بود گناه اگر ٰ  یحت! من یایدن تمام بود شده که او یبرا رم؟یبم شیبرا دادیم اجازه

 ...ینشدن پنهان یترس با همراه بخش لذت حال نیدرع

 :زد لب

 و شان،ینشدن کتمان یسرخ از لبانت عطش دنیچش دنت،یبوس لحظه به لحظه مارِیتو،ب دنید مارِیب مارم،یب من که_

 ...تو به نمیمارتریب من که...یآغوش هم هنگام به تیها نفس یگرم از گرفتم کام

 !من داشتم دوست را مرد نیا چقدر.فرستاد شیهاهیر به را عطرم و دمیکش یقیعم نفس

 

*** 

 و آمد یرعلیام که یماه شش...گذشته ماه شش شدینم باورم.بود یبهار یحساب هم هوا و بود نیفرود چهاردهم

 .بود بهار االن و بود آمده زیپائ یرعلیام...شدم عاشقش

 دایل کنار هاشب...بود ریسم کار شک یب...دمید خود مقابل را یعسل زیم یرو یگوش کارتن شدم داریب که خواب از

 .دیایب من شیپ دادینم اجازه آقاجون چون بود

 ! امنکرده فراموش را شبش آن کار هنوز...نباشد شمیپ که بهتر همان...زدم یپوزخند

 با من اما.رفتمیم دکتر به دیبا و کردیم درد که بود وقت یلیخ.دیکش ریت اممعده که بردارم را یگوش شدم خم

 .کردمیم یط یالیخیب

 یفشار پا شهیهم مهرداد گفت او و میکرد دل و درد باهم یکل.گرفتم را نساء شماره ذوق با و کردم روشن را یگوش

 کنمینم یشوخ دید یوقت و شدینم باورش اول...دایل و گفتم ریسم از هم من و اوست با ازدواج خواهان و کندیم

 :گفت و شد مانیپش بعد اما کرد ریسم بار بود دهانش از چه هر

 که اون! ستین که غمبریپ پسر...یکنیم یمحلیب بهش که توئم...داره ازین...مرده اون...داره حق رمیسم جانا...خب_

 که اون...بگم ینطوریا بذار اصالً.نهیهم بخاطر کردناتم یدور نیا و یشد زنش اجبار به تو قبلش دونستینم

 نمیبیم کنمیم فکر که هرطور! یریسم یقانون و یشرع زن که یوقت یشد کَسش نیترکینزد عاشق تو دونهینم

 .رهیسم با حق

 عذاب ٰ  یحت که امدهیکش زجر نقدر ام،آشده بد آنقدر گفتم.کرده انتیخ که ستین مهم میبرا درک، به گفتم من و

 قمار اشیزندگ یرو داشت که را یکس یغصه! خورد غصه میبرا و من حال به خورد افسوس او و! ندارم هم وجدان

 ! کردیم
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 مادرش با یلجباز یبرا که...مهساست عاشق هم هنوز که...ندارد دوستش مهرداد که گفتمیم نساء به دیبا من

 ...کند بدبخت را تو خواهدیم

 من به لعنت و دهد فنا باد به را خودش یدست_یدست تا دادم اجازه و کردم سکوت...خانم عمه از نهیک کی بخاطر امّا

 !بودم شده بد آنقدر که

 .شد اتاق وارد ریسم و خورد در به یاتقه کردم قطع که را یگوش.بود کرده سبکم یکم نساء با زدن حرف

 :دمیکش داد و کردم یاخم دنشید با

 !گهید گمشو نم؟یبب و نحست ختیر خوامینم نگفتم مگه! نجایا یآورد لَشِتو که باز_

 :گفت یبغض پر یصدا با...بود اشمردانه غرور...شکست نگاهش در یزیچ

 یول خوردم، یگوه چه دمینفهم بخدا کردم غلط اصالً بابا... نکن ینطوریا باهام تروخدا...جانا دارم دوستت من_

 هی ؟یسنگ از انقدر چرا! رمیمیم تیدور از دارم! منو ببخش و کن یخانم تو! شدم مونیپش کارم از سگ مثل بعدش

 !شدم داغون! بکن من به نگاه

 :دمیکش داد

 !یکرد انتیخ بهم یچطور ستین مهم مواسه ابداً و اصالً چون یبد حیتوض خوادینم. جهنم به_

 :دینال

 دم؟یم جون پاهات و دست ریز دارم سگ مثل ینیبینم...نکن باهام کارونیا ،رمیمیم تو بدون یدونیم که تو جانا_

 !برام یمهمو فقط تو  فقط چون رونیب کنمیم پرتش نجایا از کن تر لب فقط تو...خوامیم رو بچه اون نه دا،یل نه من

 :دمیکش ینیه تمسخر با و انداختم سمتش به یبد نگاه

 و خم بابات یجلو یدار ارث بخاطر ندونم که ستمین احمق اونقدر من! که کنهیم اَخِت بابات آخه! حرفو نیا نگو_

 !بردار کولمو  سر از دست...یکنیم بدبختم منو یدار که یخور یسر تو مرد هی تو.یشیم راست

 :دمیکش غیج

 مثل کشهیم داد تا دو بابات تا...ییمعنا تمام به یبچه هی تو...خوامینم پدرشه سلطه ریز که و یمرد نیهمچ من_

 !ستهیمیوا جلوشون یچجور نیبب! ریبگ ادی یرعلیام از کمهی برو! یشیم موش

 !جانا_

 ! منتظرته اون...جونت دایل با برو! یلعنت خوامتینم دِ ندارم؟ دوستت کنم تیحال یچطور! کوفت و جانا...درد و جانا_

 !کردمیم نابودش داشتم کردم؟یم چه داشتم من...را شیها شانه لرزش دمید
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 :گفت یلرزان یصدا با

 چشمت به که کمه میچ من ؟یباش داشته دوستم ذره هی که کنم کاریچ جانا؟ یباش خوشحال که کنم کاریچ من_

 ام؟ینم

 :گفتم و دمیخند نفرت با

 هی رهیم تهش و زنهیم کتک زنش راه به راه و باباشه بیج تو دستش که یمرد مُردن دیشا.ریبم برو فقط یچیه_

 !کنه خوشحالم کنه،یم شحامله و رهیگیم گهید زنِ

 ...شد خارج اتاق از صدایب و دیلرز اش چانه که دمید و کرد نگاهم زده بهت

 کردم؟یم چه من...شدم مانیپش کارم از

 !ببندد را امقالده که نبود یکس و بودم شده هار سگ مثل.شدم زاریب خودم از لحظه هی

 

 سمیر**

  جانا در یگدا ما

  مینان یبرا نه

  بجان و میبداد دل

    میجانان طلب در

 ...خوردیم زنگ گوشم یتو قلبم شکستن یصدا

 دوستت که یکس داشتن دوست داشت درد.کردم هیگر صدایب و هاپله یرو کردم پرت را خودم و شدم اطیح وارد

 است نیا بدترش دردِ.بوده تیهاپول با بلکه نکرده ازدواج تو با عشقت ناموست، زنت، نکهیا دنِیفهم داشت درد.ندارد

 ناخواسته اگر ٰ  یحت.یدهیم جان شیبرا که ییتو حال از یوا و شیآرزو شودیم مرگت...خواهدینم را تو که

 باز...ستین خودت دست که یوقت ،یکنیم بدنش و تن یروانه را شستت ناز یگاه اگر ٰ  یحت...یباش کرده انتیخ

 !یدار دوستش هم

 نبود مهم بفهمد؟ داشت یاشکال چه مگر.گرفت شدت امهیگر یرعلیام دنید با و برگشتم. نشست امشانه یرو یدست

 خواستیم و کردیم ینیسنگ امنهیس یرو که بود یمهلک درد نیا مهم! بردیم سوأل ریز را امیمردانگ میهااشک

 .ببُرد را نفسم
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 :کرد زمزمه نیغمگ بود، نشسته خون به چشمانش

  چته؟ ر؟یسم شدهیچ_

 :دمیپرس و دمیکش یظیغل آه

 ؟یچ یعنی دادن جون یدونیم_

 .زد ینامحسوس شخندین و داد تکان یسر آرام،

 شیخوشحال یبرا نکهیا یعنی.نداره دوستم اون و رمیمیم جانا یبرا من یعنی دادن جون! یچ یعنی یدونینم، نه_

 !شدم خسته کنم؟ کاریچ من...بگو تو یرعلیام.امینم چشمش به یاذره و کنمیم یهرکار

 ...دیپر رنگشکمی  و گرفت را صورتش کل، بهت

 :کردم زمزمه رامآ

 یارزش چه یزندگ نباشه جانا یوقت! نیماش ریز کنم پرت و خودم خواستمیم امروز...یرعلیام رمیمیم جانا بدون من_

 ! بمونم زنده تونمینم اون بدون.عاشقشم یبدجور من داره؟

 .داشت ینامحسوس لرزش بدنش

 منِ احمق! ؟یفهمیم ،یرعلیام بکشم خودمو خواستمیم من_

 :دوخت من به را رمقشیب چشمان و زد یلرزان لبخند

 .ستین یازین گهید_

 ؟یچ یعنی_

 :داد قورت را دهانش آب و دیکش شیگلو به یدست

 !شهیم درست زیچ همه_

 :زد لب و دیکش آه که دوختم نیزم به را نگاهم و دمیگز لب

 نگاهتون  “فقط” و گوشه هی شستمیم من و دیکردیم یباز مهرداد و حنانه با اطیح نیا تو که ییروزا ادتهی_

 کردم؟یم

 :کرد یتلخ یخنده و فشرد را امشانه

 ! کنم یبچگ نبودم بلد من...ینداشت یریتقص که تو_

 :دیخند شتریب که میبگو یزیچ خواستم و کردم تعجب
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 و زیچ همه من...فقط نخور غصه تو .رهیبگ سامون و سر رابطتتون...بشه خوب حالت نشده روز چند دمیم قول_

 !کنمیم درست

  ؟یچجور_

 !باش آدم ذره هی! نکن ناراحت و داداشزن فقط_

 ؟یرعلیام_

 تیحال یچیه یشیم یعصب یوقت دونمیم...باش داشته دستاتو اریاخت کمهی...تو ریگ افتاده نکرده یگناه که اون_

 !نزن کتکش گهید یول...ستین

 خوبه؟ حالت یرعلیام_

 هووش با که زن هی یبرا سخته چقدر یدونینم داداش؟زن یجلو چرا آخه.گهید یجا هی یفرستادیم رو دایل کاش_

 !ریسم یاحمق یلیخ! کنه یزندگ

 !خوادینم منو جانا_

 .شهیم آروم بگذره که روز دو.هیعصب دستت از االن داداشزن_

 !بود ناراحت یلیخ_

 ...ناراحته یلیخ آره_

 ؟یخوب تو_

 :گفتم ترس با.شد رهیت اشافهیق و گذاشت قلبش یرو را دستش

 خوبه؟ حالت_

 :گفت و دیکوب قلبش یرو یآرام به و شد مشت دستش.ترسناک و بیعج لبخند کی! داشت لبخند

 نخور غصه فقط تو...کنمیم آدمش من...کنمیم آدمش خودم! ارهیم در یباز همه نیا پدرسگ نیا چرا دونمینم_

 !داداش

 

 *جانا*
 .میبرو رونیب بخواهم او از و بروم یرعلیام شیپ خواستمیم.شدم آماده و حاضر یخوشحال با روز آن یفردا
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 دنید با...شد باز در ،دهینرس در به دستم هنوز...زدم لبخند...رفتم یرعلیام کلبه به شود اممتوجه یکس نکهیا از قبل

 .نیپائ تا باال از کردم، براندازش نگاهم با و شد ترقیعم لبخندم یرعلیام

 :دمیپرس زده وحشت و شد خشک لبخندم ،افتاد دستش یتو چمدان به که نگاهم

 دستت؟ یتو گهمی یچ چمدون نیا_

 :گفت یسرد و خشک یصدا با

 خوام برم!زنه! میحرف رفتن می_

 :گفتم ناباور و شد سِر تنم تمام

 ؟یچـ_

 :گفت ،رفتیم راه که یحال در و زد کنارم یجد و خشک

 !مجبورم جانا_

 دیتهد صورت به را انگشتش.کرد خارج دستم از را شیبازو خشونت با.گرفتم را شیبازو و رفتم سمتش زده وحشت

 :داد تکان میجلو

 شد؟ رفهمیش ،یزد دست من که بود یآخر بار نیا...جانا هرگز! هرگز_

 :گفتم بغض با...کنم هضم را حرفش توانستمینم...خوردم یسخت تکان

 خوادیم دلت ییبال هر که...تو یچارهیب شدم که من سر بر خاک یاِ کرده؟ گل تمسخره رگ باز تو؟ شده چت_

 ؟یخندیم شمیر به و یکنیم خردم راحت انقدر که االن؟ یخوشحال.یاریم سرم

 :گفت تمام یرحمیب با و گرفت نگاهم از نگاه

 به پس! یداداشمزن تو باشم داشته دوستت هرچقدر...غلطه اساس از رابطه نیا دمید کردم و فکرام...هیچ یدونیم_

 !یکن فراموش هم که! کنم فراموش هم که! رمیم...کنم زهر هردمون کام به و یزندگ و نجایا نمیبش نکهیا یجا

 رم؟یبم من داشت امکان...شد متوقف دنمیکش نفس...ستادیا زمان...ستادیا تپش از قلبم

 .دیچک فرو اشک یاقطره

 :داد ادامه و داد فشار را چمدان دسته دست، با

 !یریبپذ و ریسم و یکن فراموشم کن یسع توئم! راحته یلیخ.کنمیم فراموش رو تو! رمیم من_

 :گفتم و شد تربزرگ میگلو ریز توده...کرد زق_زق قلبم
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 روز و باشم عاشق امروز که توئم مثل من یکرد فکر رحم؟یب یبزن حرف یفراموش از راحت انقدر یتونیم چطور_

 فارغ؟ بعدش

 :گفت یادورگه یصدا با و فشرد شتریب شتریب را بدبخت چمدان یدسته...کرد مکث

 !راحته یلیخ_

 :نشست چشمم در اشک

 رحم! نداره قلب! سنگه جنس از که یکس به اونم...باختم دل بار نیاول واسه که یمن یبرا نه! من نه ،راحته تو یبرا_

 !نامرده! نداره

 :دمینال و کردم مشت را دردم تمام

 بشه ثابت یخوایم دارم؟ دوستت چقدر یبفهم یخوایم! بمون ،یرعلیام نرو یپرستیم که یهرچ به...تروخدا نرو_

  وفتم؟یب پات به کنم؟ کاریچ بهت؟

 :زدم هق هابچه مثل و افتادم زانو یرو .داد ادامه راهش به و برگرداند را شیرو.شد خم شیهاشانه کردم احساس

 !نامرد نرو...شمیم خفه...رمیمیم تو بدون من...نرو_

 :دیکش داد خشم با

 .ستین کار در یبرگشتن گهید چون یبمون زنده بهتره_

 :گفتم یزار و هیگر با و شدم ولو نیزم یرو

 تموم زیچ همه گهید یبر! تو اسم به و یکس شناسمینم گهید! ارمینم اسمتو گهید یبر اگه بخدا یرعلیام_

 !زباله سطل کنمیم پرتت...کنمینم التماست گهید...شهیم

 !من قلب ماننده...ستادیا ناگهان

 ادی که یزیچ نیآخر و مُرد جا همان...دینکش نفس من قلب اما...رفت تمام یرحمیب با و افتاد راه به دوباره اما

 یصدا دمیشن که یزیچ نیآخر و شدیم محو امیاشک چشمان یجلو از که بود رنگش یمشک بلند یپالتو داشتم

 !بود چمدانش چرخش

 کشدیم ریت قلبم عشق درد از

 ...گرفت فرا را بدنم یبیعج یسرما ناگهان

 ....گرفت فرا را بدنم تمام یسرد و نفرت 
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 بود خودش یآر

 دیپسند مرا که بود طانیش نیا

 را طانیش گول سرخ بیس بهانه به که ییحوا بودم من نیا یآر.شدم رهیخ خودم به نهیآئ یتو از نفرت با

 .چارهیب و فیضع...جانا منم نیا !گذاشته شیتنها و رفته که یطانیش...خورده

 در یپا از را یرعلیام تا دهیآفر مرا که ییخدا همان به خورمیم قسم...شود تمام نگونهیا گذارمینم...منم نیا اما

 .نشست نخواهم نیزم املحظه کی اورمین

 .کردم باز را آب دوش و شدم حمام وارد و کردم پاک امگونه از آرامش با را میهااشک

 .رفته که ستهیثان ستیب و قهیدق پنج و چهل و ساعت دو

  کند؟ فراموشم خواستیم! برود نداشت حق یرعلیام...کنمیم غسل...بستم چشم.خورد زیل بدنم یرو سرد آب

 !کند فراموشم دهم اجازه است ممکن محال...زدم یپوزخند

 نیزم یرو آب قطرات.آمدم رونیب حمام از کنم خشک را خودم آنکه بدون.کردم تن را حوله و بستم را آب دوش

 .دیچکیم

 !خورد در به یاتقه

 .دیبفرمائ_

 :گفتم و نشست لبم گوشه یلبخند...است نیپائ سرش.انینما ریسم قامت و شد باز در

 ر؟یسم تو یاینم چرا_

 به و زدم یلبخند ،دمید را جشیگ افهیق یوقت نه؟ کنم برخورد نرم انقدر کردینم فکر.آورد باال را سرش متعجب

 :دیپرس یمنگ و جیگ حالت با و شد خارج بهت از.دمیکش خودم سمت به و گرفتم را دستش.رفتم سمتش

 جانا؟ یخوب_

 زمزمه و بردم گوشش کینزد را سرم.شد گرد چشمانش.گذاشتم اشگونه یرو آرام را دستم کف و دمیخند مستانه

 :کردم

 .زمیعز کردم تتیاذ وقته چند نیا اگه ریسم دیببخش_

 و دیکش آغوشش یتو مرا خشونت پر.نتوانست که کند باز دهان خواست بار چند یخوشحال با و شد امرهیخ رتیح با

 .داد فشارم خودش به
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 ابداً من قسم بخدا.کنمیم جبران و یختیر اشک اقتیل یب منِ بخاطر که چقدر هر...زمیعز یمرس...جانا عاشقتم_

 .کردم عقدش آقاجون بخاطر فقط و فقط. خوامینم رو دایل

 :دمیبوس را اشگونه و زدم یتلخ لبخند است، آمدن راه وقت! ستین زدن طعنه وقت االن

 ر؟یسم_

 :یخوش از زد یبرق چشمانش

 دلم؟ جون_

 .شدم عاشقت بعدش یول! بود پول بخاطر اولش درسته_

 بره من...کنندیم اتپاره تکه ینباش ،یباش گرگ دیبا...کنم پنهان را کالمم یسرد...بزنم حرف حرارت پر کردم یسع

 !بره لباس یتو بودم گرگ خود! گرگ لباس یتو نبودم

 :دیپرس لرزان و آمد کش شیهالب

 جانا؟ یگیم راست_

 یقیعم نفس و کرد فرو میموها یتو را دستانش.چسباندم اش گونه به را امگونه.باور زود و بود احمق...بود عاشقم

 .دیکش

 آدم من نکهیا یپا بذار! مادرم مرگ یپا بذار! تو بخاطر دادم دست از که یابچه یپا بذار ارویتلخ نیا.گمینم دروغ_

 ای که خوره شده و تو جونم افتاده.بذار پای حسادت زنانه !ندونستم قدرتو و ستمین

 .نزنم پسش کردم یسع...نزنم عق کردم یسع من و دیبوس حرارت پر و گذاشت لبم یرو را لبش

 و زد کنار صورتم یرو از را میموها از یا ،تکه زدیم نفس_نفس که یدرحال و داد هیتک امیشانیپ به را اشیشانیپ

 :گفت

 به بشه نیریش هایتلخ تموم که کنمیم یکار.کنم خوشبختت دمیم قول.جانا بده دوباره فرصت هی مونیزندگ به_

 .کاممون

 :کنم پنهان را نمدارم چشمان تا فشردم هم یرو را میهاپلک

 .دمیم انجام مونیخوشبخت یبرا ادیب دستم از یهرکار منم_

 :گفت و دیبوس را دستم...شد ترقیعم لبخندش

 .میکنیم شروع و یواقع یزندگ هی بارنیا_
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 !یکردیم امطالقه سه جا نیهم که دارم سرم در یفکر چه من یبدان اگر ریسم زدم، قهقهه دلم یتو

 :کردم زمزمه هاعاشق مانند اما

 !ویواقع یزندگ هی_

 :دمیپرس متعجب که گرفت فاصله یکم و کرد ول را دستانم.هوا رفت و شد دود لبخندش

 خوبه؟ حالت شده؟یچ_

 :دیکش یآه

 .یسونوگراف ببرم و دایل دیبا_

 :گفتم و دادم نشان ناراحت را خودم.کردم نثارش "یجهنم به" دلم یتو

 .باشه شکمم یتو تو، منو ی بچه االن تونستیم_

 :گفت یاگرفته یصدا با و شد تر چشمانش.دمیکش شکمم یرو را دستم و

 !ببخش و کن یخانم! خودم یاضاف شکر.جانا کردم غلط من بابا بره؟ ادتی زیچ همه شهیم_

 :دینال...شدمیم یخوب گریباز قطعاً زدم، یینما دندان لبخند و برگرداندم را میرو

 جانا؟_

 دهیچیپ گوشم در شیها "کردم غلط_کردم غلط" زمزمه.گذاشت امشانه یرو را سرش و کرد بغلم سر پشت از

 اورم؟یب در را یرعلیام اشک چگونه که کردمیم فکر نیا به داشتم من و شدیم

 :دمیپرس و کردم ریسم روبه و زدم یبدجنس لبخند شام زیم سر

 شرکت؟ امیب سر هی یدار وقت فردا زمیعز_

 :گفت خونسرد و دوخت من به را اش توزانه نهیک نگاه آقاجون ،دهد جواب خواست تا ریسم

 !یکن یباز خاله و یایب یداشت دوست هرموقع که ستین هابچه یجا اونجا_

 :زد لب یچارگیب با و کرد نگاهم ینگران با ریسم.فشردم دستم یتو را قاشق حرص با من و دیخند دایل

 ...ترخدا...نکن_

 :گفتم و کردم آقاجون روبه و برگشتم.بدهد هم را پدرش جواب نداشت عرضه ٰ  یحت
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 و شهر کل صداش و نیزم وفتهیم هایبعض ییرسوا تشت ،کنند باز دهن اگه که دونندیم زایچ یلیخ ها بچه نیهم_

 (ییپولشو به اشاره! ) کنهیم خبر با

 :کرد زمزمه ترس با ریسم .کردم مزه را سوپم قاشق و زدم یپوزخند .کرد یاخم و شد سرخ که دمید

 .کنمیم خواهش نکن جانا_

 :گفتم گوشش ریز و گذاشتم ریسم دست یرو را دستم ،دایل چشمان یجلو

 !هست حواسم...زمیعز نباش نگران_

 :گفت یبلند یصدا با بود ریسم منو دستان یرو نگاهش که یحال در دایل

 !شهیم معلوم گهید هفته دو اامّ ،ستین مشخص ریسمــ و مـــنو یبچه تیجنس هنوز_

 :گفت یمهربان با و گذاشت زیم یرو را برنج سید مادرجون

 .یکنیم هوس نیریش یزایچ همش آخه باشه دختر کنم فکر_

 :گفت و داد گردنش و سر به یقر دایل

 !پسره کنمیم حس من اما_

 !ستیکاف نیهم رد،یمیم میبرا ریسم بود نیا مهم...زدم یپوزخند

 :کرد زمزمه ریسم

 !نشو ناراحت تروخدا_

 !یمن مال تو که نهیا مهم...زمیعز ستمین_

 :گفتم مقدمهیب و کردم ریسم روبه شام از بعد

 .بخر برام نیماش هی...ریسم خوامیم نیماش من_

 !یرستیم ،یستین بلد یرانندگ که تو اامّ_

  "یکن یرانندگ یستین بلد" گفتیم کردیم مسخره مرا خدا یشهیهم یرعلیام

 ؟بترسم یک تا.رمیبگ ادی خوامیم ،گهید گمیم نمیهم یبرا_

 .رسونمتیم خودم یبخوا که هرجا هست که من نیماش زمیعز_

 نه؟ ای امیب کنار ترسم با دیبا بشم؟ تو نیماش سوار یک تا گهید بخر_
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 :کردم لوس شیبرا را خودم سپس

  برام؟ یخریم یریسم_

 :دیخند

 !بگو و رنگش و مدل اسم فقط ؟نده که هیک بخواه جون تو...ریسم زِیعز_

 ...کن تماشا ستادهیا فقط...جان ریسم رمیگیم هم جانت...دمیخند هم من

 :نوشتم کاغذ یرو خواب موقع شب

 .ممنوع بغض و هیگر_

 !یاستور نه و داشت یپست نه.کند خون را دلم تا بود رفته که یکس جیپ یتو رفتم بعد

 :کردم زمزمه و دمیکش عکسش یرو را دستم

 ”!متنفرم ازت_”

 تو یهادست با توان یم

 کرد باز یدلتنگ کالف از گره 

 یِایرو هزار بافت و

 ..را دنتیکش آغوش در 

 شب هر گرفت سر از دیبا

   رج به رج

 ....   را آمدنت الیخ

 :گفت ریسم که دمیکش رنگ یمشک شیش و ستیدو به یدست یخوشحال با

 ؟یخواستیم که هیرنگ همون اومد؟ خوشت جانا چطوره_

 :زدم لبخند

 .زمیعز یمرس خواستم،یم که هیهمون قاًیدق...هیعال_

 :شد باران ستاره چشمانش

 .زمیریم پات به مویچ همه کن تر لب فقط تو_
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 مانیتماشا داشت پنجره پشت از که خورد یاشک چشم جفت کی به نگاهم که گرفتم باال را سرم و زدم لبخند

 صورتش یرو را دستانش که شدم رهیخ دایل به دوباره و دمیبوس را ریسم لب و شدم خم...شد گشاد لبخندم...کردیم

 :گفت خنده با و کرد قفل شیهاپنجه انیم را کمرم طنتیش با ریسم.بود گذاشته

 .هایافتاد راه توئم جانا_

 و انداختم باال طنتیش با را میاَبرو عوض در اما اورمیب باال صورتش یرو داشتم دوست...ماندم رهیخ چشمانش به

 :دمیپرس

 ؟یندار دوست ه،یچ_

 :گفت وار چپ_پچ...کرد ترتنگ را دستانش گره و شد رهیخ لبانم به

 .دارم دوست و جورش همه_

 که انگار یبشو که عاشق! بود بد چقدر بودن عاشق...عاشق یچارهیب! دمیخند شیهایلوح ساده یهمه به...دمیخند

 !خوردیم بهم عشق از حالم.یاکرده مرگ میقدت یدست دو را اتیزندگ

 ...میرفت خانه به اطیح از گرفت، میهالب از یقیعم کام نکهیا از بعد

 .زدم شخندین دایل یعصب چهره دنید با و برگشتم.شد دهیکش شدت به بازوام بشوم خوابم اتاق وارد خواستمیم یوقت

 :گفت خشم با

 !بهش یدیچسب کنه مثل بعد کرده انتیخ بهت شوهرت...تو یهست یبدبخت زن چه_

 :گفتم یخونسرد با و زدم لبخند

 وجود با.خورهیم بهم ازت حالش ریسم یدونیم نکهیا وجود با یکرد قالب ریسم به و خودت که ییتو بدبخت_

 !دهیم هم و جونش زنش واسه و داشته زن نکهیا

 :ستمینگر حقارت با را شیپا تا سر و زدم یزهرخند

 !یریحق انقدر که برات بگردم یاله! نکرده رهاش املحظه هی یحت من فکر بوده باهات شب اون که یوقت ٰ  یحت_

 :دیکش غیج حرص با

 ؟یهست یک یکنیم فکر تو شتره؟یب من حق یکنینم فکر اشمبچه مادر مـن_

 :انداختم باال ییابرو و خاراندم را لبم گوشه تمسخر با

 نیا عروس که منم...رونیب کنندیم پرتت رپایت با ادیب ایدن به که اتبچه...عمرشم یشهیش...عشقشم منم_

 ای کنندیم رحم بهت جماعت نیا یکنیم فکر جونم؟ یهست یک تو.رهیم در برام جونش ریسم که منم...امخانواده
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 داره زن که کرده یریسم میتسل و خودش شب هی تو که خونه نیا تو بمونه یزن دنیم اجازه ابروتند؟ و چشم عاشق

 شده؟ حامله ازش حاال و

 :دادم ادامه و دمیخند

 ؟ستین بایز! میکنیم بزرگش ریسم با و مادرش شمیم من.من به دنشیم ادیب ایدن به که اتبچه! الیخ خوش_

 :گفتم و گرفت شدت امخنده...بود مشخص دستانش لرزش وضوح به...دیکش غیج

 !حد نیا تا گهید نه یول خوبه ساختن ایرو! اشبچه مادر هه..زنش به برسه چه ،کنهینم حساب آدم اصالً تورو ریسم_

 بزند؟ یلیس کرد جرأت یحق چه به.شدم اشرهیخ مات...شد کج و سوخت صورتم

 .کنند یکش فیضع دهمینم اجازه...دمیکوب دهانش یتو محکم

 

 سمیر**
 یمحو تبسم ،دهیبوس را آنجا جانا نکهیا فکر از...دمیکش لبم گوشه یرو را انگشتم و دادم لم مبل یرو یخوش سر با

 .یزندگ یعنی داشتم را لبخندش حسرت که یمن یبرا نیا و بود شده عوض بیعج جانا.بست نقش لبم یرو

 .دهد جواب ماندم منتظر و گرفتم را یرعلیام شماره و برداشتم را بمیج یتو از را امیگوش

 .زدیم چشم یتو بدجور نبودنش نیا...بود رفته و نبود هفته دو

 :خورد گوش به یرعلیام یگرفته یصدا

 بله؟_

 :گفتم تعجب با.کرد یاسرفه بندش پشت

 ؟یخورد سرما ؟یرعلیام یخوب ،سالم_

 :کرد یگرید یاسرفه

 .بهاره مال شدم ضیمر کمهی ،آره_

 .یاین در پا از کنه درست برات یزیچ یسوپ هی بگو خانم میمر به باش خودت مراقب_

 :گفت و زد یرمقیب یخنده سپس و کرد یوحشتناک ی سرفه

 ...تو...باشه_
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 :دیکش یقیعم نفس و کرد مکث

 چطوره؟ داداشزن...با...اترابطه ؟یخوب تو_

 :دادم هیتک مبل به و دمیخند سرخوش

 عاشقمه؟ هم جانا شهیم باورت! شده بهتر یلیخ رابطمون.بکشم داد یخوش زور از دارم دوست! یعال هیعال_

 .دینرس گوشم به خط آنور از ییصدا

 ؟یهست یرعلیام الو_

 :گفت دهیبر نفس و دیکش یآه یرعلیام

 !خوب...چه_

 :گفتم معترضانه

 !دلتنگته مامان...میبود کرده عادت بهت یلیخ...نجایا ایب کن جمع و بساطت و بند توئم_

 :شد فیضع شیصدا

 ؟یندار یکار_

 :دمیپرس شک با

 ؟یخوب_

 :کرد زمزمه ناباور و دیبر نفسش...گرفت خود به زهر طعم دهانم که تلخ آنقدر...دیخند

 خوب؟_

 یرعلیام را شیصدا ٰ  یحت شکیب که یبلند یلیخ یصدا با.بود سرخ چشمانش.شد ییرایپذ وارد جانا لحظه همان

 :دیپرسشنید، می هم

 دلم؟ زیعز هیک_

 :دیپرس جان مهین و رمقیب یرعلیام! دیپر باال میابروها

 بود؟...جانا ...صدای...یصدا_

 .آره_

 :گفتم جانا روبه
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 .هیِرعلیام_

 :گفت و گرفت جا کنارم جانا

 ..برسون المس ئه؟_

 :گفتم یگوش پشت

 .رسونهیم سالم جانا_

 !بود کرده قطع شدم، رهیخ خاموشش صفحه و یگوش به زده رتیح.بود متمد بوق جوابم اما

 :گفتم متعجب

 !کرد قطع_

 !شد دور امزده بهت چشمان یجلو از عیسر یلیخ بعد و زد میرو به جانا که بود یپوزخند تنها جوابم

 

 *جانا*

 :نوشتم کاغذ یرو

 !ارمینم خودم یرو به و شمیم مرگ دق شیدور درد از دارم که ماهه کی.دمشیند ماهه کی! ستین ماهه کی_

 .بودم کرده کارها یلیخ ماه کی نیا یتو و بود رفته یرعلیام ماه کی.شستم خی آب با را صورتم و سوخت چشمانم

 هیگر که یمن.کنار بودم گذاشته را هیگر شدینم باورم بودم، کرده کار خودم یرو...بودم گرفته ادی یرانندگ

 !روز شبم و دشدمین شب روزم کردم،ینم

 .زدم رونیب خانه از و دمیپوش را امیباران...زدم کنار را میگلو به دهیچسب یموها

 بود؟ کجا االن...برداشتم قدم افتاده یها شانه با

 !کند فکر من به یاهیثان ٰ  یحت دانمیم دیبع.کرد خوش جا لبم گوشه یزهرخند

 با که یشگاهیآرا همان.بودم ستادهیا شگاهیآرا یروروبه درست.بردم باال را سرم و کردم تر را امخورده ترک یهالب

 .رساند مرا او و میبود رفته یرعلیام

 !دارم خاطره تو با جا مه ،هینیبیم...دمیبلع را بغضم

 ...شدم شگاهیآرا وارد
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 :کردم زمزمه ام یزخم یحنجره یال البه از

 !بشم عوض خوامیم_

 .شد کار به دست عیسر یلیخ و بست نقش زن لب یرو یلبخند

 

 :گفت و برداشت سرم یرو از را حوله...برداشتم الیخ و فکر از دست و آمدم خودم به شگریآرا یصدا با

 ؟یهست یراض چطوره_

 رنگ میابروها و رنگ یعسل یموها به یدست.ماندم رهیخ دمیجد یافهیق به نهیآئ یتو و شدم خم یکم رتیح با

 !کرد خواهم ریتغ آنقدر مو رنگ کی با کنم باور توانستمینم.دمیکش امشده

 ...زدم یلبخند ناخودآگاه

 یعموم تلفن به نگاهم که افتادم راه به ها ابانیخ یتو هدفیب دوباره و شدم خارج آنجا از پول کردن حساب از بعد

 .خورد

 ...شدم وسوسه...دیلرز دلم

 امگونه یرو باران یاقطره! بود بخش لذت بهار یهوا چقدر.کردم بلند آسمان روبه را سرم و دمیکش یقیعم نفس

 .بشنوم را شیصدا تا زنمیم زنگ فقط داشت؟ یاشکال چه مگر...خورد یعموم تلفن به سرکشم نگاه دوباره...نشست

 .شدیم حفظ غرورم و منم دانستینم که او

 لرزانم دستان .دمیکش رونیب بمیج از را کارتم و رفتم تلفن سمت به کشان_کشان و فرستادم رونیب نیسنگ را نفسم

 .گذاشتم تپشم پر قلب یرو را دستم و بستم چشم.گرفت را اششماره مکث بدون

 .کندیم وانهید مرا و اندازدیم نیطن یگوش پشت شیصدا ،بوق چند خوردن از بعد

 بله؟_

 ...شدند مشت ارادهیب دستانم...است شاد شیصدا

 الو؟_

 :گفت خشم با یرعلیام و دیچیپ یگوش پشت کیموز شاد یصدا

 ؟یالل مگه_

 :دیچسب نیزم کف به میپاها یدختر فیضع یصدا با که دمیگز لب
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 .میببر و کیک ایب کن ولش ه؟یک ؟یرعلیام_

 .نیزم مات نگاهم و بود شده منقبض بدنم تمام.نشستم سیخ آسفالت یرو و افتاد دستم از یگوش...متمد بوق

 ؟!کند فراموش خواستیم پس

 :کردم زمزمه دیلرزیم عقده و بغض و درد زور از که ییصدا با و زدم میگلو به یچنگ

 "!یوفتیب پام و دست به کنمیم یکار هی باش، منتظرم یرعلیام ه؟ینطوریا پس-"

 ...نداشتم روح انگار...کردم بلند را سمیخ تن

 باشد؟ یگرید دختر با چطور کندینم رها را او یالحظه چشمانم یوقت بود گفته...ماندیم ابد تا بود گفته

 بودند؟ دهیند وانهید حاال تا...کردندیم نگاهم تعجب با ها عابر .دمیخند و دادم قورت را بغضم

 :گفت یعصب و آمد سمتم به ینگران با دید مرا تا ریسم....شدم خانه وارد

  ...خبر هی یتونینم شدم؟ نگرانت چقدر یدونیم جانا؟ یبود کجا_

 یرمقیب لبخند ندهم، لو را خودم نکهیا یبرا .کرد نگاهم و خورد مهین و نصفه را حرفش امشده رنگ یموها دنید اب

 :دمیپرس و راندم لبانم یرو

 .رو خودم کردم یشکل نیا تو یبرا ؟یندار دوسش ومد؟ین خوشت ه،یچ_

 :کرد زمزمه و دیکش میموها به یدست و شد گرد چشمانش

 !ادیم بهت یلیخ !یشد عوض چقدر...جانا یشد یعال_

 !است دلم یبو کنم گمان ،آمدیم یسوختگ یبو...دمیکش یقیعم نفس...دمیخند اراده یب

 فیتعر کشیتراف پشت بامزه یدعوا از...کرده یکار چه شرکت یتو که گفت امروزش از.شد اتاق وارد و آمد دنبالم

 .ندارم یا توجه چیه من و کندیم

 جانا؟_

 :گفتم جیگ و گرفتم نهیآئ از نگاه یپرت حواس با

 ها؟_

 .کن جمع چمدونتو گم؟یم یچ هست حواست_

 ؟یچ یبرا_
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 :زد غر و کرد باز را اتاق ی پنجره

 !کرده دَم اتاق_

 :داد پاسخ یتفاوتیب لحن با سوالم جواب در و کرد من روبه و

 !یرعلیام یخونه ،تهران میبر یهمگ میخوایم_

 .کندیم یهماهنگ وارید گچ با میرو و رنگ ندیبینم و است من به پشتش ریسم...شدم ولو نیزم یرو جاهمان

 میپا و دست ستین حواسش و است من به پشتش...را قلبم تولوپ _تاالپ یصدا شنودینم و است من به پشتش

 .لرزدیم

 ...بود دهیرس وقتش باالخره پس! دمیکش یسرد نفس

 است شب ندیگویم و کردند هیس را روزگارم*

 *است تب ندیگویم افروختند برجانم یآتش

 نیماش داخل هم نیرحسیام و دایل ر، یسم و من جز.میاشده یراه تهران سمت به و میانشسته ریسم نیماش یتو

 .اندگرفته یجا عقب یصندل

 را جانم ایدر وسعت به یخشم افتمیم کرد که یکار ادی یوقت اما دارم جانیه اشدوباره دنید از دلم ته

 .ست یشدن نا مهار که یخشم.ردیگیم

 گرید ها حرف نیا دوباره مرور که هرچند.رفت اما عاشقم دانستیم !رفت و کرد خردم و گذاشت شیپاها ریز مرا او

 .ندارد یارزش

 .کردم چک را خودم دوباره استرس با

 "بودم شده یعال من" شد بمینص زیچ کی تنها

 زاریب ییمانتو نیهمچ از ریسم گفتم و کردم مخالفت من گرفت، میبرا خودش که دمیپوش را ییمانتو همان قایدق

 !بود طانیش که حقا .دنشیخر به کرد وسوسه مرا او اما بپوشم گذاردینم و است

 !بود خوب زیچ همه .بودم کرده زیر فر هم را امیعسل یموها و بودم زده یمیمال شیآرا

 را نیماش ریسم یوقت اما.کرد دنیتپ به شروع امجنبهیب قلب میدیرس تهران به یوقت.میبود راه یتو یساعت چند

 :دمیپرس و ریسم سمت دمیچرخ تعجب با کرد پارک ییالیو یخانه مقابل

 .بود آپارتمان یرعلیام خونه ادیم ادمی که ییجا تا کجاست؟ گهید نجایا_
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 ؟یرعلیام کیکوچ آپارتمان میبر عتیجم همه نیا با که یندار انتظار خانمه، عمه خونه نجایا_

 تا دمیکش یقیعم فرا نفس.است خانم عمه مال که یاخانه به بگذارم پا بود مانده نمیهم.کردم اخم و شدم یعصب

 .کند فروکش خشمم

 هم را فکرش !بود کرده متعجب را او بدجور میکارها ها روز نیا.خورد مادرجون به نگاهم که شدم ادهیپ نیماش از

 .کنم رفتار ریسم با نگونهیا یروز کردینم

 :دیپرس و دیچرخ ریسم روبه مادرجون

 نجاست؟یا هم یرعلیام_

 !بده سامون و سر اوضاع به کمی گفتم بهش نجایا میاومد دونهیم آره،_

 خشم باعث که کردم حلقه ریسم یبازو دور را دستم کردیم شلوغ را زیچ همه که یقلب به توجه یب! بود نجایا پس

 !شد ریسم محبت پر نگاه و دایل

 یاری میپاها.میکرد حرکت الیو سمت به.کردم شکر را خدا بابتش که نبودند جمع نیا یتو مهسا و محمد فقط

 :زدم بینه خودم به.بود قلبم آن از بدتر و ردندکینم

 و کرد پرتت آشغال هی مثل یچطور رفته ادتی نکنه ؟یکرد شروع و یباز جنهیب شینیبب یخوایم باز چته؟"_

 "داده شکستت بفهمه نذار باش، یقو و محکم ذره هی رفت؟ بعدم

 !غیدر اما شوم آرام یکم تا زدم خودم یدلخوش یبرا را هاحرف نیا

 .کرد تعجب که دادم فشار دستانم نیب را ریسم یبازو .زد را در زنگ جانیه با نیرحسیام

 قدم کی با نیرحسیام.شد انینما یرعلیام کلیه و شد باز در باالخره که بود قرن چند گذشت؟ سال چند دانمینم

 :گفت جانیه با و کرد بغلش و رساند یرعلیام به را خودش

 !یرعلیام بود شده تنگ برات دلم_

 :کرد حلقه نیرحسیام دور را اشمردانه دستان.گرفت نفسم و خورد گره امنهیس یتو دل.دیخند یرعلیام

 .بود شده تنگ برات دلم منم_

 :زد برق چشمانش مادرجون.دیکوب قبل از تر قرار یب قلبم و شد داغ تنم تمام.بود رایگ و بم شیصدا

 .ینخور چشم کنم دود اسپند برات باشه ادمی !یشد عوض چقدر مادر، بشه قربونت_

 :گفت الیژ
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 !ادیم بهت شیر چقدر_

 :دیخند مهرداد

 .برسه هم ما به دیبذار! که نیخورد و یرعلیام_

 .داشت لب به لبخند ،من به اعتنا یب که بود یرعلیام قفل من نگاه اما.انداخت مهرداد به یخشم پر نگاه خانم عمه

 .زدمیم خی داشتم رونیب از و سوختن حال در درون از.بود کرده قفل ذهنم

 ریسم! نبود در دم چکسیه.دمیکش یلرزان نفس و دادم قورت را دهانم آب و آمد خودم به ریسم دست حرکت با

 .داد سالم کرد دراز یرعلیام سمت به را دستش

 ....دیکش ریت سرم

 !دوخت من به را نگاهش باالخره و داد دست ریسم به یرعلیام

 .کردم چشمانش قفل را چشمانم بهت با و شد پنبه بودم کرده رشته چه هر

 ورشعله یتیممنوع درونت و سوزاند،یم درونش مرا که است جهنم آتش مانند تیهالب و چشمانت یدانینم یرعلیام

 !رومیم یرانگیو یسو به و شومیم ترعاشق واروانهید و سوزمیم شیهاشعله اتش در که است

 و شد خاموش چشمانش برق.شد خشک لبانش یرو هیثان کی عرض در دارم شک بودنش یواقع به من که یلبخند

 :انداخت یرعلیام به ینگاه متعجب ریسم.خورد یفیخف تکان لبانش

 ؟یخوب یرعلیام_

 تنها! نکرد یریتغ نگاهش یرعلیام.کردم نگاه یرعلیام هم بعد و ریسم به ترس با.شده برابر صد وزنم کردم حس

 گرد چشمانم.زد یچشمک من روبه ریسم یجلو و گذاشت بشیج یتو را دستش یخونسرد با اما شد شتریب بهتش

 :گفت و کرد ریسم روبه و زد یینما دندان لبخند یرعلیام.دمیکش نفس زده وحشت و شد

 شناسمش؟یم من گه؟ید هیک خوشگله خانم نیا_

 امقهیشق کرد، حلقه امشانه دور شتریب را دستش ریسم.شد ترشح یوحشتناک شکل به بزاقم و گرفت رعشه تنم تمام

 :گفت خنده با و دیبوس را

 .شینشناس که بشه عوض انقدر بزنه رنگ موهاشو جانا کردمینم فکر.ارین در یباز مسخره یرعلیام_

 !دهیبوس راآن ریسم شیپ یاهیثان که یاقهیشق.نشست امقهیشق یرو نگاهش یرعلیام

 :زد لب یرعلیام.شکافت را پوستم نگاهش یزیت
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 !نشناختمش من امّا_

 شد؟ چه حاال داشتم ذهنم در ییفکرا چه که بگو را احمق من بود؟ کرده فراموشم یعنی...گرفت دلم

 رونیب نامحسوس را نفسم و دیلرز دلم. کرد دراز سمتم به را دستش و دوخت چشمانم به را نگاهش یرعلیام

 .فرستادم

 .ممنوع بودن فیضع! نه...جانا نه

 آن با داشتم آرزو یروز که گرشتیحما دستان.گذاشتم اشمردانه و بزرگ دستان یتو را دستم خونسرد و آرام

 را بدنم یاعضا تک _تک داغش دست کفش و بکشد رونیب تنم از را یعروس باسل کند، نوازش را میموها هادست

 !کند فتح

 با...کرد ول را دستم و کرد وارد دستم به یفیخف فشار.رفت باال قلبم ضربان و شدم داغ دستم با دستش، تماس با

 :زد یلبخند و انداخت یچنگ شیموها به دستش همان

 !داداشزن یاومد خوش یلیخ که خالصه_

 .بسوزاند را دلم تا کندیم استفاده "داداشزن" کلمه از قصد از دانستمیم.امکرده نیتمر خانه یتو ها بار

 :شدم قیدق چشمانش یتو و نشست لبانم یرو یلبخند.کردم بغض نه دادم، صورتم حالت به یریتغ نه

 ؟یرفت خبریب چرا تو.یرعلیام ممنونم_

 :گفت خنده با ریسم

 تهش.همدان بمونه ادیز نداشت سابقه یرعلیام آخه! آورد دووم چرا یچجور دونمینم موند که هم یماه چند نیا_

 !بود هفتهکی

 :انداخت باال شانه یرعلیام که زدم یپوزخند

 .نجاستیا من یزندگ و کار حال هر به_

 :کرد زمزمه و انداخت ینگاه اشیگوش صحفه به ریسم.شد بلند ریسم یگوش زنگ یصدا لحظه همان

 باال یگند چه ستین معلوم ،امیم بدم نویا جواب من تو دیبر شما جانا! بدن انجام من بدون و کار هی تونستن اگه_

 !دستش بسپرم رو کارا ستین که آرشم.آورده

 :دادم تکان یسر و زدم یلبخند

 .زمیعز باشه_
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 .نمیبب وضوح به را یرعلیام لب گوشه شده کج پوزخند توانستمیم حاال دادم، قورت را دهانم آب.شد دور ما از ریسم 

 :گفت تمسخر از زیلبر یلحن با و داد تکان هوا یتو را دستش.انداخت باال را شیابروها جفت و رفت کنار در یجلو از

 !داداشزن تو دیبفرمائ_

 .کردم تر دهانم آب با را لبانم و زدم کنار امیشانیپ یرو از را رنگم یعسل یموها از یاتکه...نباختم را خودم

 :گفتم کالمش تمسخر به توجهیب و کردم یاخنده تک

 .ممنون_

 را بازوام یرعلیام.شد داغ بازوام که بردارم قدم از قدم خواستم.بست را در او و شدم خانه وارد...شد منقبض فکش

 !رج به رج...رخ به رخ...ستادمیا اششانه به شانه .دیکش خودش سمت به مرا و گرفت

 و است چنگالش ریاس قلبم کردم احساس .شد قفل فکش و نیپائ و باال اشنهیس...دیکش یقیعم نفس و بست چشم

 .دهدیم فشار را قلبم کشدیم که یقیعم نفس هر با او

 باز چشم نکهیا از قبل و فرستادم رونیب نامحسوس را نفسم.رفتمیم هوش از داشتم و کردیم زق_زق میپاها کف

 .شدم مسلط خودم به کند

 :گفتم و انداختم باال ابرو تمسخر با خودش مثل

 زم؟یعز شوهر برادر شده یزیچ_

 .کرد فرو شالم یتو و آورد جلو را سرش مهابایب

 !زد خشکم

 .گرفتند حصار را کمیبار کمر دستانش و دندیکش آتش به را گردنم و هاگوش داغش یها نفس

 !تیعصبان...ترس...جانیه...عشق .آمد سراغم یمختلف یهاحس

 :برد تنم از را رمق تمام اشزمزمه و خورد گوشم یتو داغش یهانفس

 !داشتم دوست شتریب یلیخ براقشو یِمشک یموها او من امّا_

 :گفت خشونت از پر یلحن با و نشست اممانتو قهی یرو دستش

 آره؟ ؟یکن یباز باهام یخوایم_
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 خشمش از پر چشمان به و بردم عقب یکم را سرم و دمیکش یقیعم نفس! بود امنقشه یاجرا وقت حاال

 یفیضع یصدا و گرفت خود به یخمار حالت چشمانش.آوردم در حرکت به اشگونه یرو را شستم انگشت.ستمینگر

 !گربه بچه کی مثل درست.درآمد شیگلو از

 !شد بسته چشمانش که کردم فوت صورتش یرو را داغم نفس و بردم ترکینزد را سرم

 .سوزاندیم خودش همراه هم را من داشت حرارتش نیا و دشیم بلند حرارت تنش تمام از

 حلقه کمرم دور که را دستانش به گذاشتم، لبش کینزد درست اشچانه یرو و کردم تر زبان با را امیگوشت لبان

 .کرد وارد یشتریب فشار بود کرده

 .دیلرز یکم که آوردم در حرکت به اشنهیس یرو را دستم.میشدیم غرق گناه و لذت یتو میداشت دو هر

 !جانا_

 .کردم دور را لبانم و زدم اشچانه به یقیعم یبوسه و شد تررنگ پر لبخندم.گفت کشدار را جانا

 .اشدهیپر رنگ گونه یرو را گرمید دست و گذاشتم گردنش پشت را دستم کی

 .خورد اش ینیب نوک به امینیب نوک...شد یکی مانیهانفس...بردم ترکینزد را سرم

 !ندیبب را ما و دیایب یکس نبود مهم میبرا ٰ  یحت.دیلرز لبانش

 :زدم لب وار پچ_پچ و کردند نوازش را گردنش دستانم...دمیخند دلم یتو

 هی یوقت ستین گناه ؟یکن کنترل خودتو داداشتزن جلو یتونینم چرا تو نامسلمون ؟یلرزیم چرا زم؟یعز جانم_

 ؟یکن یزندگ یتونینم داداشتزن بدون املحظه

 :کردم زمزمه عذاب یهافرشته ماننده.شد ترکم کمرم دور از دستانش فشار

 توبه و عشقش از یکنیم توبه...یکن سَر ادشی یب یتونینم...یکنیم فکر داداشتزن به شهیهم تیزندگ تو_

 !گناهه! نامسلمون دِ...یشکنیم

 :زدم لب من و شد شتریب شیهانفس حرارت

 .پدرش ریسم و مادرشم من که یابچه"عمو" گهیم بهت ریسم منو بچه...مونمیم ریسم با من_

 صورتش تمام خون.رفت عقب و کرد میرها! زندیم رونیب آتش چشمانش از کردم احساس یالحظه.شد باز شچشمان

 های مست!درست مثل آدم .شد خم یکم و خورد تلو_تلو.گرفت بر در را

 :گفتم یلوند با و زدم کنار صورتم یرو از را امیعسل یموها
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 بشه، هامبچه پدر قراره اون...زمیعز گهیم بهم...کشهیم آغوشش تو و من و کنهیم بوسم...رهیگیم و دستم ریسم_

 !هام بچه یعمو توئم

 :گفت عجز با و گرفت خودش به التماس رنگ نگاهش.افتاد خش_خش به اشنهیس و زد چنگ را شیموها

 آدم...ریبگ خون خفه...ببُر صداتو کثافت، باش آدم...کثافت باش آدمیه ذره ...سیه...نده ادامه_

 ...کثافت...کثافت...سیه...باش

 !گرفت را وجودم کل یمانیپش یالحظه.دیپر سرم از برق و زدم خی دمید چشمانش در که را اشک برق

 دهم؟ عذاب نگونهیا را بود جانم از تر زیعز که را یکس توانستم چگونه من

 بشه ثابت یخوایم دارم؟ دوستت چقدر یبفهم یخوایم! مونب ،یرعلیام نرو یپرستیم که یهرچ به...تروخدا نرو_”

 وفتم؟یب پات به کنم؟ کاریچ بهت؟

 ”!نامرد نرو...شمیم خفه...رمیمیم تو بدون من...نرو_

 داشت؟ سوزاندن دل ارزش رفت و کرد ول را من راحت که یکس.رفت هوا به و شد دود امیمانیپش

 :گفتم و کردم نگاهش تمسخر با

 یریگیم خون خفه و یکنیم نگاه...میدار دوست عاشقانه گرویهمد ریسم و من یچجور که یکنیم نگاه فقط_

 .”نگاه” فقط ؟یدیم گوش.زمیعز

 اش،یشانیپ و قهیشق یبرآمده یهارگ و شده کبود صورت آن از را نگاهم نفرت با و انداختم امشانه یرو را فمیک

 ...رفتم ییرایپذ به و گرفتم

*** 

 :دمیپرس و کردم ریسم روبه دمیکشیم رونیب چمدان یتو از را میهالباس که یحال در

 !میکن سر نجایا و کلش دیبا که نگو مسافرت، میاومد_

 :دینال یاخسته یصدا با و دیمال دست با را خمارش چشمان.دیکش یاازهیخم و داد اشخسته بدن به یقوس و کش

 .میگردیم و تهران کل میریم فردا بودم،از فرمون پشت ساعت چند و راهم خسته !شهینم که امروز_

 :رفتم اتاق در یسو به و انداختم فمیک یتو را دمیجد پودر کرم

 ؟یبخور غذا یخواینم کن، استراحت تو باشه_

 :زد کنار شیرو از را پتو کالفه و دیکش یپوف
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 ! گشنمه یلیخ اتفاقاً...چرا_

 :گفت ریسم.میشد خارج اتاق از باهم و دادم تکان یسر

 .برسه که االناست دادم سفارش عذا زدم زنگ_

 .نبود اامّ ،کنم دایپ را یرعلیام تا چرخاندم را سرم او به توجهیب.رفت خانه در طرف به

 گذاشتم دهانم یجلو را دستم اریاختیب.دمید سرم پشت را یرعلیام که آشپزخانه سمت دمیچرخ و دمیکش یآه

 .دمیکش "ینیه"

 !نبود ششیپ ساعت چند حال از یخبر.کرد نگاه را میپا تا سر و انداخت باال را شیابرو خونسرد

 .نبود ششیپ ماه کی یالغر از یخبر و بود شده تر پُر یکم قبل یسر از.کردم شیتماشا دقت با هم من

 ا؟یدن تارک و شود الغر امیدور از داشتم انتظار نکند.دمیکش یآه اراده یب

 :داد تکان میبرا یسر و دیجوئ را لبش پوست

 خواد؟یم یباز دلت پس_

 :آمد سرم پشت رفتم، آشپزخانه به و ندادم را جوابش

 .جانا بده جواب_

 ؟یخورد داداششوزن_

 :کرد زمزمه که چسباندم لبانم به را وانیل یلبه و کردم آب از پر را وانیل خونسرد

 !شدم تو عاشق که من به لعنت...بهت لعنت ؟یچ متیق به_

 :دمیغر و دمیکوب نتیکاب یرو را وانیل و خوردم را آب ضرب کی

 نه؟ گهید یخواست خودت.بدم ریسم و خودم به شانس هی خوامیم فقط! هم به نباف حرف_

 :بست تیعصبان با را چشمانش و شد مشت دستانش

 !یشد کن گوش حرف حاال تا یکِ از_

 :کردم کج را سرم

 ! باشه عاشقم ریسم قدِ تونهینم چکسیه دمیفهم که یوقت از دیشا! دونمینم...اوم_

 ...نکن یروان منو ه؟یچ مسخره یکارا نیا از قصدت_
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 !سفر اومدم شوهرم با فقط آخه؟ دارم کاریچ تو به من...بابا یاِ_

 :بود گرفته خود به خون رنگ چشمانش.کرد نگاهم

  بشم؟ قاتلت یخوایم_

 :گفتم ناز با و دمیخند

 ! آخه یندار اونم یعرضه_

 :دیرس گوش به ریسم بلند یصدا که کند باز دهان خواست خشم، با

 .دیرس هم غذا_

 :زدم یلبخند انداختم گوشم پشت را میموها

 ؟جان شوهر برادر چطور تو! بود مگشنمه چقدر_

 :دیغر و دیکش یعصب نفس.چشمانم به زد زل اشنشسته خون به چشمان همان با

 !کثافت نکن قاتلت منو_

 !دهیم قورت درسته رو کهیکوچ روده داره بزرگه روده یوا ؟یچ تو.دادم سفارش کباب من_

 :کرد زمزمه ترسناک

 !کشمتیم_

 به حواسش تمام چون کنم، کنترل را دستانم لرزش کردم یسع من و نشست من کنار درست یرعلیام نهار زیم سر

 .ختیریم بهم را عصابم نیا و بود من

 .دهم جمع به را حواسم کردم یسع ام،یلعنت قراریب دل به توجه یب و زدم چنگالم به کباب یاتکه

 :گفت و کرد یخال مصرف بار کی وانیل یتو را اشنوشابه مهرداد

 !تیگالر امیب سر هی گفتم نجا؟یا یمونیم تو یرعلیام م؟یبر کجا ه؟یچ برنامتون خب_

 داغ تنم تمام.داد امزده خی دست به یمحکم فشار گرفت را دستم زیم ریز از یرعلیام...گرفتم گُر...سوختم کردم حس

 دوران به سرم.بود شده قفل جانمیب سرد دستان دور زیم ریز ،یرعلیام قدرتمند و گرم دستان.شدم سست و شد

 .زد خی میهارگ یتو خون و افتاد

 :گفت و دوخت چشم مهرداد به خونسرد یرعلیام

 .بده خبر بهم قبلش یایب یخوایم اگه...حاال مینیبب دونم،ینم_
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 دستام کف و زدیم رونیب دهانم از داشت قلبم.شده خارج بدنم از روح کردم احساس...داد فشار محکم را دستانم

 حس صورتم یتو را خون هجوم.آورد در حرکت به دستم مچ یرو گونه نوازش را شستش انگشت.بود کرده عرق

 .گرفتم آتش و کردم

 .میبود ور قوطه گناه و لذت نیریش خلسه یتو جفتمان

 .دادم قورت را دهانم آب و کردم مهار را کشدارم یهانفس

 :گفت و کرد اشاره امیخال بشقاب به ر،یسم

 .میبکن یکوتاه استراحت هی میبر شو بلند شده تموم که غذات جانا_

 که کنم جدا یرعلیام دستان از را دستانم خواستم و فرستادم رونیب را نفسم.شد حلقه مچم دور یرعلیام دستان

 .کرد شتریب را دستانش فشار و نگذاشت

 :گفت ریسم

 !گهید شو بلند_

 .شد مهرداد با زدن حرف مشغول ما، به توجهیب و زد یزهرخند یرعلیام

 :گفتم شده که یبتیمص هر به

 !برو تو امیم من_

 .ختیر قلبم...کرد لمس را میهاانگشت

 برزخ یتو داشتم ییگو.کردم باز و بستم چشم.رفت اتاق طرف به عیسر که بود خسته آنقدر.داد تکان یسر ریسم

 .زدمیم پا و دست

 !برزخ نیا بود نیریش چقدر

 !است من به اشتوجه تمام اما بود زدن حرف مشغول ظاهر به.کردم نگاهش یچشم ریز

 :دمیغر یآرام یصدا با

 .کن ول دستمو یلعنت_

 :گفت من از تر آرام و دیکش باال را آبش وانیل

 !میخوب یباز هم من زم؟یعز خواستینم یباز دلت گه؟ مچرا_

 :کردم خم نیپائ به را سرم
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 .کن ولش شیکند! کن ول دستمو ،کنهیم شک یکی االن_

 :کرد زمزمه و دیچرخ طرفم به

 !یعسل مو یِرنگ چشم دستتو کنمیم ول یشرط هی به_

 :گفتم یلرزان یصدا با و گرفت رعشه تنم تمام.کردم حس خودمان یرو را خانم عمه نگاه

 ؟یشرط چه_

 :زد لب که انداختم چنگ را دستش ناخنم با.باشد دهینفهم خانم عمه که کردم وحشت.شد زوم لبانم یرو چشمانش

 قسم خدا به...جانا کنمیم اتخفه وگرنه! ششیپ یبر یکنینم گم گورتو نجامیا من یوقت تا! ریسم شیپ یرینم_

 ...کنمیم اتخفه که

 .رفت باال قلبم ضربان و دیلرز دلم

 !بهمون کنهیم شک یکی االن یلعت کن ولش.دستمو کن ول.رمینم باشه_

 چشم زیم به سردرگم و جیگ.بود کرده عرق دستم.دمیکش یقیعم نفس کرد رها که را دستم شد، رهیخ چشمانم به

 :دمیشن را خانم عمه یصدا که دوختم

 ؟یخوب جانا_

 :گفت عیسر مادرجون که شدم بلند میجا از.دادم تکان سر تند و گرفت نفسم.شد جلب من به همه نگاه

 ر؟یسم شیپ یریم_

 :بزنم لبخند کردم یسع...کردم حس خودم یرو را یرعلیام نگاه ینیسنگ

 .آره_

 :داد دستم به یپاکت مادرجون و کرد اخم یرعلیام

 .ریسم به بده_

 .شدم خارج آشپزخانه از و گرفتم را بسته.دادم تکان یسر

 داشت یتیاهم چه.میبگرد را تهران و میبرو بود داده قول.نبود کنارم ریسم شدم، داریب خواب از یوقت بعد روز صبح

 داشت؟ میبرا یفیک چه گردش بودم؟ آمده یرعلیام بخاطر فقط و فقط که یوقت

 رنگشهم کیتون و یطوس نیج کی.شدم ییرایپذ وارد و کردم ضیتعو را میهالباس و شستم را صورتم و دست

 .کردم جمع سرم یباال را میموها و دمیپوش
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 یلبخند...کردند حس را حضورم دو هر .خواندیم روزنامه داشت هم ریسم و بود دنید ونیزیتلو حال در یرعلیام

 :کرد نگاهم ریسم.کردم حرکت ریسم سمت به نشاندم لبانم یرو

 ؟یدیخواب خوب زمیعز ریبخ صبح_

 خشیم نگاه و اش شده مشت دستان به.شدم رهیخ یرعلیام به و گذاشتم اششانه یرو را سرم و نشستم کنارش

 :زدم لب یرعلیام چشمان یتو رهیخ من و شد نیپائ و باال شیگلو بیس.ما یرو

 کجان؟ هیبق دلم، زِیعز آره_

 :داد جواب ریسم و شد خاموش چشمانش برق

 .میریم باهم بعداً گفتم نکردم دارتیب یبود خسته ونچ بازار، رفتن_

 

 سرد و ساکت یها شب ی،تو زرد یبرگا فصل تو"

 نکرد دوا رو یدرد چیه تو بودن قصه

 قفس؟ ای بود عشق نیا آخه پست، و اهِیس شبم

 "نفس هی دل ساز تو یزد هوس، و عشق ونیم

 

 :گفتم من و زد شیموها به یچنگ کالفه یرعلیام

 زم؟یعز یخونیم یچ_

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور را دستانش ریسم

 شوهرش به زنه...بخون نجارویا...شهیم خیس تنش یموها آدم...که نوشته توش ایچ یدونینم...حوادث صفحه_

 .سوزونده نفت با زنشو دهیفهم تا هم شوهره کرده، انتیخ

 :گفتم و دمیبرچ لب.باشم آرام کردم یسع.دادم قورت را دهانم آب و شد تنگ نفسم

 !ریسم رفته سر حوصلم_

 .دوختم یرعلیام به را امیطانیش نگاه دوباره

 

 شد رابطه نیهم سهم زبون زخم و سکوت"
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 شد رابطه نیا یزخم تنم و روح تموم

 !بس و بودم عاشق من فقط دست، کی نداره صدا

 "بترس خدا از بار کی فقط هوس، و هوا بر تو

 

 پاره حال در اشقهیشق رگ.شدیم نیپائ و باال اش نهیس و زدیم یکبود به صورتش.بود دوخته چشم من به پروایب

 عرق؛ سِیخ اشیشانیپ و بود شدن

 :دوخت من به و گرفت چشم روزنامه از و دیخند ریسم

  رون؟یب میبر یخوایم_

 .شد رهیخ اششده مشت دست به و انداخت نیپائ را سرش یرعلیام

 

 عادتم داده که یدل امشکسته"

 انتمیخ کی به یول یعاشق به

 ...دلش امشکسته

 ...عاشقش چشمان

 "قشیدقا همدم لحظه هر شده غصه

 

 زمزمه گوشش در و زدم هم را آخر ریت.سوزاند را صورتم پوست ریسم داغ یهانفس.دادم قورت مشقت با را دهانم آب

 :کردم

 !شده تنگ برات دلم_

 

 شکست مرا عهد هوس کی لحظه کی"

 نبست هوا نیا بر چشم، که یدل از یوا

 ...هوس یپ در دل
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 ...مست نگاه کی با

 "شکست عاشقت قلب لحظه کی شدم غافل

 

 !بود خورده گلدان به یرعلیام.کردم دور ریسم صورت از را سرم یزیچ شکستن یصدا با

 آن با.دوخت چشم من به و برگشت آخر یلحظه و رفت در طرف به خوران تلو_تلو و دیکش صورتش به یدست

 .کرد نگاهم التماس با و دوخت چشم من به بود شده مچاله اندوه و درد از که یاافهیق

 امّا...کردم بلند سر دوباره و زدم ریسم لب به ینرم یبوسه و شدم خم چشمانش در رهیخ! بودم شده طانیش...من اما

 !آوردم روانش و روح سر ییبال چه دانستمینم من و بود رفته من مردِ...نبود

 شتریب را رنگ دیسف ملحفه.کنم هیگر توانستم یم راحت حاال و بود حمام ریسم.کردم بغض دمیکش دراز تخت یرو 

 احساس! کثافت دیبگو داشت حق یرعلیام و دادمیم کثافت یبو.خوردیم بهم خودم از حالم.دمیچیپ خودم دور

 .ندارد وجود ایدن نیا یمن،تو از ترنجس من، از تر فیکث کردمیم

 .سمتش بردم دست...آمد امیگوش امکیپ زنگ یصدا

 شده مرسوم خطا ستین خودم ریتقص...است شده شانیپر ممنوعه وهیم چون...است شده طانیش هیآ تو یها لب"

 "است شده لبنان بیس تو لب که یوقت...است

 .گرفت شدت امهیگر.بود یرعلیام

 :سمتش آوردم هجوم.شد بلند امکمیپ زنگ یصدا دوباره

 عاشق آدما مگه باشم؟ داشته دوستت که خواست خدا چرا نرسم بهت چوقتیه قراره اگه بود، سوال برم شهیهم”

 ”!کثافت یلیخ...یکثافت یلیخ که ییتو عاشق شدم؟ عاشقت من چرا پس شن؟ینم خوب یآدما

 من باشم؟ پست قدرآن توانستمیم چطور.زدم هق و دمیکش گردنم یرو یها یکبود به یدست.شدم رهیخ امافهیق به

 بودم؟ کرده چه

 با داشت دایل.مکن. به پذیرایی رفت عوض را میها لباس و بکشم هیگر از دست شد باعث ییرایپذ از صدا و سر یصدا

 :گفتم و دادم قورت را بغضم.نبود یرعلیام از یخبر.دادیم نشان مادرجون به را نوزاد لباس جفت چند ذوق

 !داره کارش ریسم آخه کجاست؟ یرعلیام _

 :داد جواب خنده با نیرحسیام

 !هاست یمُخ یدُخ نیا شیپ البد_
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 :زد تشر مادرجون

 !نیرحسیام_

 :انداخت باال شانه و زد بشیس به یگاز نیرحسیام

 !گهید گمیم راست خب_

 و کرد من روبه و آمد آماده و حاضر بعد قهیدق چند هم ریسم.نشستم مبل یرو خانم عمه نگاه ینیسنگ به توجهیب

 :گفت

 .میبر یحاضر اگه جانا_

 :گفت اخم با مادرجون

 .دیببر خودتون با هم رو دایل_

 :دیپرس خونسرد و کرد ریسم روبه خانم عمه.شود آماده رفت دایل.زدم پلک آرام...انداخت من به یمردد نگاه ریسم

 ؟یگشتیم یرعلیام دنبال_

 :گفت متعجب ریسم

 من؟_

 :گفت قبل از تر خونسرد و داد تکان یسر خانم عمه که زدم چنگ را فمیک دسته ترس با و شد تنگ نفسم

 .الیخیب ،یچیه_

 رونیب آنجا از عیسر و آمد دایل نکهیا تا! ندارد وجود دنیکش نفس یبرا یژنیاکس کردم حس.کرد نگاه من به و

 !شومیم چارهیب نفهمد؟ ایخدا.رفتم

 خوب .ردیبگ بهانه مدام و بچباند ریسم به را خودش داشت یسع مدت تمام دایل! من یبرا نه البته بود یخوب گردش

 .شدمیم خالص ریسم یها دادن ریگ از حداقل...بود

 :رفت سمتش به عیسر ریسم.کرد یاناله و گذاشت شکمش یرو را دستش دایل.میشد خانه وارد کوفته و خسته

 ؟یخوب شدهیچ_

 :گفت درهم ی افهیق با

 .رمیمیم دارم بهم چهیپیم دلم_

 :گفت زده وحشت اشیشانیپ یرو یها عرق دنید با ریسم
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 شد؟ طورنیا چرا نیا_

 :گفتم عیسر

 .باشه مهم دیشا درمانگاه ببرش_

 .رفتند در طرف به و گرفت را دایل دست و داد تکان سر تند ریسم

 ام؟یب منم یخوایم_

 .جانا دیببخش نکن نگرانشون خودیب نگو یزیچ مامانم به. خوادینم نه،_

 خسته یبدجور .کردم پرت نیزم یرو را فمیک و دمیکش رونیب سرم از را شالم .رفتم اتاق یسو به و دادم تکان یسر

 !بودم

 .شد باز اتاق در که شدم شمیآرا کردن پاک مشغول و دمیکش یآه

 .برد ماتم اش،نشسته خون به چشمان و یرعلیام دنید با و چرخاندم در طرف به را سرم عیسر یلیخ

 .دادم قورت را دهانم آب.شد کمینزد زانینام یها قدم با و بست آرام را در

 :گفتم ترس با و آمد سراغم به وحشت دستش یتو یچاقو دنید با

 ؟یرعلیام_

 .گرفت سمتم به را چاقو لرزانش دستان با و گرفت قرار میرو به رو.دمیپر میجا از

 :گفت گرفته، شدت به ییصدا با

 بد یلیخ...جانا نکن...نکن باهام نکارویا گهید فقط! بکش و من و ایب...قلبم رو بکش خط چاقو با...جانا بزن ایب_

 ...نده عذابم ینطوریا...جانا نکن...بود

 :داد تکان را چاقو.خوردند سُر میها اشک

 ؟یبد زجرم یخوایم یضیمر احمق؟ مگه یشناسینم رو خدا.نکش منو یاونطور اما.رمیبم بذار ،جانا بکش_

 .دمیلرز خود به و زدم هق

 دوختم تو چشمم به را چشمم که لحظه آن به لعنت”

 ”سوختم آن در من که یعشق آتش به نینفر

 :گفتم بغض با.کردم حلقه کمرش دور را دستانم و کردم پرت آغوشش یتو را خودم.ختیریم اشک اوهم حاال
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 .یرعلیام یدار دوست منو فقط که بگو_

 .دمیشن را میهااستخوان یها ترق یصدا که قدرآن.داد فشارم خودش به محکم

 :گفت یعصب

 .کثافت باش آدم ذره هی.نکن نابودم.نکن نکارویا چوقتیه گهید_

 :داد فشار و گرفت را دستانم تیعصبان با

 ...المذهب رینگ دستاشو من یجلو_

 :دیکش داد و گرفت قاب دستانش با را صورتم حرص با

 ...حداقل...نخند براش ینطوریا گهید_

 :شکست شیصدا

 .براش نخند ینطوریا من یجلو حداقل_

 :دیغر و گذاشت اش شانه یرو را سرم 

 .جانا هاششونه یرو نذار سرتو ینطوریا_

 :فشرد و گرفت انگشتش دو نیب را فکم

 !یبد عذابم ینطوریا نکن یسع چوقتیه گهید_

 :زدم هق و دمیبوس را شیها اشک و شدم خم

 .نذار تنهام چوقتیه گهید_

 ...را تن یگرما نیا و خواستمیم را او فقط! بود نیهم! شد آرام دلم.کرد بغلم محکم

 ...بنوشد را جانم یرهیش خواستیم...یخاص خشونت با و وقفهیب...دیبوس را میهالب و شد خم.کرد نگاهم

 .زد خشکمان مانیهردو.ختیر یهور قلبمو من  شد باز شدت به اتاق در لحضه همان

 .کردم وحشت در آستانه در مادرجون مات افهیق دنید با و برگشتم در طرف به بهت با

 .بود رفته ادمی از دنیکش نفس.دادم فشارش و گرفتم میگلو یرو را دستم

 .کردیم گز_گِز میهالب .رفت عقب به یقدم زده خشک و مات یرعلیام

 :کرد زمزمه زده بهت و خوردند یتکان شیهالب.بود نوسان در یرعلیام و من نیب نگاهش مادرجون
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 ...باهم...شما...شما_

 .افتاد نیزم یرو و زد یکبو به رنگش.گذاشت قلبش یرو را دستش و بست چشم

 :بود یرعلیام ادیفر دمیشن که یزیچ نیآخر

 !مامان_

 :دیکوب سرش یتو و دیدوئ مادرجون طرف به

 !مامان_

*** 

 .کشدیم تند یهانفس و گذاشته صورتش یرو را دستش.کردم نگاه ریسم به مبهوت و مات

 عجله با مهرداد.دیگویم یزیچ گوشش در آرام و کرده بغل را نیرحسیام الیژ.دارد دست به یکوچک قرآن خانم عمه

 :گفت یاگرفته یصدا با و رساند ما به را خودش

 !اومد ییدا_

 خونسرد اشافهیق یقدر به.شدم رهیخ اشچهره به.انداخت نیطن مارستانیب راهرو یتو آقاجون یها قدم یصدا

 .خورمیم جا که است

 تنگ نفسم و دیکش ریت قلبم دنشید با .دوختم یرعلیام به را نگاهم باالخره و همبه چسباندم را امزده خی دستان

 .دادیم تکان را خودش وار گهواره و بود رهیخ راهرو دیسف یها یکاش به ها مرده مثل.شد

 مارستانیب رنگ یآب یفلز یصندل به را سرم و کردم بغض ملتهبش و سرخ چشمان دنید با.نبود عالم نیا یتو انگار

 رازمان و ردیبم مادرجون بکنم؟ ییدعا چه.زدمیم ادیفر را خدا نام دلم یتو و دیلرزیم وجودم بند_بند .دادم هیتک

 نشود؟ فاش

  بفهمد؟ را زیچ همه ریسم و بماند زنده مادرجون

 .زد خی تنم تمام بفهمد ریسم نکهیا فکر از

 .برداشت قدم و شد بلند جا از رمقیب اشزده خشک نگاه همان با یرعلیام

 دنبال به.نبود حواسش چکسیه...انداختم اطراف به ینگاه! کردمیم صحبت او با دیبا .دادم قورت را دهانم آب

 .رفتم یرعلیام

 .دهدیم تکان را خودش وار گهواره دوباره و نشسته یورود یهاپله یرو مارستانیب رونیب
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 :انداخت چنگ میگلو به بغض

 ؟یرعلیام_

 .ختمیر اشک من و خورد ینامحسوس تکان

 ؟یخوب یرعلیام_

 .گذاشتم اش دهیخم و پهن یهاشانه یرو را دستم و دادم جرأت خودم به من و دیکش یکشدار نفس

 را اشنهیک از پر چشمان و دیکش کنار را خودش شدتاند، به هکرد وصل بهش سهیالکتر انیجر دستم تماس با انگار

 .کرد امنشسته اشک به چشمان حواله

 :کردم زمزمه زده رتیح

 ؟یرعلیام_

 :گفتم متعجب .دیکش یقیعم نفس و بست چشم

 !جانا...منم یرعلیام ؟یکنیم نگام ینطوریا چرا ؟یکنیم ینطوریا چرا_

 :گفت خشم با و زد پس را دستم که گذاشتم دستانش یرو را دستم

 !ما هوس بخاطر.دهیخواب مارستانیب تخت گوشه مامانم االن یلعنت توئه و من بخاطر! ییجانا تو...جانا آره_

 :دیکش داد و دیکوب قلبش یرو یاانهیوحش خشونت با و گرفت را دستم

 !تو بخاطر...من بخاطر...نفهم زبون پدرِ سگ قلب نیا بخاطر....اهیس عشق نیا بخاطر_

 :گفت یآرام یصدا با و زد چنگ را شیموها و کرد رها را دستم

 .بشه تموم زیچ همه وقتشه گهید_

 شکسته یقلب با حرکتیب و جانیب مرا و رفت مارستانیب طرف به و تکاند را خودش دست با و شد بلند شیجا از

 .کرد رها

 قراریب و آمدینم باال نفسم! یرعلیام و آقاجون جز به البته شودندیم ور حمله سمتش به همه ،دیآیم که دکتر

 .بودم دوخته دکتر یهالب به چشم

 :دیپرس قراریب ریسم

 خوبه؟ حالش شدهیچ دکتر یآقا_

 :گفت و زد یبخش نانیاطم لبخند دکتر
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 خداروشکر که بود فیخف سکته هی.میکن منتقلش بخش به میخوایم که خوب اونقدر. خوبه حالش د،ینباش نگران_

 .بهتره االن

 .شد بلند همه قیعم یهانفس یصدا

 بودنش؟ زنده از باشم خوشحال دیبا االن.است شده آوار میرو واحده صد ساختمان کی کردم حس من اما

 .بود مانده رهیخ نیزم به قبل مانند و بود نشده جادیا صورتش یتو یحالت چیه.انداختم نگاه یرعلیام به

 .بمونه همراه عنوان به نفر کی فقط دیبمون نجایا اتونهمه ستین یاجیاحت_

 :گفت عیسر ریسم

 نمش؟یبب تونمیم_

 .دینکن اشخسته ادیز قطف بله،_

 تپش از قلبم.شد متوقف میهارگ در خون و حبس امنهیس در نفس.رفتند اتاق طرف به دکتر با خوشحال ،ریسم

 .دیکشیم تند یهانفس و بود دهیپر رخش از رنگ.بود من هماننده هم او شدم، رهیخ یرعلیام به عیسر ستادیا

 :گفتم آهسته و دهیترس و رفتم کنارش

 !گهیم ریسم به و زیچ همه االن! میشد بدبخت_

 :دیغر و دیکش صورتش به یدست مستاصل و درمانده

 !دونمینم! میکن یغلط چه دیبا دونمینم_

 :گفتم استرس با

 !کشهیم منو بفهمه ریسم...میشد چارهیب...گهیم بهش حتماً_

 !خورهیم گُه_

 .داد قورت را دهانشآب و دیکش گردنش پشت به یدست که کردم نگاهش شوکه

 .زدم چنگ شالم به و رفت یاهیس چشمانم اش،خورده گره یابروها دنید با.شد خارج اتاق از ریسم بعد ربع کی

 .ختیریم فرو امنهیس یتو دل شدیم کینزد من به که قدم هر با.آمد من طرف به خانم عمه یهاسوال به توجهیب

 :گفت و کرد اشاره راست سمت به سر با

 .دارم کارت ایب_
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 .کردیم نگاهمان یناباور با و باخت رنگ یرعلیام نگاه.شد سِر بدنم و دیکوب امنهیس به را خودش انهیوحش قلبم

 .ترساندیم شتریب مرا شیهااخم.رفتم ریسم دنبال و شدم بلند میجا از بود یکندنجان هر به

 :گفت و سمتم برگشت اخم همان با ریسم میشد خارج که مارستانیب از

 جانا؟ یکرد کاریچ تو_

 :دادم جواب یفیضع یصدا با و دادم قورت را بود شده تلخ_تلخ که را دهانم آب

 من؟ کردم کاریچ ویچ_

 کف را میها ناخنم و دمیدزد را چشمانم که بود ترسناک نگاهش آنقدر.ستینگر مرا دقت با و کرد زیر را چشمانش

 .بردم فرو دستم

 زد؟یم من به بود ییحرفا چه اون ؟یکرد کاریچ مامانم با...بگو راستشو جانا_

 :گفتم زبان لکنت با.شد بسته امیتنفس راه و زدم خی

 مگه؟ گفتیم یچ.نکردم یکار من بخدا_

 :گفت شک از شده زیر یچشمان با و شد قبل از تر کور شیها اخم گره

 باز؟ یکنیم پنهون من از و یچ ده؟یپر روت و رنگ چرا_

 :داد تکانم و گرفت را بازوام.رمیبگ آرام توانستمینم.نبود خودم دست.دمیکش صورتم یرو را و لرزانم دستان

 شده؟یچ بده؟ جواب دِ ؟یبد طالق زودتر چه هر جانارو دیبا گفت بهم مادرم چرا! جانا توئم با_

 !بود نگفته ریسم به پس.دمیکش یاآسوده نفس و شد بسته چشمانم

 !شدیم برمال زیچ همه زود ای رید کنم؟ هیگر ای بخندم دیبا دانستمینم

 :گفت یبلند یصدا با

 زد؟ یحرف نیهمچ چرا بده منو جواب_

 :گفتم نیهم یبرا! کردیم شک قبل از شتریب دانمینم گفتمیم اگر

 ...که چون_

 :دادم ادامه یساختگ حرص با و دمیکش یقیعم نفس
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 رفته لو زیچ همه که حاال گهیم! باشه عروسش دایل خوادیم.باشه داشته عروس هی خوادیم فقط و فقط که چون_

 ! ینباش ریسم با گهید بهتره

 :شد سرخ خشم از صورتش و رفت درهم شیهااخم

 خوام؟ینم و دایل من دونهینم مگه مسخره؟ زیچ نیا یبرا فقط_

 :گرفتم را دستش

 .افتاده اتفاق که هیزیچ.یبش یعصب خوادینم حاال_

 :گفت لب ریز و دیکش یتند نفس

 جانا؟ چرا گهید مامانم.نگفتم بهش یچیه بود ضیمر چون_

 .دیبگو را زیچ همه و شود بهتر مادرجون نکهیا فکر از دلم یتو افتاد ترس.کردم نوازش آرام را دستش

 .رمیگینم طالق ازت من که نهیا مهم ،یبگ یزیچ مادرت به خوادینم حاال_

 :گفت لبخند با و دیکش یقیعم نفس.کردم میگلو همانیم را بغض و نشاندم لبانم یرو یمصنوع لبخند

 بودم؟ نگفته...بدم طالق تورو محاله منم_

 :گفت که دادم تکان سر آرام و گرفت شدت بغضم

 .باال میبر_

 و کرد یاخم ،دید را امانخورده گره دستان یوقت و دوخت ما به را نگرانش نگاه یرعلیام.میرفت باال طبقه به باهم

 ...بود شده راحت الشیخ فعال هم او دیشا.گرفت نگاه

 :گفت ریسم

 .مونمیم مامان شیپ من د،یبر همه بهتره_

 :گفت یناباور نیع در آقاجون که شدم رهیخ ریسم به ترس با

 .دیبر همه مونمیم مادرتون شیپ من! نکرده الزم_

 !ندارد عالقه مادرجون به یسوزن سر آقاجون دیدانستیم همه گرید.بودند شده شوکه همه بلکه من تنها نه

 :دیپرس ریسم و آمد ما طرف به مهرداد.شد خارج سالن از و زد یپوزخند یرعلیام

 ؟یداد خبر مهسا به_
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 :داد جواب و شد نیغمگ نگاهش مهرداد

 .نه_

 میریم شد بهتر مامان که هم فردا پس فردا.خوبه حالش که مامانم م،یکن نگرانش یالک خوادینم خوبه_

 !کنم تحمل نجارویا ندارم دوست هم لحظه هی گهید.همدان

 :گفت دیپرس و کرد آقاجون روبه دیترد با ریسم.شدند خارج سالن از الیژ و خانم عمه همراه و داد تکان سر مهرداد

 بمونم؟ من دیخوایم آقاجون؟ دیمطمن_

 :گفت اخم با آقاجون

 !هستم من...خونه ببرشون ریبگ و نیرحسیام و زنت دست_

 :گفت و انداخت باال ییابرو ریسم

 .آقاجون چشم_

 خارج نگیپارک از میداشت و میشد ریسم نیماش سوار.میرفت رونیب مارستانیب از یهمگ و آمد سمتمان به نیرحسیام

 .بردارم را امیگوش تا بمیج بردم دستم که میشدیم

 :گفت عیسر امیگوش یخال یجا با

 .گذاشتم جا یصندل رو مارستانیب تو مویگوش دار نگه ریسم_

 :گفت کالفه و اخالق بد ریسم

 کجاست؟ حواست پس_

 :داشت نگه را نیماش

 .ایب زود_

 .دمیدوئ سرهکی را مارستانیب تا و شدم ادهیپ نیماش از و دادم تکان یسر عیسر

 .شدم سالن وارد و دمیکش یقیعم نفس

 .زدیم حرف تلفن با داشت و بود من به پشتش و بود آنجا آقاجون فقط

 .دیکن تموم و کارش امشب نیهم که خوامیم_

 .گرفتم سنگر وارید پشت و زد رونیب حدقه از چشمانم
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 !دمینم مفت پول وگرنه...نکنه شک یکس و باشه زیتم کارات هیبق مثل خوامیم.هشت و ستیدو اتاق_

 زد؟یم حرف چه از.افتاد جوشش به دلم در یترس و گرفتم را وجودم تمام وحشت

 !یدونیم که خودت.ندارم یادیز وقت! امشب نیهم_

 تند_تند وحشت و ترس از.گذاشتم قلبم یرو را دستم.شد مادرجون اتاق وارد او و دمیدزد را سرم.کرد قطع را تلفن

 .دیکوبیم

 چه منظورش یعنی.بود آقاجون یتلفن تماس مشغول فکرم شب تمام.رفتم رونیب و برداشتم را امیگوش اطیاحت با

 بهش دلمم یتو ٰ  یحت نداشتم جرأت اما بودم زده حدس ییزهایچ کی کرد؟یم صحبت یزیچ چه از و بود یکس

 .کنم فکر

 اشیگوش صفحه به زده وحشت و بود کرده عرق صورتش.دمیپر خواب از ریسم یهاادیفر یصدا با که بودم خواب

 :دمیپرس هولزده و رفتم طرفش به و زدم کنار صورتم از را میموها.بود رهیخ

 ر؟یسم شدهیچ_

 :گفتم ترس با.دیلرز خودش به و دیچک چشمش گوشه از یاشک

 ر؟یسم_

 :دادم تکانش محکم

 ؟یخوب_

 :زد هق و داد فشار امنهیس یرو را سرش.داد سر هیگر و دیلرز شیهاشانه

 !مامانم...جانا مامانم_

*** 

 شده یقاط خوان نوحه یصدا با یزار و هیگر یصدا است ادمی تنها.افتاد یاتفاق چه و گذشت چه شد، چه دمینفهم

 .بود

 :گفتیم و دیکشیم عربده .غم نیا پشت بود شکسته کمرش ریسم

 .شمیم وونهید دارم ایب ا،یب مامان_

 .کردیم هیگر و رفتیم هوش از مهسا

 !کشدیم یعذاب چه دانستمیم خوب زد،یم داد نه کرد،یم هیگر نه یرعلیام اما
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 .بود قبرستان نهیس االن یرعلیام و من بخاطر مادرجون

 آقاجون، ریاخ تلفن به خوردیم چرخ ذهنم مدام.کنم درک را ریاخ اتفاقات توانستمینم...بودم نشسته کرده بغض

 !بود خوب حالش که مادرجون

 .مرده گفتند و زدند زنگ هوکی

 .نشوم داریب صبحش که یخواب کی.خواستیم خواب دلم.بود بد یجور بد حالم

 

 

 *فصل دهم*

 .متحرک مرده کی مانند درست.بود شده جمع خودش یتو و بود نشسته خانه پشت کلبه یتو یرعلیام

 .کردیم هیگر نه زدیم حرف یکس با نه .گذشتیم مادرجون مرگ از هفته کی

 .زدیم حرف من با نه کردیم نگاهم نه آمدم،یم ششیپ روز هر.زدیم زل ینامعلوم ی نقطه به ها ساعت

 امخفه داشت و بود کرده ریگ میگلو یتو هندوانه قد یبغض.شدم رهیخ نشیغمگ رخ مین به و نشستم کنارش غصه با

 .کردیم

 :زدم شیصدا آرام

 ؟یرعلیام_

 !نبود عالم نیا یتو انگار

 :گفتم هیگر با و شدم رهیخ شیها شیر به

 .خداست دست همه آدما مرگ.ینداشت یریتقص که تو ،خودت با نکارویا نکن_

 :گفتم یلرزان و معترض یصدا با.نداد نشان یالعمل و عکس چیه.گذاشتم اششانه یرو را دستم

 ؟یام_

 چشمانش دنید با.دوخت من به را سرخش چشمان و سمتم دیچرخ.خورد یتکان و شد شکسته طلسم باالخره

 .کرد نگاهم تنها و خوردند یتکان هم از لبانش.کردم وحشت

 ؟یکنیم تیاذ خودتو چرا! بود قسمت! نبود ما تقصر که بخدا! یرعلیام_
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... 

 !یبش آروم بذار بزن، حرف من با حداقل_

... 

 !احمق من سرِ تو زیبر خودت تو زینر_

... 

 ؟یچ که آخرش اما.ترکهیم داره دلت دونمیم.یرعلیام کن هیگر_

... 

 !کن نگام یرعلیام_

 !بود خسته! بودم خسته.کرد وادار سکوت به مرا و مچاله را دلم که ینگاه.کرد نگاهم

*** 

 پلکش بردم، فرو موهاش داخل دیترد با را دستم.ها بچه مثل درست.دیکش دراز و میپاها یرو گذاشت را سرش

 .دمیکش یقیعم نفس.دیلغز

 بود؟ کرده ازدواج گناهکار من با بود کرده یگناه چه بود شوهرم او

 .جانا داغونم یلیخ_

 !نگرفتم ریسم حال از یسراغ هم بار کی اما شوم، کینزد یرعلیام به کردم یسع بارها

 :فشردم بهم را میها پلک و دمیکش یآه

 اهاتو؟یس لباس نیا یاریب در یخواینم گذشت، روز چهل_

 .آرومم االن ،یهست که خوبه یلیخ_

 "!دهیم آزارم دنتید ا،ین": گفت یرعلیام.افتادم شیپ روز چند ادی

 .ست یرعلیام چه هر از شود یخال تا دادم تکان را سرم.دادم قورت زور با را بغضم و گرفتم دندان به را لبم

 :گفت بغض با

 باشه؟ نذار تنهام نرو، وقت چیه_

 .میهایکار کثافت از ام،یرحم یب زا تش،یمظلوم از سوزش، پر لحن از گرفت نفسم
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 باشه؟ نرو جانا_

 :کاشتم اشگونه رو یابوسه و شدم خم ناخودآگاه

 .باشه خوب حالت دیبا نامه،تیوص خوندن واسه ادیم لیوک عصر بخواب،_

 ؟یذارینم که تنهام_

 :گفتم یاگرفته یصدا با و کردم تر دهان آب با را لبم.دادم فشار بهم را میهاچشم

 .بخواب حاال رم،ینم نه_

 .مظلوم و ساکت.است شده هابچه مثل کردمیم فکر بیعج

 !یبر ترسمیم بخواب، شمیپ_

 :گفتم زد بهت

 !برم ییجا که ستین قرار! رمینم ییجا من ریسم_

 دارم؟ دوستت یلیخ یدونیم...جانا کن، نازم کن، بغلم پس_

 .دمیگز لب و فشردم مهبه را میها چشم

 

 ؟یکنیم جوابم یه که تو دله حرفه هیچ" 

 یکنیم آبم غصه از ،یکنیم خرابم خونه

 شدهیچ قرارت قولو بگو حرفاتو ته

 "شده یشوخ من عشقه که شده؟ یک زهیعز دلت

 

 :دینال ها بچه مانند

 .جانا کن بغلم_

 بود؟ شده وانهید ریسم

 جانا؟ یکنینم بغلم گهید چرا_
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 ینموند ینموند ینموند که حرفات سر"

 یکشوند یکشوند یکشوند راههیب منو

 بود من دله نداره دارو ی همه عشقت که تو

 "یسوزوند یسوزوند یسوزوند یبدجور دلو

 

 :دیکش داد یبلند یصدا با

 دارم؟ دوست یگینم بهم گهید چرا_

 !بودم جیگ بودم، شده الل شدم، بلند میجا از زده شوک

 :گفتم لکنت با

 ...من...من...یگیم یدار یچ ریسم_

 .چشمانم یتو زد زل آرام

 

 بود دلم هیحرفا همه نوشتم نامه همه نیا"

 ینخوند ینخوند ینخوند حرفامو چرا

 !یایب راه ایدن ته تا یکس با حرفه یلیخ

 ؟یایم یکجا برو بگه یایب کوتاه کرد یکار هر

 کنه؟ تحملت هیک من بعد رفتم که یمن

 "!کنه دلت تو رو غصه کنه ولت که ینترس تو

 

 :گفت وارزمزمه و گرفت من از را شیرو.دیبر نفسم

 .نگو یچیه_

 :گفتم بغض با

 ر؟یسم_
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 !خرابه یلیخ حالش.نداره اجیاحت یزیچ مهسا نیبب برو_

 ر؟یسم_

 .جانا رونیب برو_

 :دمینال

 .ریسم_

 .خوبه مهسا نیبب برو...برو_

 .ریسم_

 .ریسم مرگ_

 یداشتن دوست من یبرا مرد نیا چرا.دمیکش اشگونه یرو گونه نوازش را دستم.دیچک امگونه یرو یاشک قطره

 نبود؟

 :دیلرز بغض از امچانه

 ر؟یسم_

 :گفتم لب ریز.زدم چنگ را لباسش و دیترک بغضم.زد یابوسه سرم یرو و دیکش آغوشم در یحرف چیه بدون

 .دیببخش_

 "ندارم دوستت که دیببخش" افزودم دلم یتو

 .منو ببخش_

 :گفت یاگرفته یصدا با

 ببخشمت؟ چرا_

 :آمدم رونیب آغوشش از و دادم قورت را دهانم آب

 .بزن شتویر و ریبگ دوش کن، عوض لباساتو_

 :رفت حمام سمت به سست یها قدم با و دیکش یآه

 .باشه_

 .بخورم تکان نداشتم رمق و دیلرزیم تنم تمام .نشستم تخت یرو رفت رونیب که ریسم
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 .کردم پاک را میهااشک لرزان دستان با

 یسع ینامرئ نخ مانند وجدان عذاب دمیکش میگلو به را دستم.رمیبگ طالق راحت توانستمیم و نبود مادرجون حاال

 .داشت کردنم خفه در

 .آمدم رونیب اتاق از و نشاندم لبانم یرو یمصنوع هرچند بخند،ا

 .شد ابه پ دلم یتو یترسو  خورد آقاجون به چشمم شدم که ییرایپذ وارد

 .نخورد نگاهش به نگاهم تا بردم پناه یاگوشه به ترس از و خورد زنگ گوشم یتو یتلفن مکالمه آن دوباره

 و بود گرفته را صورتش کل شیر بود، نشسته ریز به سر یرعلیام.آمد نامه عتیوص خواندن یبرا لیوک باالخره

 .بود شده رهیخ دستانش کف به و بود نشسته کاناپه یرو حالیب

 ینامرد با او اما.را شیصدا دنیشن حسرت داشتم، را چشمانش دنید حسرت بود وقت یلیخ.گرفت را میگلو بغض

 .بود کرده غیدر هم را نیهم تمام

 .بود محمد آغوش یتو اشیاشک چشمان با مهسا و بود آمده تر باال شکمش یکم دایل...داشتند حضور همه

 بود دوخته چشم لیوک به مشتاق یوقت دنشید بود آور انزجار. او از بدتر هم آقاجون.بود نکرده یفرق خانم عمه

 !بود نامه عتیوص شدن خوانده منتظر

 .دادم گوش الیخیب هم من و کرد نامه تیوص خواندن به شروع لیوکر، یسم آمدن از بعد

 چشم لیوک به متعجب همه.معلقم هوا و نیزم یرو و امشده داغ کردمیم احساس خواندیم لیوک که یخط هر با

 .انداختیم دلم یتو را ترس شتریب یرعلیام آرام چهره اما.بودند دوخته

 .شد بسته چشمانم و دیکش ریت قلبم .هستم شدن خفه حال در کردم احساس

 کند؟ ازدواج الیژ با یرعلیام

 مادرجون؟ تیوص بود نیا

 ؟یکنیم چه من با یدار ایخدا

 برق یخوشحال از چشمانش که ماندم رهیخ ییالیژ به نفرت با.بود حاکم خانه یتو یساکت جو لیوک رفتن از بعد

 .زدیم

 ؟یانشسته ساکت چرا ،کن مخالفت...بگو یزیچ! یرعلیام االی

 .کند حس که بود نیسنگ آنقدر نگاهم
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 ال؟یژ با ازدواج! دیلرز تنم د؟یرسیم کجا به آخرش یزندگ نیا ایخدا.ببرد باال را سرش نداد زحمت خودش به اما

 :گفت و دیبوس را امیشانیپ ریسم

 ؟یندار الزم یزیچ.یسونوگراف برمیم رو دایل بعدش سرکار رمیم_

 .بود زده را شیهاشیر و بود آورده در را شیهایمشک لباس

 :زد میصدا و شد رهیخ چشمانم به نهیآئ یتو از کردیم یخال خودش یرو را عطر شهیش که یحال در

 جانا؟_

 :دمیکش آلودم پوف چشمان به یدست و دادم قورت را بغضم

 ر؟یسم...ندارم نه_

 :داد جواب آهسته و کرد مرتب را شیموها

 جانم؟_

 :باشم تفاوتیب کردم یسع و رفتم ور رهنمیپ یهاشهیر با و دادم قورت را دهانم آب

 ...مورد در_

 :دمیکش یتند نفس

 ...مامانت تیوص مورد در_

 :انداخت باال ییابرو و سمتم برگشت

 خب؟_

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 !کنه ازدواج الیژ با یرعلیام خوادیم بود گفته_

 :گفت دوباره و کرد یزیر اخم.کرد تیهدا باال سمت به را شیموها دقت با و نهیآئ سمت برگشت دوباره

 خب؟_

 :گفتم یتفاوت یب لحن با

 کنه؟یم قبول یرعلیام نظرت به...یعنی_

 :گفت حوصلهیب و رفت در سمت به و برداشت زیم یرو از را فشیک
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 !شناسمشیم خوب من.رهینم ازدواج بار ریز اون نکنم، فکر بابا نه_

 :دیپرس یاشده زیر چشمان با و سمتم برگشت دفعه کی که دمیکش یراحت نفس

 شده؟ یزیچ چطور؟_

 :زدم یلبخند ،دستپاچه

 .زمیعز سالمت به برو بشه؟ یچ یخوایم نه_

 .شد خارج اتاق از و داد تکان یسر

 !شودینم 

 ممنوع که هرچقدرم .شود خراب زیچ همه یده اجازه و گذاشت دست یرو دست شودیمن .ماند ساکت شودینم

 ! توست حق باشد

 .کند فرار دستم از گذارمینم دفعه نیا .بود حجت و اتمام وقت.یرعلیام و بودم من .نبود یلعنت خانه یتو چکسیه

 بود گذاشته مبل یپشت یرو را سرش و بود نشسته کاناپه یرو .شدم ییرایپذ وارد و شد میگلو همانیم بغض

 !دیفهمینم شد،یم پخش ونیزیتلو یتو که یفوتبال از زیچ چیه بخورم قسم حاضرم

 شیپاها یرو را سرم و دمیکش دراز تعلل بدون و سمتش رفتم.ها روز نیا مثل درست.نکرد حس را حضورمم ٰ  یحت

 .گذاشتم

 :کرد زمزمه ترس با و خورد یتکان

 جانا؟ یکنیم کاریچ_

 :گفتم بغض از پر و دمیکش یقیعم نفس

 .یمن مال تو ؟یفهمیم...ذارمینم...یکن ازدواج الیژ با ذارمینم_

 .صامت و ساکت.کرد نگاهم فقط

 بدنم یتو یفیخف لرزش.کاشت امیشانیپ یرو یابوسه لرزانش یهالب با و شد خم شده چه بفهمم نکهیا از قبل

 .کردم حس

 :چشمانم به دوخت چشم و کرد یباز او با و کرد جدا را میموها از یارهط

 تو! کنم اهیس اموشناسنامه محاله کشمیم نفس بخاطرت که یوقت تا ه؟یچ واسه زدواجا کنم،یم فکر تو به یوقت تا_

 !ابد تا کن فکر
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 !خوب یهاحس از شدم پر

 .کرد حلقه دورم محکم را دستانش بعد، و کرد یمکث.بردم ورشی آغوشش سمت به و شدم بلند شیپاها رو از

 با .دیکش یقیعم فرا نفس و برد فرو میموها یال را سرش.زدم چنگ پشت از را رهنشیپ.دیکش آغوشم در تنگ

 :گفت یفیضع یصدا

 بکنم؟ یخواهش هی ازت تونمیم_

 :دادم تکان را سرم

 ؟یچ_

 .جانا بده پس قلبمو_

 :گفت شهیهم از تر درمانده.زدیم دو_دو مردمکش.شدم رهیخ چشماش یتو و برداشتم اششانه یرو از را سرم

 ؟یدرمون ؟ییدعا کرد؟ فراموشت باهاش بشه که هست یقرص کنم؟ فراموشت تونمیم چطور بگو حداقل ای_

 .دیلرز مردمکش ام،شده خشک لبان یرو دمیکش را زبانم

 :گفتم تحکم با.دیکش یتند نفس صورتش، یجلو گرفتم را سرم

 !یبتون دینبا توئم تونم،ینم من که طورهمون! علیریام یکن فراموشم یندار حق_

 :گفت لب ریز و آمد جلو سرش

 .بار نیآخر یبرا_

 .دیبوسیم تند اماام آر.بُرد هجوم لبام سمت به انهیوحش که کنم درک را اشجمله یمعن خواستم تا

 .کردمیم حس یخوب به را اشنهیس حرکت و بود شده تند شیهانفس...گرفت شدت میهااشک

 ...دیچیپ دستش دور میموها...میرو زد مهیخ و مبل یرو گذاشتم

 .گرفتم قاب صورتش طرف دو را دستانم.فشرد خودش به مرا شتریب.گردنش یتو کردم فوت را نفسم

 :گفتم هیگر با.برد فرو گردنم یتو را سرش.بدنم یگرما بدنش، یگرما

 .ریام عاشقتم_

 و شیره جانم را مکید. گرفت یباز به را میهالب ولع با

 :اومد یداد یصدا



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

812 
 

 ؟یستین خونه صابخونه،_

 را خودش تند یرعلیام.سرم یرو انداختم را شالم.شد تر کینزد و کینزد ها قدم یصدا.میشد دور هم از زده وحشت

 .دوخت چشم ونیزیتلو به و رساند کاناپه به

 یبرا و کرد کیبار چشم.انداخت من ترسان نگاه و یرعلیام سرخ صورت به ینگاه و شد ییرایپذ وارد خانم عمه 

 .دمیترس او از شدت به بار نیاول

 :گفتم پته _هتت با

 .سالم_

 :گفت یطلبکار لحن با و کرد زیر شتریب را شیها چشم

 د؟یبود شده کَر جفتتون د؟ینکرد باز زدم و در زنگ هرچقدر چرا ک،یعل_

 یرعلیام به یچشم ریز.مینبود زمان نیزم متوجه که میبود شده هم غرق آنقدر م؟یبود دهینفهم که بود زده زنگ یکِ

 .دوختم چشم

 کرد؟ انکار را رفتیم نیپائ و باال تند و تند که را اش نهیس شدیم مگر اما بود رهیخ ونیزیتلو به خونسرد

 :کرد شکار و یرعلیام بار نیا زشیت و تند نگاه

 ؟یستین بلد سالم_

 :داد ادامه و زد یپوزخند

 .کنهیم نگاه فوتبال داره نشسته احوال و اوضاع نیا تو! باش مارو داماد تروخدا_

 را الیژ ریام دانستینم او مگر گفت؟یم داشت چه.جانم یتو زد زبانه حسادت آتش...شدم سخت...شدم سفت

 .هایلعنت دند؟یفهمینم چرا خواهد؟ینم

 :گفت یعصب خانم عمه .داد یسالم لب ریز آهسته.دیکش دهانش یتو را لبش و شد رهیخ من به عیسر ریام

 ؟یرعلیام شدیچ شیآزما جواب_

 .است دنیترک درحال مغزم و شودیم بلند دود میهاگوش پشت از کردم احساس.شد منقبض صورتم عضالت

 .بود برده فرو اشقهی تو ممکن حد تا را سرش.انداختم ینگاه ریام به و شد قفل فکم

 :دیبگو یرعلیام تا گوش شد بدنم همه

 "؟یشیآزما چه ؟یزنیم حرف شیازما کدوم از"
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 !بود دروغ کاش یا و

 :گفت و دیکش یقیعم نفس یرعلیام

 .کنمیم عمل مادرم خواسته نیآخر به دیباش مطمئن_

 :گفت و گرفت باال را سرش ،سپس

 !مثبته_

 :زد یلبخند خانم عمه

 انداخت شهینم اداشودزن حرف...میندازیم راه و یعروس و عقد یبعد هفته نیهم ،یسالمت به شاهللیا_ 

 !خداروشکر.نیزم

 !نه ایخدا! نه! دمینشن درست نه.دادنم جان حال در کردم احساس و زدم چنگ کاناپه دسته به

 .بترکد شانیجلو بغضم ندهم اجازه و نکشم ادیفر تا کردم حبس نهیس در را نفسم و فشردم کیسرام کف را میپاها

 من ،شودیم خارج دهانش از که یاکلمه هر با داندینم و زندیم حرف عذاب یها فرشته مانند همچنان خانم عمه

 :رمیمیم

 .ارتشیب کالس از الیژ دنبال برو تو یرعلیام.کنمیم حل کارارو یهمه خودم من.دیکن دست حلقه امشب نیهم_

 .شد بلند شیجا از و داد تکان سر که یرعلیام به.کردم نگاه یرعلیام به بهت با

 :گفت و کرد من روبه و دیکش یقیعم نفس خانم عمه

 .میکن حل کارارو همه دیبا امشب کن کمک شو بلند ،نینش ارک یب توئم خانم جانا_

 .گرفتم میگلو به را دستم.بسته را امیتنفس راه بزرگ هندوانه کی قد یزیچ کردم احساس

 !نکند ازدواج الیژ با تا کردمیم التماسش و افتادم یم یرعلیام یپا به جا همان نبود وسط غرور و آبرو یپا اگر

 .بود هاحرف نیا از تر زیت چون نبود، من به حواسش ییگو خانم عمه

 :زد تشر فقط

 .میدینخر حلقه هنوز.شو آماده برو زود نستا،یوا توئم یرعلیام ؟ینشست چرا جانا_

 که اندکرده وصل ریزنج میپاها به انگار.نشوم آدم و عالم یرسوا تا شدم بلند جا از عیسر دیلرز بغض از که امچانه

 .کرد خورد بر یرعلیام نگاه با امیاشک نگاه باالخره.بردارم قدم از قدم توانمینم

 !یمانیپش ٰ  یحت ستین یچیه نگاهش یتو
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 خکوبمیم آرامش یصدا که بروم خواستم و گرفتم یرعلیام از را میرو انزجار با و گرفت خود به نفرت رنگ نگاهم

 :کرد

 داداش؟زن_

 .دوختم او به را نگاهم زیت و تند و برگشتم خانم عمه حضور به توجه یب.شد بسته چشمانم و مشت دستم

 !بود لبم یرو شیپ قهیدق چند که یلب همان.کرد نگاهم قفل را نگاهش و دیکش لبش یگوشه به یدست اخم با

 :گفت تیعصبان با خانم عمه.شد کشدار میها نفس و سِر میپاها و دست یرگیخ نیا از من و شد امرهیخ حرف یب

 ؟یرعلیام_

 .رساندم باال طبقه به را خودم عیسر یها قدم با و زدم یتلخ لبخند

 دوست بود نیا.شد بسته میها چشم و دیکش ریت قلبم .دیترک بغضم و شد شل میپاها شد بسته در که نیهم

 کند؟ ازدواج الیژ با خواستیم داشتنش؟ دوست تمام بود نیا داشتنش؟

 که عاشق یترسو کی.دانستیم مقصر مرا شهیهم یرعلیام.انداختم نیپائ را سرم و کردم جمع شکمم یتو را میپاها

 !دیایب کنار اشیزندگ و خودش با توانستینم

 .زدیم زنگ که بود ریسم.برداشتم کردن هیگر از دست امیگوش زنگ یصدا با

 بله؟_

 :شد فیضع تیجمع یصدا و سر انیم شیصدا

 جانا؟...الو_

 :کردم صاف را میصدا و دمیکش امکرده پف چشمان به یدست

 ر؟یسم بله_

 :شد وصل و قطع شیصدا

 .میراه یتو دایل با بخرم؟ یندار اجیاحت یزیچ جانا...الو_

 :دمیکش داد یبلند یصدا با.کنم یخال ریسم سر را نفرتم و خشم تمام بود بهتر.دمیکش یقیعم نفس تیعصبان با

 !باشه خوشم! خان ریسم یکنیم عادت بهش یدار خوب آره؟ گهید دتیجد زن با گذرهیم خوش_

 :گفت اشیخش_خش یصدا همان و بهت با

 چته؟ باز جانا؟ یگیم یچ_
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 :دمیکش عربده خشم با و زدم یپوزخند

 تو جامو خوب جان دایل که نمیبیم ؟یزدیم حرف ازش که یداشتن دوست از بود نیا ،ریسم آقا چته تو چمه؟ من_

 .کرده پر قلبت

 :داد جواب آرامش با

 !میزنیم حرف باهم موردش در خونه امیم_

 :زدم قهقهه واروانهید

 !دایل ای من ای کن باز گوشاتو خوب ریسم.خونه یاین اهیس سال صد خوامیم_

 .انداختم یاگوشه به و کردم قطع را تلفن

 

 به نهیآئ یتو یفیضع یصدا با.شدم بلند میجا از و دادم قورت را بغضم.دیلرزیم تیعصبان خشم از وجودم بند_بند

 :گفتم خودم

 "کرده رو و ریز مویزندگ تمام که سرش تو بخوره داشتنش دوست"_

 .فرستادم لعنت او به دل در هم من و زد یطانیش لبخند دنمید با.شدم رو روبه محمد با آمدم، رونیب که اتاق از

 خبر؟ چه.شده نیسنگ یبدجور اتهیسا خانم جانا_

 :دمیغر و شدم اشرهیخ نفرت با

 !بردار من کچل سر از دست ،یعوض این من سمت_

 :گفت یفیکث لحن با و نشست میموها یرو زشیه نگاه

 کچل؟ یگیم بعد عسله، رنگ یقشنگ نیا به مو گاین نچ نچ نچ_

 :گفتم خشم با و گرفتم گارد عیسر که دیایب جلو خواست

 .کشمیم داد که نشو کمینزد_

 :دیخند یبلند یصدا با و شد کمینزد حرفم به توجهیب

 !یکن غیج_غیج اگه رهیم خودت یآبرو که اول جان چارهیب_

 .کرده ازدواج یفیکث آدم چه با دونهینم که مهسا چارهیب_
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 :گفت تمسخر با

 .داداشش آق نشون مراسم یبرا کنه خوشگل شگاهیآرا بره خوادیم جون مهسا که فعالً_

 دیخند که زدم پس را محمد یعصب.آورد هجوم میگلو به بغض دوباره ستیرعلیام نشان شب امشب نکهیا یادآوری با

 :گفت و چرخاند هوا یتو را چشیسوئ و

 خرابش ندارم قصد ها حاال حاال که ساخته بهم خوب امیزندگ نیا یریبم تو.عسلم ندارم تیکار فعالً نباش نگران_

 .کنم

 با توانستینم و بود طلب تنوع شناختمشیم خوب.بودم دهید زن کی با را او شیپ وقته چند نیهم.زدم یپوزخند

 .دارد یحکمت یزیچ هر که است راست! رفت و کرد انتیخ من به که شد خوب چه.کند سر زن کی

 .آمدیم صدا و سر یصدا آشپزخانه از .نشستم کاناپه یرو و رفتم نیپائ طبقه به

 !بود یجد زیچ همه انگار...دمیکش یهآ

 قهیدق چند.کردمیم تمام را زیچ همه امروز دیبا.نشستم صاف و دمیکش یقیعم نفس ریسم نیماش یصدا دنیشن با

 .باشند دایل مال زدمیم حدس که دیخر یها کیپالست از بود پر ریسم دستان.شدند ییرایپذ وارد دایل و ریسم بعد

 :گفت تعجب با ریسم.زدم یشخندین

 ...مگه نجایا خبره چه_

 .کرد یاخم و خورد را حرفش من دنید با

 :گفتم خشم با و کردم ریسم روبه خواند، شدیم نگاهش در را یروزیپ برق که دایل به توجهیب و دمیکش یقیعم نفس

 .بشه روشن من فیتکل دیبا امروز نیهم_

 :گفت و دایل روبه برگشت اخم همان با ریسم

 .اتاق یتو برو تو_

 :گفتم و زدم یزهرخند.گرفت سمتش به را دیخر یهاکیپالست

 .باشن نجایا همه خوامیم اصالً! ماجراست از یبخش اونم بمونه، دومت زن بذار نه_

 :گرفت خود به ریتحق یبو لحنم.کردم نگاه را دایل یپا تا سر تمسخر با

 خودت به بندیپا و ریسم یتونینم امبچه با یحت چارهیب یاِ. باشه داشته یزندگ نیا تو ییجا تونهینم خراب زن هی_

 .یبکن
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 :گفت آرامش با و فشرد همبه چشم ریسم

 .ساکت جانا_

 :دمیکش داد من و کرد هیگر دایل

 .اتیکار گند از کردم یپوش چشم و کردم یصبور چقدر هر بسه...شمینم ساکت_

 خانم عمه.شد قبل از شتریب دایل یها اشک شدت.شدند ییرایپذ وارد محمد هم بعد و خانم عمه بلندم داد یصدا با

 :دیپرس

  د؟یکرد پا به هیقشقرق چه نیا نجا؟یا خبره چه باز_

 :دمیغر یبلند یصدا با

 !بدم نشون همه به و کرده خودش خام شوهرمو که خراب زن نیا یواقع چهره خوامیم_

 :گفت آرامش یصدا همان با و شدند مشت ریسم دستان

 !ارین در یباز طهیسل. جانا شو خفه_

 و دیلرز بدنم اشان خورده گره دستان  با.شدند خانه وارد یرعلیام و الیژ بعد هیثان چند و شد بلند خانه در یصدا

 :دمیکش داد و کردم ریسم به رو.گرفت را چشمانم نفرت خشم

 بهم که گذاشتم کم یچ ها؟...گرفت چشمتو یعوض نیا که برات بودم گذاشته کم یچ من بشم؟ خفه من چرا_

 ؟یکرد انتیخ

 :دیغر یعصب و گرفت خون را چشمانش

 !کن یدارآبرو.ستین جاش نجایا جانا دهنتو ببند_

 :دمیخند مستانه

 .کن انتخابش و مونیکی.دایل ای من ای یندار شتریب انتخاب هی.جاشه جا،نیهم اتفاقاً چرا_

 :زد داد و داد هولم.دیچسب سفت را بازوام و برد ورشی سمتم به ریسم

 !یکن یدارحرمت دینبا یفهمینم میریگیم دهن به زبون من هرچقدر ؟یگرفت معرکه چرا جانا اتاقت تو گمشو_

 :دمیکش عربده.دمیکوب ریسم نهیس تخته یرو محکم دست با و گرفت فرا بیعج یخشم را وجودم بند_بند

 .رو دایل ای منو ای کن انتخاب ریسم االی_

 .بودند آنجا الیژ و یرعلیام که یسمت به درست شد کج صورتم.شد کج صورتم خورد امگونه به که یمحکم یلیس با
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 :گفتم و شدم رهیخ ریسم چشمان به نفرت با و گرفت را وجودم کل حقارت

 .خوامیم طالق من_

 نمیخشمگ چشمان با همچنان اما. آورد در لرزه به را وجودم تمام شد، ساطع ریسم چشمان از که یخشم برق

 :دیغر اششده دیکل یها دندان یال از و دوخت چشمانم به را سرخش چشمان .کردم نگاهش

 ؟یگفت یچ_

 نشان و خط میبرا چشمانش با داشت.کرد وارد او به یمحکم فشار و گرفت را دستم مچ.آمدینم در چکسیه از صدا

 :گفتم و دادم قورت را دهانم و آب.دیکشیم

 .خوامیم طالق من یدیشن که ینیهم_

 :گفت یآرام یصدا با.دیکش خودش سمت به و داد فشار را دستم مچ

 .یچ یعنی من از طالق بدم نشون بهت تا باال میبر_

 خرج به سماجت.کشاندتم ها پله طرف به که بکشم را دستم خواستم ش،یپاها و دست ریز خوردن کتک ترس از

 :گفتم داد با و داشتم نگه سفت را خودم و دادم

 آره؟ ،یبکش رخم به و تیمردونگ زور یخوایم باز_

 که یکس هر.رفت هوا به غمیج که زد میموها به یچنگ و شد یوحش.ختیر فرو امنهیس یتو دل و زد برق چشمانش

 مجسمه مثل اشیقبل یجا یرعلیام که بود آنجا درد فقط.شوند ریسم مانع خواستندیم و آمدند جلو بود آنجا

 .بود ستادهیا

 !من بودم الیخ خوش چه.بزند کتکم ریسم نگذارد قبل یها روز مثل داشتم انتظار هم هنوز احمق من

 :دیکش ادیفر .زدیم نفس_نفس داشت حاال که دوختم ریسم به را ترسانم نگاه و آمدم خودم به شد بسته که اتاق در

 .بدم جوابتو تا کن تکرار االن نیهم و یکرد شیپ قهیدق چند که ییزرا زر اون آره؟ من یبرا یبود شده هار_

 :کردم زمزمه اریاخت یب

 .خوامیم طالق من ،ندارم دوستت من_

 :گفتم بغض با.کرد نگاهم شده خشک

 .کنم یزندگ خودم یبرا و برم بزار تروخدا.ریسم نداشتم دوستت چوقتیه_

 :گفت و زد یچنگ شیموها به خشم با و شد بسته چشمانش
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 .دهنتو ببند_

 .شدم عاشقت گفتم که یروز اون ٰ  یحت.بود پول بخاطر فقط_

 ...سیه...سیه_

 ...یشدیم کینزد بهم که ییوقتا.نباشه تنت به سر خواستمیم.بودم متنفر ازت ٰ  یحت_

 .شو ساکت جانا_

 .ینباش خواستیم دلم.زدم گولت_

 شده رهیخ نیزم به او و او به من.ماندم رهیخ ریسم داغان افهیق به بارم اشک چشمان با و شدم ساکت یلیس ضرب با

 :دمیپرس خودم از بار نیهزارم یبرا و شدم مانیپش یالحظه یبرا.دیکشیم نفس و بود

 "داشت؟ را ارزشش یرعلیام بودم؟ کرده چه مرد نیا با من"_

 :خورد گوشم به اشخسته و شکسته یصدا

 کاریچ داشتنت دوست جز ؟یندار دوستم که کردم کاریچ ؟یکنیم خردم ینطوریا که کردم کاریچ باهات من_

 کردم؟

 :کردم زمزمه

 ...یبود خوب چون...یداشت دوستم چون_

 :زد لب و دوخت من به را مبهوتش نگاه و نشست نیزم یرو

 جانا؟_

 :دمینال کالفه

 .نزن صدام یطورنیا_

 ...یبدون و یزیچ هی خوامیم_

 :داد ادامه و چشمانم در و شد رهیخ

 !رونیب زیبر سرت از و من از ییجدا و طالق فکر! خوشگلم زن یمن مال قبر یتو بذارنت که یروز تا_

 .بودم برده ادی از را دنیکش نفس و بود زده خشکم که بودم من نیا حاال

 زمزمه و کاشت میموها یرو یابوسه و شد خم شتریب.دمیکش عقب انزجار با که آورد جلو را سرش و آمد سمتم به

 :گفت وار
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 .بپوش رو قرمزه خواب لباس اون امشب_

 :کرد وارد بازوام به یفشار

 .عشقم دارم کار باهات که_

 داد و دمیپر جا از خشم با.رفت رونیب اتاق از و دیخند رمقیب که شدم اشرهیخ نفرت با و دیلرز وجودم تمام

 :دمیکش

 .وونیح_

 .من دل مثل درست شکست و شد خورد نهیآئ.کردم پرتاپ نهیآئ یرو و برداشتم را ادکلنش شهیش تیعصبان با

 ام.ام را گرفتهنهائی ممیتصمشب که شد 

 از کنمیم یسع و خوردیم گوشم به منحوسش یهانفس یصدا.رومیم امیدست ساک سمت به نیپاورچ_نیپاورچ

 .کنم یریجلوگ زدنم عق

 .صورتش یرو کنم تف شدیم کاش .رفتم اتاق در یسو به و کردم آرام را میها قدم

 .آمدم رونیب شده نینفر ی خانه آن از و دیچک چشمم گوشه از یاشک اریاخت یب

 .دمیدوئ یاصل ابانیخ تا و آوردم پناه رو ادهیپ به ترس از...است خلوت ابانیخ

 داشت نگه میپا یجلو که یتاکس.داشتم نگه یتاکس یبرا را دستم! نداشتم را ییجا چون و بودء نسا خانه مقصدم

 .دمیکش یقیعم نفس

*** 

 .خودت با نکن نکارویا جانا_

 :گفتم یفیضع یصدا با و چسباندم خودم به شتریب را پتو

 .نداره اقتیل ریسم_

 .شد شتریب میهااشک شدت آورد سرم ییبال چه که شیپ ساعت چند یادآوری با

 یکار چیه و دندیشنیم را میهاادیفر یصدا همه که بود آنجا درد و زد کتکم ریس دل کی کنمیم مقاومت دید یوقت

 !کردندینم

 :گفت و گذاشت کبودم یبازو یرو را خی سهیک و کرد نگاهم ترحم با ءنسا

 .زده بده چقدرم بشکنه دستش_
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 :گفتم و کردم صاف را میگلو

 .خبرچه مهرداد از_

 :انداخت نیپائ را سرش و دیگز لب

 .بکنم دیبا کاریچ دونمینم دلم دو هنوزم من جانا.تنها اونم میخاستگار ادیب خوادیم فردا_

 :گفتم خانم عمه حرص از حال نیا با ندارد دوست را ءنسا مهرداد دانستمیم

 .دستش بسپر و خودت و نده راه دلت به بد! نکن دیترد کنه،یم خوشبختت و داره دوستت واقعا مهرداد_

 :گفت و شد اش سوخته اتاق فرش یها پرز با رفتن ور مشغول و دیکش یآه

 جانا؟ هیچ یدونیم اما! وهلل دونمینم_

 .رفتم خواب به ءنسا یهاصحبت به توجه یب و بستم را چشمانم

 اشیخاستگار به خواستیم مهرداد چون بود زده جانیه و خوشحال نساء.دمیپر خواب از یبرق جارو یصدا با صبح

 !دیایب

 را قتیحق و نکردم باز دهان که بود کرده اهیس را دلم نهیک و نفرت آنقدر هم من و نداشت خبر یزیچ چیه از چارهیب

 .نشود خراب اشیزندگ تا میبگو

 .هنوز نکردم یکار چیه یوا.ارمیب مدرسه از داداشمو برم منم بخر وهیم برو تو تروخدا جانا_

 :گفتم و زدم لبخند رمقیب اشدستپاچه حالت به

 .باش آروم خرمیم خب لیخ_

 جا نساء، خانه یجلو یرعلیام نیماش دنید با.رفتم رونیب خانه از و دمیپوش را میهالباس.زد یاسترس پر لبخند

 !زد خشکم میبگو بهتر ای خوردم

 نگاهش.آورد در لرزه به را تنم هم نیماش شهیش پشت از یحت که بود نافذ و قیعم آنقدر نگاهش.کردیم نگاهم رهیخ

 .افتادم راه به و برگرداندم را میرو و گرفتم نفس اریاختیب که زدیم ادیفر را یزیچ

 ٰ  یحت و دمیشنیم سرم پشت را کفشش یصدا.دادم سرعت میها قدم به دمیشن که را نشیماش در شدن باز یصدا

 .کردم حس را حضورش

 خشم با و چشمانم در ختمیر را میهاعقده و ها درد تمام و بستم چشم اریاختیب شد دهیکش توسطش که بازوام

 :دمیکش ادیفر و سمتش برگشتم
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 جونم؟ از یخوایم یچ ه؟یچ_

 اما گرفت نفسم معصومش چشمان یبرا لحظه کی.داد صورتش حالت به یریتغ نه و شد یعصب نه.کرد نگاهم فقط

 .نباختم را خودم

 !ستیداشتن دوست میبرا هم هنوز است، آورده من سر را بالها نیبدتر که مرد نیا

 ؟یرفت خونه از چرا_

 :کرد امیعصب آرامش، یصدا

 که گزهینم ککتم که تو خته؟یر بهم میزندگ االن یخوشحال ها؟...نجایا یاومد چرا.بردار سرم از دست چه؟ تو به_

 !نکن ریدرگ و خودت باش خوش الیژ با برو.دهیم جون داره یکی نجایا

 نیپائ و باال شیگلو بکیس.زدیم آتشم داشت اشیخونسرد.کرد نگاهم خونسرد و برد فرو بشیج یتو را دستانش

 :گفت و شد

 ...کن شروع اول از ریسم با...نکن تباه تویزندگ_

 :دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش

 !گذر زود هوس هی به نبند دل.بده فرصت بهش داره دوستت یلیخ_

 هوس از حرف و است من یجلو که یکس نیا کنم باور خواستمینم.کردیم کَرَم داشت قلبم شدن شکسته یصدا

 ست!یرعلیام زندیم گذر زود

 :گفتم بغض با.زد یتلخ لبخند و شد کج سرش.خواباندم گوشش در یلیس و آمد باال اریاخت یب دستم

 متنفرم ازت._

 رنگ لبخندش.زد انگشتانش نوک به یابوسه و گذاشت لبش یرو هم بعد و دیکش اشگونه یرو را دستش

 :گفتم هیگر با و دیترک بغضم.گرفت

 .یرعلیام یآشغال یلیخ_

 :شد رهیخ چشمانم به

 .دونمیم_

 :دمیکش داد

 .یپست یلیخ_
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 .دونمیم_

 :زدم زار

 .یفیکث یلیخ_

 .دونمیم_

 :دمیغر خشم با کردم پاک را میها اشک درد با

 .بخوره نگاهت به نگاهم خوامینم گهید_

 !ینبود صالحش به تو که من به لعنت_

 به قدم چند.زد یگرید لبخند و ماند رهیخ صورتم یاجزا تک_تک به دقت با.شدم اشرهیخ و شد منجمد وجودم

 :گفت و رفت عقب

 .گذرمیم ازت_

 :رفت ترعقب

 ...کردیم یعزادار هوسِ هی یبرا دلم...بود هوس همش_

 ؟یرعلیام_

 !گهید یکی کنار تو و اون کنار من_

 !نکن ازدواج الیژ با_

 !باشه اون دیشا! ینبود تو من صالحِ_

 !ببخشه رو تو که ستین ییجانا گهید چون ،یبر ابد تا دیبا...یبر اگه_

 !دارم دوستت_

 .خودم یبرا بزنم زار و نمیبش جا همان داشتم دوست.برگرداندم را میرو و آمد درد به قلبم

 !نبود شیپ یاوانهید یرعلیام.کنم فکر یزیچ چیه به خواستمینم.ختمیر اشک را بازار تا نساء خانه ریمس تا

 :گفت یظیغل یهمدان یلهجه با و گذاشت ترازو یرو را وهیم یها دیخر مرد

 .نداره و  قابلتان_
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 ریسم بود بیعج.ماندم رهیخ نیزم به و دمیکش یآه.گرفتم سمتش به را بانکم عابر کارت و دادم تکان یسر جانیب

 به مرد یصدا با.دوختیم هم به را زمان و نیزم کردمیم رید هم ساعت کی اگر قبالً.بود نگرفته را سراغم نباریا

 :آمدم خودم

 .مسدوده کارتتان خانم دیببخش_

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 شه؟یم مگه_

 !بود ریسم کار.دمیگز را لبم

 به را ها وهیم و رفتم ءنسا یخانه به عیسر و کردم حساب را هاوهیم پول و برداشتم نقد پول یمقدار فمیک یتو از

 اشخفه بود شمیپ اگر شکیب.داد تماس رد.دمیکش یقیعم نفس حرص با و گرفتم را ریسم یشماره.دادم دستش

 !کردمیم

 .داد جواب باالخره که گرفتم را اششماره آنقدر.داد تماس رد زدم، زنگ دوباره

 :دیچیپ یگوش یتو بشاشش یصدا

 !هینکردن باور نیا.زده زنگ بهم بار ده بهم جانا بار نیاو یبرا_

 :گفتم حرص با

 ؟تو هیچ قصدت_

 :گفت تمسخر با

 قصدم؟ اوم،-

 گردم؟یم بر من یکنیم فکر ؟یچ الیخ به یکنیم مسدود کارتارو_

 .گردهیم بر پس ار،یب دووم پول بدون تونهینم کنهیم ازدواج پول بخاطر که یکس_

 .یبش مونیپش باهام کردن یزندگ از کنمیم یکار هی...قسم قرآن به ریسم! پول خاطر به نه اما گردمیم بر_

 !دیلرزیم وجودم بند_بند.کردم قطع را یگوش که دیخند خوش سر

 نکهیا از قبل بود خانم عمه دمید که یکس نیاول.برگشتم خانه آن به تر دراز پا از دست دوباره و کردم جمع را ساکم

 :گفتم یفور زد،یبر را زهرش و بزند حرف دهم اجازه
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 بره خوادیم که امروزم کنه؟یم ازدواج داره مهرداد یبد ما به خبر هی دینبا شما! باشه روشن چشممون به به_

 آخه؟ بشنوم دوستم از دیبا من...که واقعاً...یخاستگار

 شودیم اشجهینت نخور درد به و فیضع یجانا! دارم دوست شتریب نگونهیا را خودم.خندمیم اشافهیق به دلم یتو

 .زده گولش که یرعلیام

 نیپائ طبقه به و زنمیم لبخند خودم به نهیآئ یتو.کنمیم شیآرا و رمیگیم دوش.کنمیم یمشک دوباره را میموها

 .رومیم

 !ندیبب نجایا را من ندارد انتظار.ستیرعلیام خوردیم جا دنمید از که یکس نیاول

 .کندیم خوشحالم نیا و ستین خانم عمه از یخبر.نشستم نهار زیم سر و زدم شیرو به یپوزخند

 الیژ به و گرفت من از را نگاهش یرعلیام.کنم بغض شودیم باعث نیهم است نشسته الیژ یرعلیام دست بغل اما

 .بزند لبخند الیژ شد باعث که ختیر سوپ یکم شیبرا و دوخت

 .کندیم کورم شانیها حلقه برق

 .نشستم کاناپه یرو غذا خوردن از بعد دادم فشار را دستم یتو قاشق

 .کردم حس کنارم را یکس وجود بعد قهیدق چند

 :گفت یآرام یصدا با.شود خیس تنم یموها شد باعث و دوخت رخم مین به را نگاهش و گرفت جا کنارم یرعلیام

 شه؟یم تیحسود_

 !داره و خودش یجا که یحسود ،یکن نگاه من مثل و یکس اگه رمیمیم من حسود؟_

 نثارش؟ یفحش ای کنم انکار داشت انتظار.کنم حس توانمیم یخوب به را نیا و خورد جا

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 !قشنگه یلیخ ینطوریا بمونه بلند و یمشک موهات بذار شهیهم_

 اونه؟ یبرا موهامم یوقت کنهیم تو حال به یفرق چه_

 ...یزنیم شین حرفات با_

 !یکنیم وونمید کارات با_

 ؟ینشد خسته_

 :کرد زمزمه و داد هیتک کاناپه به را سرش که ندادم جواب
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 !خستم من یول_

 ؟یچ از_

 :کرد نگاه رخممین به و داد چرخش سرش به

 .دنینرس و دنیدوئ از_

 :بود پوزخند به هیشب شتریب که زدم یتلخ لبخند

 !یزد درجا...یدیندوئ تو_

 :شد دهیکش میموها به نگاهش

 .نشد یول کردم دنیدوئ یبرا تالشمو_

 .شدیم وگرنه...بشه که ینخواست تو_

 !بشه که شدیم هاقصه یتو_

 نداره؟ امکان تیواقع تو_

 .گناهه تیواقع تو_

 :داد ادامه و کرد نگاه روبهرو به و چرخاند را سرش

 ه؟یچ تو منو فرق یدونیم_

 :دادم تکان یمف ینشانه به یسر

 ه؟یچ_

 !کنمینم نگاه بهت تو حرص درآوردن بخاطر من و یکنیم نگاه اون به من حرص درآوردن بخاطر تو نکهیا_

 :بود نیغمگ چشمانش.شد قطع نفسم که کرد نگاهم قیعم

 !تو منو فرقِ بود نیا_

 ؟یبود تو قصه یخوبه آدم یبگ یخوایم_

 ...زدم گولت هوی که...شدم عاشقت هوی که...اومدم هوی که...بودم طانیش من_

 :شد تر دیشد بغضم و میدیخند غصه با

 آدمه؟ ریسم نکنه نمیبب! یزد گولم یبدجور آره خوردنه گول یعاشق اگه_
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 !نداشت یگناه ریسم_

 بود؟ گناهکار یک پس_

 :گفت داشت را یزن هر دل کردن آب تِیقابل که یلحن با

 ...شودینم پُر ت،یواقع و ایرو انیم یفاصله هستم، هم کنارت در یوقت که ؛یهست یافتنین دست قدرآن_

 :نوازشگر و قیعم.کرد نگاهم

 ”تونستم؟ یدید” بگم بهت که ییجا میبرس قصه آخرِ بشه کاش_

 تونستن؟_

 !کردنت فراموش یبرا_

 ...یرعلیام نکن فراموشم_

 ...بزنم و رگمشاه دیق دیبا بگذرم ازت بخوام اگه...رگام تو خون مثل یشد_

 .یریمیم یبزن و دشیق اگه_

 !مُردنه نبودنت_

 !کنهیم کورم داره اتحلقه برق یوقت کنم؟ باور یدار انتظار_

 :خواند و کرد رصد را چشمانم

 !بتیفر دل چشمان! لبخندت! نگاهت.یستین کس چیه مثل تو_

 !من نگاهِ در ،یخیتار زن نیترقشنگ تو جانا

 :دادم قورت را بغضم

 بشم؟ متنفر ازت که یوقت تا ؟یکِ تا! یکنیم فرار دادن جواب از_

  و جانا توئم هواخواه_

 یدانمی که دانم می

  و یدانیم دهیناد هم که

 یخوانیم ننوشته هم

*** 
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 *فصل یازدهم*

 :بعد هفته کی

 :گفت جانیه با نساء

 .ابرام رو کنمیم احساس میکرد اجاره خونه هی_

 :گفتم یاگرفته یصدا با و زدم یچرخ تخت یرو

 .دیشد راحت دیکرد ازدواج که خوب چه_

 !آخه که کرد نثارم ییحرفا چه یدونینم...میریبگ دهیناد و محضر یجلو و مهرداد مامان یزیر آبرو اگه البته_

 :زدم پس را اشکم و دمیکش یآه

 .نکن فکر بهش اوهوم_

 :گفت و شد آرام شیصدا

 آره؟ هیرعلیام هیعروس امشب_

 !کنم باور خواستمینم من و بود اشیعروس امشب.کنم قطع را یگوش و بترکد بغضم شد باعث حرفش نیهم

 وانهید قصد اممخچه درون یرعلیام یصدا.برداشتم را یچیق.رفتم دمانیجد نهییآ سمت به و شدم بلند تخت یرو از

 .داشت را کردنم

 "!قشنگه یلیخ ینطوریا بمونه بلند و یمشک موهات بذار شهیهم"

 "موهاتم عاشق"

 !بود اشیعروس شب امشب.دمیخندیم داشتم و بود اشیعروس شب امشب .افتادم خنده به و کردم یچیق را یاتکه

 ...رفت تر باال یچیق....گرفت شدت میهاسرفه...خورد زیل امگونه یرو یاشک

 .زد رونیب دهانم از خون و کردم یاسرفه

 از دلم و کردیم ازدواج داشت رمیام .آوردمیم باال خون و شدیم ترشح دیاس اممعده از.بستم را چشمانم زجر با

 .دیترکیم داشت درد نیا هجوم

 :گفتم خنده با.جانم به افتاد یلرز و شکست یبد یصدا با...نهیآئ سمت کردم پرت را یچیق

 !شکستمش دوباره_
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 شیپ در را یرعلیام اتاق راه و شدم خارج اتاق از.بودم رهیخ نهیآئ به یاشک چشمان و شده کوتاه یموها با حاال

 .شدم اتاقش وارد و کردم باز محکم را درش.گرفتم

 .آمد درد به قلبم.کردیم صاف را نشیآست داشت و بود تنش یداماد لباس و بود ستادهیا نهیآئ پشت

 :زد خشکش دنمید با و برگشت

 .جانا_

 :گفتم هیگر با و زدم لبخند

 .یشیم داماد یدار امشب_

 یموها به دستش و ستادیا میرو روبه.دادم هیتک وارید به و دمیکش عقب را خودم.آمد طرفم به و شد مشت دستانش

 :دینال و خورد امشده کوتاه

 من؟ یوونهید یکرد کاریچ_

 :کرد زمزمه و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ و بست را چشمانش

 .ندارم ارزششو من_

 :گفتم هیگر با

 .یکن ازدواج یخوایم الیژ با.یبش داماد یخوایم_

 .آورد ترکینزد را سرش و کرد نوازش را امگونه

 بود روشن روز مثل تنت باغ ونیم من گرفتن گر که یبرف شب از نترس "

 "بود کردن گناه تو با لذت بهشت هبوط عذاب از ممنوعه وهیم نترس

 اریاختیب.گرفت گاز را لبم او و خورد وارید به محکم کمرم.انداختم چنگ را رهنشیپ گذاشت لبانم یرو که را لبش

 .شد بسته چشمانم

 ستین آدم من جز به ایدن مردم ونیم نبود تو مثل یکی حوا همه نیا ونیم"

 داغ هی ابد به ازل از که سردو لب نیا ببوس سردو لب نیا ببوس

 ”…باشه تنم رو بوسه نیهم داغ

 و دیبوس را چشمانم و شد خم.ماندم رهیخ خمارش چشمان به.کرد قفل شیها پنجه انیم را کمرم و دیبوس را گردنم

 :گفت یحرارت پر لحن با
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 کنه جادوم تونهیم دمیند اشوهیشب جا چیه گهید که تیآب یِهیقرن دوتا اون هنوزم که کنم اعتراف خوامیم بازم_

 .جانا

 :کرد زمزمه گوشم در و داد قورت را دهانش آب .صدایب و مظلوم .شدم رهیخ چشمانش به و دمیلرز خودم به

 شیآت که هیسنگ زغال مثه لبخندت قطعاً باشه بخار قطار هی من هیزندگ اگه...بخند جانا...نکن نگاهم ینطوریا_

 .جانا بخند برام...دهیم انیجر بهش و دارهیم نگه روشن درونمو

 :دیترک بغضم

 .نکن ازدواج باهاش_

 :گفت و دیبوس را امیشانیپ و شد خم شیجا به اما.شد لبانم زوم دوباره نگاهش

 !یشد هابچه هیشب.ادیم بهت هم مو مدل نیا ٰ  یحت_

 ؟یکنیم ازدواج باهاش_

 :دیدزد را چشمانش

 .ارمیب شگاهیآرا از رو الیژ برم دیبا.برم دیبا منم! یبر بهتره گهید_

 :گفتم یملتمس لحن با .ماندم رهیخ چشمانش به گرفتم قاب دستانم با را صورتش

 !نکن نگاه بهش یکنیم نگاه من به که یوقت مثل چوقتیه اما کن ازدواج باهاش باشه_

 :گفت یفیضع یصدا با و داد یفرار من از را نگاهش.رفت عقب به یقدم و باخت رنگ نگاهش

 !برو حاال دمیم قول_

 .کن بغلم گهید بار هی_

 :شکست درهم شیصدا

 !جانا_

 آغوشش یتو معصومانه چه من و زدیم بوسه ممدا میموها یرو و دیکش آغوشش به مرا وجودش تمام با و محکم

 !کردمیم هیگر

 :گفت زناننفس گوشم کنار او و زدم هق

 .ندارم اقتشویل! نکن هیگر یعوض منِ بخاطر...دلم جانِ_

 .رمیبم خوامیم_
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 .رمیمیم یریبم_

 ؟یرعلیام_

 .برم راحت الیخ با بذار.نده دق انقدر المذهب دِ دلم؟ جانِ_

 :گفتم زدهوحشت و کردم نگاه شیهالب به

 ...نرو تروخدا...دارم دوستت من...نداره دوستت اون یرعلیام ش؟یاریب شگاهیآرا از یبر که ؟یعوض اون دنبال یبر که_

 یباز به را میهالب زورش تمام با و داد فشار را میهاشانه.گذاشت میهالب یرو را شیهالب و شد نیسنگ شیهانفس

 .کرد میرها ها گرفته برق مثل که بردم فرو شیموها انیم را میهاانگشت.گرفت

 :گفت عجز با و کرد بسته و باز را سرخش چشمان

 .برو_

 :گفتم معصومانه

 ؟یرعلیام_

 :دیکش داد

 !جفتمون به لعنت.ببوسمت گهید بار هی اگه من به لعنت_

 :زد داد ریسم.بستم درد با را چشمانم.آمدیم غیج و دست یصدا 

 ؟ وونهید یکرد کاریچ _

 :گفتم و امگونه یرو نشست اشک

 .نزن داد من سر_

 ؟یکن کوتاه گفت یک ؟یکرد کوتا موهاتو چرا _

 :دمیکش ادیفر یعصب

 ندارم؟ نمیا حق یعنی...خودم خود...خودم_

 :کرد اخم.نداشتم کردنشان پاک یبرا یتالش چیه و دندیبار یم وقفه یب میهااشک...دمیلرز تیعصبان از

 .مهمونه از پر اتاق نیا رونیب! ببر صداتو سیه_

 :گفتم زیت و تند
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 ؟ تونیکوفت یمهمونا اون ای مهمم من جهنم به درک به_

 :دیغر اششده دیکل یها دندان انیم از یعصب

 گرفته؟ گازت خر باز؟ شده چت_

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .خدا به داره گناه نشسته تنها چارهیب که دایل شیپ برو نه نه! ریسم آقا برس مهمونات به برو نشده، یچیه_

 :گفت و دیکش یپوف

 .نمیبب حاضرشو برو.ستدهیفایب تو با کردن بحث_

 .کردم مرتب را رنگم یآب لباس یگوشه و دمیکش لبم یرو را رژم حرص با

 .زدم پسش که ردیبگ را دستم خواست

 !یبردار اتاحمقانه یکارا نیا سر از دست تا ارمیب سرت ییبال هی نکن یکار جانا_

 داشتم؟ هم نیا جز یاچاره مگر.گذاشتم دستانش یتو انزجار به را دستم

 .کردمیم نگاهشان بغض با و بودم نشسته یاگوشه. دندیرقصیم و زنندیم همه

 .کردیم امخفه داشت حسادت من و بود شده العاده فوق اشیعروس لباس آن یتو الیژ...نبود یرعلیام از یخبر

 .گرفتیم آتش داشت جگرم...بودم من او یجا کاش یا

 .بود ریام منتظر بود وقت یلیخ عاقد

 .بود شده شل میپاها و دست

 ...دندیخندیم...بودند خوشحال همه

 !کردم را مرگش یآرزو بار نیاول یبرا من و کردیم نگاهم پوزخند با هربار خانم عمه

 :دیغر لب ریز و دیکش شیموها نیب یدست استرس با ریسم

 .کجاست ستین معلوم نفهم یپسره_

 !نبود یرعلیام از یخبر...گرفت اوج ها همه هِم

 :شد بلند امیگوش امکیپ یصدا .بود دهیپر یبدجور خانم عمه رنگ

 .من گناهِ دارم دوست رو تو فقط گفتم که من_
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 .زدم دامنم به یچنگ و دیلرز دلم

 یسفره سر و زده را زیچ همه دیق یرعلیام که کنم باور توانستمینم.بکشم ادیفر و برقصم یخوشحال از داشتم دوست

 .است نشده حاضر عقده

 سرخوش ،کند آرامشان داشت یسع که ریسم و زدندیم سکته داشتند که الیژ و خانم عمه یبرزخ افهیق به توجهیب 

 !شدم فیکث آنقدر یک دمینفهم و دمیخند الیژ یاشکا به.زدم لبخند

 :دیکش داد خانم عمه

 نه؟ یکنیم یباز ما یبروآ با ه؟یباز بچه کرده فکر رو، یعل ریام نیا کنمیم آدمش_

 .گرفت جان شتریب لبخندم.ثیحد و حرف یکل با! بودند رفته ها مهمان

 :گرفت را امقهی و آورد هجوم سمتم به انهیوحش خانم عمه که شد چه دمینفهم

 هان؟ ؟یخندیم چرا تو_

 محکم را خانم عمه دست ریسم.کردیم امخفه داشت کنم شیجدا خودم از داشتم یسع.شد خشک لبانم یرو لبخند

 :گفت تیعصبان با دیکش

 ؟یکنیم یخال من زن سر حرصتو چرا! کن یعذرخواه زنم از االن نیهم اما...عمه واجب احترامت_

 :دیغر آقاجون

 .اومده شیپ یزیر آبرو نیا با میکن کاریچ نمیبب دیبش ساکت...بسه_

 :گفت و کرد من روبه آقاجون به توجه یب خانم عمه

 !یکن مرگ یرزوآ...فقط کنم یکار هی...فقط کنم یکار هی جانا_

 !زن نیا از دمیترس بیعج...کردم نگاهش شده گرد یچشمان و ترس با

 :خرابش حال یپا گذاشت را حرفش ریسم.دیکوب شدت با قلبم

 .دیکن استراحت کمهی بهتره_

 :دیکش رونیب ریسم دست از محکم را دستش خانم عمه

 !نمیب کن ولم_

 !کردیم نگاهمان یاشک یچشما با الیژ

 :کرد اخم ریسم.گرفت نفسم لحظه کی یبرا
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 !اتاق تو برو جانا_

 :گفت یفیضع یصدا با الیژ.زدم یپوزخند 

 .ریسم بزن زنگ ریام به گهید بار هی_

 !بود من ریام فقط یرعلیام ر؟یام گفتیم یرعلیام به یحق چه به

 :گفتم آرام و رساندم خانم عمه گوش به را سرم  و کردم تر نازب با را لبم...اشیگوش سمت رفت ریسم

 .میشد حسابیب کنم فکر_

 :کرد خشکم آقاجون یصدا که کردم حرکت هاپله سمت به ،اشیبرزخ افهیق به توجه یب و دمیخند صدایب

 .خونه نیا تو بذاره پاشو دمینم اجازه.مُرده گهید یرعلیام! خونه نیا تو ارهیب یرعلیام اسم نداره حق چکسیه گهید_

 !گرفتم و یرعلیام ی شماره و زدم را چراغ و شدم خواب اتاق وارد

 د؟یایب نجایا نداشت حق چوقتیه یرعلیام یعنی.بود آقاجون حرف ریدرگ ذهنم

 نم؟یبب را او بود قرار کجا گرید پس

 ”نمائید یریگ شماره بعداً، لطفاً باشد،یم خاموش نظر مورد مشترک"

  و کردم پاک را شمیآرا و دمیکش یسوز پر آه. شدم رهیخ امشده کوتاه یموها به و نشستم شده شکسته نهیآئ یجلو 

 !تخت یرو دمیپر .آوردم در را میهاسلبا

 :گفت بازم چشمان دنید با.بود شده سرخ تیعصبان از.آمد هم ریسم بعد ساعت کی

 ؟یداریب هنوز که تو_

 :دمیخواب پهلو به

 نشد؟ یخبر یرعلیام از ،شدیچ.یایب بودم منتظر_

 :دیغر

 .فکر یب یپسره نه_

 .نشست تخت یرو و دیکش یقیعم نفس.کرد عوض را شیهالباس 

 .دینکن زورش انقدر د،یکن ولش بهتره.خوادینم رو الیژ البد خب_
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 ره،یبگ رو الیژ ایب که گلوش ریز مینذاشت چاقو که ما بعدشم خوبه؟ نظرت به کنهیم یباز مردم یابرو با نکهیا_

 .کرد قبول خودش

 !حقشه الیژ _

 :کرد نگاهم تعجب با

 ؟یگیم یچ_

 .داره طلب ازم باباشو ارث! بخورتم خواستیم! یدید اتوعمه_

 :گفت شک با و کرد زیر چشم

 ؟یدیخندیم یداشت چرا یراست_

 :گفتم لکنت با...یلعنت! کردم نگاهش ترس با

 .بخوابم خوامیم کن خاموش چراغو! دیکرد شلوغش هم شما...بابا یاخنده چه_

 .بود دهنده آزار بدجور نگاهش ینیسنگ! کرد نگاهم یکم

 .کرد خاموش را چراغ و زد یدار صدا پوزخند

 یصدا.دیترکیم داشت که دمیکش سرم به را دستم وحشت با.دمیپر خواب از هوار و داد یصدا با صبح

 .ریسم یها هوار و آمدیم مهسا یهاغیج_غیج

 :دیکش غیج مهسا.چسباندم در به را سرم لرز و ترس با

 ؟یکرد کاریچ محمد.دادیم قلوه و دل داشت دختره با.داداش دمشید خودم_

 :گفت خشم با ریسم.کردیم هیگر و زدیم زجه

 .کنمیم آدمش خودم گه،ید بسه نکن هیگر خوره؟ینم تو درد به یعوض اون گفتم یدید_

 .ختمیر اشک و نشستم آب دوش ریز!بود شده خراب هم مهسا یزندگ من بخاطر.دمینشن را یزیچ گرید

 عذاب دیبا یک تا.نبود بشو درست زیچ چیه چرا ایخدا.دمیکشیم گند به را انمیاطراف تک_تک یزندگ داشتم

 دم؟یکشیم

 :دادم جواب بود، ناشناس شماره.خورد زنگ امیگوش که آمدم رونیب حمام از 

 بله؟_

 :خورد گوشم به اشعربده یصدا
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 ؟یداد لوم تو آره؟ یگفت بهشون تو_

 :گفتم اخم با

 ؟یگیم یدار یچ_

 :دیغر تیعصبان با

 ؟یگفت و زیچ همه مهسا به تو راه اون به نزن و خودت_

 !شهیم بد خودمم یبرا ینطوریا ؟کنم یکار نیهمچ دیبا چرا محمد نگو چرت_

 :گفت و کرد فوران فشان آتش کی مثل درست بعد هیثان چند.شد ساکت و کرد یمکث

 .برمیم و آبروت وگرنه خونه، اون تو برگردم دوباره یکن یکار هی دیبا خانم جانا شهینم میحال زایچ نیا من_

 .نشستم نیزم یرو و کردم قطع را تلفن

 .کنم هضم را یبدبخت از تعداد نیا توانستمینم من و بود خورده گره هم به زیچ همه

 .بود خاموش یلعنت.گرفتم را یرعلیام شماره

 را خودم یبدبخت با.کرد کباب را جگرم اشناله و آه و هیگر یصدا ستادمیا مهسا اتاق در یجلو...آمدم رونیب اتاق از

 بدتر نیا از.زد خشکم فونیآ پشت نساء و مهرداد ریتصو دنید با.آمد در صدا به خانه زنگ که رساندم نیپائ طبقه به

 .شدینم

 شد؟یم چه دیدیم روز و حال نیا یتو را مهسا مهرداد اگر

 .لب به لبخند هردو و دست یتو دست.شدند خانه وارد بعد قهیدق چند.کردم باز را در ناچارا

 راه به هوار و داد دیفهم را هیقض تا نشد اما.ندهد نشان یخاص العمل و عکس ندیبب که را مهسا مهرداد کردم دعا

 :گفت ریسم.رفت مهسا اتاق به و کرد نینفر و لعن را محمد و انداخت

 .باشه تنها خوادیم مهرداد نرو_

 :دیپرس و سمتم برگشت.بود رفته فرو هم یتو اشچهره سخت ءنسا.رفت باال به ریسم به توجه یب مهرداد

 کرد؟ ینطوریا چرا_

 :گفت ریسم که دادم قورت را دهانم آب

 .میبرس خدمت جانا با نشد بود شلوغ یلیخ سرم روزا نیا نگفتم، کیتبر دیببخش خانم ءنسا یراست_
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 باال طبقه به ریسم.کرد خیس تنم به را مو زدیم صدا را مهسا که مهرداد هوار یصدا که دهد جواب خواست تا ءنسا

 :دیکش عربده مهرداد.بود جیگ هم هنوز ءنسا و رفت

 ؟یکرد یکار نیهمچ چرا اریب طاقت زمیعز اریب طاقت.اورژانس بزن زنگ_

 .دیبوس را مهسا یشانیپ ءنسا مبهوت و مات چشمان یجلو و

 و بودم دادن جان حال در آنبوالنس آمدن تا.بدجور بود خورده دست رو کنم، درک را نسا حال توانستمیم خوب

 .بودم من ها نیا یهمه مسبب.کردیم امخفه داشت وجدان عذاب

 :زدیم یزرد به رنگش آمد، کمینزد نساء آمبوالنس همراه مهرداد و ریسم رفتن از بعد

 جانا؟_

 به کردن نگاه یرو.بودم دهیکش گند به را دوستم نیبهتر یزندگ بچگانه انتقام کی بخاطر.بودم کرده چه احمق من

 :گفت بغض با که انداختم نیپائ را سرم.نداشتم را شیهاچشم

 کرد؟یم ینطوریا مهرداد چرا...کنمیم اشتباه دارم من بگو جانا؟ دوتاست نیا نیب یچ_

 :گفت هیگر با.ختمیر یاشک قطره

 ؟یدونستیم تو جانا_

 :گفتم غصه با

 .ببخش منو_

 :گفت و گرفت را صورتش کل بهت

 ؟ینگفت زدهفلک منِ به زیچ چیه و یدونستیم_

 :دیکوب سرش یتو یدست دو که دادم تکان دیتائ نشانه به را سرم

 ؟ینگفت یزیچ من به چرا ؟یکرد یکار نیهمچ چرا جانا...سرمن بر خاک...من سر بر خاک_

 .نساء دیببخش کردم غلط_

 :زد پسم که رمیبگ را دستش خواستم

 شاهللیا.یبکن یکار هر یحاضر خودت منفعت بخاطر.ضیمر یضیمر تو جانا.کردم اعتماد بهت که بودم احمق واقعاً_

 .یبد تقاصشو

 .رفت خانه از و کرد نگاهم انزجار با
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 .بود خواب زیچ همه کاش...انداختم چنگ امنهیس به

 :داد امیپ ریسم

 ".کنارشه مهرداد خونه امیم من دادن شو و شست اشومعده خوبه مهسا نباش،حال نگران"_

 .بود سالم که کردم شکر را خدا و دمیکش یقیعم نفس

 :رفتم سمتش به عجله با.بود داغان اش افهیق و ختیر.آمد هم ریسم بعد ساعت کی

 شه؟یم مرخص یک بود؟ خوب حالش_

 :گفت خسته و دیکش یآه

 !داغونه شیروح حال اما بهتره شیجسم حال شه،یم مرخص فردا_

 :دمیپرس و افتاد انداز دست یتو قلبم.کرد حرکت یرعلیام اتاق طرف به

 کجا؟_

 :داد جواب

 .خوادشونیم آقاجون بردارم است پرونده تا چند یرعلیام اتاق از برم_

 داد یصدا با بعد قهیدق چتد.رفتم نیپائ طبقه به و دمیکش یقیعم نفس .شد اتاق وارد که دادم تکان یسر آرام

 .دمیپر جا از ریسم

 جانا؟_

 اخم و بود ستادهیا یرعلیام اتاق در چارچوپ یتو.رفتم باال به لرزان یهاقدم با و دلم به زد چنگ یبیعج یترس

 .بود نشسته اشیشانیپ یرو یوحشتناک

 .ستادمیا اریاختیب و زدم خی دستش یتو امشده ینقاش عکس قاب دنید با

 :گفت یدار خش یصدا با

 کنه؟یم کاریچ نجایا عکست_

 :دادم جواب یلرزان لبخند با و نباختم را خودم حال نیا با.ستادیا کار از قلبم و کرد قفل مغزم

 .بکشه عکسمو گفتم یرعلیام به خودم شد؟ آماده باالخره ئه؟ _

 .کردیم زده وحشت را من که زدیم موج چشمانش در یزیچ.شد رهیخ چشمانم به
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 !بود شک از پر چشمانش...شک

**** 

 "دینمائ یریگ شماره بعداً لطفاً باشد،یم خاموش نظر مورد مشترک"

 :کردم زمزمه لب ریز

 ؟تو ییکجا یرعلیام_

 .شدم رهیخ در به و شدم جمع خودم یتو

 :شمردم خودم یبرا

 ...شش...پنج...چهار...سه...دو...کی_

 .بودم منتظرش.شد باز شدت به اتاق در

 :دیکش داد و کرد پرتاپ سمتم به را طالق دادخواست و آورد هجوم سمتم به انهیوحش زدیم نفس_نفس که یحال در

 ه؟یچ نیا_

 :گفتم خونسرد

 .خوامیم طالق گفتم که من! طالق دادخواست_

 :کرد کر را گوشم ادشیفر

 آره؟ یخوایم طالق که_

 .رفت کمربندش سمت به دستش

 ؟یبکش رخم به و تویمردونگ زور و یبزن کتکم یخوایم هیچ_

 !یبش آشنا تیزناشوئ فیوظا با تا بدم نشون بهت ویمردونگ گهید طور هی خوامیم بارنیا نه_

 :گفتم زده وحشت.بکشد رونیب تنم از را لباسم کردم یسع و دیکش خودش سمت به مرا که داشت برم ترس

 ر؟یسم یکنیم کاریچ_

 ؟یزنم تو شوهرتم من رفته ادتی ؟یکرد غیدر من از و خودت ماهه چند رفت ادتی زن؟ تو مردم من رفته ادتی_

 :دمیکش غیج

 ؟یدار نگهم زور با یخوایم یک تا ست؟ین بشو درست یزندگ نیا یفهمینم چرا_
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 .دیبوس خشونت با و یطوالن و گرفت را دستم و آمد سمتم به.تخت یرو کرد پرتم و دیکوب دهانم به دست پشت با

 ؟یکنیم کاریچ یعوض کن ولم_

 :گفتم یبلند یصدا با.کردیم بد را حالم داغش یهانفس.آورد جلو را سرش که شد جمع چشمانم یتو اشک

 ؟یکنیم کاریچ کن ولم ریسم_

 :گفت یخمار لحن با و لختم یهابازو یرو دیکش را دستش

 ست؟ین نطوریا گهید باشم زنم با خوامیم که هیعیطب نیا.یشینم آدم تو اما کردم یصبور یلیخ_ 

 آورد هجوم میگلو به بغض.کرد قفل تخت یرو را دستانم دستش با و انداخت میهالب به ینگاه و آورد جلو را سرش

 :گفتم هیگر با و

 .نکن ریسم_

 باشد، دهیرس آب به تازه که یاتشنه مثل ها،یوحش مثل.کرد امخفه شیها لب با که "کردم غلط" میبگو خواستم

 .دیبوسیم محکم و یطوالن

 احساس و کردند سیخ را میهاگونه میهااشک.دیکش محکم را میموها دستش با که بکشم کنارم را سرم خواستم

 .گردنم یتو کرد فرو را سرش و کرد رها را میها لب.است دهانم یتو اممعده اتیمحتو کردم

 :دمیکش داد یدار خش و گرفته یصدا با

 .تروخدا ریسم.کردم اشتباه خوامینم طالق من کن ولم کردم غلط ریسم_

 .نشود بلند هقم_هق یصدا تا و گرفتم دندان به را لبم.گرفت بَر در را بدنم گونه نوازش دستانش 

 "جانا ینباش من مال و باشم داشته دوست یعنی دادن جون"_

 :زدم پسش دستم با

 .خوامینم طالق من، کردم غلط گمیم_

 :زدم هق

 .بردار سرم از دست.کن ولم_

 .ومدمیم راه دلت با که روزا اون شد تموم گهید_

 .خوامینم طالق گهید_

 :نشست امچانه یرو شیها لب
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 .یدار دوستم بگو االی...جانا یدار دوستم بگو ؟یستین ،یهست که زنم_

 آب.زدیم یسرخ به چشماش یدیسفو  کرد نگاهم یعصب و دیباریم آتش چشمانش از.دیکش و گرفت را دستم مچ

 :دیکش ادیرکه ف دادم قورت را دهانم

 .دارم دوستت یلیخ خوامتیم ریسم بگو ستم؟ین تو با مگه_

 کردم.ن کردنشان پاک یبرا تالش چیه و ختندیریم اریاخت یب میهااشک.داد فشار دستش یتو را امچانه

 شوم؟ رها تنومندش دستان ریز از توانستمیم مگر داشتم؟ هم هیگر جز یاچاره مگر

 :گفتم و بستم درد با را میهاچشم...کرد شتریب را دستانش فشار

 .دارم دوستت یلیخ_

 :دیغر لب ریز و چاندیپ دستش دور را میموها

 ...جانا رهید یلیخ رهید گهید_

 !شد چه دمینفهم من و انداخت لباسم قهی به یچنگ

 .هستم هم من بود کرده فراموش هم خدا اما.کنم دایپ نجات بلکه زدم زجه و زدم صدا را خدا مدت تمام

 و گذاشتم اممعده یرو را دستم و زد رونیب دهانم از خون لخته.آوردم باال را بودم نخورده و خورد چه هر و زدم یعق

 .کردم پاک را چشمانم اشک گرمید دست با

 ریسم برابر در خودم از توانستمیم چطور.بودم فیضع من.ختمیر اشک دوباره و دوباره.داشتم را بودن کثافت حس

 .بستم چشم درد با و رفت یاهیس چشمانم.دمیکش باال را خودم و گرفتم وارید به را دستم کنم؟ محافظت

 .آمدینم رونیب دهانم از یزیچ یچیه خون جز اما اورمیب باال داشتم دوست و داشتم تهوع حالت

 .دیدیم را پادشاه هفت خواب داشت و بود تخت یرو فشیکث تن.دمیکش رونیب حمام در از را خودم لنگان_لنگان

 .آمدم رونیب اتاق از و افتاد راه به میهااشک دوباره

 حرف تلفنش با آرام داشت و بود ستادهیا ها پله یرو.رفتم جلوتر یکم.دمیشن راهرو یتو را دایل آرام و فیضع یصدا

 .بود گرفته کمرش به را دستش کی و بود شده برآمده شکمش.زدیم

 .رفت جیگ سرم و رفتم جلو به یقدم

 :دیچیپ سرم یتو ها صدا و 

 ".منه زن دایل"
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 "یمن مال قبر تو بذارنت یوقت تا جانا"

 "منه زن دایل"

 ".خوامیم جانارو فقط من"

 ".منه زنه دایل"

 .دارمیبرنم سرت از دست چوقتیه-"

 .ریسم کن ولم-

 ".من مال یمن مال تو-

 ...گرید یقدم و گرفتم اممعده به را دستم

 ".دارم دوستت یلیخ اما کردم انتیخ برادرم به من"

 ".من نه یریسم مال تو داره دوستت یلیخ ریسم"

 "!هست ریسم...هست یتور میس...هست وارید...هست مرز ما نیب"

 ".منه زنه دایل"

 .دادمول ه را دایل دستم با و بستم چشم.کردم حس را طانیش

 گوش به را دستم.دیچیپ میهاگوش یتو هوارش یصدا.خورد قِل هاپله از و افتاد نیزم به و داد دست از را تعادلش

 .زدم قهقهه و گرفتم میها

 نشست که دایل سر یباال...ختیریم اشک انگار...خورد تکان شیها لب.داد تکانم محکم.کردم حس را ریسم وجود

 .شودیم ریزنج میگلو به بغض

 ؟یکرد کاریچ جانا یکرد کاریچ_

 :دمیخند آرام

 .یفیکث تو.ادیب ایدن به تو از بچه هی نخواستم_

 :است نگران و دستپاچه.کرد حرکت دایل سمت به و نکرد یاتوجه حرفم به

 .ارمذینم اتزنده وگرنه نشه بچم به یزیچ کن دعا_

 .کردم نگاه دایل کردن بلند یبرا شیتقالها به صدایب و کردم کج را سرم.افتادم نیزم به و خوردم سر وارید یرو
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 .نشست خشکم یهالب کنج لبخند

 کردم باز که را اتاقش در.رفتم یرعلیام اتاق طرف به لنگان_لنگان.شکنمیم درهم دیآیم که در شدن بسته یصدا

 .سمتم آوردن هجوم خاطرت

 .رودیم ور شالش شهیر با آرام که یرعلیام و نشسته یرعلیام کنار که دمیدیم را ییجانا

 .یرعلیام ترسمیم من_

 ؟یچ از_

 .یبر و یبذار تنهام نکهیا از.ترسمیم تو یب ندهیآ از من.نباشه انتظارمون در یخوش انیپا ترسمیم_

 ؟ییکجا یرعلیام ییکجا.کردم بغض و دادم هیتک وارید به را سرم.سوخت چشمانم و دیکش ریت قلبم

 .دمیکش آغوشم در را بالشتش اقیاشت با و کردم پرتاپ تختش یرو را خودم

 .آمد درد به قلبم و دمیبلع را عطرش

 :دیچیپ گوشم یتو بخشش آرامش یصدا

 .شهینم یلعنت شهینم اما ام،ین سمتت که کردم نینفر و لعن و خودم بار هزار_

 .زدم هق و بستم چشم

 !یبود کن خرد عصاب و خنگ چقدر.بزنم گردنتو داشتم دوست جانا، دمتید که اول روز_

 .نشنوم را شیصدا تا گرفتم میهاگوش به را دستم

 .شمیم معتادت روزید از شتریب هروز جانا یمونیم مخدر مثل تو_

 .نکند صدا تا بکشم رونیب امنهیس از و اورمیب در را قلبم شدیم کاش.زدم چنگ امنهیس به دست با

 ...من گناه...جانا یمن گناه_

 ...کنندیم وونمید چشمات_

 ....دارم دوستت_

 ....من ممنوعه وهیم_

 جانا؟_

 .دارم دوستت_
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 .دارم دوستت_

 .دارم دوستت_

 جانا؟_

 .دارم دوستت_

 نبود؟ بس عذاب همه نیا ایخدا شدمیم وانهید داشتم.انداختم چنگ میموها به و دمیکش ادیفر

 .برد خوابم یک دمینفهم که کردم تقال و زدم زجه آنقدر

 

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو_

 .دمیپر خواب از ریسم داد یصدا با

 .شدم بلند میجا از زده وحشت و دیبر نفسم اشافهیق و ختیر آن با سرم یباال دنشید با

 :بود خشم از مملو چشمانش

 ؟یدیخواب یرعلیام اتاق تو چرا ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 بلند تخت یرو از.ندارم را کردنش نگاه جرأت.دمیکش عرقم از سیخ یشانیپ به یدست و دادم قورت را دهانم آب

 ...بود شده ترسناک...دیکوب قبل از تر تند قلبم آوردم باال که را سرم.گرفت قرار مقابلم که کنم فرار خواستم و شدم

 :دمیپرس یلرزان یصدا با

 مُرد؟_

 :گفت خشم با و افتاد ولز و جلز به شیآت یتو اسپند مثل

 .ستزنده یخوند کور نه؟ رهیبم مبچه یداشت دوست یلیخ_

 :گفتم چشمانش تعجب به توجه یب.گونه نوازش و آرام.دمیکش ششیر ته یرو آرام دستم با

 !تو یلنگه بشه بشه، بزرگ یوقت ندارم دوست شد،یم خوب یلیخ مردیم اگه.ریسم از بچه هی_

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ینگفت.یاریم در شورشو یدار گهید کن تمومش_

 :دادم را بودم کرده آماده که یجواب

 .نجایا اومدم بکشم نفس تونمینم توش خورهیم همبه اتاق اون از حالم_
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 .باشم آرام کردم یسع...شک و دیترد با...شد رهیخ چشمانم به

 .نزن صدمه دایل و بچم به گهید.نکن نکارویا گهید_

 .بده طالقم_

 :زد کنار را میموها دستش با

 .تونمینم_

 :دمیپرس عجز با

 چرا؟ یتونینم چرا_

 :دیکش داد تیعصبان با

 .دارم دوستت چون_

 :گفتم التماس با و کردم صورتش قاب را دستانم

 چوقتیه که یبکن یکس حروم عمرتو یخوایم چرا! ارهیب ایدن به تورو یبچه خوادیم نیبب داره، دوستت دایل_

 نداره؟ دوستت

 :داد تکان یسر و شد یباران چشمانش

 .مطمئنم من یشیم عاشقم یروز هی توئم باالخره_

 :دمینال شهیهم از تر عاجز و گرفتم شیپاها به را دستم.شیپاها مقابل درست.افتادم نیزم به و شد شل میپاها

 .یکشینم عذاب توئم ینطوریا برم بذار.شمینم عاشقت چوقتیه.ریسم شمینم بخدا_

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش بهت با

 .تونمینم نه...تونمینم تو بدون من.یبش عاشقم دمیم قول.نه تونمینم یبر بذارم تونمینم جانا تونمینم_

 :دیترک بغضم

 .یدیم عذابم یدار_

 .تونمینم چوقتیه.بکشم دست ازت تونمینم_

 آمد که در شدن بسته و باز یصدا.دیکش رونیب دستانم ریز از را شیپاها.بستم را چشمانم و افتاد درد به قلبم

 .ستین بشو درست زیچ چیه دمیفهم
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 .دادم فشار هم به را میها لب نساء دنید با.کردم پاک را میها اشک امیگوش زنگ یصدا با

 !شرمنده یلیخ...بودم شرمنده

 :دادم جواب یاگرفته یصدا با

 .بله_

 :گفت ینیغمگ یصدا با و دیکش یآه

 من...شهینم...تونمینم ما...داره اجیاحت من به مهسا گهیم....بدم طالقت خوامیم گهیم کرده هندوستون ادی لشیف_

 جانا؟ کنم کاریچ

 بودم؟ کرده کار چه من

 .جانا یکرد نابود مویزندگ_

 .بودم من زیچ همه مسبب.کردیم اموانهید داشت مزم یصداها.کردم قطع را یگوش

 .رساندم تراس به را خودم.زدم صدا را خدا دل ته از و کردم بلند را سرم

 .افتاد جانم به خودم کردن پرت یوسوسه و خورد ارتفاع به چشمم

 ".نیپائ کن پرت و خودت االی نداره دنیجنگ ارزش یزندگ نیا"_

 

 *سمیر*

 اول از ندانستم که من بر یوا

 !باشم تو آزار دل که دیآ یروز

 :  دوختم چشم دکتر دهان به کالفه و خسته

 ماه یآخرا تا همسرتون.نشده رفع کامل صورت به خطر هنوز البته نبوده، یجد هم نقدریا ضربه دینباش نگران_

 .بکنن مطلق استراحت بهتره شونیباردار

 .دادم تکان دکتر یبرا یسر و دمیکش یراحت نفس

 .شدم رهیخ دایل دهیپر رنگ یافهیق به شهیش پشت از

 .بس و بود شکمش یتو ی بچه ام ینگران تنها
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 !نداشتم دوستش

 .میخوشبخت امان سه هر.خواندیم یالالئ شیبرا جانا و آمده ایدن به امبچه.داشتم خودم یبرا ایرو هزاران.بستم چشم

 !شود شیهادندان رنگ شیموها اگر ٰ  یحت.برود جانا دادمینم اجازه

 .کردم باز چشم امیگوش زنگ یصدا با

 .کردم تعجب امیگوش صفحه یرو نساء نام دنید با.دمیکش رونیب بمیج از را امیگوش

 الو؟_

 :کرد نگرانم نساء گرفته یصدا

 د؟یخوب ریسم آقا سالم_

 خوبه؟ مهرداد شده؟ یزیچ.ممنون خوبم_

 :دیخند یآرام یصدا با

 .رهیگیم قلوه و دهیم و دل خانم مهسا با داره االن مهرداد آقا.دینباش مهرداد نگران چیه_

 :کرد خوش جا میابروها انیم یاخم

 !شمینم منظورتون متوجه ؟یچ یعنی_

 :زد یدار صدا پوزخند

 الیژ با و عقد یچ یبرا یرعلیام دیدونیم.کنم روشن جانا درباره براتون و قیحقا یلیخ تا بهتون زدم زنگ...میبگذر_

 زد؟ بهم خانم

 دانست؟یم چه زد؟یم حرف چه از گفت؟یم چه.شدمیم وانهید داشتم

 

 *جانا*
 ؟یخودکش کنم؟ چه خواستمیم.دمیکش عقب را سرم

 .بردم پناه اطیح به سست یپاها و دست با و دادم فشار محکم را لبم

 خاموشش شماره که بودم زن منحوس یصدا منتظر لحظه هر.گرفتم را یرعلیام شماره غصه با و نشستم هاپله یرو

 .برگشت تنم به دوباره یجان ییگو دیچیپ گوشم یتو که یبوق یصدا با اما کند، اعالم را
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 :رفت ضعف دلم و خورد گوشم به دارش خش و بم یصدا گذشت ها قرن میبرا که بعد هیثان چند

 دلم؟ جانِ_

 .بودم شده عاجز یاکلمه هر گفتن از و بود کرده قفل زبانم.امشده لمس کردم حس

 :دیخند رمقیب که فرستادم رونیب لرزان را نفسم

 .کنهیم وادار گناه به و من گوشم به خورهیم که هاتنفس یصدا ٰ  یحت_

 :کردم زمزمه خودم با لب ریز

 گناه؟_

 .خواند خودش یبرا وار زمزمه را یآهنگ یزیر یصدا با

 ؟ییکجا یرعلیام_

 .خدا آسمون ریز_

 :گفتم و دادم قورت درد با را بغضم

 ؟یبرگرد یخواینم_

 :داد جواب یحالیب و دهیکش یصدا با

 .چرا اوهوم_

 :دمینال و شد منجمد تنم تمام

 ؟یرعلیام یخورد یچ ؟یمست باز_

 :گفت یفور

 از پر باز و دمیکش آب بار هزار صد و دهنم. کنمیم توبه دارم روز هر بخدا کردم توبه من نخوردم، یزیچ نه بخدا نه_

 .نکنه و هاتلب هوس گهید تا کردم فلفلش

 :ضیمر یخورده کرم تن نیا در خودم در شدم آوار دوباره و ختیر قلبم

 .ستمین خوب اصالً.تنهام یلیخ یکردیم بغلم یبود نجایا کاش_

 گرویهمد میتونینم م،یبش هم دلتنگ یوقت تو و من.کنهیم فرق آدم و عالم با ما داشتن دوست که کن قبول جانا_

 یاتفاق نیهمچ چوقتیه.میبزن قدم باهم میتونینم عصرا.میباش داشته عاشقونه یقرارا روز هر میتونینم ما.میکن بغل

 .نکن خوش دلتو افتهینم
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 :دمینال غصه و درد با و گرفتم میها پنجه انیم را سرم

 ؟یدینم دیام بهم شده که بارم هی چرا.دمیشن کنندتو دیام نا یحرفا نیا بس از شدم خسته.کن بس_

 :داد جواب یوار چشپ_پچ یصدا با

 .گمیم و قتیحق که چون_

 به را نفسم.نبود کس چیه.انداختم ینگاه سرم پشت به و برگشتم ترس با سرم پشت یکس حضور کردن حس با

 .دمیکش امزده خی صورت به یدست و فرستادم رونیب شدت

 :گفت غم با.بودم زده خی من و بود تابستان

 جانا؟_

 :چسباندم گوشم به شتریب را یگوش

 انصافه؟ نیا.یگذاشت نجایا منو و یکرد فرار ها ترسو مثل تو و کشمیم دوش به و مشکالت یهمه تنه هی دارم_

 :دیلرز وجودم کل که یقدر هب زد، میصدا نیدلنش

 جانا؟_

 .بشن راحت دستش از همه که رهیبم جانا.جانا دردِ_

 !خوردم یاضاف گُه روز اون.عشقه نبود هوس_

 :دمیغر

 گم؟یم یچ یدیم گوش اصالً ؟یگیم خودت یبرا یدار یچ یرعلیام_

 :دمیشن بهم را شیها دندان خوردن یصدا

 یکی اون.یمکیقا یگرفتیم دستمو سرم باال یومدیم روز اون مثل کاش.شدم ضیمر کنم فکر.جانا هوا سرده چقدر_

 نه؟ ای دارم تب ینیبب که میشونیپ یرو یذاشتیم هم دستتو

 :گفتم حرص با

 .یرعلیام_

 :گفت و کرد یاسرفه
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 غصه یلیخ.بود ریسم به ذکرش و فکر تنها برسه من به نکهیا یجا به مامانم شدمیم که ضیمر بودم بچه روزا اون_

 توئم ٰ  یحت ینیبیم ستم،ین یداشتن دوست اصالً من! داشته حقم نمیبیم کنمیم فکر دارم که حاال اما.خوردمیم

 .یریسم مال

 :آمد درد به زد، که ییها حرف از قلبم

 .دارم تعلق تو به من ستمین ریسم به متعلق من.رو تو فقط یرعلیام دارم دوست رو تو من اما_

 برگ خوردن تکان خورد چشمم به که یزیچ تنها...برگشتم زده وحشت.کردم حس سرم پشت را یکس حضور دوباره

 .زدند زنگ به کردند شروع میهاگوش و شد سِر میپاها و دست.بود درختان یها

 :گفتم یرعلیام به یگوش پشت عیسر

 .خداحافظ فعالً برم دیبا من_

 یسع.نبود آنجا چکسیه اما.رفتم هادرخت طرف به هرسان.دادم قورت مشقت با را دهانم آب و کردم قطع را یگوش

 .امزده توهم و نبود آنجا چکسیه که کنم آرام را خودم کردم

 وارد مهرداد نیماش بعد یاهیثان و شد باز دروازه که بروم خانه به خواستم و برگرداندم را میرو و دمیکش یقیعم نفس

 .شد اطیح

 وارد کرد کمکش و کرد باز را مهسا کنار در عجله با مهرداد.بدهم صیتشخ نشیماش یتو را مهسا توانستم یراحت به

 .شود خانه

 .اوردیب دوام نتوانسته امهفته کی که کنم باور توانستمینم.مینگرست مهرداد به یبیعج نفرت با مدت تمام

 مانده رهیخ سقف به و بود دهیکش دراز تختش یرو حال یب حاال که مهسا یدهیپر رنگ صورت به دوختم را نگاهم

 .بود

 نگاه مهسا به داشت عشق با که دوختم مهرداد به و گرفتم مهسا از را نگاهم .کردیم امخفه داشت وجدان عذاب

 :کردیم

 مهرداد؟_

 :داد جواب کند نگاهم نکهیا بدون

 بله؟_

 .میبزن حرف باهم دیبا_

 .ندارم دنیشن حتینص حوصله بگم دیبا که نسائه مورد در اگه_
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 :گفتم خشم با

 .دارم حرف باهات کالم دو رونیب ایب_

 اطیاحت با را مهسا اتاق در.شد خارج اتاق از سرم پشت و برداشت دست مهسا به کردن نگاه از باالخره و کرد یپوف

 :دوخت من به را طلبکارش نگاه و بست

 بله؟_

 دور، انداخت مهسارو محمد تا شد؟یچ االن ینداختیم ولز و جلز به نساء با ازدواج واسه و خودت یداشت که تو_

 .اَخ شد نساء

 :ماند رهیخ چشمانم به دقت با و کرد یظیغل یاخم

 کنم جبران خوامیم حاال کردم، اشتباه دونمیم! نداشت منو یمهسا اقتیل محمد اولشم از کن، صحبت درست_

 لحاض همه از نسارو حاضرم االن اما نبود قبولش مورد که کردم ازدواج یکس با مادرم با یلجباز بخاطر.رو زیچ همه

 .بسازه شویزندگ تا دمیم اشوهیمهر و رمیگیم خونه براش.کنم نیتأم

 :گفتم یبد لحن با

  ؟یبد پول با یخوایم و یکرد وارد بهش که یا ضربه پول؟_

 .بکشم دست ازش تونمینم ،دارم دوست یلیخ رو مهسا_

 :زدم یپوزخند

 تو آخر.شونیزندگ خونه سر رنیم و بخشهیم و محمد مهسا بعد، روز دو.مهرداد نکن خراب و سرت پشت یهاپل_

 !یداد دست از رو زتیچ همه که یمونیم

 :گفت تیعصبان با

 .نهیبب و محمد رنگ گهید دمینم اجازه کرده، غلط_

 نکنن؟ ازدواج یبش مانع یتونست مگه_

 :دیکش داد صورتم یتو خشم با

 طالق هیمهر و خونه یازا در کرده قبول خودش اون ؟یینسا یوص لیوک مگه دیکن دخالت میزندگ تو ندارم دوست_

 آش؟ نخود یشد چرا گهید تو رهیبگ

 بود؟ کرده قبول نساء که چه یعنی.شد گرد چشمانم
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 امیشانیپ به مشت با.دیکوب را در و شد مهسا خواب اتاق وارد امشده گرد چشمانم یجلو تیعصبان با مهرداد 

 احساس.کردم باز را جیمس و کردم یپوف امیگوش جیمس یصدا با.نداشت را اتفاقات نیا شیگنجا گرید مغزم ،دمیکوب

 .کنم تنفس من که ستین یژنیاکس و شودیم یخال میپا ریز شده فرستاده متن خواندن با هرلحظه کردم

 فرار خونه، ادیم داره گفتم ریسم به رو زیچ همه بشه ینطوریا خواستمینم بخدا کردم یبزرگ اشتباه هی من جانا"_

 ".کن

 .بودم کرده خی.کنم تنفس درست بتوانم بلکه دمیکش امنهیس به یچنگ

 "گفتم ریسم به رو زیچ همه"

 "گفتم ریسم به رو زیچ همه"

 "کن فرار"

 داخلش را میها لباس عیسر و دمیکش رونیب را کوچکم ساک و کردم باز عجله با را کمدم در.دمیدوئ اتاقم طرف به

 ییها زیچ چه زیچ همه از نساء منظور قایدق بود؟ گفته را یزیچ چه.زدم رونیب خانه از و شدم آماده عجله با.ختمیر

 بود؟

 ترمز میپاها یجلو ینیماش ناگهان که دمیدوئ را ابانیخ ریمس عجله با.زدمیم سکته داشتم و دیکوبیم واروانهید قلبم

 .دمیترس شتریب رنگش، دیسف دیپرا نیماش داخل محمد دنید با.کرد

 :انداخت شکلم و سر به ینگاه و داد نیپائ را شهیش

 عجله؟ نیا با رهیم کجا خانم گنجشک به به_

 نیماش سوار مهیسراس و داشت برم وحشت ابانیخ یانتها از ریسم نیماش دنید با.کردم نگاه سرم پشت به ترس با

 :گفتم یبلند یصدا با و شدم محمد

 !وفتیب راه فقط نپرس، یچیه تروخدا_

 :دیپرس میشد دور که یکم.درآورد حرکت به را نیماش سرعت با هم بعد و کرد مکث یکم! بود کرده هنگ چارهیب

 شده؟یچ_

 :دمینال

 و بزن زنگ دوباره فردا.بده گوش حرفم به و باش آدم شده که بارم هی !کنمیم خواهش ؟ینپرس یزیچ شهیم_

 !کن دمیتهد

 :دیخند کردم حس
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 حاال؟ میبر کجا_

 :گفت تیعصبان با باشد افتاده ادشی یزیچ که ناگهان بعد

 داشت؟ کاریچ من زن با یعوض مهرداد اون_

 !یدار رتیغ روش و مهمه تو یبرا چقدرم که برات رمیبم یاله_

 :گفت جانب به حق و نداختین تا و تک از را خودش

 ...ندارم خوش_

 :دمیپر حرفش انیم

 !کنهیم پاره رگتو داره رتتیغ رگ که دمیفهم! یگیم تو که یهمون باشه_

 :گفت و خورد میپاها یرو کوچک ساک به نگاهش

 ه؟یچ نیا_

 .نپرس یزیچ گفتم_

 :کرد یپوف

 حاال؟ ببرمت یقبرستون کدوم_

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم غصه با

 .دونمینم_

 :سمتم دیچرخ کامل و داشت نگه را نیماش.بروم که نداشتم را جا چیه

 .خونه اون تو برگردم خوامیم من_

 کرده؟ مزه زبونت ریز پول و بزرگ یخونه هیچ_

 .یگیم تو که یهمون_

 :گفت که نیماش رهیدستگ سمت به رفت دستم.دادم تکان را سرم

 .سرم به بزنه نذار ،ستمین صبور یکنیم فکر که اونقدرهام من جانا_

 :زدم زل چشمانش به و دمیچرخ صورتش طرف به شجاعت با

 .ندارم دادن دست از یبرا یزیچ گهید من بده انجام یخوایم یکار هر_
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 .دادم خرج به جرأت شده که هم بار کی یبرا.شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در

 زده نامم به یکوچک آپارتمان نآقاجو ازدواجمان روز درست.زد جرقه سرم در یفکر ناگهان رفتم؟یم کجا به حاال

 .بروم آنجا توانستمیم.بود

 میرها بفهمد را زیچ همه نکهیا و ریسم فکر یالحظه اما.دادم راننده به را آدرس و شدم یتاکس سوار یخوشحال با

 .کردینم

 .ندارم را خانه دیکل که بود رفته ادمی احمق منِ.زدم در به یلگد خشم با

 محترم؟ خانم اومده شیپ یمشکل_

 .صدا سمت دمیچرخ متعجب

 .کردیم نگاهم تیجد با و بود ستادهیا سرم پشت ساله پنج و یس حدودا یمرد

 :گفتم یناراحت با

 !در پشت موندم حاال کردم، گم و اموخونه دیکل_

 :دوخت چشمانم به را نگاهش

 .کنهینم یزندگ نجایا یکس ادیم ادمی که ییجا تا_

 :دادم جواب زدهوله

 !ندارم که دمیکل .امیب شدم مجبور االن...کردمینم یزندگ توش اما خودمه مال خونه نیا_

 :شد محو یکم صورتش یرو اخمِ

 .میاریم ساز قفل ازین صورت در بپرسم سوال نگهبان از دیبد اجازه_

 :دیپرس که زدم یلبخند

 ه؟یچ لتونیفام و اسم_

 .یریکب جانا_

 بودم دهیفهم حاال که یمرد از در شدن باز و ساز قفل آمدن از بعد.شد آسانسور سوار و داد تکان میبرا یسر آرام

 .کردم تشکر است "یمنج نیشاه"

 داشته برشان کثافت هم لیوسا و مبل کهیت چند آن و بود غبار و گرد از پر خانه.شد یخال بادم شدم که خانه وارد

 .بود
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 .انداختم نیزم به را ساکم و کردم جمع را امافهیق

 و بستم را چشمانم.کردم پرت مبل یرو را خودم راحت الیخ با خانه شدن زیتم از بعد.کنم زیتم را آنجا بودم مجبور

 .دلم به انداخت چنگ ریسم دنیفهم ترس دوباره که دمیکش یقیعم نفس

 .زدم چنگ فمیک داخل از را امیگوش

 .دمیپر میجا از استرس با و دادم قورت را دهانم آب.بودند ریسم از همه.دوختم چشم ها کال سیم تعداد به رتیح با

 ...است ریسم دانستمیم.شد بلند امیگوش زنگ یصدا دوباره.دیلرزیم ترس از وجودم بند_بند

 را اتصال دکمه و چسباندم گوشم به را یگوش و بستم چشم فقط است؟ انتظارم در یزیچ چه دانستمینم.کردم بغض

 .زدم

 ...سکوت...سکوت...سکوت

 :شنومیم را عاجزش یصدا شیجا به اما بترکد بمب مانند منتظرم لحظه هر

 جانا؟_

 :کرد ناله.دمیگز لب و گذاشتم سرم یرو را سردم دست.افتادم مبل یرو حال یب و شدم سست

 تو؟ جانا یکرد کاریچ_

 :گفت شدیم تر فیضع لحظه هر که ییصدا با بود؟ دهیفهم.کردم خم را سرم و زدم چنگ دامنم به

 انقدر بودم شده عاشقش من که ییجانا هوم؟ جانا؟ نه مگه کنهینم باهام نکارویا دارم دوستش من که ییجانا نه_

 !نبود بد

 :گفت عجز با.شد تنگ نفسم و ستادیا دنیتپ از قلم

 .تروخدا بگو یزیچ هی_

 دند؟یکشیم رخ به حال همه در را بودنم فیضع که یلعنت یهاقطره آن.کنم مهار را چشمم اشک توانستمیم مگر

 جانا؟...امیب ییکجا گو ؟بیبذار تنهام یخوایم جانا یرفت کجا_

 :گفتم ناله و بغض با و گشودم لب باالخره

 .یزنیم_

 :گفت هیگر با
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 ترکهیم رتمیغ رگ داره...کرده لهم که ییحرفا دنیشن از زدن خی دستام...نداره جون گهید تنم...زنمتینم بخدا_

 ...جانا

 .رمیبم داشتم دوست.انداختم چنگ صورتم به! بود دهیفهم پس

 .جانا ییکجا بگو_

 .ریسم کردم غلط.یگیم دروغ یزنیم کتکم_

 .ییکجا بگو فقط زنمینم تو مرگ به زنمینم مادرم خاک ارواح به زنمینم بخدا زنمینم_

 .دمیشنیم وضوع به را قلبم یصدا.دادم یتکان امزده خی تن به و کردم قطع را یگوش.دادم را آدرس و بستم چشم

 تن !مردن ٰ  یحت بودم زیچ همه منتظر.دمیپر میجا از.شد بلند خانه زنگ یصدا باالخره که گذشت چقدر دانمینم

 .برد ماتم ریسم یافهیق دنید با.کردم باز را در مکث یکم از بعد و کشاندم در طرف به را جانم یب

 یهامژه و بست را اشهیگر از متورم و سرخ یها چشم.شد باز یلبخند به لرزانش لبان و مانده رهیخ امچهره به

 .انداخت هیسا صورتش یرو بلندش و سیخ

 .رفتم کنار در یجلو از و شد جمع بغض از امچانه

 :زد لب ینامعلوم ی نقطه به رهیخ و نشست مبل یرو.بستم را در و شدم جمع خودم تو.شد خانه وارد آرام و صدایب

 .نجایا ایب_

 حاال که دوختم صورتش به را نگاهم دیترد با.دادم جا کنارش مبل یرو را سردم بدن و تنم به دمیمال را زیچ همه یپ

 :دیپرس زده ماتم.کردیم نگاهم داشت

 بود؟ اون اتیسرد یهمه لیدل پس_

 :گفت بغض با.سوالش از شدم تمام و زدم خی.سوالش از دادم جان و زدم خی

 کثافت؟ اون اون؟ بخاطر ؟ینداشت دوست منو اون بخاطر_

 .شدم متنفر خودم از و کردم حس را بدنش لرزش.بست چشم و زد شیموها به یچنگ

 جانا؟ دیکردیم انتیخ من به و دیبود سقف هی ریز ه؟یعوض اون بخاطره دمینفهم چطور من_

 :کنمیم انکار

 .ریسم ستین نطوریا که شاهده خدا_

 !من دست یچهیباز شده که خدا چارهیب
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 .بکشمش خوامیم_

 بکشد؟ را برادرش مرا، عمر یشهیش خواستیم.هستند دنیکش سوت حال در میهاگوش کردم احساس

 :دیبار عجز و غم شیصدا از

 گذاشتم یچطور چطور؟ دمینفهم چطور من ایخدا! بوده توئم یقبل نامزد بدتر همه از کرده نابود و خواهرم یزندگ_

 کنه؟ یزندگ ما با سقف هی ریز و ما یخونه ادیب یعوض دزد ناموس اون

 کنم؟ هق_هق ای بزنم قهقه دانمینم

 کنم؟ زیتم را گند نیا چطور حاال.دمیکش یراحت نفس.نگفته را زیچ همه نساء یعنی نیا و است محمد منظورش

 سر اشگونه یرو و دیلغز چشمش یگوشه از یاشک و بست را چشمانش.شدم مات.گذاشت میپاها یرو آرام را سرش

 :خورد

 .مخسته یلیخ_

 :دیکش یقیعم نفس او و نشست شیموها یرو دستم

 من.میکن فراموش زویچ همه ایب کشم،ینم داد سرت گهید بزنمت، خوامینم گهید نیبب جانا، دارم دوستت من_

 بهم پشت از سابقت نامزد با و یگفت دروغ بهم و یکرد ازدواج باهام پول بخاطر و یندار دوستم کنمیم فراموش

 !ایب راه باهام و خرم انقدر من که کن فراموش توئم.دیزد خنجر

 .بودم شرمنده چقدر و! شهیهم مانند دیکش رخم به را بدم یکارها

 .ماجراست آغاز نیا که دانستمینم ساده من و دهیرس تهش به زیچ همه انگار.میبگو چه دانمینم و امشده الل

 :کردم یمال ماست را میکارها

 .زنمه یگفت و یگرفت رو دایل دست فرداش و خوامتیم ایدن قد یگفت.یکرد انتیخ بهم توئم_

 :است گرفته شیصدا

 !نباش انصافیب انقدر! تونمینم تو بدون من جانا.ایب و ببخش تو.کردم غلط کردم اشتباه_

 "!توانستمینم او بدون هم من"

 :گفتم و برداشتم شیموها یرو از را دستم

 بمونم اگه.بمونم که ازم نخواه فقط ،یدیشن که ییزایچ بخاطره یبزن کتکم اگه نداره، یاشکال بکش داد سرم_

 رم؟یبم یدار دوست ،رمیمیم
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 حقم در که ییها یبد تمام با نگاهش سوز از گرفت دلم .شد امرهیخ غم از پر و برداشت میپاها یرو از را سرش

 .کرده

 ! یباش من یبرا دیبا فقط تو! خودخواهم من.ینباش چکسیه مال که خوامیم ینباش من مال اگه_

 بودن؟ خودخواه نبود بس.کردم خفه دلم در را آهم

 :کرد دراز سمتم به را دستانش

 رو ایدن دستا نیا تا یباش من مال گهید بار هی و یکن قبول خوامیم فقط جانا.زدنت یبرا ندارن جون گهید نیبب_

 .کنن بهشت واست

 او به برادرش با...کردم من را کار نیبدتر.ظلم همه نیا نبود حقش...ختندیر میها گونه یرو اراده یب میهااشک

 .کردمیم فکر یرعلیام به و بودم آغوشش یتو...کردم انتیخ

 :گفتم درد با و دمیبوس را دستش، شدم خم

 .تونمینم بخدا ریسم تونمینم_

 :دیپرس آهسته و کرد کینزد گوشم به را سرش و گرفت را امگونه اشک، شست انگشت با

 !زنمیم دارش خودت رو جلو! برمیم سرشو خودت یجلو تپه،یم من جز یکی یبرا قلبت بفهمم اگه_

 بشیج یتو و برداشت در یرو از را دیکل.رفت در طرف به و شد بلند شیجا از.شد کرخت تنم و زد خی نفسم

 :گفت آرام و گذاشت

 .زنمیم سر بهت بازم_

 ...بکشم نفس بتوانم تا کنمیم صدا را خدا نام دل در.نمیبیم را رفتنش امیاشک چشمان با

 

 و شدم پهلو به پهلو.کردیم اموانهید داشت بود سرم در که یفکر زدم میموها به یچنگ و دوختم سقف به را چشمانم

 شبید از سرم یتو که یفکر اشیسرد تا کردم باز را خی آب.رساندم حمام دوش ریز را خودم.دمیکش داد خودم سر

 .کند مهار را است ریسم رفتن از بعد

 .کردم لرز و دمیکش کیسرام یرو را میپاها.آمدم رونیب حموم از و کردم تن به را امحوله

 امتحانش به...زد پست یرعلیام اگه ٰ  یحت ؟یکنینم امتحان بار هی چرا پس یبکش و خودت یخوایم که تو"_

 "ارزه؟ینم

 :کنم خفه را مغزم یصدا تا دمیکوب سرم بر مشت با



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

859 
 

 "؟یکن اشتجربه یخواینم شده که بارم هی چرا پس جهنم یبر یخوایم که تو ؟یریبم دل به حسرت یخوایم"_

 :گفتم لب ریز

 ...نه نه نه_

 .زد را چشمم چاقو یزیت دور از.کردم حرکت آشپزخانه طرف به

 .دادم قورت را دهانم آب و داشتم برش

 ".بار کی فقط مرگ از قبل ؟یندار دوست و یرعلیام مگه! بار هی فقط"_

 .کردم کینزد شکمم به را چاقو.بزند گولم خواستیم نگونهیا که درونم نفس و خودم حال به ختمیر اشک

 ".بار نیآخر یبرا فقط"_

 شده رانده بهشت از که من داشت؟ یاشکال چه بار کی.برداشتم زیخ امیگوش طرف به و نیزم کردم پرت را چاقو

 :نوشت و دیلغز هادیکل یرو کارم خطا دستان.شیرو هم نیا! نبود کم گناهانم بار که من بودم

 .دارم اجیاحت کمکت به ،گمیم که یآدرس نیا به ایب تروخدا یرعلیام_

 و زد زنگ که دینکش هیثان به.آشوب دلم و بود بپا غوقا درونم.دمیکش یقیعم نفس و فرستادم امکیپ همرا را آدرس

 .دادم تماس رد

 "ببخش ایخدا"

 .خورده را دلش چوب شهیهم که ببخش را کارت خطا یبنده نیا

 کرم با و دمیکش رنگم یب و حال یب صورت به یدست.کردم حرکت اتاق یسو به و گذاشتم صدایب یرو را یگوش

 .کردم طرف بر را صورتم یها بیع پودر

 بار چند را سرخم رژ.نکنم دستانم لرژش به یاتوجه کردم یسع و دادم حالت را پشتم پر یها مژه رنگ اهیس ملیر با

 !بود فمیک یتو شهیهم شمیآرا لیوسا که شکر را خدا.بست نقش لبانم یرو ینیغمگ لبخند.دمیکش لبم یرو

 !یانداختینم صورتش یرو هم تف که شود مرتکب یگناه چه خواهدیم اتیزندگ زن امروز یبدان اگر ریسم آخ

 .کردم تنم بر را قرمزم لباس سردم دستان با و گرفتم یرعلیام از پاسخ یب یها تماس از را چشمم

 "ببخش ایخدا"

 .دمیکش میها ناخن یرو را رنگم قرمز الک و یصندل یرو نشستم
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 با و فرستادم رونیب شدت به را نفسم.دیچیپ گوشم یتو مرگ صناقو همانند فونیآ زنگ یصدا ساعت مین از بعد

 چهل تا دلم یتو.فشردم را دکمه و بستم را چشمانم.آمد سرهم پشت بار چند فونیآ یصدا.برداشتم قدم دیترد

 .شد مور _مور تنم ترس از.دمیلرز و شدم جمع خودم تو.دمیرس گوش به هم در شدن دهیکوب یصدا که شمردم

 "ببخش ایخدا"

 

 *سمیر*

 :دمیپرس آهسته و دمیکش دایل یرو را پتو

 ؟یندار الزم یزیچ_

 .کرد اخم و برگرداند من از را شیرو

 بکشم؟ را نازش خواستیم و بود قهر

 .سوخت دوباره میهازخم یجا و جانا اتاق به خورد چشمم.رفتم رونیب اتاق از و زدم یپوزخند

 را زخم کدام جاى

 بپوشانم

 نشوم عاشقت دوباره که

 تو از را کدام

 کنم فراموش

 جانا؟ ییاین یادم به دوباره که

 .شیهالباس دنیبوئ دوباره و اتاق به رفتن یبرا شدند نیسنگ میپاها

 .بود شده رهیخ سقف به هامرده مانند.مرفت مهسا اتاق به بار نیچندم یبرا

 مهسا؟ یبزن حرف یخواینم_

 ...سکوت

 !یبش سبک بزن حرف_

 ...سکوت
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 ! خورهینم تو درد به آدم نیا میگفت که ما! اول از بود خودت انتخاب_

 .شدند مشت دستانم و هیگر ریز زد

 :کردم زمزمه لب ریز

 !محمد بخون اشهدتو_

 .کردم تند پا در طرف به و برداشتم را چمیسوئ و کت

 .گرفتمینم را جانش اگر بودم کمتر سگ از

 .دمید خودم نیماش یجلو را نساء که بدهم گاز خواستم و کردم باز موتیر با را نگیپارک در

   کند؟ برمال را یراز چه بود آمده باز.شدند مشت فرمان دور دستانم اریاختیب

 شد؟یم فاش داشت یکی یکی اشانهمه حاال که دانستمینم جانا یگذشته از را یزیچ چه برگشته بخت منِ گرید

 بود؟ که من یجانا

 

 *جانا*
 من به را نگاهش.بود زدن نفس_نفس حال در که شدم روبهرو یرعلیام شانیپر و زار افهیق با کردم باز که را در

 .شد گشاد چشمانش مردمک و دوخت

 :گفت زده وحشت و رفت عقب به یقدم

 جانا؟_

 .دمیکش و گرفتم را سردش دستان دهد، نشان خودش از یالعمل عکس که آن از قبل

 .داد قورت را دهانش آب و رفت نیپائ و باال جانیه از اشنهیس

 :گفت وحشت با.بستم را در

 وونه؟ید یکنیم کاریچ_

 ست؟ین معلوم_

 که ییصدا با.خورد تکان شیگلو بیس و انداخت نیپائ را سرش.باخت رنگ و خورد لختم یپاها و یبازوها به نگاهش

 :دیغر بود شده دورگه ضعف و خشم از
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 ؟یاریب جفتمون سر یخوایم ییبال چه ؟یکن کاریچ یخوایم هست معلوم_

 :دادم قورت را بغضم

 .خوامیم یچ دونمیم_

 :نخورد میپاها و دست یلخت به چشمش بود تالش در هم هنوز.گرفت مشت یتو را امچانه تیعصبان با

 ؟یبکش رخم به ویچ که یکشوند منو راه همه نیا.رو مسخره یلباسا نیا اریب در_

 :زدم لب و کردم نگاه صورتش یاجزا به یدلتنگ با

 !خوامیم نویهم فقط! دونمیم نویهم فقط.دارم دوستت_

 :دیکش یقیعم نفس و بست چشم

 .جانا نکن_

 :گذاشتم اشنهیس یرو را سرم

 ؟یدار دوستم_

 :دینال شهیهم از تر عاجز

 ...جانا_

 :امشده کوتاه یموها یرو دیکش را دستش

 ؟یکن نابود و جفتمون یخوایم.. نکن نکارویا پدرسگ قلب نیا با...نکن_

 ؟یترسیم تو_

 :فشرد خود به مرا شتریب و فرستاد شیهاهیر به را عطرم و دیکش یقیعم نفس

 حرف باهم اریب در لباسارو نیا...اجان برو .ترسمیم عشق نیا از...ترسمیم ریسم آه زا ترسم،یم خدا از ترسم،یم آره_

 باشه؟ م،یزنیم

 .بست چشم و خورد لبانم به نگاهش.گرفتم قاب را صورتش دستانم با

 !تو و من فقط...ینگران بدون ترس بدون م،یباش هم مال بذار مگه؟ شهیم یچ... بار کی فقط یرعلیام_

 :گفت درد با و آمد جلو سرش

 .کشمیم یعذاب چه یدونینم_
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 :کاشتم لبانش گوشه آور درد یا بوسه

 .دونمیم بخدا دونمیم_

 .دارم دوستت یلیخ من_

 دونم.می _

 عاشقتم. _

 دونم.می _

 جانا؟_

 جان جانا؟_

 نکن!_

 دوستت دارم._

 ...یبود ممنوعه

 ...دمیچش را لذتت  شدم حوا... سرخ بیس زدن گاز مثل

 ؟یدار ادی به...امجاودانه لذت...امممنوعه ی وهیم یداد قول

 ...یریدرگ بدون...اضطراب بدون...ترس بدون...یریگیم را دستانم رسدیم یروز

 ...گل از پر یباغ

 ...تو و من فقط

 ...حالل...یحالل من بر...میبرا یستین ممنوعه که است لحظه آن و...هم قرار یب چشمان مردمک به میدوزیم چشم

 ...سرخم بیس یا...تو یحوا...من و

 ...روز آن تا ها پروانه یتمام جان به قسم

 ...مانمیم منتظرت

 .یاشکنجه هر از تر آور زجر یابوسه.نشاند لبانم یرو یابوسه و شکست درهم اشاراده باالخره

 ...آمد جلو به یقدم...رفتم عقب به یقدم

 :کرد زمزمه گوشم در وارپچ_پچ و آرام .شد قفل شیهاپنجه انیم کمرم و وارید به دمیچسب
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 .کردمیم بغلت شهیهم تا ینبود ممنوعه کاش_

 :نشست امگونه یرو سوزانس و داغ یها لب

 .شدمیم داریب خواب از چشمات برق با و موهات یاهیس به دمیکشیم دست شهیهم تا ینبود ممنوعه کاش_

 :زد لب او و سوخت لبم.دیکش لبم یرو را انگشتش

 ...را تو کنمیم گناه_

 .شد بسته چشمانم...آورد جلو را سرش

 :خراش گوش ادیفر هم بعد و شهیش شدن شکسته یصدا

 !!!جــانــا_

 .میدیچرخ صدا طرف به بهت با

 :کرد زمزمه مبهوت و مات یرعلیام و گذاشتم صورتم یرو را دستانم زده وحشت.ندارم جان کردم حس

 .ریسم_

 

 خفه را میها_یها و گرفتم دهانم مقابل را دستم بود مانده رهیخ یرعلیام و من به شده مات که ریسم دنید با

 .کردم

 .کردم حس را بدنش لرزش و بست چشم یرعلیام

 تر متنفر زده آفت و خورده پوچ من نیا از خودم از نمیبیم که را ریسم چشم ریز نم یوقت یدانینم یدانینم و

 .شومیم

 .نخورم نیزم تا گرفتم وارید به را دستم 

 .خورد گره امنهیس یتو نفس خورد ریسم چشمان به که نگاهم.دهدیم فشار و راگرفته میگلو یدست کردم احساس

 .شد برابر دو امنهیس درد اشگونه یرو خورد سُر که اشکش نیاول

 .را شدنش خرد دمید چشم با من و بود نوسان در یرعلیام و من نیب نگاهش. بود جیگ هنوز

  ریسم و وفتمین پس تا زدم چنگ را یرعلیام یبازو...انداخت تنم به رعشه شد، یرعلیام و من قفل که ریسم نگاه 

 !بود دیبع ریسم از نیا و کردیم نگاهمان رهیخ فقط

 ...بود رفته هزار یرو قلبم ضربان 
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 بدتر؟ نیا از گناه است دهید شوهرم برادر آغوش یتو را من شوهرم

 شوهرم آمدن از قبل بود قرار که یگناه یبرا زدم هق.است شده رمیگ دامن که یممنوع عشق نیا یبرا زدم هق

 .ریسم یشده تر چشمان یبرا زدم هق.شوم مرتکب

 را اتاق سکوت من هق_هق و بود و نیپائ سرش یرعلیام د،یبگو یزیچ تا شدیم بسته و باز دهانش ریسم

 .شکستیم

 ...رفتیمئین پا و باال تند_تند اشنهیس و کرد نگاهمان مبهوت و اومد جلو دستش ریسم

 را گوشم شیصدایب ی زجه و دیلرز بغض از اش چانه.رفت عقب به یقدم خوران تلو_تلو و شد خم یکم شیها زانو

 :کرد کر

 ا؟یلعنت دیکرد کاریچ_

 .دیلرز اش مردانه و پهن یهاشانه.شد شتریب هقم_هق شدت

 .کوباند اشنهیس یرو و کرد مشت را دستش ریسم و برد عقب به یقدم هاوانهید مانند یرعلیام

 :کردم زمزمه دهیبر_دهیبر و ترس با اششده کبود ی افهیق دنید با

 ؟یخوب...ریسم_

 :دیکوب مغزم بر چکش مثل را شیصدا

 ...سیه_

 اتفاقات نیا یهمه مسبب دمیفهم شیهااشک دنید با و انداختم یرعلیام به ینگاه.کرد باز را در و دیچرخ در سمت

 .منم

 :گفتم هیگر با و دمیلرز خودم آمد،به که در بلند یصدا

 .کردم غلط ایخدا منه ریتقص زیچ همه ؟یرعلیام میکن کاریچ حاال_

 :گفت و دیخند کیستریه یرعلیام.زدم میموها به یچنگ

 ریتقص دمیکش که یبدبخت هر...یبکن یچ همه به وادار منو یتونیم که یلعنت توئه...توئه ریتقص زیچ همه آره_

 ...شدم خسته...توئه

 کند؟یم اعتراف راحت انقدر چطور.کردم نگاهش بهت با

 :کردم زمزمه یناباور با و شد گرد اشکم از سیخ یها چشم
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 کردم؟ انتیخ ریسم به و شدم عاشق ییتنها من مگه ؟یاریم زبون به رو نایا یچطور_

 :زد لب و فشرد بهم را شیها چشم

 ...چوقتیه ،ینبود چوقتیه کاش_

 !نبودم چوقتیه کاش نبودم کاش...آمد درد به زد که یحرف از قلبم

 :دمیکش ادیفر و گرفت بغضم

 نباشم یخوایم...یبزدل...ییترسو هی تو یدونست مقصر منو یاتفاق هر تو نکهیا از شدم خسته یرعلیام هیچ یدونیم_

 ...باشه ده؟یم عذابت گناه نیا یلیخ ؟یکن یزندگ راحت تا

 ده خودم کشتن یبرا او با داشتم صبح که ییچاقو و دمیدوئ آشپزخانه طرف به.بود برداشته رعشه تنم تیعصبان از

 .برداشتم را کردمیم چهل یس ستیب

 :لرزاند را خانه ستون چهل و زد ادیفر نه که ای دیکش داد.کردم حس سرم پشت را حضورش

 احمق؟ یبکش خودتو یخوایم مثالً! نیزم بذار رو چاقو اون... ندارم اتویباز مسخره نیا یحوصله_

 که کنم فرو شکمم یتو را چاقو خواستم شدت با .دیآیم در اشکم زندیم حرف مردنم از راحت قدرآن نکهیا از

 :دمیکش غیج و فشردم دستم یتو محکم را چاقو .دیکش گرفت را میبازو

 .کنم برآورده و آرزوت خوامیم گهید کن ولم بشه؟ کمتر گناهات بار تا رمیبم من یخواینم مگه...کن ولم_

 :دیکش ادیفر که شوم خارج دستانش ریز از که کردم تقال

 .کن تمومش_

 را چاقو کردم یسع و دمیکوب اشنهیس یرو دست با.دیکش را چاقو و آمد جلو دستش گرفتم، خودم طرف به را چاقو

 .رفت فرو یرعلیام شکم یتو محکم شد ول دستم از و گرفت تر محکم را چاقو سر دفعه کی که رمیبگ دستش از

 .رفتم عقب به یقدم و کردم نگاه شکمش یتو یچاقو به بهت با

 .شد خم و گذاشت ییشوظرف نکیس یرو را دستش و شد درهم درد از اشافهیق

 :کردم زمزمه زده وحشت

 ؟یرعلیام_

 :دیغر

 .شو خفه_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

867 
 

 :دمینال و ختمیر اشک

 ...مارستانیب میبر دیبا...نبود حواسم بخدا...من_

 :دیکش داد یحالیب یصدا با که رفتم ییرایپذ طرف به زده لوه

 .اریب و میگوش برو_

 یصدا با که رمیبگ را میها هیگر یجلو توانستمینم جوره چیه.دمیدوئ اشیگوش طرف به لرزان یپاها و دست با

 :شد قطع خود به خود میهاهیگر دادش

 ...یلعنت بسه...بسه...بسه جانا کن هیگر کم_

 :گفتم اشدهیپر یرو و رنگ دنید با.گرفتم طرفش به را یگوش ترس با

 .کردم غلط خوبه؟ حالت_

 :گفت یادورگه یصدا با سوالم، به توجهیب

 .برسه بهت ریسم دست خوامینم...برو نجایا از خودتم.بده بهش رو نجایا آدرس شهاب به بزن زنگ_

 !ستین خوب حالت تو برم؟ کجا_

 :گذاشت زخمش دور را دستش و بست درد از را شیها چشم

 .برو نکن تلف و وقت.نباش من نگران کنهیم حل ویچ همه نجایا ادیم شهاب...ریسم از دور جا هی فقط دونمینم_

 یرو.رفتم یرعلیام طرف به شدنم آماده از بعد.دادم را آدرس و گرفتم را شهاب یشماره و دادم تکان سر تند

 .بود بسته را چشمانش درد از و بود نشسته کیسرام

 :گفتم بغض با.کرد باز را چشمانش و کرد حس را حضورم

 .رمیم دارم_

 .داد تکان یسر و شد خاموش چشمانش برق

 :زد میصدا که بروم در طرف به خواستم و دمیچرخ

 جانا؟_

 :شد فیضع شیصدا.افتاد انداز دست یرو قلبم

 !چوقتیه اصالً، نبوده که انگار.برو و کن چال جا نیهم و یرعلیام خاطرات یریم یدار یوقت_
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 .دیجوش دوباره اشکم.کنم فراموشش توانمینم چوقتیه دانستینم بود، احمق.شدیم خفه کاش.شد مشت دستم

 !اون...از شتریب ٰ  یحت...داشتم دوستت یلیخ که نکن فراموش نویا چوقتیه اما_

*** 

 لب و انداختم ینگاه فمیک داخل یهااسکناس مانده یباق به.کردم حساب را پول و شدم ادهیپ یتاکس از

 !شدیم تمام داشت.دمیگز

 .فشردم را در زنگ و کردم پاک را اشکم

 نجا؟یا به آمدن جز داشتم یپناه مگر.زد را در! شناخت مرا و بود یریتصو فونیآ

 .آمدم نساء یخانه به راست کی و گرفتم اشهیهمسا را لوکسش و دیجد یخانه آدرس

 یروروبه.شدم خارج آسانسور از و آمدم خودم به است دوم و ستیب یطبقه کرد اعالم که یزن نازک یصدا با

 .دمیکش یقیعم نفس و ستادمیا واحدش

 !نساء نه بودم باخته را زمیچ همه من

 .زارمیب لبش یرو روزیپ لبخند از.کردم نگاهش صدایب و کرد باز را در

 ...شوم وارد تا رفت کنار

 یهالباس و اششده رنگ یموها و لوکس یخانه.نبود قبل ینساء، نسا نیا.گرفتم جا خوشرنگش یکاناپه یرو

 .بود ساخته یگرید آدم کی او از اششده کوریمان یهاناخن و دارش مارک

 :گفت طعنه به و زد یکج لبخند

 زم؟یعز دوستِ ارمیب واست یچ_

 :گفتم نفرت با.شدم جزغاله و گرفتم آتش

 بدبخت؟ اومد رتیگ چه ؟یگفت ریسم به و زیچ همه و یختیر خودتو کرم باالخره_

 ...نبود یچیه یکرد تو که یکار برابر در نیا...جانا کن صحبت درست من با_

 :دمیخند

 !یآورد دست به و همشون...یبود زایچ نیا عاشق که تو...مفت پول نرم و گرم یخونه...که کردم خوب اتفاقا_

 گند که توئم مثل من یکرد فکر.دادم خبر بهت و گرفتم وجدان عذاب گفتم ریسم به نکهیا محض به من حداقل_

 نگزه؟ ککمم و انمیاطراف یزندگ به بزنم
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 :گفتم خشم با و دمیکش یقیعم نفس حرص با

 ...برات رمیبم یاله نه؟ ینداد لو ریسم به تو و یرعلیام و من یرابطه یبگ یخوایم یعنی_

 :دیپرس رتیح با و شد گرد چشمانش

 االن؟ شدهیچ د؟یفهم زویچ همه ریسم ؟یگیم یدار یچ_

 .یگفت ریسم به رو یچ همه تو دونمیم راه اون به نزن و خودت_

 :چسبدیم نیزم کف میپاها زندیم که یحرف با

 .نمیبب و مهرداد رفتم امروز فقط...نگفتم ریسم به یزیچ من مادرم خاک ارواح به_

 .شدم بلند میجا از ترس با و دادم قورت را دهانم آب

 دانست؟یم یکس چه...کردم مشت به را دستم داده؟ لو را یرعلیام و من یرابطه ریسم به یک پس نگفته نساء اگر

 !شدمیم وانهید داشتم

 شده؟یچ جانا_

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 نداره؟ که یاشکال مونمیم نجایا و امشب هی_

 :داد جواب و کرد یمکث

 .نه_

 کنم؟ استراحت تونمیم کجا_

 .کرد اشاره یاتاق طرف به

 .انداختم شیرو را خودم و کردم پرواز تخت طرف به..رفتم اتاق به شهیهم از ترخسته

 کرد؟یم چه ریسم االن

 !نشود شیزیچ او فقط جهنم به من.اوردیب یرعلیام سر ییبال دمیترسیم

 کرده را میها فکر شبید.برداشتم قدم ابانیخ طرف به ادهیپ یپا با و شدم خارجء نسا یخانه از روز آن یفردا

 !دمیرس یاجهینت به آخر و کردم فکر یلیخ.بودم

 :دیچیپ یگوش پشت رمقشیب یصدا بوق سه از بعد.گرفتم را یرعلیام یشماره و برداشتم را امیگوش
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 بله؟_

 :گفتم تند و کردم فیرد هم پشت را جمالت.بستم چشم و دمیکش یقیعم نفس

 ما الیخیب و بفهمه ینطوریا دیشا...دارم دوستت چقدر نکهیا...کنم اعتراف ریسم به رو زیچ همه برم خوامیم من_

 !یخواینم منو که توئم! ستین مهم رممیبم! گهید کشتمیم فوقش_فوق...بشه

 :دیکش ادیفر هیثان چند از بعد .ستیعصب دمیفهم دمیشن که را قشیعم نفس یصدا.دادم قورت را دهانم آب

 یکرد فکر یاحمق انقدر چرا! ذارهینم زندت! ریسم شیپ یبر مبادا ؟یشد وونهید! شو خفه ،جانا گهید شو خفه_

 کشه؟یم دست ازت ساده اونقدر اون

 .گرفتم مویتصم من اما یزنیم حرفارو نیا یترسیم تو چون_

 :دیکش داد

 ؟یدیفهم اونجا یبر یندار حق...شجاع تو ترسوئم سر بر خاک من اصالً آره_

 !رمیم_

 :دینال

 .شدم خسته کارات دست از گهید بسه_

 :کردم زمزمه آهسته

 زدم؟ دلتو_

 :دیتوپ تیعصبان با

 .دهنتو ببند_

 .دونمیم یندار دوستم سابق مثل گهید_

 مغز تو جانا.میکرد یغلط چه میکن اعتراف باهم و امیب منم بذار نه برو اصالً...یکن شک من عشق به یندار حق_

 ؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیم گذره؟یم یچ فندوقت

 :دمیکش یقیعم نفس

 !اونجا رمیم من_

 :دیغر سپس و کرد مکث یالحظه چند
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 انتیخ زنش از مرد هی که یوقت یدونیم ، نداره یخوش حال االن ریسم جانا...کنم کاریچ نیا دست از من ایخدا_

 !بفهم محضه حماقت اونجا رفتنت...هیزخم گرگ هی مثل االن اون کنه؟یم دایپ یحال چه نهیبب

 خر بچه خواستیم انگار شد، آرام یرعلیام لحن.دادم تکان دست یتاکس یبرا و کردم تر را امخورده ترک یهالب

 :کند

 .گرفتم یاگهید میتصم هی من...جانا نکن_

 :دمیشن را قشیعم نفس یصدا.کردم سکوت و شدم یتاکس سوار

 !میکنیم فرار_

 :کردم زمزمه بهت با.بست خی تنم تمام زد که یحرف با

 ؟یچ_

 :دیلرز شیصدا

 .یریگیم یابیق طالق تو بعد میکنیم فرار.ستین یاچاره اما هیاشتباه کاره دونمیم_

 :کردم زمزمه زده رتیح

 !ییترسو واقعاً تو م؟یکن فرار ؟یگیم یدار یچ هست معلوم_

 :رفت باال ترس از قلبم ضربان زد که یداد با

 .نفهم زبون بکن یدار دوست که یکار هر درک به برو_

 ...کنم عادت دیبا...شدم دهید آب گرید.گرفتم را چشمم اشک دست با.کرد قطع را یگوش

 یتو...میها ایرو خانه دیشا نه! زیانگ نفرت یخانه...خورد چیپ هم به دلم ستادیا منحوس خانه آن یجلو که یتاکس

 ...شدم یرعلیام عاشق خانه نیا

 کینزد در به.دیکش رونیب فمیک از را دیکل امزده خی و سرد دستان.شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب را پول

 .رفتمیم راه هوا یرو داشتو انگار.شدم

 .شد امهیر وارد فیکث یهوا از یموج انگار شد باز که در...چرخاندم قفل یتو را دیکل

 کی...بود بیعج میبرا زشیچ همه...بودم شده خانه نیا وارد بار نیاول که افتادم یروز ادی به...برداشتم قدم آرام

 .لوکس یهالهیوس با بایز و بزرگ عمارت
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 یافهیق دنید با و پشت به دمیچرخ بهت با.شد دهیکش یسمت به شدت به دستم دفعه کی که بردم جلو به یقدم

 :شد خیس تنم به مو غشیج یصدا با و برد ماتم خانم عمه یبرزخ

 نجس؟ نجایا یاومد یجرأت چه با تو_

 :ستینگر را میتاپا سر حقارت با

 هست؟ مگه توئم از تر لجن_

 :در طرف به دیکش و گرفت را مانتوام نیآست یگوشه.کردم نگاهش شده گرد یچشمان با مبهوت و مات

 .دیکرد کارایچ حروم به نمک یرعلیام اون و تو میدونیم همه گهید آخه؟ یاومد ییرو چه با...نجایا از برو گمشو_

 کردم احساس.بکشم نفس یدرست به بتوانم تا زدم امنهیس به یچنگ.انداخت تف صورتم یرو یشینما صورت به

 .است شدن یمتالش حال در وجودم بند_بند

 :کرد نگاهم انزجار با

 که حرفام نیا از تر زرنگ من رفت ادتی! یدیم نشون بهمون فتویکث یرو اون باالخره دونستمیم کثافت یاَ_

 د؟یکنیم ییغلطا چه دیدار نفهمم

 

 د؟یگویم چه کنم باور توانستمینم

 ...شد مچاله قلبم و سوخت امنهیس...شد دوران سرم دور اطیح

 سمت به مرا داشتم یسع.ستمینگر کردیم نمینفر و لعن و خوردیم تکان که لبانش به دهیبر نفس و دهیپر یرنگ با

 .خوردمینم تکان و بودم شده سنگ اما بکشاند در

 :دیکش داد

 .جانا روت به تف.دیبرد آبروشو و دیکرد لیفام خار گلمو یدسته دختر هادهیند ریخ شما_

 یسع.آمدمیم نجایا به دینبا ،گفتیم راست یرعلیام.بشنود یکس مبادا داشت برم ترس که بود بلند شیصدا آنقدر

 نیزم یرو که داد لموه اشگنده کلیه آن با و زد صورتم به چنگ که بکشم رونیب دستانش انیم از را بازوام کردم

 .افتادم

 !یبخور جُم نجایا از ذارمینم نکنم آدمت و عالم یرسوا تا یخوند کور ؟یکن فرار یخوا.یم_

 :کرد نگاهم انزجار با.شوم بلند تا انداختم چنگ نیزم به و دیچرخ سرم دور ایدن.شد سِر بدنم تمام ترس از
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 رفته؟ ادتی و یکردیم انتیخ ریسم به یداشت راحت الیخ با که ییروزا اون ؟یش بلند یخوایم هیچ_

 ز؟یچ همه بود شده تمام بود؟ راه آخر.دیچک اشکم

 جانا؟_

 با هم آن طرفش دیچرخ سرم! آورد در لرزه به را تنم که بود ریسم یزده بهت یصدا دند؟یشنیم درست میها گوش

 !وحشت و ترس

 :برد ماتم زد که یداد و خانم عمه به نشیخشمگ نگاه دنید با

 عمه؟ یکنیم برخورد ینطوریا من زن با یچق به_

 .ستمین زنده کردم حس.شد بسته چشمانم

 کنم؟ نازش و یعوض نیا یدار انتظار نکنه ؟ریسم یگیم یچ_

 :دیغر خشم با ریسم

 .عمه کن صحبت درست_

 !شدم تمام و دمیشن طرفم به را شیهاقدم یصدا

 :گفت بهت با خانم عمه

 رفته؟ ادتی زیچ همه نکنه ر؟یسم یگیم یچ_

 :گفت و گرفت را امزده خی دستان نگران ریسم.گشودم چشم زده وحشت شد حلقه دورم که ریسم دستان

 !شدیچ نیبب ایب نکن؟ بحث عمه با نگفتم بهت بار صد نشده؟ که تیزیچ ممخان_

 .نداشت من از یکم دست هم خانم شدند؛عمه گشاد رتیح از چشمانم

 بودم؟ خواب.بروم حال از خواستمیم امیشانیپ با لبانش برخورد با.کاشت امیشانیپ یرو یانگران،بوسه

 .تو میبر ایب نینش نجایا زمیعز شو بلند_

 :گفت پته_تته با.بود دهیپر رنگ که کردم ینگاه خانم عمه به

 ؟یخوب ریسم_

 :کرد یاخم و سمتش برگشت تیعصبان با ریسم
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 با که یشرط به اما! بشه شکسته حرمتا که بزنم یحرف خوامینم ،واجب احترامتون گفتم دفعه صد! ستمین خوب نه_

 د؟یداد گوش! دیباش نداشته یکار من زن

 .پاست به یآشوب چه دلم یتو دانستیم خدا.شوم بلند کرد کمکم ریسم.دادم قورت را دهانم آب

 شد؟ دعواتون یچ سر آخه...باش مواظب زمیعز ایب_

 خواب هانیا یهمه نکند.کردم بغض اریاخت یب.دیچیپ امینیب یتو عطرش یبو و کرد حصار امشانه دور را دستش

 !ستیواقع زیچ همه...ستین خواب نه باشد؟

 :گفت ینگران با و نشاند مبل یرو مرا

 گفته؟ یزیچ خانم عمه ای یبش ناراحت که کردم یکار من جانا؟ یکنیم هیگر چرا_

 :زد زل چشمانم به و نشست امگونه یرو دستش .دمیبلع را هوا و دادم قورت را بغضم

 ...زمیعز_

 :گفتم هیگر با

 !نکن یباز نقش ینطوریا ؟یکن کاریچ یخوایم سرته؟ تو یفکر چه_

 :زد یبرق چشمانش و شد باز خنده به لبانش

 !ادمهی زیچ همه یدونیم که دونمیم بله بشم قربونت_

 ...دادم قورت را دهانم آب

 شهیم مگه و عمرم روز نیبهتر کردم؟ ازدواج یک با بره ادمی بره؟ ادمی شهیم مگه ،ازدواجمونه سالگرد امروز_

 کنم؟ فراموش

 گفت؟یم چه...افتادمیم پس داشتم

 :برد باال را شیصدا.سرگردم و بود یعصب.کرد تند پا طرفمان به هم کنار دنمانید با و آمد خانم عمه شد، باز در

 کرده؟ کاریچ باهات رفته ادتی مگه دِ! نیا به یدیچسب که باز چته؟ تو ریسم_

 :کرد اخم ریسم

 ؟یدارینم بر زنم و من یزندگ سر از دست چرا عمه؟ یگیم یچ_

 :دیکش ادیفر زده رتیح خانم عمه

 شون؟یدیند خودت مگه کرده؟ انتیخ بهت که یزن ؟یزنیم حرف زن کدوم از تو_
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 .شد کرخت بدنم و ستادیا دنیتپ از قلبم

 .بود رهیخ زدهفلک من به شده گرد یچشمان و باز یدهان با دایل.شد کج هاپله طرف به سرم به یکس نیه یصدا با

 .ریسم سمت به دمیچرخ

 !یالعمل عکس چیه ،یحرف چیه بدون! کردیم نگاه نیزم به که

 :افزود حرص با که...زدم زل خانم عمه به

 .کردند انتیخ بهت یرعلیام با...خونت هم با...برادرت با ؟یک با...کرد انتیخ بهت_

 رم؟یبم من است ممکن ایخدا

 ام؟کرده چه من...من سر بر خاک...نجسم من.است بد خانم عمه و دایل نگاه.زدم چنگ صورتم به

 .بود مانده رهیخ نیزم به گونه همان که ریسم به خورد نگاهم

 خورد؟ینم تکان چرا د؟یگوینم یزیچ چرا

 

 *امیرعلی*
 :کردم پیتا را امیپ متن

 ".باشه کجا یبرا نداره یفرق برم، خوام.یم فقط"_

 .بستم چشم و کردم پرت مبل یرو را یگوش

 !دونمیم نویهم فقط.دارم دوستت"_

 .جانا نکن_

 ؟یدار دوستم_

 "...جانا_

 .بزنم نعره داشتم دوست.کردم یاقروچه دندان

 .کردمیم پاک را بود جانا به مربوط که را یزیهرچ  و داشتمیبرم را پاکن شدیم کاش

 :کردم زمزمه بغض با



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

876 
 

 از و جونم به وفتهین هوس نکهیا یبرا فقط.کردم هیگر و رفتم راه ادتی به و ییشبا چه که یفهمینم..یوندینم تو_

 که ییوقتا.شدم زنده و مُردم و دمید اون با رو تو ییشبا چه.گرفتم کام اون از و گاریس به زدم لب رم،ینگ بوسه لبات

 ؟یازنده هنوز چرا تو:دمیپرسیم خودم از کردیم نگاهت یاونطور و زمیعز گفتیم بهت ریسم

 تو؟ یحوا آدمِ شد اون و طانیش شدم من اونوقت دم،ید ریسم از تر رید تورو بود نیا من گناه فقط دیشا

 

 

 

 *جانا*

 یتو اشیعصب یصدا و داد جواب نخورده بوق دو.گرفتم را یرعلیام شماره و کردم فرار زیانگ رقت یخانه آن زا

 :دیچیپ یگوش

 ترسوئم؟ یکن یادآوری که بهم یزد زنگ باز ه؟یچ_

 :شد نگران شیصدا امهیگر یصدا با

 کرده؟ تیکار ریسم شدهیچ_

 :دمیشن را حرصش پر یصدا.گرفتم را چشمم اشک

 ؟یزنینم حرف چرا_

 .بده آدرس ییکجا_

 .کردینم میرها یالحظه اشک و بغض آنجا به دنیرس تا .گرفتم یتاکس عیسر و نکردم معطل داد که را آدرس

 ...زدم را در زنگ

 طرف به مکث بدون...کرد باز هم از را دستانش .کردم فراموش را هابم درد تمام شیهاچشم دنید با و شد باز در

 یقیعم نفس و نشست میموها یرو شیهالب .داد فشارم خود به و شد دهیچیپ دورم دستانش .کردم پرواز آغوشش

 :گفتم بغض با .دیکش

 ! ندارم جون گهید...کشمینم گهید...تونمینم گهید...میباش تو و من فقط که ییجا هی میبر! میکن فرار_

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 !بود شده تنگ تنت عطر یبرا دلم یلعنت منِ_
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 :گذاشتم قلبش کینزد نه،یس یقفسه یرو را امیشانیپ و بستم را چشمانم

 ...ترسمیم_

 ! هستم من! نترس_

 !ترسمیم عشقت از.ترسمیم حرفات از.ترسمیم شتریب تو از_

 !عاشقتم من_

 !شهینم ترسو انقدر که عاشق_

 ! بفهم! بود گناه عشق نیا_

 ست؟ین گهید االن_

 !شهیهم از شتریب_

 ؟یرعلیام_

 :دیبوس را امیشانیپ

 !کن استراحت برو_

 !ترسمیم من_

 :گفت یبلند و کالفه یباصدا

 ؟یترسیم من از.من به لعنت_

 :زدم زل براقش چشمان به و گذاشتم صورتش طرف دو را مدستان

 !شدمیم عاشقت دینبا...شدمیم دور تو از دیبا_

 !نترس من از_

 !یترسناک تو_

 !میزندگ گناهِ نیتراشتباه عاشق! عاشقم_

  بشه؟ خوادیم یچ_

 :بست یدرماندگ با را چشمانش

 !دونستمیم کاش_
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 !کاش_

 !یکنیم داغونم! نباش ینجوریا_

 :دمیخند

 !یکنیم داغون و آدم بار هزار حرفات با تو_

 :دیکش آه و کرد بغلم محکم

 !نکن توجه اشهیبق به و بدون نویا فقط! مارتمیب_

*** 

 

 :کرد زمزمه گوشم ریز

 تو داشتن دوست.جانا دیتپینم گهید قلبمم ٰ  یتح شد، متوقف برام لحظه در زیچ همه دمید تورو که یالحظه اون_

 .شدم معتاد کم_کم اما دمیترسیم اوالش بود، گاریس به زدن لب مثل

 .نبود یشگیهم یرعلیام ،یرعلیام نیا .شدم اشرهیخ و کردم بغض

 من و دیلرزیم شیصدا ه؛یگر چشمانش یتو و بود خنده لبانش یرو.آشفته شیموها و بود کبود چشمان ریز

 !من با فرار یبرا ستین مطمئن دانستمیم

 ...بود ادا اشهمه...بود ژست اشهمه

 .کردیم هیگر و بود زده زل ریسم عکس قاب به شبید دمید خودم

 کند؟ فرار داداششزن با خواستیم حاال

 :گفتم و شکمش به دوختم را نگاهم

 کنه؟ینم درد زخمت یجا_

 .داشتم بغض لبخند یجا به دمیرسیم دلم مُراد به داشتم که حاال...بودم شده عوض هم من

 :کرد زمزمه

 .داره فرق یلیخ شدنش، اول روز مثل با شدنش خوب اما.شه یم خوب زخمم_

 مونه؟یم جاش_
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 !افتمیم تو ادی بخوره بهش نگاهم که وقت هر و مونهیم جاش آره_

 :گفت رمقیب و آرام او و دمیدزد نگاه اریاخت یب...زد زل چشمانم به.شد بلند شیجا از و کرد رها را امزده خی دست

 ؟یندار الزم یزیچ...میدار پرواز گهید ساعت مین.امیم زود و بخرم آب رمیم باشه؟ نرو ییجا_

 آبکه ...افتادم شبید ادی و دوختم چشم اشآهسته و خسته یها قدم به.رفت او و دادم تکان یمف نشانه به را سرم

 :گفت و دیکش یقیعم نفس و دیدزد را چشمانش و داد قورت را دهانش

 .رمیم من بخواب نجایا تو_

 و کنم فرار باهات من! یزیچ هی فقط شه،یم لِه پاهات ریز غرورم فقط و یمونینم چون یبمون که خوامینم ازت_

 دفعه هی و بشم یعصب منم هست یاعتبار چه ؟ینزن روم تو حرفارو اون دوباره فردا پس فردا هست یاعتبار چه میبر

 شه؟یهم مثل یندون زیچ همه مقصر منو هست یاعتبار چه ؟ینش یزخم و شکمت تو بره فرو چاقو

 .بود کردن فرار حال در نگاهش.دیکش صورتش به یدست و بست چشم

 معذرت...دمیکشیم زجر خودمم زدمیم حرفارو اون داشتم یوقت...بودم یعصب واقعا روز اون من دونم،یم_

 ...خوامیم

 :زدم یپوزخند

 هزار و یشکست قلبشو که یکس از نه خوره،یم شونش به شونت ابونیخ تو که کنندیم یکس از و یخواه معذرت_

 !یرعلیام یکرد کشیت

 رها جا همان را ساکم یدسته.کنند اعالم را پروازمان تا بود مانده گرید ربع کی تنها.نکنم فکر شبید به کردم یسع

 .دادم سرعت میها قدم به و کردم

 .ببخش مرا! یرعلیام نشنوم را ها حرف آن تا نبود یاعتبار چیه

 .خودت مثل امشده هم من.کنم تیرها ینطوریا راه وسط بود حقت دیشا

 .یکرد میرها و یکرد یقربان مرا یآورد کم یوقت شهیهم که ییتو

 و بُرمیم شود زیلبر صبرم اگر هم من یدینفهم.یآمد شد تنگ دلت یوقت فقط! یکرد چه روانم و روح با یندانست

 .رومیم

*** 

 !بود یدرد بد وجدان عذاب...کردم باز را در آهسته

 "ببخش ریسم"
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 آورد هجوم که گاریس دود.کردم باز را در و بستم چشم.آشنا در کی به رسمیم که یآنقدر...رومیم...رومیم...رومیم

 .زد خشکم شیهاهیگر و ظبط یصدا آن و اتاق وسط ریسم دنید با.گرفتم را دهانم و کردم یاسرفه صورتم یتو

 .کردیم هیگر و دادیم گوش آهنگ و کردیم دود گاریس و بود نشسته نیزم یرو

 :بُرد ماتم چشمانش دنید با.سمتم دیچرخ سرش

 تو چشم یتوو تهوفیم چشمام"

 قلبم نیا لرزونه یم

 حرفم تو یدینفهم

 منو یاشکا یدیند

 نرو شمیپ از گفتمیم

 بدترو یشد روز به روز

 رو خونه یختیریم هم به

 ....ساعته به اشهمه نگام بازم

 "...پاکته و گاریس دورم

 :گفت و دیلرز بغض از اشچانه

 شه؟یم نگران رتیسم یگینم ؟یبود کجا! شهیهم واسه یرفت کردم فکر جانا_

 راحته چه واست میدور"

 ....بده من حال یستین تو

 حماقته روزا، نیا دارم که یحس

 ....نه

 خودم باورِ شه ینم

 شدم؟ تو یِچ عاشقِ

  از پر من دور نکهیا با

 توئن شکلِ که ییکسا
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 "...توئم ریدرگ هنوزم چرا که سواله واسم

 .ریسم ندارم ارزششو من خودت با نکن نکارویا_

 :گفت عجز از مملو ییصدا با و کرد پاک را شیهااشک عیسر ریسم

 .رمیمیم بخدا .رمیمیم من نذار تنهام تروخدا_

 بد حس هی بهم دهیم بارون،"

 من ادِی ارهیم رو تو

 عاشقم ادم،ی ارهیم

 تلخ یهالحظه ارهیم ادمی

 چتر یرو بارون زنهیم

 .کنارتم هنوز انگار

 ...بارون

 ...بارون

 ....بارون

 "...بارون

 :گفت یالتماس از پر و لرزان یصدا با.فشرد را در یرهیدستگ دستم

 .شدم ضیمر کنم فکر ؟یکنیم درست سوپ برام_

 چه من دمیپرس خودم از بار نیهزارم یبرا و دادم تکان یسر آهسته.آمد درد به قلبم که بود مظلوم لحنش قدرآن

 مرد؟ نیا با امکرده

 .خاطرات هجوم بازهم و شدم آشپزخانه وارد.کرد ذوق او و دادم تکان را سرم

 د؟یآینم ادمی به ذهنم یتو ریسم از یاخاطره کنمیم یسع چقدر هر چرا بود؟ یرعلیام فقط چرا

 را یگوش یحرف چیه بدون و زدم را اتصال دکمه.بزند زنگ که زدمیم حدس من و بود یرعلیام.خورد زنگ م یگوش

 .چسباندم گوشم به

 :خورد گوشم به شیهانفس-نفس یصدا
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 من ،یدار حق.برو و نکن ولم ینطوریا! نه ینطوریا یول ریبگ بار هزار...ازم ریبگ انتقام ؟یریبگ انتقام یخواستیم_

 .نکن ولم نرو، یول کردم اشتباه

 .رهید یلیخ رهید حرفا نیا زدن واسه گهید_

 :دیکش ادیفر

 .تنهام یلیخ من جانا.رینگ انتقام ازم ینطوریا جانا کردم غلط.دارم دوستت بخدا_

 :زدم هق

 دم؟یبُر من که حاال_

 .گذاشتم اجاق یرو را قابلمه و کردم پاک را میهااشک! بود انتقام نیبهتر نیا دیشا.کردم قطع را یگوش

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو_

 :کردم یاخم دایل نیخشمگ نگاه دنید با و برگشتم

 !خانم دایل یآورد در دُم_

 !دُم دونه هی آوردم در شاخ تا دو دمید شوهر برادر و برادر زن انتیخ یوقت از آره_

 .را وجودم یهمه...سوزاندیم یبدجور شیهاحرف...سوزاندیم

 :گفت حرص با دایل

 .کن یدور شوهرم از.گمشو نجایا از_

 :باشم آرام کنمیم یسع

 داشته؟ نگهت بچه بخاطره که یهمون شوهرت؟_

 :آورم در را حرصش خواهمیم

 کنه؟ تحملت مجبوره خطا هی شب هی بخاطر که یهمون_

 :گفت و زد یلبخند بلکه شد یعصبان تنها نه تصورم خالف بر

 ایدن به رو بچه نیا من! جانا یآور انزجار.روهم یختیر شوهرت برادر با که تو به دارم شرف باشم یهرچ_

 تو؟ ای منم بدنام حاال...یباخت بدم...یباخت که ییتو فقط...شهیم عاشقم یروز هی باالخره رمیسم...ارمیم

 .کندیم پاره و کهیت را بدنم و دارد ریت شیهاحرف
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 باهات الشیخ تو همش و زنهیم قهقهه شبا و کنهیم هیگر روزا.شده وونهید بدبخت ریسم.توئه ریتقص نایا همه_

 آخه؟ یهست یآدم چجور تو.کنهیم صحبت

 .سرم بر شده آوار که ییهاقتیحق و مانمیم من و رودیم دایل

 "تو؟ ای منم بدنام حاال"

 "شده وونهید بدبخت ریسم"

 !خواستیم سوپ ریسم.ازیپ یتو کنمیم فرو حرص با و دارمیبرم را چاقو

 .کندیم بپا قشقرق ندیبب مرا خانم عمه اگر.دیاین یکس کنمیم دعا.ستمیایم عذا یباال و پزمیم را سوپ هیگر با

 و کردم باز آرام را اتاق در.رفتم باال طبقه به و برداشتم را سوپ یحاو ینیس.ختمیر کاسه یتو را سوم و دمیکش یآه

 .شدم اتاق وارد

 .بود کرده کز وارید یگوشه تخت نیپائ

 :زدم شیصدا آهسته و شدم کشینزد.دمیدینم را صورتش

 ر؟یسم_

 :کردم تر بلند را میصدا.نکرد یحرکت چیه

 ر؟یسم_

 :دادم تکان را اششانه و گذاشتم نیزم یرو را ینیس

 ر؟یسم_

 :دیلرز میصدا

 ر؟یسم_

 خم ممکن حد تا شیهازانو و بود کرده جمع شکمش یتو را شیهادست.شدم تر کینزد و دلم به زد چنگ ترس

 .بود

 :زدم شیصدا دوباره و دادم تکانش

 .کردم درست سوپ برات نیبب ریسم_

 از قلبم و شد دهیبر میصدا شیهادست دنید با یول رفتم عقب به یقدم و دمیکش یغیج.شد خم میپاها طرف به

 .ستادیا حرکت
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 و ماندم رهیخ اشدهیپر رنگ و روحیب یافهیق به و افتادم نیزم یرو...غیت رد شیها دست و بود خون از پر لباسش

 :دمیکش غیج

 !ریسم_

 یگوش طرف به که دینکش هیثان به.بود گرفته بر در را وجودم بند_بند ترس.دادم قورت وحشت با را دهانم آب

 .نداد جواب او یول زدم زنگ یرعلیام به هم بعد گرفتم، تماس اورژانش با و دمیدوئ

 دنیرس یبرا یمعطل قهیدق چند گرفتم، میها دست نیب قدرت تمام با را دستش دو هر مچ و نشستم ریسم کنار

 ...گذشت عمر کی آمبوالنس

 ...وجدان عذاب...افسوس...حسرت عمر کی...یمانیپش عمر کی

 ختم؛یریم اشک و بودم عمل اتاق در یجلو یخون دستان اکه ب آمدم خودم به یوقت نبودم، اتفاقات متوجه درست

 و گرفتم تماس یرعلیام با دوباره مارستانیب یگوش از دارد، خون به اجیاحت و داده دست از یادیز خون گفت پرستار

 !داد جواب نبود من شماره چون

 بله؟_

 :زدم هق

 ...ریسم ،یرعلیام_

 :برد باال را شیصدا .کنم کامل را امجمله نداد اجازه امهیگر

 ؟یچ ریسم ؟یگیم یچ_

 :گفتم هیگر با

 .میمارستانیب ما_

 افتاده؟ یاتفاق ریسم یبرا شده؟یچ بگو نکن هیگر قهیدق هی_

 :دیلرز میصدا فقط شد، قطع امهیگر

 .داره الزم خون زده، رگشو...مارستانِیب ایب -

 :دیکش داد

 .کنه لعنتمون خدا -

 .بود دادن خون یآماده و بود زده باال را رهنشیپ نیآست ٰ  یحت د،یرس زودتر هم آمبوالنس از...کرد قطع 
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 !کشتیم مرا یرعلیام مردمینم خودم اگر مردم، یم هم من مردیم ریسم اگر

 :برد هجوم طرفش به دید را یرعلیام تا خانم عمه.بودم هااتفاق نیا یهمه مسبب بدبخت من چون چرا

 ؟ینیبب شویبدبخت یاومد حاال هوست و هوا به یفروخت و برادرت نجا؟یا یاومد یحق چه به تو_

 :گفت یترسناک یصدا با و کرد نگاه خانم عمه به نفرت با یرعلیام

 !کنم یخال تو سر تمویعصبان تموم نذار ،کنار بکش_

 :گفت پوزخند با و زد چنگ را چادرش خانم عمه

 .رو و چشم یب کن نگاهش_

 :گفتم ترس با که کرد بلند را دستش حرص با دمید و کرد یاقروچه دندان یرعلیام

 .داره اجیاحت خون به ریسم االن.کن ولش تروخدا_

 :کردم زمزمه لب ریز و ستینگر خانم عمه به توزانه نهیک یرعلیام

 .یاریب در خوبارو آدم یادا ستین الزم هست بهت حواسم_

 :گفت انزجار با خانم عمه و بدهد خون که رفت یرعلیام

 !کرد تحملش کهبود  امچارهیب داداش ،نبود ما یخانواده کِر اولم همون از فیکث یپسره_

 .کردیم هیگر و بود شده کبود رنگش که خورد دایل به نگاهم.شود خفه تا دهانش یتو بکوبم داشتم دوست

 ...شد جمع امافهیق

 :کرد تند پا طرفش به و شد متوجه خانم عمه.شد خارج شیگلو از یاناله و گرفت شکمش به را دستش

 دا؟یل شدهیچ_

 :زد داد خانم عمه.دیکش درد از یادیفر و کند تحمل نتوانست

 .برسه ما داد به یکی تروخدا پرستار خانم_

 .دیکشیم غیج درد از همچنان دایل

 .نمیبب را یزیچ خواستمینم و بودم شده خشک مجسمه مثل هم من

 که یآنقدر زدم، متر میهاقدم با را مارستانیب راهرو عمل شدن تمام تا.بود آنجا ریسم که رفتم یعمل اتاق طرف به

 .است قدم کی و صد رو راه کل و قدم پونزده در هر یفاصله دانستمیم
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 !آور خفقان یفضا نیا یتو شدمیم خفه داشتم...دمیکش امیشانیپ به یدست رمق یب

 !ریسم آمد؛ رونیب یآب ملحفه از شده دهیپوش تخت و شد باز اتاق در ساعت دو از بعد باالخره

 کرد، یم حرکت ها پرستار همراه یرعلیام. گرفتن راه میهااشک دوباره بود، دهیخواب هوشیب قبل، از تردهیپر رنگ

 ترخراب را حالم و است من ریتقص زیچ همه که انداختیم ادمی حرفش نیا و بود زبانش ورد "کردم غلط داداش"

 :رفتم دکترش کنار بخش به انتقالش از بعد.کرد یم

 .دیببخش_

 :داد جواب ست،یچ سوالم دانست یم انگار

 گهید ساعت چند تا دن،یرس موقع به برادرشون خداروشکر که بود رفتشون دست از خون یبرا خطر د،ینباش گران_

 .کنه صحبت تونهینم ادیز احتمال به یول ادیم هوش به

 :آمد سرم پشت از یرعلیام یصدا

 .زدمینم حرف گهید بودم منم _

 :دیپرس شده زیر یها چشم با دکتر

 ست؟افسرده وقته چند_

 :گفت یاگرفته یصدا با یرعلیام

 !روز چند_

 !عقلهیب بگم ستین هم بچه بکشه؟ خودشو که دهیرس ییجا به کارش روز چند تو _

 :گفت و زد یپوزخند و ستادیا کنارم یرعلیام

 .خورده زخم! ستین عقل یب دکتر نه -

 :دادم فشار دستم گوشت یتو را میهاناخن.گرفتم او از را نگاهم و دمیگز لب

 .ندارن یخودکش تکرار از یترس چیه افراد نیا! خودش یسالمت یبرا! باشه نظر تحت دمیم شنهادیپ _

 :دمیپرس بهت با

 دکتر؟ یچ یعنی_

 .دخترم شگاهیآسا یعنی_

 :برد باال را شیصدا یرعلیام
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 .نداره امکان _

 به دیبا من اجازه با! برگرده و بره مرگ تا گهید بار کی کنمینم نیتضم! دیدون یم صالح خودتون هرطور _ 

 .بزنم سر گهید یمارهایب

 و خورد رسُ و داد هیتک وارید به یرعلیام که دمید چشم گوشه از ماندم، رهیخ رفت دکتر که یراه به زده شک

 .نشست

 :زد میصدا و گرفت شیها دست نیب را سرش 

 .جــــانـــــا جـــانـــا، جــانــا، جـانـا، جانا، -

 :گذاشتم اششانه یرو را دستم دن،یکش داد به کند شروع مارستانیب یتو دمیترس شد،یم بلندتر لحظه هر صداش

 .لطفا یرعلیام -

 .کردم پاک را میهااشک و دمیکش عقب زد، پس را دستم قدرت با

 برادرش؟ شدن وانهید از ای بود ریدلگ رفتم و کردم شیرها راه وسط نکهیا از

 و بود آورده ایدن به بچه دایل.ماندیم دستگاه یتو دیبا آمد ایدن به ماهه هفت بچه چون و آورد پسر کرد؛ مانیزا دایل

 ! بودم من بود باخته یباز نیا یتو که یکس تنها انگار.بود خوشحال

 و داد نشان العمل عکس بار نیاول یبرا.کنمینم فراموش امکرده چه من دیشن که یوقت را آقاجون چشمان چوقتیه

 :گفت و زد یپوزخند تنها و شد امرهیخ انزجار با

 ! واسش دارم من یول نبود، ما دهن یلقمه اولم از حروم نمک یپسره داشتم، و یانتظار نیچن یرعلیام از_

 :گفت و کرد خانم عمه روبه بعد

 .بذاره اونجا پاشو نداره حق گهید رونیب دیکن پرت جانارو لیوسا_

 شده برمال ها راز یهمه! بود ختهیر بهم زیچ همه.یرعلیام و خودم و سرنوشت از نده،یآ از دمیترس بار نیاول یبرا

 .بودند

 !یروان مارستانیب همان ای مارستانیت به شد منتقل میمستق مارستانیب از آمد، هوش به ریسم

 ینم حرف کرد، ینم نگاه.نبود زیچ چیه متوجه انگار ریسم و ختمیریم اشک من! شکست لحظه کی یتو یرعلیام

 ! برنشیم کجا نبود متوجه یحت بودم مطمئن رفت، یم راه آرام و بود نیپائ سرش زد،

 کمک خانم عمه.شدند مرخص اشتحفه آن و الیژ باالخره.بودم رهیخ مارستانیب به و بودم نشسته ریسم نیماش یتو

 .بود کرده بغل هم را بچه و برود راه دایل کردیم
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 .گذاشتم گاز یرو را میپا و بستم را چشمانم.بروند نیماش طرف به خواستندیم

 بودم؟ شده بدبخت من چون بکشمشان؟ مثالً، کنم چه خواستمیم...خورد مه به خودم از حالم یالحظه یبرا

 .داشتم ریسم یسر صدقه از هم آن که رفتم یاخانه طرف به و زدم دور

 پرت مبل یرو را فمیک و چیسوئ و شدم خانه وارد.گرفتنشیم شکیب است من شیپ ریسم نیماش دندیفهمیم اگر

 .کردم

 !معده زخم اسمش؟ بود چه...یلعنت یماریب آن ای بود یگشنگ بخاطر.کردم یاخم و گذاشتم اممعده یرو را دستم

 !رمیبم و رمیبگ سرطان زودتر کاش

 که یریسم.بود ریسم مال نداشتم و داشتم هرچه! من که نداشتم یپول.بستم را چشمانم و یگشنگ از رفت مالش دلم

 !بود دهیخواب مارستانیت تخت یگوشه من بخاطر حاال

 پنج یشده تا اسکناس تنها به زدهماتم .دمیکش را فیک پیز و نشستم نیزم یرو.داشتم برش و رفتم فمیک سمت به

 کردم؟یم چه حاال.ماندم رهیخ یهزار

 که حاال.کردیم پر را بمیج که بود ریسم مدت نیا تمام.بودم دهیفهم تازه و نداشتم زیچ چیه ریسم بدون من

 کنم؟ چه امشده رسوا که حاال...ستین

 توانستمیم! نبود بد که ترش نیپائ مدل .دمیگز لب و دمیکش یقیعم نفس افتاد؟ مدلم نیآخر یگوش به چشمم

 !بفروشمش

 که یزندگ به.نکنم فکر زیچ چیه به و بخوابم یالحظه تا گذاشتم هم یرو را چشمانم الیخ و فکر همه نیا از خسته

 .شد وانهید غصه از که یمرد.شد یمتالش لحظه کی یتو

 .خواستمیم را یرعلیام هم هنوز من که بود نیا ماجرا قسمت نیترتلخ .کردم پاک را اشکم دست با

 ....رسمینم او به چوقتیه دانستمیم و خواستمشیم

 

 امیرعلی**
 تمام خواستمیم.رفتم امیچوب اتاقک طرف به عجله با چیسوئ برداشتن بدون و کردم پارک اطیح یتو را نیماش

 .کند بلند را نحسش یصدا باز و ندیبب مرا خانم عمه نداشتم دوست.کنم جمع را لمیوسا

 .زدیم کتکم یگاه و کردیم ریتحق مرا شهیهم بودم بچه یوقت..بودم متنفر او از
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 !بود نیهم بخاطر هم الیژ کردن ول کنم؟ فراموش هارا روز آن شدیم مگر...کردم جمع نفرت با را امافهیق

 .رفتم تخت ریز یها پوستر سمت به راست کی و شدم اتاق وارد.زدم یپوزخند اریاخت یب

 .جانا چشمان...یآب چشمان...یآب چشمان...یآب چشمان

 .داشتم دوست االن از شتریب را هاموقع آن.بودم دهیکش را چشمانش عکس و بودم شده عاشقش که بود لیاوا همان

 .کردم لوله را ها پوستر و دمیکش یآه

 و اتاق نیا رنگ چوقتیه گرید  دانستمیم.کردم جمع را امیشخص لیوسا و ختمیر ساک یتو را میهالباس تمام

 نظر ریز را اتاق لیوسا تک_تک نگاهم با و گرفتم دست در را ساکم.نمینب هم را جانا رنگ گرید هم دیشا خانه

 ...گرفتم

 !نبود من مال هم نجایا یحت

 .کردیم نگاهم و بود ستادهیا در آستانه آقاجون.شد خشک نگاهم که در طرف به دمیچرخ

 ؟یکن نگاه داداشت و ما یرو تو شهینم روت گهید ؟یکنیم فرار یدار_

 یتو بکوبم شده که بارهم کی یبرا شدیم چه.شد مشت دستانم.سوزاند را وجودم اعماق تا که یآنقدر.زد یپوزخند

 !نزد حرف من با نگونهیا تا دهانش

 :گفتم وارزمزمه و دادم خرج به جسارت بار نیاول یبرا.زدم زل چشمانش تو

 .کنمیم انتخاب جانارو بازم عقب برگردم بارم صد.نداشت رو جانا اقتیل ریسم.ستمین مونیپش من_

 :دیغر خشم با و شد گرد چشمانش

 چشم گرانید ناموس به که یفیکث و باز هوس اون مثل...گهید رگاته تو پدرت خون.یحروم به نمک یلیخ! حیوق_

 .داره

 فرود آقاجون یگونه یرو و آمد و باال دستم وجودم تمام با و شد تمام صبرم لحظه کی یبرا که شد چه دانمینم

 .آمد

 .انداخت نیطن گوشم یتو یلیس ضرب یصدا و شد خم طرف کی به سرش

 :کردم فکر امگذشته تلخ یها روز به و زدم قهقهه.دمیخند و ماندم رهیخ سرخش یگونه به لذت با

 و کارات گند که گذاشتم گریج سر دندون االنشم تا.کنم یزندگ ینذاشت که ییروزا جبران بشه که زدم و یلیس نیا_

 .ندادم اطالع سیپل به
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 .شد نیپائ و باال امنهیس و زد یبرق چشمانش

 :گفتم اشزده رتیح چشمان مقابل

 .شده تموم صبرم گهید چون! یریبم زودتر که کن دعا برو فقط_

 .شوم آرام تا دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم.داد قورت را دهانش آب

 ...رفتم در طرف به

 :دیکش داد

 رسمش؟ نهیا ؟یبد لوم و یکن ییرو و چشمیب یخوایم حاال کردم، یپدر واست من_

 :دیکش ادیفر یبلند یصدا با.رفتم رونیب اتاق از خشم با

 ! بدون شده تموم خودتو امروز از پس! یوفتیب در باهام یخوایم...نطوریا که پس_

 !یعوض مردک.بکنم یاتوجه شیهاپرت و چرت به نداشتم دوست

 .شدم نیماش سوار و زدم راه آن با را خودم حال نیا با دیآیم بر یهرکار او از دانستمیم

 ...دهد ریتغ او به را حسم توانستینم یزیچ چیه...بود شده تنگ شیبرا یلیخ دلم...بروم دنشید به خواستمیم

 ؟یچ که آخرش...زمیبر دور را ترس نیا خواستمیم شده که هم بار کی یبرا

 

 *جانا*
 :داد جواب نخورده بوق چند

 !خانم جانا بَه_

 :گفتم و کردم باز دهان زور و ضرب با و بستم را چشمانم

 ؟یخوب محمد سالم_

 :گفت متعجب.اورمیب زبان به را جمله چند نیا تا کندم جان

 !یپرسیم و احوالم و حال بهیعج ،یکنیم نثارم یفحش هی بدم جواب تا گفتم اهلل بسم_

 :گفتم و دادم فحشش دلم یتو
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 ؟یبد انجام مواسه یکار هی یتونیم_

 رفته؟ کرده گم گورشو کجا مهرداد اون با کجاست؟ مهسا بگو اول تو_

 نه؟ ای یدیم انجام حاال کجان، دونمینم_

 :گفت یزیآم تمسخر لحن با و دیخند

 ملکه؟ شدهیچ_

 :گفتم لب ریز و فشردم سردم دستان یتو را مبل دسته

 .دارم الزم پولشو ؟یکن آبشون برام یتونیم.جعبه و فاکتور بدون.یگوش با دارم طال کهیت چند هی_

 :دیپرس تعجب با بعد.کرد سکوت یالحظه چند

 ینطوریا دونستمیم بخدا فروخت؟ بهت زنشو ،ناکس یاَ بهت؟ دهینم پول که کجاست دارت هیما شوهر پس_

 ...بودم پات آخرش تا که منم نیا...گنجشکم یبود من سهم اولشم از تو! شهیم

 :دمیغر خشم با

 .یش.ینم آدم تو.بزنم رو بهت دینبا دونستمیم اولشم از.نگو یور یدر محمد شو خفه_

 ؟یخوایم ره،یم شیواقع متیق از اما بدم انجام تونمیم! نکن ترش حاال خب لیخ_

 :گفتم آهسته و گذاشتم گردنم دور نازک و سرد ریزنج یرو را دستم

 ...عیسر یلیخ دارم الزم شون؟یریبگ ازم یایم...قبوله...ستین مهم_

 .گنجشک بده آدرس_

 پوست یتو بماند دستم و ندهد انجام را کارم و شود ناراحت که نکنم نثارش یدرشت تا دمیکش یقیعم نفس حرص با

 .شدم جمع خودم یتو و دمیچیپ دورم را پتو.کردم قطع را یگوش و دادم را آدرس.گردو

 احساس د،یآیم سراغم زیپائ هر اول.یرعلیام یکرد عاشقم و یآمد که یزیپائ.دیرسیم راه از داشت کم_کم زیپائ

 سرم؟ بر یآمد که یبود ییبایز یبال چه تو.یشو دور ترسمیم.یشو کینزد ترسمیم.خطر و تیامن بیغر

 ادیفر درد از و نیزم یرو شدم خم.کرد احاطه را اممعده یوحشتناک درد.شده مچاله اممعده کردم احساس یالحظه

 .آمد باال دهانم یتو تا و شد ترشح اممعده دیاس.دمیکش

 اشک و کردم نگاه خون یهالخته به ترس با...ختیر رونیب دهانم از خون که زدم یعق.ییشو دست طرف به دمیدوئ

 آمد؟یم سرم بر داشت چه.ختمیر
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 .دمیکش آب را صورتم و شستم را خون آب با عیسر! آمد زود چه محمد.آمدم خودم به فونیآ زنگ یصدا با

 تمام زیچ همه دردسر بدون کند خدا.دمیکش یقیعم نفس و ستادمیا در یجلو.دمیپوش یمناسب لباس و زدم را در

 .کند درست میبرا یمشکل هم باز محمد خواستمینم.شود

 چمدانش به ترس با و کردم بسته و باز را چشمانم.میروبهرو مرد دنید از ختیر فرو من قلب و شد باز آسانسور درب

 .رنگش سرخ و خسته چشمان عمق یتو انداختم را نگاهم هم بعد زدم زل

 ...دمیلرز خودم به...ستادیا میجلو

 :گفت دارش خش یصدا با و کرد باز لب

 ابد؟ تا یشیم من مال...جانا یبش من مال تو...بمونم که اومدم.ترسامو یهمه گذاشتم، کنار رو یچ همه گهید_

 .دمیلرزیم یخوشحال از.ستمیبأ خود یپا یرو توانستمینم.رفتم عقب به یقدم

 :کرد زمزمه گونه نجوا

 ؟یشیم من مال_

 گردنم یرو دستش.گذاشتم پهنش یشانه یرو را سرم و دیکش آغوشم در محکم و سفت رفتم، سمتش به ذوق با

 .دیکش یقیعم نفس و دیلغز

 :کرد زمزمه وارپچ_پچ و آرام یلیخ و چسباند گوشم به را لبش.فشردم او به شتریب را خودم و شدم مچاله بغلش یتو

 .کشهیم منو نیا و ندارمت میزندگ تو.یچ همه پدر گوره که شده تنگ برات دلم انقدر_

 بود؟ دواریام توانیم باشم؟ داشته را او توانمیم یعنی.نبود یکردن فیتوص که شد داریپد دلم یتو یحس

 و آوردم باال را سرم.دیکوبیم تند_تند قلبم و میرفتیم عقب_عقب بغلش یتو مانطوره بست، شیپا با آرام را در

 .ماندم رهیخ دارشتب و داغ یچشمان یتو

 :دلم یتو انداخت ولوله شیصدا

 تتیاذ...چشمات تو بزنه زل و رهیبگ دستاتو نداره حق.داره نگهت زور به دمینم اجازه گهید.یشیم خالص ریسم از_

 !کنه

 و چشمان برق...شیهالب یداغ...آغوشش یگرم جز خواهمیم چه گرید! امیراض که بخدا.رمیبم من شودیم ایخدا

 .کندیم زنده را من اما دانمینم را دروغ ای است راست شیهاحرف ش؟یرایگ یصدا

 :گفت آهسته .شد میموها کردن نوازش مشغول او و گذاشتم یرعلیام یشانه یرو را سرم
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 نایا...منظورشونو دونمیم موهات، یال انیم هوی که یینایهم گذرم؛ینم سرگردون یبادا نیا از بگذرم یهرک از من_

 ضعفمو نقطه چون کننیم بغل موهاتو رن،یبگ و گاریس پاک هشتا هف یروز با شدنشون آلوده انتقام من از خوانیم

 موهات و بودم شده عاشقت تازه که ییروزا اون مخصوصاً.افتمینم پا از یزیچ هر با من دوننیم و دنیفهم

 .بزنمش کنار صورتت رو از داشتم دوست همش.کردیم وونهید منو و صورتت یرو ختیریم

 !شوکم یتو .صدایب و صامت.شدم رهیخ چشمانش به و کردم بلند اششانه یرو از را سرم

 لبم گوشه که را داغش انگشت .نکنم گناه نیا از شتریب تا بستم چشم درد با من و خورد یتکان خشکش یهالب

 .دندیشن آدم و عالم یهمه را دودم یبو و گرفتم آتش و سوختم گذاشت

 بدم باختم..باختم بهت و خودم من.جانا باختم من_

 را؟ کشمیم که یعذاب دیدینم و بود کور.بردارد را انگشتش تا و دمیکش کنار را صورتم و کردم باز را چشمانم

 .نکنم شکار را لبانش تا دمیدزد را نگاهم

 "میالرج و طانیالش من اهلل به و عوذ"

 .گرفت یقیعم کام و گذاشت لبانش انیم و زد آتش یگاریس

 ...یلعنت نکن انگار، انداختندیم چنگ دلم یتو داشتند.رفت تو شیهالپ و خورد نیچ چشمانش گوشه

 دقت با و زد گاریس به یگرید پوک.کرد یاخم و خورد ینیچ اشیشانیپ.زد کنار اشیشانیپ از و زد چنگ را شیموها

 .فرستاد رونیبرا  گاریس دود و زد زل روروبه به

 :گفت اشیداشتن دوست و دار خش یصدا همان با

 اما شدیم یالپوشون کردیم که ییهرخطا ریسم.من نه بود خوب ریسم شهیهم !منو نه خواستنیم و ریسم شهیهم_

 .کردندیم سرزنش بار هزار و من

 :شد نیپائ و باال شیگلو بیس و داد قورت را دهانش آب.دوختم درهمش چهره به را چشمانم شد تنگ نفسم

 بار هزار که میتی بچه هی شدم من و کرد ازدواج رفت کنه، من حروم شویزندگ خواستینم چون ،کرد ازدواج مامانم_

 ذره هی اون اومد ایدن به که ریسم.منو دیدینم و بود شده غرق شیجوون یهایخوش تو مامانم.زدنیم سرکوفت بهش

 !رفت نیب از داشتن بهم که یاتوجه

 .بود بدتر هم هیگر تا هزار از که یتلخ لبخند.شد باز یلبخند به لبش

 نکهیا بخاطره مامانمم ومد،ینم خوشش من از آقاجون آخه.دارمونیسرا یخونه کردم؟یم یزندگ کجا من یدونیم_

 من یها نو لباس ریسم یکهنه یلباسا شهیهم.اونجا فرستاد منو نشه تلخ کامش و نده طالقش شوهرش
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 سگ مثل! بپوشمش من زد دلشو و شد کهنه یوقت بود قرار آخه.داشتم ذوق جاش من دیخریم یکتون هرموقع.بودند

 خارج تو ریسم موقع اون...گرفت کارم و شدم هم موفق! شدم...بشم یاکاره تا کردم ییپادو و خوندم درس روز و شب

 ...گذروندیم خوش خوندن درس اسم به داشت کشور از

 :شیصدا یتو سوز همه نیا از گرفت نفسم

 اون مال زیچ همه و بود خوب ریسم.کرد داغون و میزندگ.نهیبب و تمیموفق نخواست آقاجون.بشه که نشد_

 یبدبخت همه نیا از بعد چرا اونه؟ مال خوبا همه چرا که داشتم عقده اولش.یریسم مال توئم ٰ  یحت !تو ٰ  یحت.بود

 کردم لعنت و خودم بار هزار.بودم عاشقت واقعاً من جانا...ریسم...ریسم...ریسم !رهیسم مال که بشم یکس عاشق دیبا

 انتیخ بهش نداشتم دوست کردمیم حسادت ریسم به که هرچقدر.یکن نگام ینطوریا تو و نزنم زل چشمات یتو تا

 شتریب جونمم از تورو گهید! شدینم.باشمت داشته خواستمیم یهِ بزنم پست خواستمیم یهِ.کشمیم عذاب من.کنم

 .خواستمیم

 رهیخ چشمانش به شهیهم از ترنمطمئ.دادم قورت را بغضم.نداشت اشک اما کردیم هیگر چشمانش.دیچرخ طرفم به

 :گفتم و شدم

 ! باشه داشته تونهینم و نداره ریسم که میزیچ تنها من اما_

 ...یزندگ به لعنت یبگ شدمیم باعث...کردمیم تر چشماتو...سرت زدمیم داد که ییروزا واسه خوامیم معذرت_

 شود؟ درست خواستیم زیچ همه یعنی.یخوشحال از بزنم ادیفر خواستم.یم

 بدنش از...بزند لبخند کرد یسع.شد ترتنگ دستانش یگره و دیلغز لبانم یرو نگاهش.زد کنار صورتم از را میموها

 .دادم قورت گره با را دهانم آب.زدیم رونیب حرارت

 .دمیپر میجا از عیسر.داد نجات وضع نیا از مرا در زنگ یصدا

 :کرد یاخم

 ه؟یک_

 د؟یایب است قرار محمد نبود حواسم چرا احمق من.شدم یته درون از کردم احساس یالحظه

 :گفتم دستپاچه و جیگ

 .ستهیهمسا البد_

 :گفت یجد که بروم در طرف به خواستم

 .کن بدو بدو بعد موهات رو بکش یچ هی اول_
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 :گفت رفتیم در سمت به که یحال در یرعلیام.خورد در به یاتقه دوباره.دمیکش یقیعم نفس

 .کنمیم باز خودم_

 .زدمیم سکته داشتم.بستم را چشمانم

 با و دمینشن ییصدا چیه.ماند یباق صورت همان به هیثان چند.پوشاندم را صورتم دست با کرد باز که را در یرعلیام

 ...کردم باز را چشمانم از یکی یگوشه ترس

 

 *امیرعلی*

 .داد یاتصال مغزم یهارگ جانا یخانه در یجلو هم آن خواهرم یزندگ قاتل محمد، دنید با

 :گفتم و دمیکوب اشنهیس تخته یرو تیعصبان با 

 ؟؟یکرد دایپ کجا از نجارویا آدرس نجا؟یا یآورد لشتو یچ واسه_

 :متعجب اما بود و خونسرد

 کو ریسم اصالً نداره؟ صاحاب دختره نیا مگه! یهست توئم جانا شیپ امیم وقت هر چرا من نمیبب.ریام داداش استپ_

 آش؟ نخود یشد تو که

 .شد وصل بهم یکیالکتر انیجر حرفش از

 از و گرفتم را اشقهی.سمتش بردم ورشی و کردم یخال سرش یرو هم را هفته کی نیا حرص و اوردمین طاقت گرید

 :کردم زانشیآو راهرو پنجره

 ببرمش؟ ای یبریم زبونتو_

 :دیکش غیج جانا

 ...یرعلیام...کن ولش تروخدا یرعلیام_

 :دیخند ییپرو با محمد

 !ادیب باد بزار کنار برو ؟یکن پرتم یخوایم.ئه_

 .کثافت شغالآ_

 :دیکش داد هیگر با جانا.کردم صورتش نثار یمشت
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 ...تروخدا...کن ولش من جون یرعلیام_

 .شد ریسراز خون اشینیب از

 :گفت و کرد رهنشیپ یرو یهالکه به ینگاه.بزنم دارش وسط نیا خواستمیم فقط.دمیشنینم زیچ چیه

 شرف؟یب یزنیم منو-

 غیج ترس از و بود نشسته هاپله یرو جانا...بودند شده جمع هاهیهمسا... من هم زدیم او هم...گرفت باال دعوا

 .دیکشیم

 :گفت و کرد نگاه صورتم تو حرص با.شد ریخاکش و خورد شیهاشهیش که پنجره به کوباندتم محکم

 آره؟ ؟یش الش و آش وسط نیا بندازمت یخوایم_

 :شد بلند ها هیهمسا یصدا

 .سیپل بزنه زنگ یکی_

 .رسهیم االن زدم زنگ من_

 :گفتم و کردم عوض را مانیجا حرکت کی یتو

 ؟یکنیم فکر یچ تو-

 .بودم شده جمع شکمم درد از.هاپله یرو افتادم و کردم ولش محکم که زد شکمم به یلگد و آمد باال شیزانو

 سمت آن به درهم افهیق با متعجب پنجره یجلو تجمعشان ای. شدن جمع هاهیهمسا. دیکش ادیفر زده رتیح جانا

 .رفتم

 :دیکش داد یکی

 .مُرده کنم فکر_

 .شد منجمد میها رگ یتو خون

 :زد زار و انداخت چنگ دستم به جانا.برد ماتم بود شده نیزم پخش که محمد دنید با

 ؟یرعلیام یکرد کاریچ_

 :دیکش صورتش به یچنگ

 ...شیکُشت...یرعلیام یکرد کاریچ_
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 کشتمش؟ من من؟

 .بود سمتم هانگاه همه...شده چه دمیفهمینم

 .افتادم هاپله یرو خورد چیپ پشت از میپا که رفتم عقب قدم چند.بودم جیگ

 :گفت هاهیهمسا از یکی

 !اومد سیپل-

 .کردیم دو _دو ذهنم یتو "اومد سیپل"

 شد دود میها باور همه میها دست یرو نشست که سرد بند دست اما.باشد خواب دیشا کردم بسته و باز را میهاچشم

 .رفت هوا به و

 ...افتاد دوران به سرم

 کنند؟یم نگاه من به ینطوریا همه چرا.دیکوبیم سرش یتو و کردیم هیگر و بود نشسته میپا یجلو جانا

 وسط؟ نیا دیگویم چه سیپل

 .دیکش ریت قلبم

 من؟ کشتمش؟ من

 

 *جانا*
 قطره و زد رونیب دهانم از خون.زدم یعق و دمیکش چنگ خانه یهاکیسرام به دست با و خوردم نیزم به محکم

 :دمیکش ادیفر وجودم تموم با و دیچک رونیب چشمم گوشه از یاشک

 ؟یبد عذابم یخوایم یک تا خدا شدم خسته بسه_

 .دمیپر جا از لورده و لِه تن آن با

 :دمیکش غیج.انداختم نیزم به و انداختم چنگ خورد نگاهم که یزیچ نیاول به

 .ستین من یایرو یزندگ نیا...نیبب...نیبب منو خدا ؟ینیبینم منو چرا بچشم؟ و یخوشبخت رنگ یذارینم چرا_

 :درد و بغض از شدمیم خفه دادم،داشتم فشار را میگلو

 .یدار تیواقع کنم باور بذار.کن فرض تبنده منو شده بارم هی_
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 :دیکش ریت مغزم و رفت یاهیس چشمانم.افتادم میزانوها جفت یرو

 ؟یدینم نجاتم شه،یم منفجر درد از داره مغزم خدا_

 :زدم داد بغض با و گذاشتم قلبم یرو را دستم.کردن دنیبار به شروع چشمانم

 تو اینکار با بیرون؟ یکشیم مغزم تو از خونو داری آروم _آروم حاال.مغزم تو یانداخت کرم یه مثل یرعلیام خودت_

 .کشمیم درد من و یبریم لذت

 .دمیچیپ خودم به و دمیلرز

 .رفتینم رونیب چشمانم یجلو از یالحظه محمد شدن پرتاپ یلحظه

 شد؟یم محسوب قاتل یرعلیم شد؟یم چه حاال

 .شد مور_مور تنم شود قاتل یرعلیام نکهیا فکر از

 .هستند هاهیهمسا دانستمیم.گرفت بر در را وجودم ترسم.خورد یمحکم ی ضربه در به

 !یلیخ...دمیترسیم...گرفتم را میها گوش دست با

*** 

 !شناختینم مرا و بود آمده دیجد.کردیم مرتب را هاورقه اخم با که خورد یمنش به نگاهم

 .است ادمی خوب یلیخ را بودم آمده استخدام یبرا که اول روز.کردم نگاه خوب شرکت اطراف به و دمیکش یآه

 اما...کنم دایپ کار یبزرگ نیا به شرکت نیا یتو توانمینم کار سابقه بدون دانستمیم.دمیلرزیم و داشتم استرس

 .بودم لنگ یبدجور

 یبدبخت به مرا.کردم بغض مادرم ادی با.کردمیم جور پول شده هرجور دیبا.میداشت یبده و بود کرده قمار مادرم

 .آمدمینم نجایا به چوقتیه و شکستیم میپا کاش.رفت و انداخت

 :گفتم و کردم یمنش به رو کالفه و شدم بلند میجا از آشفته گوناگون، یها فکر از خسته

 !اومده عروسش دیبگ یریمش یآقا به.کنم صبر تونمینم دارم عجله من_

 :گفت و داد تکان میبرا یسر آقاجون اتاق به تماس از بعد.نگفت یزیچ اما گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .دیبر دیتونیم_

 .دمیکش یقیعم نفس و دادم قورت را دهانم آب
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 هم وسط آن.بود یخار و حقارت بحث بود، غرور بحث.بستم را چشمانم و ستادمیا در یجلو...رفتم در طرف به

 !بود یرعلیام

 ...کردم باز را در و نکردم دیترد

 و فشردم را فمیک یدسته.ستینگریم را بودم ستادهیا در یآستانه در که را یمن غرور با و بود نشسته زشیم پشت

 .نشستم مقابلش مبل یرو میپاها و دستان یها لرزش به توجهیو ب بستم را در

 :گفت یجد یلیخ و اخم با و انداخت زیم یرو را خودکارش

 عروس؟ یداشت کارمیچ شنوم،یم_

 :دادم جواب یاآهسته یصدا با کنم،ینم توجه من و قلبم به زندیم شین عروسش

 .دیبد گوش حرفام به و کنار دیبذار و نفرتاتون و نهیک.دیکن فراموش زویچ همه تروخدا_

 :دیلرز میصدا و شد جمع بغض از امچانه

 .زندانه یرعلیام_

 :گفتم هیگر با و ختمیر اشک

 .داد لشوه فقط اون.گناههیب دمید خودم_

 :دیپرس جیگ

 ؟یگیم یدار یچ_

 :زدم زار و دیترک شدت با بغضم

 !کنم کاریچ دیبا دونمینم من.بردنش سایپل.کشت و محمد یرعلیام_

 !دامادت قاتل.شده قاتل یرعلیام !بود سخت باورش.کرد نگاهم زده رتیح

 .دیندار هم از یخوش دل دونمیم.کنم کاریچ دیبا فهممینم جم،یگ من.بخوام کمک ازتون اومدم_

 :گفت یعصب

 ییرو چه با حاال یکرد پرپر و گلم دست پسره ؟یزنیم زار برادرش یبرا و یریسم زن...کهیزن بکش خجالت_

 ؟ینیبیمن ده،یم پس تقاص داره...بکشه که یهرچ حقشه یرعلیام نجا؟یا یاومد

 !ستین مهم تیبرا زیچ چیه گرید یبشو که عاشق
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 :گفتم التماس و عجز با

 .دیریبگ دستشو و دیکن یپدر حقش در شده بارم هی...دیکن کمک...دمیم قسمتون_

 :زد داد و دیکوب زیم یرو خشم با

 که برو...برو ؟یبد ادی من به یخوایم کهیزن تو! شدیچ که یدید، کردم یپدر حروم به نمک نیا واسه عمره هی_

 .شده پخش جا نیا نجاستت یبو

 :گفت لب ریز و گرفت دست در را متشیق گران حیتسب و کرد نگاهم انزجار با

 .استغفراهلل_

 بودم؟ نجس من.شد قطع امهیگر یصدا

 شده؟ پخش نجایا نجاستم یبو.شدم بلند میجا از

 ...رفتم در طرف به

 ..استغفراهلل_

 :گفتم دیلرزیم حرص زور از که ییصدا با.دمیچرخ طرفش به و زد جرقه سرم در یفکر.ستادمیا

 یداشت که دمیشن مارستانیب تو صداتو خودم.یمادرجون مرگ مسبب تو گمیم همه به ،ینکن کمک یرعلیام به اگه_

 !کنند تموم کارشو که یکردیم ریاج آدماتو

 یهادانه و شد پاره بندش و افتاد نیزم یرو سپس و خورد سُر زیم یرو دستش از حیتسب و باخت رنگ نگاهش

 .شدند پخش طرف هر به رنگش سبز درشت

 :برسد نظر به خونسرد داشت یسع

 .کن اهیس خودتو برو جون دختر چسبهینم من به هاوصله نیا...یگیم دروغ_

 کنند؟یم کاریچ زشونهیعز پدر مادرشون، مرگ لیدل بفهمن هاتبچه اگه یدونیم ه،یمجان امتحانش_

 :کرد خکوبمیم شیصدا که چسباندم در رهیدستگ به را دستم

 .کن صبر_

 زنم؟یم حرف مکالمه کدوم از اومد ادتونی شد؟یچ_

 من؟ از یخوایم یچ_

 .میبد نجات و یرعلیام میبتون که یزیچ هی ،دونمینم_
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 :زد یا مسخره پوزخند

 .رمیگیم خوب لیوک هی واسش رم؟یبگ گردنم به و قتل برم کنم؟ کمکش یچطور دختر؟ امیک من یکرد فکر تو_

 .گرفت فرا را وجودم ترس و شد پاره دلم بند

 .دهم پاسخ لشیوک یها سوال به خواهدیم من از و دهدیم حیتوض را ماجرا و ردیگیم تماس لشیوک با

 :پرسدیم لیوک

 ؟یدید خودت مطمنئ بود عمد ریغ قتل_

 .نداشت یریتقص یرعلیام...مطمئنم آره_

 افتاد؟ اتفاق کجا قتل_

 :دادم جواب و بستم را چشمانم شوم لحظه آن ادی به

 .راهرو یتو_

 .شد سست بدنم بود زده زل محمد جسد به منگ و جیگ که رنگش زرد ی چهره ادی به

 ها پله یرو و خورد چیپ یرعلیام یپا.شدم خارج اتاق از و برداشتم را فمیک و دادم آقاجون دست به را یگوش

 .کشته آدم شدینم باورش...افتاد

 .مردم من و زد بنددست دستانش به سیپل

 کند را میها قدم در یجلو هاهیهمسا تجمع اما ندینب مرا یکس کردم دعا دلم یتو...رفتم خانه طرف به زنان قدم

 .کرد

 .دمیچیپ یاکوچه یتو و رفتم عقب به.نندیبب مرا خواستمینم

 امنهیس به دست با و آورد هجوم میگلو به بغض.بروم توانمینم هم خانه حاال و نداشتم یپول! کنم چه دانستمینم

 ؟ییرو چه با اما.بروم ششیپ توانستمیم که یکس تنها.افتادم نساء ادی و شد اشک از پر چشمانم.دمیکوب

 ! نبود یگرید یچاره انگار

 !تمیم شکل یدهیپر رنگ یافهیق دنید از...آنجا به حضورم از.شودیم شوکه کندیم باز میرو به را در که نساء

 .نزد پسم که کنمیم شکر را خدا من و بردیم اشخانه به و ردیگیم را دستم

 .دهدیم گوش میهاحرف به خوب و کندیم سکوت.کنمیم هیگر بچه مانند آغوشش یتو و لرزمیم

 :گفت و کرد یمکث میهاحرف شدن تمام از بعد
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 !نشوند اهیس خاک به رو همه عشق نیا نیبب.جانا شهیم ینطوریا تهش گفتم که من_

 :گفتم هیگر با

 .دمید خودم ستین قاتل اون بخدا.بشه یزیچ یرعلیام به ترسمیم_

 .یرعلیام نه هست ریسم نه گهید االن_

 :کردم بغض

 ؟ینیبیم شدم بدبخت_

 :دیکش یآه

 .شه.یم درست_

 :زدم یپوزخند

 .شد قبل از بدتر یچ همه چیه شهینم که درست.کنمیم یزندگ یحرف دو جمله نیا دیام با دارم عمر هی_

 .شد چندشم.کرد نوازش را دستم آرم

 باز میرو به را اشخانه در و کندیم نوازش را دستم نگونهیا او و کردم یباز اشیزندگ با طورآن که...خودم از! او از نه

 .کندیم

 ارم؟یب واست یخوریم یچ.ستین روت به رنگ.یرسیم نظر به خسته بخواب، کم هی_

 .دیپاش میرو به یمهربان لبخند و انداخت میرو را اشیمسافرت یپتو نساء و دمیکش دراز کاناپه یرو

 :گفتم عجز و هیگر با و شد برابر صد وجدانم عذاب

 .کردم خراب تویزندگ ببخش منو_

 :گفت و داد تکان سر آرام.نرفت اما شد، کمرنگ لبخندش

 .میکنیم صحبت بش راجع بعدا_

 بخوابم؟ خواستمیم من و دارد یحال چه و کجاست نبود معلوم یرعلیام بخوابم؟ خواستمیم.بستم را سمیخ چشمان

 .رساندم بهش را خودم آرام و لرزان یها قدم با.خوردیم تاب آرام و بود نشسته تاب یرو

 نظر به رینفسگ و جذاب هم باز اما.زد را چشمم سرش، پشت یشده دیسف یموها و بود شده خم شیهاشانه

 .دیرسیم
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 :زدم شیصدا ینیریش لبخند با و گذاشتم اششانه یرو را امزده خی و کرخت دستان

 .اومدم نیبب...یرعلیام_

 .دمیپر خواب از و دمیکش ترس از یغیج ر،یسم خون از پر صورت دنید با.طرفم به دیچرخ آرام سرش

 .بودم سرگردان و جیگ.دمیپر جا از هیگر با و زدم امنهیس به یچنگ

 را اششماره ساعت به توجهیب و برداشتم را تلفن یگوش.رفتینم کنار چشمانم یجلو از یالحظه ریسم یچهره

 .گرفتم

 :دیچیپ یگوش یتو آلودش خواب یصدا بوق یکل از بعد

 بله؟_

 :دمیکش ادیفر درد با

 نه؟ دنیم شه؟یم یچ بدن قصاص حکم یرعلیام به اگه_

 :گفت شوکه

 !کنندیم ییبازجو ازش فردا...بدونم چه من.استغفراهلل ؟یشد یجن ؟یشب نصف یگیم یدار یچ ؟ییتو جانا_

 .گرفت را میهاشانه و آمد طرفم به لزدهوه نساء

 :زدم هق

 .تروخدا نشه شیزیچ_

 یشدن تمام من درد...شدمینم آرام من اما.کند آرامم داشت یسع و گرفت بغلم نساء.زدم زار و افتاد دستم از یگوش

 .نبود

 سرنوشتم به و دمینخواب را شب تمام.دادمیم جان داشتم و نبود خوب حالم.بودم آقاجون زنگ منتظر زود صبح

 :دادم جواب و یگوش سمت بردم ورشی زد زنگ آقاجون یوقت.کردم فکر شومم

 شد؟یچ بله؟_

 !عروس خاک، ریز یکن چال و یدونیم من از یهرچ دیبا بدم، جوابتو نکهیا از قبل_

 :گفتم التماس با

 .اصالً ادینم ادمی یزیچ من.بگو تروخدا_

 :گفت خونسرد
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 .گهید یهفته دیشا ادیم یک دادگاهش حکم ستین معلوم کردن ییبازجو یرعلیام از...خوبه_

 .شد قطع نفسم و اشک از پر چشمانم.نشستم نیزم یرو به و شدم سست

 .نمشیبب خوامیم_

 .مردمیم اشتمد زد؟ینم چرا.گذاشتم قلبم یرو را دستم

 :دمیشن را اشیعصب و آهسته یصدا

 ...و منه پسره زن حیوق یدختره_

 :داد ادامه یتر بلند یصدا با

 .کنهیم اشویعیس تمام داره لشیوک.دنینم مالقات نشه مشخص فشیتکل و ادین دادگاه حکم تا_

 :دیپرس آهسته و شد رهیخ امشوکه یافهیق به سپس و کرد قطع و دیکش دستم از را یگوش و ستادیا مقابلم نساء

 ؟یخوب_

 .بودم یعال! یآر خوب؟

*** 

 .بودم یرعلیام حکم منتظر که یاهفته کی آن گذردیم سال کی قد.آوردیم در پا از مرا و گذردیم ها روز

 .گفتمیم انیهذ ها روز و کردمیم تب هاشب.بود مواظبم مدام ءنسا

 .شده تمام زیچ همه گرید گفتیم تمام یرحمیب با ییصدا و کردیم التماس را یرعلیام وجودم بند بند

 ...یرعلیام حکم اعالم روز...من مرگ روز...دیرس فرا نحس روز آن

 :دیپرس هفته یها روز تمام مانند ینگران با نساء

 جانا؟ یخوب_

 .کردم نگاه ساعت به.بودم شده متحرک یمرده

 :بستم را چشمانم و دمیچیپ بالکن یلهیم دور سفت را دستم

 .نساء کن دعا_

 :گرفت اشهیگر که بود شده زیانگ ترحم چقدر امافهیق دانمینم

 !بخونم نماز واسش رمیم.کنمیم دعا_
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 تو دلت پاکه دعا کن.امیرعلی بمیره منم میمیرم._

 شه جانا.هیچی نمی_

 دیم! تقاص آه سمیر رو.تقاص این عشق حرومو.من خستم.خیلی خسته...داریم تقاص پس می_

 

 *امیرعلی*

 .بود ریسم مارستانیب لباس همرنگ درست شدم، رهیخ میآب راه_راه لباس به

 .گذاشتم زیم یرو را رمیاس یهادست و آمدم خودم به شکستیم را طیمح سکوت که ییرسا یصدا دنیشن با

 ...شدمیم خفه داشتم

 .باشد حکم نیا یتو سرنوشتم تمام شدینم باورم

 .اسدهلل فرزند انینور یعل وکالت با ،یریمش مسعود فرزند ،یریمش یعل ریام متهم_

 .بود شدع رهیخ کردیم قرائت را حکم که یکس به لذت با که آقاجون به دادم سوق را نگاه

 :شد دهیکوب مخم بر چکش مانند یقاض یصدا

 فرزند یریمش یرعلیام یآقا همدان شهرستان انقالب و یعموم یدادسرا هیناح از شده صادر فرخواستیک حسب_

 تیمحکوم نهیشیپ فاقد تهران، ساکن همدان، اهل باسواد، مهندس، شغل ،13۶5/1۲/1 متولد ،یریمش مسعود

 و پرونده ارتحاع از پس است متهم ،یدادگستر کی هیپا لیوک انینور یهاد یآقا وکالت با از موقت بازداشت ،یفریک

 یناظر محمد مقتول دم یایاول تیشکا خصوص در مقرر، وقت در دادگاه یقانون فاتیتشر یاجرا و شعبه در آن ثبت

 نیآخر و مذکور ساختمان مداربسته نیدورب یها لمیف ضمیمه بر یمبن شده؛ شناخته کار گناه ،یناظر نیمع فرزند

 سال دو به محکوم یریمش محمد فرزند یریمش یرعلیام یآقا لذا بوده، عمد ریغ قتل کارشناسان، ئتیه هینظر

 .باشد یم یمتوف شخص هید کامل پرداخت و حبس

 "جلسه ختم" هم بعد و یقاض یرو به رو زیم به یچوب مضحک چکش آن شدن شدن دیکوب

 

 *فصل دوازدهم*

 جانا**
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 :دیکوب امشانه یرو نساء

 ؟یچ کردنیم اعدامش اگه...یباش خوشحال دیبا االن تو.جانا باش آروم_

 :گفتم زده وحشت.شدند گشاد چشمانم مردمک

 کنم؟ تحمل شویدور سال دو یچطور من...سال دو_

 :کرد زمزمه

 .یباش داشته صبر دیبا فقط.ادیم خوبم یروزا.گذرهیم نایا یهمه گذرهیم_

 :گفتم یاگرفته یصدا با

 !شدم تموم گهید من شن؟یم دایپ خوب یروزا یک پس گذرهیم داره که منه عمره نیا_

 !باش یقو شهیم درست باالخره...بگم یچ _

 :زدم هق

 !جانا یشد بدبخت تو.شهینم درست یچیه کن هیگر یبگ دیبا.یبگ بهم راستشو دیبا_

 :گفتم شوکه.کرد نوازش را میموها آرام،

 بکنم؟ یغلط چه سال دو نیا تو کنم؟ کاریچ من شه؟یم یچ حاال_

 :گفت تیعصبان با نساء

 تویزندگ...ایب خودت به ؟یبکش نفس یبتون تا باشه سرت باال مرد هی دیبا حتماً.باش یقو گمیم بهت که نهیهم_

 ...بساز

 :کردم پاک را میهااشک

 کنم؟ کاریچ_

 گهید چون بفروش رو خونه اون.کنمیم کمکت منم.کن دایپ کار برو تنهان که گهید یزنا یهمه مثل! بدونم چه_

 .یکن یزندگ توش یتونینم

 .رِیسم یخونه یتو سند ٰ  یحت مدارکم ندارم، دارو ی همه_

 :دیکش یپوف

 .کنمیم کمکت امیم باهات منم.یدار برشون یبر دیبا ستین یاچاره_
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 .برم ترسمیم_

 !ستین یاچاره گمیم_

 :گفت او و دادم تکان یسر ناچار به

 !میبد هدر و وقت دینبا ،شوآماده پس_

 .میرفت نیپائ طبقه به باش آماده و دمیپوش را میهالباس.بودم دهیرس کجا به کجا از.برداشت تپش حرفش نیا از قلبم

 :گفت عیسر نساء که بروم رونیب در از خواستم

 .میریم نیماش با کجا؟_

 :گفت و رفت رنگش دیسف یایپرش طرف به نساء.دیپرس باال چپم سمت یابرو

 .گهید ایب_

 ! دهیخر شیبرا مهرداد زدمیم حدس.شدم مات

 نیماش و داشت لوکس خانه کی و بود زده مه به یپز و دک! نبوده بد هم آنچنان شیبرا هم مهرداد از ییجدا انگار

 !نبود تلخ کامش به هم ها آنقدر روزگار.بود شیپا ریز هم صفرش

 نگاهش یچشمریز و دادم قورت را دهانم آب.راند ریسم یخانه طرف به و کرد روشن را نیماش.شدم نیماش سوار

 .کردم

 !نه ای بزنم را حرفم نکهیا از بودم دل دو

 :گفتم یعاد لحن با و اوردمین طاقت آخر دست

 ...یدیرس یداشت که ییها یآرزو تمام به.هانشده بد برات هم یلیخ مهرداد از ییجدا گمیم_

 .نداد را جوابم و کرد سکوت

 جاتیبدل از پر دستانش قبال.چرخاند را فرمان و زد چشمانش به را مارکش یآفتاب نکیع.بود اخم العملش عکس تنها

 .زدیم را چشمم برقشان، که ییها طال از بود پر حاال و بود

 چشمم نداشتم دوست.دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم.بود کرده پُر را نیماش یفضا متشیق گران عطر یبو

 .بخورد امافهیق و ختیر به

 و گم را نحسش یهیسا و شدیم تمام یک کابوس نیا ایخدا.بودم باخته را زمیچ همه شبه کی و بودم شده پژمرده

 کرد؟یم گور
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 ...بود شده پارک یرنگ زرد یتاکس خانه در یجلو....دمیرس باالخره

 :گفت ءنسا

 .گهید برو ،یهست یچ معطل_

 :دادم جواب و آوردم نیپائ را میصدا خواسته نا

 .لحظه هی کن صبر_

 و کاسه دستش یتو که خانم عمه بندش پشت و آمد رونیب دست به چمدان الیژ و شد باز اطیح در بعد هیثان چند

 .بود قران

 شده یرعلیام و من عشق یقربان همه ییگو.سوخت شیبرا دلم بار نیاول یبرا.گرفت بغل را خانم عمه هیگر با الیژ

 .شد خانه وارد بعد، قهیدق چند و ختیر آب سرش پشت و کرد بدرقه را الیژ خانم عمه.بودند

 خانه وارد هم بعد و اطیح وارد اطیاحت با.شدم ادهیپ نیماش از سست یپاها و دست با کردن معطل یکم از بعد

 .شدم

 شود داریب مبادا که شد چندان دو استرسم بود دهیخواب کاناپه یرو که نیرحسیام دنید با.دیلرزیم استرس از میپاها

 .نداشتم سر درد یحوصله.بروم لو و

 ...خاطرات هجوم هم باز و شدم خوابمان اتاق وارد هیطمان با

 .بودم کرده جمع را امافهیق انزجار با من و بود میموها کردن نوازش مشغول ریسم و بودم دهیکش دراز تخت یرو من

 :گفت ینگران با و انداخت میهاشانه سر یرو ییپتو ریسم...بودم ستادهیا پنجره یجلو

 !یخوریم سرما سرده هوا_

 امشانه دور را دستانش نیتحس از زیلبر یچشمان با ریسم.کردمیم شیآرا و بودم نشسته نهیآئ مقابل یصندل یرو

 :گفت یحرارت پر لحن با و کرد حلقه

 منه؟ مال ییبایز همه نیا_

 خون به شروع مغزم یتو خاطرات .نخورد بدنم به دستش تا شدم بلند میجا از یابهانه به من و کرد نوازش را میموها

 هزار به و دمیکش رونیب قابش از را عکس و رفتم طرفش به تیعصبان با.خورد مانیعروس عکس به نگاهم.کردند یزیر

 .کردم لشیتبد یمساو تکه

 ...برداشتم را چمدان
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 و خواهش و کتک با ریسم هربار...بروم که کردم آماده چمدان بار هزار.بودم کرده کارها نیا از ادیز اتاق نیا یتو

 !بمانم که کرد مجبورم التماس

 .کردم جمع را میهاطال همه از اول.دمیکش یقیعم نفس

 :گفتیم و دیخریم طال میبرا مواقع شتریب ریسم ازدواجمان مدت یتو

 !باشه داشته کم هیبق از یزیچ یحاج عروس دینبا_

 تا.دادم جا فمیک یتو را شدیم من به مربوط که یمدارک هر و خانه سند شناسنامه،. برداشتم هم را شانیها فاکتور

 .کردم پُر داخلش را میها لباس داشت جا چمدان دو که ییجا

 حرکت هاپله طرف به و دوختم نیزم کف به را چشمانم. شدم خارج اتاق از و برداشتم را ها چمدان زور هزار با

 .شود تازه دلم داغ و بخورد یرعلیام اتاق به نگاهم خواستمینم.کردم

 :دیپرس.بدهم جا نشیماش عقب صندوق را لمیوسا تا و کرد کمک نساء

 ومد؟ین شیپ که یمشکل_

 :گفتم یاخفه یصدا با و دادم قورت زور با را بغضم

 .نه_

 .ها یسمار نیا به خونه لیوسا فروختن مونهیم. بره فروش به تا بنگاه به میسپریم رو خونه! خوبه_

 :گذاشت امشانه یرو را دستش و دیکش یآه.دادم تکان حالیب را سرم

 خونه پول نصف...میکنیم جور کار واست...یمونیم من شیپ بره فروش به خونه که یزمان تا.نخور و یچیه یغصه_

 بهتر؟ نیا از یچ! یخوریم سودشو بانک یدیم شواهیبق یکنیم رهن جا هی رو

 :زدم لب بغض با و آهسته

 ...یرعلیام_

 :گفت نفرت و حرص با

 !جانا_

 :گفتم رمقیب

 .ندارم توانشو.تونمینم من ؟یبفروش و لمیوسا و بنگاه به یبسپر رو خونه کنم خواهش ازت شهیم_

 .من به بسپر زویچ همه نباش نگران آره_
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 .زدم یکمرنگ لبخند

 ...من و بنگاه رفت او...میکرد جدا را راهمان نساء با

 .است قبرستان یگوشه مادرم بود رفته ادمی که بود وقت یلیخ.زهرا بهشت طرف رفتم من

 !شد گرد چشمانم دمیرس قبرش به یوقت.بودم آمده خودم به تازه انگار

 نکهیا از قبل یکی انگار.برد ماتم تازه و تر یها گل دنید با.دمیکش سشیخ قبر یرو را دستم و شدم خم تعجب با

 .نبود چکسیه اما انداختم اطراف و دور به ینگاه.بوده نجایا میایب

 چندان دو تعجبم! مینداشت را چکسیه که ما بود؟ آورده گل و بود ختهیر آب من کسیب مادر قبر یرو یکس چه

 بود؟ آمده یکس چه یعنی...بود شده

 زمزمه.زدم یتلخ لبخند و دمیکش قبرش سنگ یرو آرام را دستم.زدم زل قبرش به الیخ و فکر همه نیا از خسته

 :کردم

 ؟یرعلیام نه و بود یریسم نه گهید شدم؟ینم دهیکش فالکت نیا به من یکردینم قمار اگه یدونستیم_

 :دمیکش یآه

 یسگدون اون تو موندمیم فوقش.زندان یرفتیم فوقش.بشم ریسم زن کردمینم قبول کاش کنمیم فکر وقتا یگاه_

 .شدمیم محمد زن و

 است؟ کابوس اتفاقات نیا تمام نمیبب و شوم داریب خواب از روز کی شدیم یعنی.خرابم روز و حال به ختمیر اشک

 !بود ممکن محال

*** 

 

 "بعد ماه چند"

 :گفت و شد نگران اشافهیق دنمید با.رفتم ینجف خانم اتاق طرف به و برداشتم زیم یرو از هارا پوشه عجله با

 شده؟یچ باز_

 :دادم جواب و انداختم باال یاشانه

 !کن لشیتکم ناقصه گفت_

 :گفت غصه با و شد درهم اشافهیق



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

911 
 

 داره؟ ینقص چه مگه.رهیگیم سخت انقدر چرا خدا یا_

 یتو و برداشتم را ها پرونده تمام عیسر.رفتم زمیم طرف به و شدم خارج اتاقش از.انداختم باال یاشانه دوباره

 .نداشتم را بداخالقم سیرئ یها غر_غر یصدا حوصله.دادم جا هاقفسه

 .کند خطاب نزاکتیب و شلخته مرا قبل یهادفعه مانند خواستمینم

 .بود شرکت حسابدار.خوردم حسرت اریاخت یب.شد وارد اش شده عمل تازه دماغ با یاحمد خانم شد باز در

 سوق ها برگه یرو را چشمانم.کردمیم تحمل را گنده شکم سیرئ یها غر_غر دیبا که بودم ساده یمنش کی من اما

 :خورد گوشم به نشیدلنش یصدا.دادم

 نهار؟ یرینم یریکب_

 !بخورم نهار دیبا بود شده فراموشم پاک که بود ختهیر سرم کار آنقدر

 :گفتم آهسته و دادم تکان یسر

 ...چرا_

 همه از تر دور.شوم یمیصم یکس با نداشتم دوست ادیز.رفتم خانه آبدار طرف به و انداختم فمیک یتو را امیگوش

 .شدم خوردن نهار مشغول و نشستم

 یبرا خوب، پیت و شیآرا گفتیم.کنند استخدامم تا میایب کیپ و کیش کرد مجبورم نساء.افتادم روز نیاول ادی

 !زندیم را اول حرف کردنت استخدام

 طرف به تعجب با و شد گرد چشمانم زمیم یرو یبایز گل دسته دنید با.برگشتم اتاق به دوباره خوردم که را نهارم

 :دمیپرس، بود دنیکش یطِ مشغول که برگشتم یصادق خانم

 سه؟یرئ یآقا یبرا گل دسته نیا_

 :گفت و انداخت میسرتاپا به ینگاه

 .شماست یبرا! نه_

 من؟ یبرا.شد گرد چشمانم

 :بود نوشته.کردم بازش.کندم را گل یرو کارت عیسر.بود شده یاشتباه البد.کردم ینگاه گل دسته به دوباره

 !یدانیم که دانمیم جانا، توئم مارهیب _
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 را گل نیا که بود که بود؟ که! بود افتاده شمار به میهانفس.رفتم عقب به یقدم ناخودگاه و افتاد دستم از پاکت

 بود؟ فرستاده

 .انداختم زباله سطل یتو و برداشتم را گل ارادهیب.بدجور هم آن بودم دهیترس

 :کردم زمزمه لب ریز

 !دیجد دردسر هی بازم.کن رحم خودت ایخدا_

 پس یتو کوچک، یخانه کی.رساندم خانه به را خودم اتوبوس با و نکردم درنگ شد تمام امیکار ساعت که یزمان

 .بزرگ شهر نیا یها کوچه

 !نبود امن شیجا اصالً.کردم قفله شش را در.شدم خانه وارد سرعت با

 .دمیکش باال را آب شهیش و دمیکش یپوف یعصب.خوردمیم مرغ تخم دیبا امشب.رفتم آشپزخانه به و زدم را ریغامگیپ

 .دیکن مراجعه اتونمعده نهیمعا یبرا تر عیسر هرچه لطفا.رمیگیم تماس یبهزاد دکتر مطب از یریکب خانم سالم_

 قتیحق دنیشن از.گرفت فرا را وجودم همه ترس.دنیلرز به کرد شروع امزده خی بدنم.کردم جدا لبم از را شهیش

 .داشتم هراس

 .گرفتم را لیوک ی شماره و برداشتم را تلفن.گذاشتم زیم یرو را آب یشهیش

 .دیبفرمائ_

 :دادم قورت را دهانم آب

 .هستم یریکب.دیهست خوب_

 !شدمیم یرعلیام حال یایجو و زدمیم زنگ هرشب که یمن نشناسد؟ مرا شدیم مگر

 .خانم مچکر_

 :دمیپرس قراریب

 خوبه؟ خبر چه یرعلیام از_

 :دییبگو گذشته یها شب مانند بودم منتظر

 !ستین ینگران چیه یجا ،خوبه بخدا_

 :گفت شیجا به اما
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 ممکنه...یانفراد فرستاندش فعال.زده مرگ حد تا و طرف و شده ریدرگ هایزندان نیا از یکی با امروز راستش_

 .کنند آزادش تر رید و بشه پروندش مهیضم

 :دمیپرس بغض با.دیکوبیم رحمانهیب که گذاشتم قلبم یرو را دستم.خوردم سُر نیزم یرو حالیب

  نشده؟ شیزیچ که خودش_

 :گفتم ترآهسته و

 ؟یرعلیام یکنیم نکارویا چرا آخه_

 ...خوشبختانه نه_

 امنهیس به را عکسش هاشب تمام مانند.برداشتم را عکسش فمیک یتو از و کردم یخداحافظ لیوک با

 .بود دهیبر را امانم یتنگ دل و کردندیم درد میهانفس.چسباندم

 !بود نساء.خورد زنگ امیگوش که میکارها مشغول و بودم شرکت یتو

 دهیرس انمیپا انگار.بودم کرده فکر یخودکش به بارها.نبودم زنده االن تا دیشا کردینم جور و جمع مرا و نبود او اگر

 .ستین میبرا مرگ از رتکم هم یزندگ نیا که هرچند.بود

 :دادم جواب.نساء برابر در داشتم وجدان عذاب هم هنوز

 نساء؟ جانم_

 :انداخت نیطن گوشم یتو بغضش از پر یصدا

 .جانا_

 :گفتم ینگران با

 ؟شدهیچ نساء؟ یخوب_

 :دینال آهسته

 !برگشتن مهسا و مهرداد_

 :داد ادامه.شد بلند نهادم از آه

 ریزنج نیزم به پاهام احمقا مثل.میدید همو یاتفاق.داره مهسارو که خوشحاله یلیخ معلومه.زدیم برق چشماش_

 ...بودم شده الل...بود شده

 :گفت هیگر با
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 و زد پس منو اونم! که یدید اما.شد داشیپ مهرداد سر آخر.خواستینم منو چکسیه جانا؟ کمم انقدر من یعنی_

 .کنه تحملم تونست هفته کی فقط.رفت و رفت

 :گفتم یاانهیدلجو لحن با

 .شیشناخت که بهتر همون.نداره رو تو اقتیل اون.زمیعز نباش ناراحت_

 :گفت یتلخ پوزخند با بعد هیثان چند.شد قطع اشهیگر

 .متنفرم همتون از نه؟ یکنیم ساکت و وجدانت حرفا نیهم با! ور و شر همش_

 .دیچیپ گوشم یتو شه،یش یرو ناخن مانند آزاد بوق یصدا و شد قطع تلفن

 .ستادیا مقابلم و آمد رونیب بداخالقم سیرئ همان ،یعیسم یآقا و شد باز در که دمیکوب زیم یرو را امیگوش

 :گفت و کرد نگاهم اخم با.برخاستم جا از احترامش به

 د؟یکن یدگیرس کارا به هم یکم هی تلفن با زدن حرف یجا به ستین بهتر! محترم خانم_

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ...من اما یعیسم یآقا دیببخش_

 :گفت و دیپر حرفم وسط یبلند یصدا با

 مفهومه؟.دیکنیم کار فقط کار محل ؟یچ اما...اما_

 :گفتم یاخفه یصدا با و انداختم نیپائ را سرم

 .خوامیم معذرت بله،_

 :گفت زیآم ریتحق و زد یپوزخند

 .خوامیم معذرت خوام.یم معذرت_

 .کنم یریجلوگ میهااشک ختنیر فرو از تا و فشردم دستم یتو را خودکار.نشستم امیصندل یرو.رفتم اتاقش یسو به

 .برگشتم کارم محل به کرد ریگ میگلو یتو و شد سنگ که نهار خوردن از بعد

 .شد سست میپاها و دست زم،یم یرو یقبل همان شکل درست یگرید گل دسته دنید با

 :بود نوشته.برداشتم را کارت لرزان یها دست با و شدند کند میهانفس
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 جا شدنم فارغ و تو از زیچ سه نیا یپرخاشگر عادت و من چنگ تو، عطر.مانده جا تنم یرو اتشده لعنت تن یبو_

 .مانده

 مچاله خودم یتو قبل از شتریب هربار و خواندم را شعر باره سه و دوباره بود؟ که نیا من یخدا.رفت یاهیس چشمانم

 !است شده درست زیچ همه داشتم دیام یالک چه من و.ترس از شدم

 .من چارهیب

*** 

 دنید با.برگشتم ترسان و زدهشوک.شد در شدن بسته مانع و گرفت قرار در انیم ییپا که ببندم را خانه در خواستم

 .رفت باال قلبم ضربان بود، یشرفیب و زیه یمرد که ساختمان ریمد

 :گفتم طلبکار و کردم یاخم.گذراند ترسناکش نگاه آن با را میسرتاپا و زد یلبخند

 امرتون؟_

 :گفت و زد یبرق چشمانش

 .زیعز خانم خدمتتون داشتم یعرض اَمر؟_

 :دمیکش یقیعم نفس

 .دیبفرمائ_

 .اومدم هیهمسا تیشکا بخاطر.ندارم مزاحمت قصد_

 ها؟ هیهمسا تیشکا.شد جمع صورتم

 :گفت تمام ییپرو با

 و دروازه در گفتن میقد از حال هر به.برامون ارنیب در حرف خوامینم.میبزن حرف خونتون امیب ستین یمشکل اگر_

 ...نه و مردم دهن در اما بست شهیم

 :نزند مفت حرف ادیز تا بدهم جر را دهانش دستانم با شدیم کاش

 .دیبزن و حرفتون خوبه جا نیهم_

 :گفت و انداخت باال یاشانه الیخیب

 !باشه ساختمون تو تنها زن هی خوانینم.اندیشاک شما از هاهیهمسا_

 :داد ادامه و زد یثیخب لبخند.شد مور_مور زد که یحرف از بدنم
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 ترسندیم.کنهیم کاریچ ستین معلوم گنیم.زنندیم ناجور یحرفا شما یدرباره اما...ببخشه منو خدا...استغفراهلل_

 .دیکن اخفال و شوهراشون

 من؟ گفت؟یم داشت چه.دیلرز بدنم

 شد بسته که در.دمیکوب محکم را در و بستم را چشمانم.بود میهانهیس یرو نگاهش و زدیم حرف داشت همچنان

 .نیزم یرو افتادم هم من

 !یافتاد یروز و حال چه به کن نگاه...جانا نیبب...زدم زار خودم حال به و نیزم یرو افتادم

 .آمد طرفم به یگل دسته با شرکت یآبدارچ یصادق خانم که بودم یمتن کردن پیتا مشغول و بودم شرکت یتو

 !یروزید گل دسته همان

 .یریکب خانم توئه یبرا_

 :گفتم و دمیپر جا از عجله با

 داد؟ بهت آورد یک_

 :داد جواب متعجب

 .ساله دوازده ی بچه پسر هی_

 بود؟ یرنگ چه لباسش_

 .کنم فکر بود یآب_

 .رفتم نیپائ طبقه به سرعت به و زدم پس و بود گرفته میجلو که یگل دسته

 .کردم نگاه اطراف و دور به و چرخاندم را سرم زدمیم نفس_نفس که یحال در

 به یمحکم یتنه و شد رد کنارم از یزن.بودم رنگ یآب لباس با بچه پسر کی دنبال یشلوغ نیا به ابانیخ نیا یتو

 ...رفتم عقب به یقدم خوران تلو_تلو.زد من

 .دادندیم صدا ترق_ترق و خوردندیم بهم میهادندان سرما از

 :گفتم تیعصبان با و شد قطع نفسم

 ه؟یک یلعنت نیا ؟یعنی هیک_

 .برگشتم زده وحشت و گرفت رعشه بدنم.نشست امشانه یرو یدست

 ؟یمن دنبال_
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 ...نگاه همان...صدا همان

 .شدم زده رتیح و شد یمتالش مغزم دنشید با

 .بود رفته ادمی از دنیکش نفس.بودم داده دست از را امحنجره بزنم، حرف توانستمینم اما خوردیم تکان میهالب

 .قیعم نفس...دم...باز...دم...دم باز...دم

 ست؟کننده کر قلبم یصدا چرا

 :گفتم یلرزان یصدان با.کردیم نگاه بدنم لرزش به کجش لبخند آن با و زد پلک

 .ریسم_

 :دیخند آرام

 .یشد ریغافلگ که دیببخش! کنهیم شکت انقدر دنمید دونستمینم...خوشگلم زن_

 و نگاه آن با هم آن.کنم هضم مقابلم را بودنش توانستمینم.بودم شده شیک بودم، مات.انداخت اندامم به لرزه نگاهش

 .ندادم نشان یالعمل عکس چیه که بودم شده مسخ آنقدر.گذاشت امگونه یرو آرام را دستش کف.لبخند آن

 نجوا کردیم خیس تنم به را مو که یلحن با گوشم مقابل درست و آورد جلو را سرش یاندک و کرد تنگ را چشمانش

 :کرد

 خودت بکشم، دست ازت تونمیم یچطور! بلندت یموها...نازت یصدا...تنت یبو یبرا.بود شده تنگ برات دلم_

 بگو؟

 بخورم؟ تکان مقابلش توانستمینم چرا.ماندم مبهوت

 :گذاشت میبازو یرو را دستش

 !بگو و کن اعتراف االی ،یشد تنگم دل توئم دونمیم ؟یچ تو دل_

 ...دمیلرز

 !جهنمه برام ایدن تو بدون ریسم بگو! یریمیم برام که بگو_

 :برد باال ابانیخ یاهویه انیم را شیصدا و زد چنگ را امبازو

 ...ریسم دارم دوستت...دارم دوستت...دارم دوستت...دارم دوستت بگو_

 :دیخند یبلند یصدا با که و دمیکش عقب را خودم ترس با

 ! یعوض ستمین وونهید من ؟یکنیم نگام ینطوریا چرا ؟جانا هیچ_
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 :کرد زمزمه خودش با آرام و گرفت خود به تعجب رنگ نگاهش

 نه؟ مگه...عاشقم فقط که، ستمین وونهید من...یلجن تو نه...نه! یعوض! یعوض! یعوض_

 :گفتم هیگر با و دادم قورت را دهانم آب.دیکش یقیعم و نفس و پوشاند را صورتش دست با

 .ریسم_

 .خونه میبر دیبا نه؟ شوهرتم_

 ...شدم دور او از ترس با

 .دارم زیسوپرا واست.اتخونه یبر دیبا...جانا خونه میبر دیبا_

 لبخند.داشت یعیطب حالت حاال.آمد هم او و گذاشتم قدم عقب به زناننفس_نفس.ریسم نیا از دمیترسیم بیعج

 !نفرت و نهیک.ترساندیم یبدجور مرا که دیدرخشیم چشمانش در یزیچ و داشت لبش یگوشه هم یکج

 .دم باز دم.دم باز و دم

 خوشگلم؟ زن زم؟یعز جانا_

 !عشق از پر.بود مانیعروس اول یها روز ماننده درست شیصدا

 :دیلرز میصدا

 .برو و کن ولم تروخدا.امینم اونجا من_

 .شوهرت یخونه.زمیعز هست توئم یخونه اونجا چرا؟_

 :گفتم بغض با

 ؟یستین کنم ول بازم چرا شده؟یچ که یکن قبول یخواینم چرا! ریسم_

 :شد باز لبخند به لبش

 .دارم دوستت من_

 :زدم زار و ختمیر اشک

 سرم از دست...ندارم دوستت من...یدید مارو خودت...داداشت با...کردم انتیخ بهت من، ریسم بده گوش خوب_

 .ادیم بدم ازت.بردار

 حلقه یرعلیام یبازو دور را دستانم که یزمان درست احمق منِ.کرد نابودم که دمید چشمانش در را یزیچ! دمید

 .را ریسم چشمان اشک یحلقه دمیند بودم کرده
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 با.کندیم نگاهم مات و زندیم حلقه اشک چشمانش در که نمیبیم.سرش بر شومیم آوار و میگویم قتیحق از حاال

 :دادم ادامه درد

 .بکش منو ای کن رهام و بکش دست ازم ای_

 :کرد زمزمه دهیبر_دهیبر و آرام

 من؟ بُکشمت؟_

 :گفتم شهیهم از ترچارهیب

 .نباشم تو ریاس گهید اما رمیبم حاضرم که بفهم دِ...بکش منو یکن ولم یتونینم اگه_

 :یگرید آدم شد دوباره.کرد باز آرام و بست آرام را چشمانش

 بفهمن؟ همه تا نجایا بندازم راه قال و داد که یخواینم باشه؟ زم،یعز شو نمیماش سوار_

 :دمیکش یآه و زدم یپلک.بود شده قرمز و متورم ادیز یهیگر از چشمانم

 مهمه؟ برام یکنیم فکر_

 :دیکش و گرفت را دستم مچ خشم با.کردم اشیعصبان شد، یعصب

 !یعوض یبزن حرف شوهرت حرف رو دینبا_

 :داد هلم نشیماش طرف به

 .منتظرتند همه_

 .رفتم رونیب ذلت با چگونه که دارم ادی به را بودم خانه آن در که را یروز نیآخر

 تکرار دوباره...ریسم دوباره.جوشآب گید یتو بردم هجوم انگار زد که را در قفل.کرد نمیماش سوار زور با

 !بودن ریاس دوباره...خاطرارت

 :سرش شومیم هوار

 انتیخ بهت من احمق شده؟یچ یفهمینم ؟یندار رتیغ ؟یندار غرور.ستین تیحال نکهیا مثل تو کن بس ریسم_

 .اومده سرت به یچ نیبب و کن باز رو کورت یچشما.کردم

 :بود شده وانهید انگار.راند ممکن سرعت نیآخر با و گذاشت گاز یرو را شیپا و کرد روشن را نیماش

 تیحال عاشقتم؟ احمقا مثل هنوزم یکنیم فکر ندارم؟ رتیغ من روم؟ یتو یزنیم نارویا یدار.کثافت شو خفه_

 .هیچ من به انتیخ یسزا کنمیم
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 خورده زخم مرد کی از! دمیترس من.شد چسبناک دهانم آب و دیپر پلکم یگوشه.شدم مچاله یصندل گوشه ترس از

 .ستیچ قصدش نبود معلوم که

 .کند اش یمخف چشمانم یجلو از کردیم یسع فرمان دادن فشار محکم با اما دیلرزیم دستانش

 :زدم داد و آوردم جوش کرد پارک که نحس عمارت آن یجلو بزنم، که نداشتم یحرف

 .بشم رتیاس که ستمین احمق سابق یجانا اون گهید من.اونجا امیب یکن مجبور منو یتونینم_

 :دیکش اشچانه به یدست و کرد یاخنده تک

 .قشنگه زدنتم غر اما! یزنیم غر چقدر خوشگلم زن_

 ه؟یچ کارانیا از قصدت چته؟ تو ر؟یسم یاریم در یباز یدار_

 میریم من دست تو دست شو ادهیپ نیماش از لکسیر و آروم یلیخ حاال.باشه کنارم خوشگلم، زن خوامیم فقط من_

 .خونه

 :دمیکش غیج

 ؟یکن وونمید یخوایم_

 :گفت و کرد باز هم را من سمت در.شد ادهیپ نیماش از و زد را در قفل

 .زمیعز نیپائ ایب_

 :دمیغر حرص با

 ؟یکن کاریچ یخوایم ر؟یسم هیچ هدفت_

 :گفت تفاوتیب و حوصلهیب

 ؟یکن میعصب یخوایم! گلم یکنیم لج چقدر! آه جانا آه_

 یسو به کشان_کشان مرا و دیکوب محکم را نیماش در.شدم ادهیپ نیماش از ناچار به.دیکش محکم و گرفت را دستم

 .برد خانه در

 :گرقت امهیگر

 .ذارمینم پا اونجا من_

 :شده برابر دو دستش فشار کردم حس و شد پا به طوفان چشمانش یتو.طرفم دیچرخ.ستادیا و شد کند شیهاقدم

 صورتت؟ تو بکوبن رو قشنگت یکارا که یترسیم دمیشا نه؟ یندار و دنشونید یرو زم؟یعز چرا_
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 و دادم قورت را دهانم آب.تو داد لموه و کرد باز را اطیح در.نداشتم را دنشانید یرو یآر.نگفتم چیه و شدم خفه

 .کردم باز را مشتم

 :گفتم شمرده_شمرده

 .رمیم بازم.یکن مجبورم یتونینم_

 شد؟ خواهد چه باز ایخدا.برداشت قدم یحرف چیهیب و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 آن و خندان یچهره با دایل و شد باز در بچرخاند در قفل یتو خواست تا و آورد رونیب بشیج را دشیکل ریسم

 :گفت دستش یتو یبچه

 ....زمیعز سالم_

 :دیپرس زدهرتیح.شد خشک لبخندش و خورد را حرفش ر،یسم کنار هم آن من، دنید با اما

 خواد؟یم یچ نجایا یعوض نیا...نیا_

 :شوم خانه وارد کرد وادارم و گرفت را دستم ریسم

 !یاومد خوش خونه به زمیعز_

 :دیکش غیج دایل

 !ریسم توئم با کنه؟یم کاریچ نجایا نیا_

 :گفت و گرفت دایل از را بچه ریسم

 .زنمه_

 :کرد نگاهش زده وحشت دایل

 ؟یدارینم بر آشغال نیا سر از دست چرا ؟یگیم یدار یچ_

 داشت؟ینم بر آشغال من سر از دست چرا.بودم موافق او با بار نیاول یبرا

 !باشد نداشته او به یحس چیه که انگار.لبخند بدون.کرد نگاه دستش تو یبچه به ریسم

 .رو بچه ریبگ_

 :دیکوب کتفم به محکم و آورد هجوم طرفم به دایل

 شوهرم؟ جون از یخوایم یچ! گمشو برو_
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 طرف به و گرفت را دستم.امخورده کتک زنش از من نبود مهم شیبرا گرید انگار.گذاشت کاناپه یرو را بچه ریسم

 .برد هاپله

 دانست؟یم چه یکس بودم، مرده هم دیشا.مردمیم داشتم.اشبچه یصدا او با همزمان و شد بلند دایل یهیگر یصدا

 !نه ایخدا.افتاد کار از قلبم.ستادیا امانیقبل اتاق یجلو

 .خوشگلم زن شهیم قبل مثل یچ همه_

 :گفتم یلرزان یصدا با و داشت برم ترس

 ر؟یسم یکن کارمیچ یخوایم_

 :تو فرستادم و کرد باز را اتاق در.کرد تار و رهیت چشمانم یجلو را ایدن مرموزش لبخند

 ...یبجنگ همشون با شب دیبا چون.کن استراحت خوب_

 :دمینال و گرفت بغضم حرفش از

 .ریسم_

 .توست عاشق هنوزم او! کن فکر جانا کن فکر.دمیکش یقیعم نفس.زد یلبخند

 :گفتم یدار بغض یصدا با لب ریز

 .یدیم عذابم یدار نکن من با نکارویا زمیعز ریسم_

 .شد حبس امنهیس یتو نفس.ستادیا میروبهرو و آمد جلو.زد یبرق چشمانش

 !باشد شده خر شدینم باورم

 :گفت یآرام یصدا با.بود شده بلند میهانفس یصدا.شد خمار چشمانش و لغزاند میموها یرو شال ریز از را دستش

 ...زمیعز_

 :کرد نوازش را امگونه

 بشم؟ خر توئه خر و بشه رو و ریز دلم گفتنت زمیعز هی با که احمقم اونقدر مایقد مثل من یکنیم فکر واقعا_

 :دیخند

 !خورده سنگ به رتیت بارنیا که شرمنده_

 :ماند رهیخ مبهوتم یافهیق به لبخند با و کرد میرها
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 !جانا یکن حس کنارم خوب و یزندگ خوش طعم خوامیم...کثافت...بدم بهت که ندارم یزیچ نفرت جز_

 .رفت در طرف به آهسته یهاقدم با و زد را حرفش

 جمع خودم یتو و خوردم سر نیزم یرو.افتاده یاتفاق چه شدینم باورم.بودم شده خشک.کرد قفل و بست را در

 .هایبدبخت نیا نداشت یتمام.کردم هیگر و شدم

 

 *سمیر*
 .دیلرزیم نفرت و خشم از وجودم تمام.رفتم نیپائ طبقه به

 ! کنم اشخفه داشتم دوست

 :کردیم هیگر.آمد سمتم به دید مرا تا دایل

 ه؟یموندن نجایا یعوض نیا_

 :گفتم و زدم کنار صورتش یرو از را اششده بلوند تازه یموها از کهیت کی

 .آره_

 !نبود یآب.کردم نگاه اش یاقهوه چشمان به

 ؟یبش سوزش پا یخوایم یک تا ریسم بسه_

 :گفتم محکم و قاطع

 .ستمین عاشقش گهید_

 :زد زار

 !دروغه_

 :دادم تکان و گرفتم صورتش یجلو را جانا اتاق دیکل

 !کن یخال سرش حرصتو تمام برو! رشیبگ اد؟ینم بدت جانا از مگه_

 .کرد نگاهم متعجب و شد قطع اشهیگر

 .گرفت دستم از را دیکل او و دادم تکان یسر
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 :بود یعصب شیصدا داد، جواب نخورده بوق.گرفتم را آقاجون یشماره حال همان در و رفتم در طرف به

 پسر؟ مرگته چه خونه؟ اون تو یآورد رو جانا اون یچ یبرا گه؟یم یچ دایل نیا_

 .نمیبب و یرعلیام خوامیم! بهتر زودتر هرچه.خوامیم مالقات قرار هی.آقاجون بده گوش_

 

 *جانا*

 "دینمائ یریگ شماره بعدا لطفا ،باشدیم خاموش نظر مورد مشترک"

 !است کردن خاموش یگوش وقته چه ،نساء دکن لعنتت خدا.دمیکوب نیزم یرو را یگوش

 .ستادیا میجلو و کرد نگاهم حرص با.زد خشکم دایل دنید با.من قلب تاپ_تاپ یصدا همراهش و آمد در قفل یصدا

 :گفتم و کردم نگاهش تفاوتیب

 ؟یکن وز_وز گوشم دم یاومد بدبخت؟ شدهیچ باز_

 :شد جمع حرص از شیها لب

 نه؟ یکشینم خجالت_

 گرفته؟ مرا یجا که کردینم فکر درصدم کی ٰ  یحت زن نیا.بود گرفته امخنده

 :گفتم و نشستم تخت یرو

 .ادیم خوابم یلیخ.برو و بگو زود و حرفات_

 ؟یندار مونیا و نید تو اد؟یم چشمات اون به خواب یچطور_

 :گفتم خنده با

 یجا ینتونست هنوزم نکهیا.یسوزیم یچ از تو دونمیم اامّ! ندارم نه، شهیم حامله دار زن مرد هی از که تو شیپ_

 !داره دوست منو هنوزم آخه.یکن پر ریسم یبرا منو

 :گفت و نداختین تا و تک از را خودش

 .متنفره ازت_

 :بود شده قبل از تر بلند که دمیکش میموها به یدست و برداشتم سرم از را شالم
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 .بخوابم کمهی بذار برو حاال! جان دایل باشه_

 .کرد قفل را در و رفت.داد فشار دستش یتو را دیکل

 میجا از و دمیترس کردیم میتماشا صدایب که سرم یباال ریسم دنید با.شدم داریب خواب از که بود شده کیتار هوا

 .دادیم یبد طعم دهانم و بود دهیچسب صورتم یرو آشفته میموها.دمیپر

 ؟یشد داریب_

 :گفتم نفرت با

 !روحمه روتهبهرو ینیبیم که ینیا...خوابم نه_

 :شد بلند جا از و زد یپوزخند

 .رونیب میبر بکش وضعت و سر به یدست هی_

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ را سرم

 .بده صبر ایخدا_

 .کردم مرتب را میموها و شستم را صورتم و دست.رفتم یدستشوئ طرف به و برداشتم میرو از را لحاف

 :گفتم اخم با و آمدم رونیب

 باشم؟ رتیاس دیبا یک تا_

 :گفت خشم با

 نه؟ شدم بدهکار من نکهیا مثل.جانا کن زر_زر کم.عمرت آخر تا_

 !یاوونهید تو_

 انیم را امچانه که کردم نگاهش دهیترس.داد موله وارید سمت به و گرفت محکم بازوام که بردارم را شالم شدم خم

 :گفت و گرفت دستانش

 ...اون و تو...آشغال یکرد وونهید منو تو وونه؟ید یگیم بهم_

 و گفتیم راست.فرستادم رونیب را امشده حبس نفس ترس، با.برداشت امچانه یرو از را دستش و بست را چشمانش

 !حقش در بودم کرده بد چقدر من

 :گفتم بغض با.میشد خارج اتاق از او همراه و دمیپوش را شالم

 .بشنوم زبون زخم و جمعشون تو برم خوامینم ؟یکن مجازاتم یخوایم ینطوریا اما! کردم بد من باشه_
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 .من مثل درست! یریبم و یبکش عذاب ،یبکش درد.یریبم آروم_آروم دیبا.یریبم دینبا تو_

 :گفت آهسته و شد رهیخ چشمانم به

 عاشقته؟ زنهیم داد چشماش که یحال در یبد قرار چهیباز و یکی اومد دلت یچطور_

 چرا؟ بودم زنده من چرا.شوم خفه داشتم دوست.زد که یحرف از گرفت آتش دلم

 فقط! نفرت و حرص با دایل و نهیک با خانم عمه تأسف با آقاجون.بودند نشسته شام زیم سر همه.میشد ییرایپذ وارد

 .نبودند نیرحسیام و مهسا

 نیهم و نشست دایل کنار ریسم.نشستم زیم پشت و دمیکش یقیعم نفس.نزد یحرف یکس که بود نیا آن از تربیعج

 .بزند یپوزخند کند نگاهم دایل شد باعث

 یبرا که یحال در ریسم.آمدیم چنگال و قاشق خوردن بهم یصدا تنها و بود فرما حکم جمع یتو یبد سکوت

 :گفت آقاجون روبه خت،یریم برنج خودش

 ؟یکرد حل کارو اون_

 :گفت و کرد نگاهم چپ_چپ آقاجون

 .آره_

 :گفت پوزخند با خانم عمه که خوردم آب یقلپ

 ست؟ین شما شأن در غذاهامون کنم فکر ؟یخورینم یزیچ چرا جانا_

 .شود دعوا که بزنم یحرف و نشود زیلبر صبرم تا دمیکش یقیعم نفس.دیخند حرفش به که بود دایل تنها

 کرد؟ کوفت غذا شانینگاها ریز شدیم مگر.کردم مزه یکم را امجوجه و گرفتم رو او از نفرت با.کرد نگاهم ریسم

 مهسا به کردن نگاه یرو.انداختم نیپائ را سرم.شدند خانه وارد صدا و سر و خنده با مهرداد و مهسا و شد باز خانه در

 !نداشتم را

 :گفت خنده با مهسا

 .باشه ریبخ تونیهمگ شب_

 ...گرفت فرا را جا همه سکوت...دادم قورت را دهانم آب

 جاناست؟ نیا_

 .العملش عکس نیاول
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 کنه؟یم کاریچ نجایا_

 !سکوت و سکوت

 :دیکش داد

 !کنهیم کاریچ نجایا کثافت نیا گمیم_

 !بودم متفاوت کدامشان هر چشم یجلو

 !بدکاره...کثافت...لجن...یعوض

 :آورد هجوم طرفم به مهسا

 بکشه؟ گند به و مونیزندگ که یکرد ریاج و محمد تو میفهمینم ما که! مونهیم ابر پشت ماه کرده فکر_

 و حقارت از.کرد بلندم و دیکش و گرفت شالم از مهسا.نبود فشیحر انگار اما ردیبگ را مهسا یجلو کرد یسع مهرداد

 .ریسم طرف به درست شد کج سرم.زد صورتم به یمحکم یلیس.مردمیم داشتم یخار

 .نداشتم وجود شیبرا واقعا انگار.آمد درد به قلبم.کردیم نگاهمان داشت تفاوتیب و ٰ  یخنث یلیخ

 :دیکش غیجو او  نیزم افتادم.داد موله محکم و دیکوب امنهیس به هیگر و خشم با مهسا

 .یعوض یکهیزن_

 .برود باال طبقه به کرد مجبورش.دیترک بغضش مهسا و گرفت بغل را مهسا مهرداد

 :گفت لب ریز و رفت دنبالشان بلندش پاشنه یها کفش آن با هم دایل

 !کرده پا به یاشنگه الم چه ومدهین کهیزن نیبب_

 ...بود ماجرا اول انگار زد، غلت امگونه یرو یاشک

*** 

 

 *امیرعلی*
 .ماندم رهیخ گفتیم ذکر و خوردیم چرخ مرد دست یتو که یبحیتس به

 شد؟یچ هاییچا پهَ اصغر_
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 ...تو یپا زحمتش...غلوم داش نوکرتم_

 دست ؟یچ که یآورد در هارو مرده مادر یادا ینشست...ها یکن زیتم و سلول دیبا تو امروز یرعلیام آق یهو_

 !بجنبون

 یتو قبل یدفعه مانند تا کردم مشت محکم را دستانم.گرفتم ازشان را نگاهم نفرت با و شدم مچاله خودم یتو

 !نکوبم صورتش

 !کردیم یدلبر و رفتیم رژه زندان چرک وارید از چشمانم مقابل اهیس سوسک...وارید به دادم هیتک را سرم

 یروزها تمام مثل.کنم سر که بودم گرفته ادی من.خواهمیم چه جانیا من و ندارد صدا خدا چوب بودم دهیفهم خوب

 .کردم فکر عاقبتم به و کردم کج گردن زندان یهالهیم پشت که ییروزها تمام مثل.امیبچگ

 !جانا

 .ختیر فرو یمیقد یداریسرا ساختمان کی مانند امیلعنت دل اسمش آوردن با

 !جانا

 بود؟ کجا

 .داشتم دوست دل و جان با را ممنوعه وهیم نیا اتفاق همه نیا از بعد هنوز که بود بیعج

 یمالقات که ییها آن اسم داشتن ربونیت پشت از.ببارد اجازهیب مبادا تا دادم فشار را چشمانم محکم انگشت با

 .زدندیم صدا را داشتند

 .نداشتم امیمالقات کی ٰ  یحت ،حبس ماه چند نیا یتو! شدم خشک اسمم آوردن با

 بود؟ آماده من مالقات به که بود که

 .مالقات محل به رساندم را خودم بود که یکندن جان هر با

 به کرد شروع قلبم و شد منجمد میهارگ در خون.برداشتم عقب هی یقدم زده وحشت شهیش پشت ریسم دنید با

 .گرفتن آتش

 .بردارم قدم از قدم توانستمینم و بودم شده خشک

 ...دیباریم چشمانش از نفرت و نهیک...دیبر نفسم کردم بلند که را سرش

 کردم؟یم دیبا چه من
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 *جانا*

 ؟ییکجا ،یلعنت ییکجا

 یبرا و برداشتم قدم در طرف به یعصب بود؟ رفته کجا صبح وقت نیا ریسم.دمیکوب پنجره یشهیش به را مشتم

 .دادم تکان را اشرهیگ دست بار نیهزارم

 !بود قفل

 :دمیکش داد

 .بده جزاتو خدا_

 .دمیکوب در به محکم میپا با

و  شد سست بدنم مهسا دنید با.شد باز صدا با در.رفتم عقب به یقدم ترس با.دمیشن را در قفل دنیچرخ یصدا

 .بشوم تر بدبخت و ردیبگ مرا آهش که دمیترس.نگاهش غم دنید از شدم زده وحشت

 :گفت وار زمزمه و شد باز هم از شیهالب

 سابقت نامزد یوقت نسوخت حالم به دلت امذره هی ٰ  یحت ؟یندار قلب چرا پس یانسان اگه ؟یانسان ؟یهست یک تو_

 بود؟ حواست اصالً کرد؟یم یباز روانم و روح با داشت

 :گفت و زده یاخنده تک

 نه؟ مگه یکن تورش یچطور که بود یرعلیام و بدبختم داداش یپوال یپِ حواست تمام نبود ادمی دیببخش_

 :گفتم بغض با.بستم را چشمانم

 .مهسا_

 .ارین منو اسم و ببند دهنتو_

 انجام ادیب بر دستش از یهرکار کثافت اون.رمیبگ و محمد یجلو نتونستم.شهیم ینطوریا دونستمینم من مهسا_

 .دهیم

 کنم؟یم باور احمقانتو یحرفا نیا یکنیم فکر چرا_

 :گفتم غصه باو  کردم پاک را چشمم اشک

 .یناراحت مرگش از کرده حقت در کارارو نیبدتر نکهیا با.یناراحت یلیخ دونمیم_
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 :گفتم هیگر با من و دیپر رنگش

 !محمد! یک اونم! نمیبب چشمام یجلو و مرگش کردمینم فکر چوقتیه! شد دفعه هی بخدا.بودم اونجا منم_

 :گفت بکشد نفس که آن بدون مبهوت و مات.شد قرمز لبو مانند و رفت عقب به زده وحشت

 تو؟ یگیم یچ_

 :شد اشک از پر چشمانش و دیلرز

 تو؟ یگیم یچ_

 شیصدا ترس با و آمدم طرفش به امشده گشاد چشمان با.ه بودشد کبود رنگشو  دیکشینم نفس.زد وارید به یچنگ

 :زدم

 مهسا؟_

 :دیلرزیم دیب گرفت،مانند یدست کی را امقهی

 تو؟ یگیم یچ نمرده محمد.نگو دروغ_

 شبغض.زدم گند زیچ همه به و زدم حرف کردن فکر بدون باز که کند لعنتم خدا.نداشت خبر یزیچ چیه از انگار

 :دیکش غیج و دیترک

 !یگیم دروغ! نه مرده؟ محمد_

 :دیکوب دهانم بر محکم دستش با

 .گو دروغ_

 .دمیکش عقب را سرم

 نجا؟یا خبره چه ایخدا_

 .بود دایل

 شده؟یچ.یکنیم هیگر چرا مهسا_

 :کرد نگاهم تیعصبان با دایل

 وون؟یح یکرد کارشیچ_

 !من بودم وانیح
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 :گفت هق_هق با مهسا.گرفت بغل را مهسا عیسر دایل

 !مرده محمد گهیم.کنه ناراحتم خوادیم نه؟ زنهیم مفت حرف داداش؟زن گهیم یچ نیا_

 باخته را زیچ همه واقعا انگار.داداشزن گفتیم دایل به.نشستم تخت یرو و رفتم عقب_عقب.کرد نگاهم خشم با دایل

 .دایل به بودم

 :کند آرام را مهسا کردم یسع دایل

 !یکنیم حرومش اشکاتو یدار که نداشت ارزششو محمد اون.جون مهسا نکن هیگر.باش آروم_

 .رمیگیم را میهاگوش.کشدیم غیج مهسا

 .کنمیم هیگر من و کشدیم غیج مهسا.کندیم پرتاپ لهیوس سمتم به و دیکشیم غیج مهسا

 !شودینم تمام

 را میها گو چون.دیگویم چه فهممینم اما کندیم بارم حرف یکل دایل کجا؟ دانمینم.بردیم را مهسا مهرداد

 .دهدیم فحش البد ام،گرفته

 چه نمیبب و کنم باال را سرم ندادم زحمت ٰ  یحت.شودیم باز شدت به قفسم در که گذشته ساعت چند دانمینم

 .بزند زبان زخم تا آمده یکس

 .شدم پرت یاگوشه به که محکم قدرآن.زد امگونه به یمحکم یلیس ریسم.دمیکش غیج و شد دهیکش میموها

 . آخ جانا آخ! سوختیم قلبم.داشت درد مغزم.کردم حس امینیب یتو رو خون یسیخ و زد زنگ گوشم

 دوباره.کردم نگاه چشمانش به.کرد بلندم زور با و زد گردنم به یچنگ.نداد تیرضا یلیس همان به و نشد خنک دلش

 .تر آور درد و ترمحکم یقبل از.زد یمحکم یلیس

 .دیچک اشکم و شد مچاله دلم.کرد نفوذ استخوانم و مغز تا دردش.دمیچیپ خودم به درد از و نیزم خوردم

 .کردم نگاه چشمانش به دوباره.بود شده سرخ تیعصبان از.کرد بلندم دوباره

 :دیکش داد

 چرا؟ مرده، محمد یگفت مهسا به چرا! یعوض احمق_

 درد با و گذاشتم اشگونه یرو را آرام را دستم کف.ماندم رهیخ چشمانش به.شد نیپائ و باال تیعصبان از اشنهیس

 :گفتم

 ؟یدید باهم و یرعلیام و من یوقت یشد تیاذ یلیخ_
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 .دیپر چشمانش از برق

 .خوامیم معذرت_

 از خواستیم.کرد مشت را دستانش و دیلرز ریسم.آوردم نیپائ را ستمو من د دیکش کنار عیسر را صورتش

 :ستادمیا شیجلو که برد ورشی در طرف به.کند فرار احساساتش

 ؟یکرد باهام نکارویا چرا جانا؟...چرا...چرا یدینپرس ازم یکن میزندون نجایا نکهیا یجا به چرا_

 

 .متنفرم ازت_

 گرفتارم دوباره یترسیم! یدار دوستم هنوزم! یش متنفر ازم یکنیم یسع یدار.ریسم یستین متنفر من از تو_

 !یبش

 :دیلرز شیصدا و بست را چشمانش

 .متنفرم ازت_

 !یستین_

 :زد داد

 .متنفرم ازت_

 .برم یذاشتیم یبود متنفر من از اگه چون! یبش که ینتونست.ینشد چوقتیه_

 :شد براق چشمانم یتو.اوردمین خودم یرو به اما گرفت دردم.داد فشار محکم و گذاشت امشانه یرو را دستش

 به بودم مارستانیت تو که ییشبا و روز تموم چون ؟یکرد حقم در که ییظلما تموم وجود با ؟یینجایا چرا یدونیم_

 .کردم فکر تو

 یمحو لبخند به لبم.زدم پلک و دادم قورت را دهانم آب.سوزاند را صورتم پوست داغش نفس.دمیکش یقیعم نفس

 .کندیم فکر من به و دارد دوستم هم هنوز دانستمیم.بود اعتراف نوبت حاال.شد باز

 :کرد نوازش پشت از را میموها

 یبرا.دیبکن مرگ یآرزو گذرهیم که روز هر کنم کاریچ نکهیا! یرعلیام به هم یگاه.کردمیم فکر تو به فقط...تو به_

 حاال.دیبش له پا ریز آخرش و دیریبگ شیآت گاریس مثل ذره _ذره یچطور.دیکن التماس بهم ببرم و نفستون نکهیا

 خوشگلم؟ زن یینجایا چرا یدیفهم
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 .ماندم مات و شد خشک لبخندم.کرد رها را میموها و برداشت امشانه از را دستش

 ...افتادم نیزم به و شد بسته در

 مرگم قصد و بکند دل من از ریسم.بود نکرده را شینجایا فکر.دیچک چشمانم از یاشک و گذاشتم قلبم یرو را دستم

 !بکند را

 

 *سمیر*
 .کردم نگاه نهیآئ به و زدم نفس_نفس

 .دیکوبیم تند قلبم

 .گذاشتم نهیآئ یرو را دستم

 .بود کینزد اشانینابود

 .افتادم شیپ ساعت چند ادی

 :آورمیم ادی به را میها حرف.بغض و عقده از ر، پُیرعلیام چشم یتو چشم

 ! منه زنه هنوز.من شیپ اومده باز جانا! خوبه چقدر حالم نیبب.یرعلیام کن نگاهم خوب.ستین مهم برام یچیه گهید_

 .کنم فکر مالقات آن به خواستمینم.دادم تکان را سرم یعصب.شد سنگ از یرعلیام نگاه

 :دیرس گوش به دایل فیضع یصدا و خورد در به یاتقه

 رون؟یب یاینم ریسم_

 :کردم زمزمه و دمیکش یقیعم نفس

 بغل تو که وفتیب یروز اون ادی دیکوب تند براش قلبت و شیدید احمقا مثل که موقع هر.پسر برات مُرده جانا_

 !نره ادتی! کردیم فرض احمق تورو و گفتیم عشقش از و بود یرعلیام

 .بود ستادهیا منتظرم رنگ بنفش ساتن خواب لباس کی با دایل.آمدم رونیب یدستشوئ از و دادم قورت را دهانم آب

 ...رفتم طرفش به طاقت یب
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 *جانا*

 !نداشتم یاچاره نیا جز و بودم مجبور.رمیبگ مشتم یتو را ریسم دوباره تا دمیچیم یانقشه.کردمیم یکار دیبا

 رفته ادشی ریسم انگار.بود باز در یناباور کمال در. شود باز در که کردم تقال و رفتم در طرف به ها روزا تمام مثل

 انداختم یرعلیام اتاق در به را نگاهم و شدم خارج اتاق از متعجب.کند قفل را در بود

 توانستمینم و شدیم کنده شیجا از داشت قلبم..شدند دهیکش اتاق سمت به میپاها.شد پر و یخال اشک از چشمانم

 .بکنم شیبرا یکار

 .شدم اتاق وارد

 یهاملحفه داشتم و بودم گذاشته اتاق به پا بار نیاول یبرا که افتادم یروز ادی شد یجار که اشکم یقطره نیاول

 .کردیم نگاهم شده کج یسر با و بود ستادهیا اتاق در به هیتک او و کردمیم پهن تختش یرو را زیتم

 .نشست لرزانم و فینح یها شانه یرو یگرم دست...شد شتریب میها اشک شدت

 دهانم آب زده وحشت و سوختند چشمانم یرعلیام دنید با.برگشتم عقب به ترس با و خورد گره امنهیس یتو نفس

 .دادم قورت را

 :زدم لب...داشت غم نگاهش.بود ستادهیا میروبهرو درست..بود جاهمان کردم، باز و بستم را چشمانم

 ؟یرعلیام_

 :کرد زمزمه و کرد باز هم از را دستانش و زد یکمرنگ لبخند

 !نجایا ایب_

 :گفتم هق_هق با و دیترک بغضم.کردم پرت بغلش یتو را خودم و زدم چنگ اشقهی به

 .بود شده تنگ برات یلیخ دلم_

 .کردم نوازش را گردنش و شد باز مهین چشمانم.دیکش یقیعم نفس و میموها انیم کرد فرو را صورتش

 .دارم دوست را جهنم نیا من و دندیکشیم آتش به را تنم داغش یهانفس

 .کرد جدا خود از مرا و گرفت را صورتم طرف دو

 ...سوختندیم او تب از که یهالب...دوخت لبانم به را تابش یب نگاه

 .شد ترکینزد شیهانفس یگرم، بستم را چشمانم
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 .شد میهالب ریاس شیها لب.انداختم چنگ کمرش به

 ...شدم جزغاله...شد جدا بدنم از تنم پوست...مُرد قلبم

 .شد دهیکوب وارید به کمرم و کرد فرو میموها انیم را دستش

  یشو من گناه گر تو

 تو، ز کنمینم توبه

  و بنوشم لبت جام

 ...کنمیم گناه باز

 ...را آغوشش..کردیم طلب را او و سوختیم حرارت از وجودم بند_بند.شد جدا میهالب از شیهالب

 :زدم لب و کردم باز را سوزانم یهالب.دمیخند هیگر با

 است حرام بوسه و ینامحرم که گفتند–

 است؟ کدام عشق نیا از ترمحرم که گفت دل

 :گفت و شد داغ اشبوسه از چشمم گوشه

 دمیکش آغوش و دادم لب و دمیبوس–

 .است تمام کار و یمحرم من، نامحرم

 .دمشیند میروبهرو گرید کردم، باز را چشمانم خنده با

 .گرفت امهیگرو  شد سست میپاها و دیکش پر باره کی به لبانم از خنده

 چرا؟ یستین کنارم تیواقع تو چرا م؟ینیبب خواب تورو دیبا یک تا_

 را او یبو امینیب فقط که یعطر همان.رفت عطرش شهیش طرف به دستم.رفتم نهیآئ طرف به خسته و جان یب

 .دمیکش قیعم نفس و کردم کینزد صورتم به را شهیش.دیفهمیم

 ...بکشم نفس تا...بمانم زنده تا شود میهارگ وارد عطرش یبو خواستمیم

 .شکست و افتاد دستم از جا همان عطر شهیش و کردم هول ترس از شد باز که در

 .رفتم عقب به قدم کی دمیلرز

 :گفت زده رتیح.بود آنجا ریسم
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 ؟یزیریم اشک برادرم یبرا و یمن زن هنوز.جانا شرفت تو تف_

 .است حقم دانمیم.بندمیم چشم خورمیم که را یلیس نیاول

 .بزنم چنگ را ریسم دست شد باعث و دیبر را میپا عطر ی شهیش از یاتکه.داد هولم جلو به و دیکش را امقهی

 .کنه لعنتتون خدا_

 :دیکش داد تر بلند.کرد جدا خودش از مرا و داد هولم یگرید سمت به ریسم

 د؟یشینم نابود چرا.کنه لعنتتون خدا_

 ...یدیام نا با...حرص با...دیکش صورتش یرو را دستش

 ...ییآبرو یب از...یبدخت از...شدم جمع خودم یتو

 :بود خودش با انگار بود، فیضع شیصدا

 نبردمت؟ مسافرت ندادم؟ دستت طال دم؟ینخر لباس واست ؟یخواستیم یچ واست؟ بودم گذاشته کم یچ_

 یزیچ اما.ستین لباس و طال زیچ همه دیبگو نکهیا یبرا! انتشیخ پوشاندن یبرا نه.بزند که دارد ها حرف اممُرده دل

 .گرفتم خان خفه.نگفتم

 .در شدن دهیکوب یصدا بعد یقهیدق چند و شد قطع اشیعصب یهانفس

 مرا شدیم کاش.دنیکش یبرا نداشتم ینفس.انداختم نیپائ را سرم و کردم قفل هم یتو را انگشتانم

 ...کاش...یدیبخشیم

 .کشاند اتاقشان یپا یتا مرا ریسم یبچه یهیگر یصدا.شدم خارج اتاق از بعد روز صبح

 زبان زخم از انگار.کردیم بارم حرف تا صد وگرنه نبود آنجا مسخره یدایل آن که خداراشکر.کردم باز یآرام به را در

 .آمدیم خوششان من به زدن

 ...شد قطع اش هیگر...گذاشتم یاچانه یرو را دستم یآرام به.نشستم تختش یجلو و رفتم بچه طرف به دیترد با

 .آمدیم بدم بچه از، کردم کج را دهانم

 ...را میهوو یبچه برسد چه نداشتم دوست را خودم شکمم یتو یبچه من

 و گناهکار هرچقدر من.بود من مقابل نقطه درست.دادیم یپاک و تیمعصوم یبو.نبود بد شیبو.دمیکش یقیعم نفس

 .بود زیتم و پاک او بودم فیکث

 .دمیکش آه و گذاشتم کوچکش تخت از قسمت یرو را سرم. زدم یتلخ لبخند
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 :کردم زمزمه

 ه؟یچ اسمت_

 !بود نکرده باز زبان حاال که بچه

 :دمیپرس

 ؟یدار دوست و بابات_

 .نداد جواب

 :دمیپرس

 ؟یدار دوست و مامانت_

 .نداد جواب

 :دمیپرس

 ؟یدار دوست و من_

 .نداد جواب هم باز! یامسخره سوال چه

 .دمینکش هم نفس ٰ  یحت ترس از و چسابندم بهم رباآهن مانند را چشمانم ترس از من و شد باز خواب اتاق در

 ...من یخدا

 بر زیچ همه مار آن از.دهید هاشبچه کشتن حال در مرا گفتیم همه به دیشا.کردیم پرتم رونیب به لگد با دایل االن

 !آمدیم

 .دیکوب قلبم.نشست میموها یرو یدست که کنم باز چشم خواستم متعجب.نشد یخبر اما گذشت هیثان چند

 دم؟یدیم خواب داشتم...بزرگ یخدا! بود ریسم دستان

 :گفت وار زمزمه و کرد نوازش را میموها آرام

 !عاشقتم اما متنفرم ازت_

 باور را بودم دهیشن که را یزیچ توانستمینم.داشت دوست مرا هم هنوزم ریسم! بودم دهیشن چه شدینم باورم

 !من یبرا برنده برگ یعنی نیا.کنم
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 *فصل سیزدهم*
 ٰ  یحت.دمیدیم را او کمتر گرید ریسم نیسنگ و تلخ اعتراف آن از بعد گذرد،یم دارد چگونه عمرم نبودم متوجه

 .آمدینم جلو هم کردنم تیاذ یبرا و زدینم زبان زخم گرید

 دیع و بود شده تمام هم زمستان.من مقابل در هم آن! ببازد را خودش دوباره تا دیترسیم.بودم شده ترسش متوجه

 .بودم یزندان آنجا هنوز من و بود گذشته هم

 هم ریسم یبچه و بود درمان تحت مهرداد کمک به مهسا.میبود کرده یآشت.زدمیم حرف یتلفن نساء با یگهگاه

 کم دایل و خانم عمه هم دنیپاش زخم یرو نمک و زدن زبان زخم از.بود کردن هیگر بود بلد که یکار تنها

 .میبرا گذاشتندینم

 نجایا از مرا حتما آمدیم اگر.آمدنش دیام به شمردمیم را ها روز.کردمیم تحمل یرعلیام بخاطر را تمامشان من اما

 !من قهرمان.دادیم نجات

 و کردیم هیگر مدام.بودند ریسم یبچه کردن آرام در یسع باال آن دواشان هر خانم عمه و دایل...آمد در زنگ یصدا

 .زدیم نق

 .شد خشک در یرهیدستگ یرو جا همان دستم کردم، باز که را در.رفتم در طرف به

 .میبگو توانستمیم را نیهم تنها! بود بایز یلیخ

 .داشت چمدان.کرد دنبال را دستانش چشمانم.دادم قورت را دهانم آب

 بود؟ که یعنی

 :گفت و زد کنار را رنگش ییحنا یموها ناز با و نشست اشیگوشت و لوند یها لب یرو یلبخند

 .زمیعز سالم_

 :دمیپرس جیگ.شدینم پاک لبانش از یالحظه لبخند گذاشت؛ نیزم یرو را چمدانش

 شما؟ دیببخش_

 خوش یباران نیآست به یدست.بود افتاده بند زبانم که بود باشکوه و بایز قدرآن.افتاد چال اشگونه و دیخند آرام

 :دیپرس و دیکش رنگش یآب دوخت

 درسته؟ یباش ریسم زن دیبا تو_

 :دادم جواب اما نبودم ریسم زن من
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 !بله_

 :گفت و گرفت خود به یشتریب عمق لبخندش

 ...ریسم ییدا دختر حنام هم من خوشبختم،_

 شد؟یم محسوب هم یرعلیام یخاله دختر بود؟ ریسم یخاله دختر

 :گفت دید متعجب که مرا

 ! هایستین یخوب زبانیم اصال ؟یدار نگه در یجلو پا لنگه هی و من صبح تا یخوایم_

 یرو.کردم دعوتش ییرایپذ به ناچار به و دادم قورت را دهانم آب بود؟ یرعلیام ییدا دختر ییبایز همه آن با

 بود، اطراف به نگاهش که یحال در.انداخت گرشید یپا یرو را بشیترک خوش یپا و نشست رنگ یاقهوه یهامبل

 :دیرسپ

 ست؟ین خونه تو یکس_

 :گفت یناراحت لحن با.انداختم باال یاشانه حالیب

 !ستین خودش حاال و کنهیم دعوت و من خودش ریسم که، واقعا_

 :گفتم جیگ و سرگردان

 کرده؟ دعوتت ریسم_

 :گفت بود، اریخ کندن پوست مشغول که یحال در.برداشت یخوروهیم ظرف از یاریتعارف،خیب

 .بشه آزاد زندان از و کنم درست و یرعلیام یکارا شده یهرطور و امیب تا خواست ازم! لمیوک من آخه.آره_

 هم به میهادندان و دیلرزیم میپا و دست.ماندم رهیخ خوردیم اریخ الیخیب که او به شده خشک و زدم خی ناگهان

 یغلط چه خواستیم شود؟ آزاد زودتر یرعلیام خواستیم ریسم.خوردم یسخ تکان و زدم مبل به یچنگ.خوردیم

 بود؟ چه قصدش قا؟یدق کند

 :دیرس گوش به حنا ناراحت یصدا

! دهیم دستش کار اعصابش نیا دونستمیم آخرشم افتاده؛ زندان به یرعلیام دمیفهم یوقت شدم ناراحت یلیخ_

 کاریچ بفهمه اگه نظرت به برادرشه؟ شوهرش قاتل دونهیم مهسا...یراست کشت، و یکی زد.شدیچ که یدید

 !ادیم بار به فاجعه من یخدا یوا کنه؟یم

 :گفتم یاگرفته یصدا با و شد جمع چشمانم یتو اشک
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 .ادیم هم ریسم ،دیکن ییرایپذ خودتون از شما.باال برم دیبا دارم کار من دیببخش_

 :زد صدا را نامم که هاپله طرف به دمیچرخ

 جانا؟_

 :گفتم و برگشتم طرفش به.باشم خونسرد کردم یسع! کردم یاقروچه دندان و شدند مشت دستانم

 بله؟_

 :گفت دلسوزانه و گرفت خود به ترحم رنگ نگاهش

 ریسم بودم تو یجا اگر من ،یالیخیب یلیخ ؟یشینم تیاذ ینطوریا ؟یکنیم سر خونه هی تو هوو با چطور زمیعز_

 تو یخوایم کمک اگه! بده طالق و زنش بشه مجبور تا شستمیم پاش ریز اونقدر و دادمیم یحساب یمال گوش هی و

 !کنمینم غیدر.هستم من نهیزم نیا

 که یدانستیم اگر بودم؟ کرده انتیخ ریسم به من یدانستیم.میگوینم چیه و رندیگیم آتش شیهاحرف از دلم

 !یکن کمکم یخواستینم نگونهیا

 .آمده ریسم که دانستمیم دمیشن را در خوردن همبه یصدا.رفتم باال یطبقه به و زدم یلبخند ظاهر حفظ یبرا

 :دمینال یلرزان یصدا با و ختمیر یاشک قطره.زدم زانو تختش یجلو و رفتم بچه اتاق به اریاختیب

 .پنج و ستیب ساعت ماه نیهم و دوم و یس شهیم درست زیچ همه باالخره_

 !زندیم سر نجایابه که دانستمیم.ماندم ریسم منتظر و زدم پس را اشکم

 به ریسم و شد باز در قهیدق همان که و شدم بلند میجا از درمانده و یعصب.نشد آمدنش از یخبر و گذشت ساعت دو

 :گفت خشن و خشک یلحن با.دیآ نظر به خونسرد کرد یسع اما خورد جا دنمید با.آمد اتاق

 .نمیبب رو نحست یافهیق خوامینم رونیب برو گمشو ؟یچرخیم من پسر اطراف و دور همش که یاخویم یچ_

 !بود امنقشه یاجرا نوبت.صامتم و ساکت همچنان اما رودیم فرو قلبم به میمستق شیهاحرف شین

 :گفتم یساختگ تیمظلوم با و کردم لرزان را ام چانه

 بود؟ یک کنم انتیخ بهت کرد خطور فلجم ذهن به که یبار نیاول یدونیم_

 :دیکش ادیفر و شد یطوفان چشمانش

 !کن گم رو گورت_

 :دادم ادامه من و
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 !زنمه دایل یگفت جمع یجلو وقاحت کمال با و خونه نیا تو یآورد و یگرفت رو دایل دست که یرو همون درست_

 :گفتم هیگر با و ستادمیا اشنهیس به نهیس و آمدم جلو به یقدم

 !یکرد خار و من یچطور یدینفهم و زنمه یگفت_

 :زدم هق و کردم حلقه اششانه دور را دستانم

 !تونست اون یوقت نتونم من چرا گفتم خودم با_

 آب.میهالب به رهیخ و بود پوچ_پوچ چشمانش.شدم رهیخ چشمانش به و آوردم باال را سرم و دادم جرأت خودم به

 .زدم زل شیهالب به و کردم خمار را چشمانم! نداشتم نیا جز یاچاره! دادم قورت را دهانم

 ریسم.شد قطع میهانفس درد از و کردم حس را یبد سوزش ناگهان که شدیم کمتر و کمتر داشت امانفاصله

 .کرد پرتم عقب به ممکن شکل نیبدتر با و چاندیپ دستش دور را میموها

 :دیکش ادیفر و زد میپاها ساق به یارحمانهیب لگد بجنبم خودم به و میایب تا

 خورم؟یم رو گولت سابق مثل هم هنوز یکرد فکر نکنه ،احمق شرفیب_

 تمام یسنگ دل با ریسم.نشود بلند غمیج یصدا تا دمیکش صورتم به یچنگ.شد جمع چشمانم یتو اشک ادیز درد از

 .زد امگونه به یمحکم یلیس و شد گم ادشیفر همراه سوزم جگر هق_هق یصدا.کرد بلندم زور با و گرفت امشانه از

 :گفتم التماس و هیگر با.کرد بلندم دوباره و زد گردنم به یچنگ.زدم صدا را نامش درد با و شد کج شدت به سرم

 .کن ولم نتید ترو کردم غلط ریسم_

 :زد داد.شد تار و رهیت چشمانم مقابل ایدن و رفت جیگ سرم.دیکوب دهانم به مشت با

 ؟یحروم ناکِس یشناسیم نید تو_

 یلیتر کی ییگو.بکشم نفس توانستمینم درد از.افتادم نیزم به اتاق، داخل به حنا یبارهکی هجوم و در شدن باز با

 .شدیم جدا بدنم از داشت تنم گوشت و زدندیم ناله میهاناستخوا.بود شده رد میرو از چرخ جدهیه

 :گفت نیخشمگ حنا.دیکشیم ادیفر ریسم و کردیم هیگر ریسم یبچه

 کتک؟ باد به یگرفت و معصوم طفل نیا که یآورد ریگ فیضع احمق؟ یکنیم یغلط چه یدار معلومه_

 :دمیشن را ریسم پوزخند یصدا

 !معصوم طفل_

 !دمینفهم یزیچ چیه گرید و خورد قُل چشمانم گوشه از یاشک و شدن بسته یبرا رفت چشمانم
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 !ریسم هم کنارش و دمید میروبهرو را حنا تعجب کمال در و گشودم چشم صورتم یرو یدستان نوازش با

 :گفت یمهربان با حنا

 زم؟یعز یخوب_

 :گفت ریسم.دادم سرتکان آرام.شد جمع چشمانم یتو اشک و گرفت جان چشمانم یجلو زدنم کتک یهاصحنه

 !سوخت برات دلم چقدر که آخ.ارهیب در یباز مظلوم خوادیم نکن نگاه و شینطوریا_

 :گفت یعصب حنا

 !کبوده تنش تمام حالشو؟ ینیبینم حرفاست؟ نیا گفتن وقت االن_

 آشپزخونه یایم یشیم گم! لیتعط دنیخواب و خوردن بعد به نیا از گهید.خانم جانا شهینم میحال هاحرف نیا من_

 .یپزیم شام امشب واسه و

 گرید ریسم نیا! خانم جانا یدید.دمیکش آه و بستم درد با را چشمانم.رفت رونیب ریسم، کند اعتراض خواست تا حنا

 !یکشت را او تو! ستین تو یمرده کشته و عاشق ریسم آن

 :گفت ترحم با حنا

 .فهممینم رفتاراشو لیدل اصالً داره، دوستت یلیخ بودم دهیشن که من کنه؟یم ینطوریا چرا ریسم_

 :گفت زیآم اعتراض و نگذاشت حنا که شوم زیخ مین خواستم! بود انتیخ من گناه

 .بابا هیخال تو تبل ریسم! گفت یزیچ هی اون رو ریسم کن ول ؟!رو حالت ینیبینم کجا؟_

 شدیم مگر اما.بخشد امیالت اششده یزخم غرور بلکه تا کنم اطاعت و دهم گوش دیگویم ریسم هرچه خواستمیم

 شد؟یم مگر بخوابد؟ اشمردانه رتیغ رگ و شود جمع اششکسته غرور دهید انتیخ که یمرد

 اما.دیلنگیم میپا و کردیم درد تنم تمام.رفتم آشپزخانه به حنا یهااعتراض به توجهیب.بودم الیخ خوش چه من و

 .کردم پا و دست یسبز قرمه یبدبخت هزار با.نبود یاچاره

 ...دیلرز آمدنش از وجودم.آمدم آشپزخانه به ریسم که بودم اریخ و ماست کردن درست مشغول

 نیخشمگ ییصدا با او و بستم درد با را چشمانم.زد مگونه به یمحکم یلیس.ستادیا میروبهرو و دیکش یقیعم نفس

 :گفت

 !شرف یب ،یکرد درست و یرعلیام یعالقه مورد یغذا نکهیا بخاطره زدم و یلیس نیا_
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 شدم اریخ کردن خوردن مشغول اشک و درد با.نشست یخور غذا زیم یرو و زد کنارم ریسم و دادم قورت را بغضم

 :گفت پوزخند با که

 !یزد هم به و حالم زینر اشک انقدر_

 .نمودم اضافه ماست به را دیشو و کردم پاک را میهااشک لرزان ییها دست با

 دیبا! ستین یا چاره اما کنه،یم خیس تنم به مو یکنیم درست غذارو فتیکث یدستا اون با یدار تو نکهیا فکر_

 .یبدون رو تیواقع گاهیجا تا یکن کار نجایا کلفت مثل

 ظرف زدن کف به شروع و کردم کایر به آغشته را اسکاج م؟یبگو که داشتم چه اصال.گرفت را میرو و ندادم را جوابش

 :آمد گوشم کینزد درست شیصدا.کردم ها

 .دارم کار باهات چون یشوریم و نجست بدن یحساب و درست و حموم یریم امشب_

 !نه ایخدا نه ایخدا.شد رها نکیس یتو یبد یصدا با و شد رها دستم از بشقاب

 یقیعم لبخند امیزخم صورت دنید با و آمد آشپزخانه به هم دایل.نشست زیم پشت دوباره و کرد یحیکر یخنده

 .زد

 آنقدر که یریسم! دمیلرزیم خود به مدت تمام من و کردند کوفت را غذا و شدند جمع زیم دور همه کم_کم

 آورد؟ سرم بر ییبال چه است قرار بود شده رحمیب

 ریسم شیپ ها دیکل تمام اما! کنم قفل را اتاق در شدیم کاش.دمیلرزیم خود به ترس از.بستم را در و شدم اتاق وارد

 .بود

 را خدا نام هیگر با آنقدر.دمیکش دراز تخت یرو درمانده و شدم خسته که کردم یراطِ اتاق طول استرس با قدرآن

 .برد خوابم یک دمینفهم که زدم صدا

 ترس با ،است زده مهیخ میرو که ریسم دنید با.دمیپر جا از میها لب یرو ییهالب یسیخ با که بود شب یهامهین

 :زد یفیکث لبخند و گرفت را دهانم یجلو که دمیکش یغیج

 .یبشناس و ریسم نیا مونده هنوز ؟یدیترس، کوچولو یاخِ_

 !بود دهیفایب زدمیم زور هرچه اما میایب رونیب تنومند کلیه آن ریز از تا زدم پا و دست هیگر با

 !احمق نزن زور انقدر_

 باال ییابرو و آورد لب به یلبخند ثانهیخب و آورد رونیب یزیچ بشیج یتو از گرشید دست با و زد چنگ را گردنم

 .انداخت
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 ...شدند قطع خود به خود میهااشک و دمیکش دست کردن تقال از و شد قطع نفسم چاقو برق دنید با

 :دمینال و گرفت فرا را وجودم تمام ترس

 ...ریسم...ریسم_

 .کنم ولت تا کن التماسم! جانم یا_

 :زدم هق

 ؟یکن کاریچ یخوایم. کردم غلط ریسم_

 :گفت و داد قرار صورتم یجلو را چاقو

 .کن التماس شتریب...آ_

 :گفتم و شدند گشاد وحشت و ترس شدت از میهاچشم

 .کردم غلط.کن ولم تروخدا...ریسم_

 :دمیکش غیج وحشت با.زد قهقهه و کرد پاره تنم یتو را رهنمیپ یناگهان حرکت کی در و دیخند

 .کن ولم دارم دوست که و یهرک جون کردم غلط کردم، غلط ؟یکن کاریچ یخوایم ریسم_

 ! بود جهینتیب اما کردم تقال.گذاشت دهانم یرو دوباره را دستش

 :خورد گوش به نحسش یصدا.شکمم یرو آمد فرو چاقو

 !یرشیاس عمرت آخر تا بدون نوشتم یک یهرچ! سمینویم یچ نجایا قاًیدق نیبب جانا کن نگاه خوب_

 بزرگ شکمم یرو زیت یچاقو آن با و تمام یرحمیب با.ختمیر اشک و کردم حس شکمم یرو را چاقو یسرد

 «ریسم»نوشت

 !دمینفهم چیه دوم بار یبرا من و رفت یاهیس چشمانم که بود فرا طاقت دردش آنقدر

 وارید به را دستم.بود یکبود از پر صورتم و بود گرفته بر در خون را بدنم تمام! کردم وحشت ام.افهیق دنید با صبح

 و سر بر را ریسم یها چنگ یوقت شدند شل میپاها.دمیترس خودم از ستادمیا نهیآئ مقابل یوقت.وفتمین پس تا گرفتم

 یخدا! بود نوشته را خودش نام شکمم یرو چاقو با.فرستادم لعنت را ریسم و دیجوش اشکم یچشمه.دمید گردنم

 کنم؟ چه من حال بزرگ

 یها لباس با حنا و بود گذشته هم ظهر دوازده از ساعت.رفتم نیپائ به یسخت به و کردم عوض لباس کنان هق_هق

 :گفت و زد صورتش به یچنگ دنمید با.خوردیم صبحانه داشت رونیب
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 .کرده باهات کاریچ شعوریب ریسم نیبب! بده مرگم خدا_

 فکر یگرید زیچ چیه به توانستمینم که بودم گشنه آنقدر، گرفتم خود یبرا یالقمه و نشستم زیم پشت حالیب

 !کنم

 :گفتم و کردم حنا روبه شکمم شدن ریس از بعد

 ؟یبود رفته ییجا_

 .آره_

 :نشوم رسوا تا کنم یمخف را میصدا لرزش کردم یسع

 ؟یرعلیام مالقات_

 :گفت غصه با

 گچ رنگ بود شده رنگش.استخوان و پوست بود شده! وفتمیب پس خواستمیم دمشید یوقت جانا یدونینم_

 !شده تر ریپ سال ده کردمیم احساس! اونحا کنهیم دعوا یلیخ معلومه بود شکسته دستش.بود بد یلیخ حالش.وارید

 ام لحظه کی یبرا شدیم کاش بود؟ آمده من یرعلیام سر ییبال چه.ندهم سر هیگر یها_یها تا گرفتم گاز را لبم

 .نمیبب را او شده که

 :چدیپیم گوشم یتو روزش آن یهازمزمه هنوز

 .یمن مال االن از گهید تو! کشمینم دست ازت چوقتیه گهید_

 :کردم زمزمه لب ریز

 .دمیم جون نگاهت واسه دارم که یرعلیام ایب زود_

 ترکم را ریسم گرید.شود آزاد یرعلیام تا بود یراه دنبال به قبل از تر مصمم حنا و گذشدندیم روزها از پس ها روز

 یسع ها بار حنا! کندمیم جان و کردمیم کار خانه یتو کوزت کی همانند.شدیم میدعوا دایل با شتریب و دمیدیم

 پاسخ شهیهم و شوم دور او از کردمیم یسع من اما بفهمد را ریسم یسرد لیدل تا و شود کینزد من به و کردیم

 .دادمیم باال سر را شیهاسوال

 !بودند نکرده انتخاب شیبرا یاسم هنوز که یابچه.شدم ریسم یبچه اتاق وارد یحالیب با

 :دیکش داد خورد من به چشمش تا فرستادم لعنت گندم شانس به اتاق یتو دایل دنید با

 ر؟یسم و من یبچه اتاق یایم یحق چه به! رونیب گمشو_
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 :گفتم یحرص

 .بابا رو دهنت ببند_

 :گفت یزیآم دیتهد لحن با و رساند من به را خودش زیخ با

 رتت؟یبگ کتک باد به بازم ریسم یدار دوست خاره؟یم تنت نکنه ؟یزد یزر چه_

 شه؟یم شه،ینم دراز زبون انقدر که یابونیخ زن هی از؟یپ ته ای یازیپ سر جون؟ احمق یگیم یچ گهید تو_

 زدم اریاختیب.گرفتم هوا یرو را دستش و دمیفهم زودتر که کند نثارم یلیس خواست و آورد باال را دستش حرص با

 :گفتم و خنده ریز

 !چارهیب یاِ_

 :گفت و فشرد هم به حرص از را شیها دندان

 .هوا به سر کلفت بشم؟ کار به دست خودم ای رونیب یریم یشیم گم_

 !شدینم نگونهیا کردمیم یکار دیبا.رفتم خودم اتاق به و زدم شیرو به یپوزخند

 :کردم زمزمه خود با و برداشتم را ادکلن دیترد با.دمیکش یقیعم نفس و رفت ادکلن یشهیش سمت به دستم

 !بار کی ونمیش بار کی مرگ_

 .بود کم اما.آمد بند نفسم و رفت یاهیس چشمانم درد از.دمیکوب امیشانیپ یرو را ادکلن شهیش وجود تمام با

 .دمیکش یادیفر درد از و زدم چشمم به و کردم جمع مشتم یتو را قدرتم و بستم ترس از را چشمانم

 مگر.افتادم نیزم یرو و زدم هق.بود شده حسیب ادیز درد از صورتم و شدیم کنده شیجا از داشت امچارهیب مغز

 داشتم؟ نیا جز یاچاره

 .دایل به تهمت با ٰ  یحت! شده که یترفند هر با حاال اوردمیم دست به را ریسم دل شده که یهرجور دیبا

 .بستم را چشمانم و دمیکش دراز نیزم یرو.زدیم رونیب خون امینیب از و دیکشیم ریت سرم

 غرق مصرفیب گوشت تکه کی بودم شده.بودند شده جمع خود یتو درد از و دندیلرزیم خود به بدنم یاعضا تمام

 ریسم شد؛اما شب.دهد نجات کثافت نیا از را خود کندیم یسع کنان تقال و کندیم حرام ژنیاکس فقط که خون در

 .کردمیم ناله درد از و بود شده خشک اشکم یچشمه.شدم مچاله شتریب خودم یتو من و امدین چکسیه.امدین

 ییرسوا تا.کنم اجرا را امنقشه و نندیبب مرا تا نیپائ طبقه بروم و شوم بلند خواستمیم.دادم تکان یکم را نجسم تن

 خودم یبدبخت هزار با.شده خم انتمیخ بار ریز کمرش که یریسم کنم، خود خرج را ریسم توجه یکم تا اورمیب ببار
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 قربان و کندیم پوست وهیم شیبرا هم دایل و بود نشسته ونیزیتلو یپا ریسم تعجب کمال در.رساندم نیپائ به را

 .شدیم شیباال و قد صدقه

 مرا تا شد، اممتوجه دایل نفر نیاول.ستادمیا مقابلشان و آمدم نیپائ هم را آخر یپله دو حرص با و شد مشت دستانم

 بودم؟ ترسناک قدرآن یعنی! دیکش ترس از یخراش گوش غیج دید

 .زد خشکش صورتم دنید با و دیچرخ طرفم به زده رتیح ریسم

 .دیایب رحم به دلش یکم بلکه تا چشمانم یتو کنم اشک را امدهیکش امروز تا درد هرچه کردم یسع

 :گفت رتیح با ریسم

 اومده؟ سرت ییبال چه ه؟یصورت چه نیا_

 :گفتم و کردم نگاه دایل به یاخفه هق_هق با

 !یآورد بدبخت من سر ییبال چه نیبب و کن تماشا و شاهکارت خوب ؟یکنیم نگام تعجب با چرا هیچ_

 مشت با و برداشتم قدم عقب به ترس از دمیلرزیم یشینما که یحال در.دیپر شیجا از ریسم و کرد نگاهم جیگ دایل

 :دمیکوب امنهیس به

 .ریسم کردم غلط نزن و من تروخدا_

 :گفت و شد منقبض تیعصبان از ریسم صورت

 ه؟یوضع و سر چه نیا جانا؟ شدهیچ نجا؟یا خبره چه_

 :گفتم و دمیکوب امنهیس و سر بر محکم یهامشت با.انداختم نیزم یرو را خودم هایکول همانند

 جون داشتم سرم، تو دیکوب و ادکلن شهیش.بکشه و من خواستیم.آورده بدبخت من سر ییبال چه زنت نیبب_

 .بده نجات والءیه نیا دست از و من نبود چکسیه.ریسم دادمیم

 و ستینگر من به زده مات دایل.نبرد امیباز به یپِ تا نکردم نگاه ریسم به ترس از.بود مانده واج و هاج چارهیب یدایل

 :گفت ترس با

 !نکن باور حرفاشو! بزنه گولت دوباره خوادیم دارم؟ کاریچ نیا با من آخه گهیم دروغ داره بخدا ریسم_

 :گفتم درد با و زدم زجه.گرفت خود به التماس رنگ نگاهش

 .یکرد و من که نکن ریحق و خار ینطوریا و چکسیه خدا یا_

 !یطانیش هی واقعا تو زدم؟ تورو یک من بترس، خدا از برو_
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 :گفتم و ختمیر اشک

 .یندار یانسان یخو ذره هی که بترس خدا از تو بترس، خدا از تو_

 :گفت وارالتماس دایل

 دِ ریسم.کنه بد تو شیپ و من خوادیم تسنقشه اشهمه نخور شویطانیش یرو نیا گول! بگو یزیچ هی تو ریسم_

 هدفش دونمیم ،شناسمیم من رو طهیسل نیا کنه؟ سوءاستفاده ضعفت نقطه از خوادیم ینیبینم.بزن حرف

 ...انتکاریخ یکهیزن...نهیبب و پسرمون تو و من یخوشبخت نداره چشم.هیچ

 میها رگ به را جرأت ریسم داد.کردم شتریب را میها اشک شدت.کرد نگاهش زده وحشت و شد الل دایل ریسم داد با

 رد؟یبگ مرا طرف ریسم شدیم یعنی.بود کرده قیتزر

 حرکت کی با و برداشت زیخ ناگهان که شدم رهیخ اشیخانگ ییدمپا به.ستادیا میروبهرو و آمد طرفم به ریسم

 .کرد بلندم زور با و گرفت را امشانه

 !بده نجاتم ایخدا.یجار دلم در ها گفتن خدا_خدا و شد بسته ترس و درد از چشمانم

 ییدستشو طرف به محکم.شد گم غمیج همراه خراشش گوش ادیفر یصدا و انداخت چنگ لباسم به خشم با ریسم

 را سرم خشونت با.کرد پرت داخل به مرا و کرد باز را ییدستشو در که دهم نشان یالعمل عکس خواستم تا.داد هولم

 .کرد باز را داغ آب و گرفت آب ریش ریز

 :دیکش ادیفر.انداختم چنگ ریسم یبازو به دست با و دمیکش سوز جان یاعربده صورتم به داغ آب خوردن با

 ها؟ خورمیم رو نجست یچشما اون گول هنوزم یکرد فکر که یاحمق چقدر تو دِ.فیکث وونیح شو الل_

 به مار مانند درد از.ییدستشو یها کیسرام یرو افتادم.کرد رها مرا او و شدم حسیب درد از.زد یا ضربه سرم به

 داشت صورتم.برسد یکس گوش به میصدا و شود کم دردم از بلکه تا زدم داد و زدم داد...زدم داد و دمیچیپ خودم

 . کردیم چکه طرف هر از خون و بودند کرده باز سر یها زخم و شدیم جزغاله

 :دمیکش ادیفر

 رو؟ صدام یشنویم ایخدا_

 :گفت او و دمیکش غیج.دهانم به دیکوب و آورد باال را شیپا تمام یرحمیب با ریسم

 داره؟ وجود ییخدا مگه اصال مگه؟ یشناسیم خدارو سگ توئه_

 :گفت و زد یزیآم جنون یاقهقهه
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 کثافت نهیبب بود کجا بود؟ کجا خدا دیکردیم انتیخ بهم خونه نیا تو دیداشت برادرم و تو یوقت خدا؟ کدوم خدا؟_

 بود؟ کجا د؟یخندیم شمیر به دیداشت یوقت بود کجا نه؟یبب که بود کجا رو؟ هاتون یکار

 جا دایل کنار حنا دنید با.دیکش رونیب مرا ییدستشو از.کرد بلند را حالمیب و لَش تن و انداخت چنگ میبازو به

 .بودم عاجز آن درک از که بود یجور نگاهش.خوردم

 :گفت حرص با حنا.ختیریم داشت دایل

 .نمونده تنش یتو یجون چیه گهید! کن نگاهش ره؟یبم یخوایم ر؟یسم یکنیم یغلط چه یدار_

 :دینال دایل

 !یکن آلوده خون به بخاطرش رو دستات نداره ارزششو که بخدا ش؟یبکش یخوایم کن ولش ریسم_

 میگلو از ناله هیشب یزیچ.نیزم کرد پرتم یرحمیب با و برد اطیح پشت به کشان_کشان را امدهیله تن ریسم اما

 .شد خارج

 .شد خفه جانمیب هق_هق و میگلو به زد خنجر بغض.شدیم تکه_تکه داشت تنم گوشت و کردیم درد تنم پوست

 و کردم وحشت دستش یتو تبر دنید از.آمد سمتم به و دیکش رونیب پشتش از یتبر و رفت یدرخت طرف به ریسم

 !نه ایخدا! نه ایخدا.شد بلند امهیگر یصدا

 :گفت دیلرزیم تیعصبان زور از که ییصدا با

 !کنم بلندت خودم نذار.کن جمع نیزم یرو از رو فتیکث تن االی_

 شوم؟ بلند بخواهم که داشتم هم یجان من مگر اما

 !پاشو گمیم بهت_

 ها حرف نیا از ترسنگ دل ریسم.آمد رونیب«کردم غلط ریسم»هیشب ییصدا و شد باز هم از آلودم خون یها لب

 .کرد پرت جلوتر یکم مرا و گرفت میهاسیگ از.بسوزد میبرا و دیایب رحم به دلش که بود شده

 رمیمینم چرا پس داشتم؟ جان تا چند من مگر.است شده نابود هم مغزم و شده کنده شهیر از میموها کردم احساس

 ا؟یخدا

 یسخت تکان قلبم.گرفت نفسم و شد سِر بدنم.میبود یرعلیام یچوب اتاقک یروبهرو درست کردم بلند که را سرم

 .کردم ریسم یروانه را امیاشک نگاه و خورد

 .سوخت میگلو...دادم قورت را دهانم آب.بود رهیخ کلبه به لرزان یهادست و شده دیکل یها دندان با که یریسم

 :گفت نفرت و نهیک به آغشته یلحن با.داد دستم به را تبر و کرد بلندم زور به ریسم
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 !بشه خراب اتاق نیا شب تا دیبا_

 .ختیر اشکم یقطره نیاول زدم که را ضربه نیاول.داد هول جلو به مرا شتریب

 .ضربه نیسوم و ضربه نیدوم

 .گرفتند جان چشمانم یجلو شتریب خاطرات و شدمیم خورد شتریب کردمیم وارد اتاق به که یاضربه هر با

 است؟ آمده روزم به چه ینیبب که ییکجا! یرعلیام ،یرعلیام ،یرعلیام

 .دیکش یادیفر و زد یا ضربه اتاق به زورش تمام با و کرد پرتاپ عقب به مرا و گرفت دستم از را تبر ریسم دفعه کی

 :گفت نفرت با

 !هیعوض اون اتاق نجایا_

 :دیغر نیخشمگ و زد یگرید یضربه تر تمام هرچه قدرت با

 نه؟ مگه دیکردیم انتیخ رتیغیب من به نجایا نه؟ مگه دیکردیم یکار کثافت نجایا_

 :دیکش عربده و زد یتر محم یضربه

 نه؟ مگه، دارم دوستت یگفتیم بهش نجایا_

 :رفت لیتحل شیصدا

 نه؟ مگه دیختیریم من سر تو گِل نجایا_

 :زد یگرید یضربه و دیکش یادیفر

 نه؟ مگه یبود خوش اون با تو سفر رفتمیم که ییروزا نه؟ مگه دیبود نجایا نبودم من که ییها موقع_

 :زین شیصدا...شد کند شیها ضربه

 نه؟ مگه یزدیم پَس و سر بر خاک من نیهم بخاطر_

 .بودم مُرده آنجا من و افتاد دستش از تبر.دیلرز اشمردانه یهاشانه کردم احساس

 اشک از پر چشمانش و دیلرز بدنش.دادم سر هیگر و آمد درد به قلبم.شد خم شیهاشانه و افتاد نیزم یرو زانو دو

 :گفت سوز جگر ییصدا با.شد

 .ایخدا_

 :زد هق و افتاد نیزم یرو
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 .ایخدا_

 :دیکش داد و دیکوب نیزم به را مشتش

 .ایخدا_

 ...شکست که را یمرد دمید من و

 !کنمیم حس گردنم دور را یمعلق دار طناب لحظه هر من و است؛ گرفته هوا

 کندیم بغض که را یمرد دمید.دیلرز شیهاشانه و شد خم کمرش انتمیخ یبها به شبه کی که را یمرد یدید من و

 !است مرد ستین مهم شیبرا و کندیم هیگر.هیگر ریز زندیم و

 مرا او. امگذاشته دلش به یداغ چه برود ادشی تا زدیم مرا او.کردم لِه میپاها ریز را اشمردانه رتیغ من اما بود؛ مرد

 .کند فراموش برادرش با را انتمیخ یصحنه تا زدیم مرا او.شده سرش بر یخاک چه کند فراموش تا زدیم

 ...شده چه برود ادشی تا...شود آرام تا کردیم هیگر حاال و

 :کردم زمزمه آرام ،یبغض پر یصدا با

 اد،ین باال جونم که بزن اونقدر! یکن فراموش یبتون تا بزن اونقدر.ارمیب باال خون تا بزن اونقدر بزن و من ریسم_

 عذاب ینطوریا! نکن خون و دلم ینطوریا...نکن هیگر ینطوریا یول ببخشه؛ امیالت اتمردونه رتیغ تا بزن اونقدر

 ...نکن شتریب رو وجدانم

 .رمیبم من کاش! باشد آخرش نیا کاش.بستم چشم کرده بغض.رفت یاهیس چشمانم و رفت جیگ سرم

 هاحرف نیا از تر جان سگ من اما.بود داده جان االن تا بود من یجا یهرکس...زدم یتلخ لبخند.نباشم گرید کاش

 .بکشم زجر و بمانم ،زندهبمانم زنده که خواستیم خدا دیشا.بودم

 !باشم مُرده کاش...شد تر پررنگ لبخندم

*** 

 .کردم باز را سوزناکم چشمان

 :کرد زمزمه زدن لبخند بدون دید که را بازم چشمان.بود امرهیخ بیعج ینگاه با و بود نشسته سرم یباال حنا

 ؟یخوب_

 بودم؟ خوب
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 و سوختندیم صورتم یها زخم ؟یخوب بود دهیپرس او و شدیم فلج داشت درد از بدنم.انداختم تمیوضع به ینگاه

 ؟یخوب بود دهیپرس او و بود دهیترک بمب سرم یتو

 ؟یخوب بود دهیپرس او و کردمیم حس شکمم یرو هنوز را ریسم یچاقو سوزش

 حالم یادیز بودم، خوب ؟یخوب بود دهیپرس او و بود آورده در را پدرم ادیز سوزش از میگلو و بود شده دهیله جسمم

 !بود خوب

 :زدم لب یسخت به و کردم باز هم از را امدهیخشک یهالب

 !آب_

 یحت.شد ظاهر میرو جلو آب وانیل کی با بعد یقهیدق چند و شد بلند و دیکش میرو شتریب را رنگ دیسف یملحفه

 :گفت یآرام یصدا با و دیفهم که زدم زور یکم.بخورم آب و شوم بلند نداشتم جان

 .شهیم کنده سُرُم.باش مراقب! واشی_

 پس! آمد رونیب نهادم از آه.داشت اخم یکم و بود رفته هم یتو یبدجور صورتش.بخورم آب کرد کمکم و شد خم

 د؟ینشن را ریسم یها ادیفر یصدا شدیم مگر...بود دهیفهم

 زبان زخم که بود او نوبت حتماً.بود کرده درهم ابرو نگونهیا که بود دهیفهم! انتکارمیخ زن کی من که بود دهیفهم

 .دیبزن

 .گذاشت یعسل زیم یرو را یخال وانیل و شد بلند.خوردم زور به را آب

 :گفت آرام لحن همان با

 .کن صدام یداشت الزم یزیچ اگه_

 :گفتم آلود بغض ییصدا با که رفت در طرف به

 هی من توئم نظر از بزنه؟ کتکم ینجوریا یدیم حق ریسم به شد؟ عوض مدرباره نظرت ه،یچ! یدیفهم باالخره پس_

 نه؟ فمیکث زن

 دقت با را صورتم یاعضا.کرد نگاهم و نشست کنارم.آمد سمتم به و دیچرخ طرفم به آرام.کرد مکث یکم و ستادیا

 نشست لبش به یتلخ پوزخند.خوردم جا شدت به نگاهش غم دنید از.ماند رهیخ شتریب چشمانم جزءبه به جزء.دیکاو

 :گفت و

 .ترمخوشگل تو از من نمیبیم کنمیم نگاه یهرجور اما، ستفتهیخودش چقدر دختره نیا یبگ دیشا_

 زد؟یم یحرف نیچن چرا اما! رینفسگ و بود بایز او داشتم قبول.گرفت خود به تعجب به رنگ نگاهم
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 :گفت نیغمگ و دیلرز اش چانه.شد اشک از لباب چشمانش و داد تکان را سرش

 نیترممنوع! یک عاشق اونم! شده عاشقت یرعلیام اما! یندار منم ییبایز سوم کی تو نمیبیم کنمیم فکر یهرجور_

 !مرد کی یزندگ

 :گفت و دیچک چشمش از یاشک قطره.کرد آزاد حسرت با را نفسش او و شد گشاد چشمانم

 نثارم ینگاه مین هی که وفتمیب پاش و دست به بود مونده کم گهید! امیب یرعلیام چشم به کمی تا کشتمیم و خودم_

 .بکنه

 :داد ادامه او و گرفت فرا را میپا تا سر رتیح

 یدونیم.نداشتم سردشو ینگاها طاقت! یکور به زدمیم و خودم.دیدینم و ییجا چشمام که داشتم دوسش اونقدر_

 چه که نهیبب...نهیبب و من ذره هی که کردم التماسش هیگر با آخر میس به بودم زده گهید روز هی شد؟یچ روز هی

 !یچیه نداشتم، کم یچیه من! عاشقشم اندازه

 :گفت هق_هق با و کردند دنیبار به شروع شیهااشک

 گفت.کارم رد برم گفت.نداره یاعتقاد هاپرت و چرت نیا به گفت! یچ کشک یچ عشق گفت! دیخند بهم_

 نداشتم، من که...غرورشه دختر زیچ نیتر ارزش با جانا شد؟یم شیحال هاحرف نیا من دل مگه اما.بشم الشیخیب

 .بشه من مال اعصابیب و اخمو مرد اون خواستمیم.گذاشتم پا ریز غرورمو بخاطرش که

 جان چشمش یجلو ها خاطره انگار.زد یتلخ لبخند! شنفتمیم چه شدینم باورم.کردم نگاهش رانیح و گرفت نفسم

 :بودند گرفته

 به اما.کنن جلب اشوتوجه یجور هی کردندیم یسع همه.بودند نگاهش یتشنه دخترا یهمه! بود تک لیفام یتو_

 از دارم چارهیب من دونستینم.بخوامش شتریب شهیم باعث کاراش نیهم دونستینم! دادینم محل چکسیه

 .شمیم هالک عشقش

 :دیخند و زد یپوزخند

 ینطوریا خودم خام الیخ به منم! بشه دوست باهام خواستیم و ومدیم خوشش من از ریسم هاموقع اون_

 ...بشم دوست ریسم با کردم قبول پس! کنم کیتحر حسادتشو و ارمیب در و یرعلیام حرص تونستمیم

 !دمیشنیم داشتم چه! بزرگ یخدا.شد سخت دنیکش نفس و ستادیا یالحظه یبرا قلبم و شد گشاد چشمانم

 ککشم شهیم باورت.گوشمه تو صداش هنوزم که زد یاقهقهه چنان شدم دوست ریسم با دیفهم یرعلیام یوقت_

 .بدم دست از رو خودم ارزش شتریب و بشم ریحق چشماش یجلو شتریب شد باعث فقط د؟ینگز

 !بکشم نفس دیبا آمد ادمی من و انداخت نیپائ را سرش و کرد بغض
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 .شدم رهیخ اشکش از لباب چشمان به و فرستادم رونیب را امشده حبس نفس

 دادمیم جون داشتم.بود ترسخت دنمینکش نفس از کردنش، فراموش.کنم فراموشش بلکه زدم یدر هر به رو خودم_

 دست همبه یحال چه دیکرد انتیخ ریسم به تو و یرعلیام دمیشن یوقت یدونیم !مردمیم بار هزار یروز و

 .دمیفهمینم و مردمیم کاش.داد،جنون

 :گفتم بغض از پر.کردم مشت درد با را دستم و دادم هیتک تخت تاج به را سرم

 .شمیم خفه دارم_

 نیب از سمج و سفت بغض تا دمیکوب میگلو بر محکم بار چند.بردم میگلو طرف به و کردم باز را امشده مشت دست

 :گفت هیگر با و دوخت سقف به را سرش.کنم خودم حرام ژنیاکس یکم بلکه تا برود

 د؟یشد هم عاشق که شدیچ_

 :گفتم و دمیکوب تخت تاج به را سرم

 بود بخش لذت انقدر گناهش اما...گناهه دونستمیم اشتباهه کارم دونستمیم.دمینفهم که بخدا شد،یچ دمینفهم_

 اون بدون دمید اومدم خودم به هوی.ساقه تا بعد شهیر از اول! گرفت و جونم تموم عشقش.بکنم دل نتونستم که

 و خواستیم و خواست،منیم و من اما...دیکشیم درد...دیکشیم عذاب...من از بدتر اون.بمونم زنده تونمینم

 ...نشد اما میکن نابود و میبکن جاش از و غلط عشق نیا یشهیر میکرد یسع یلیخ م،یدیکش زجر یلیخ.شدینم

 :کرد نگاهم غم با و دیکش یقیعم نفس

 !  کنم قضاوت بخوام که یقاض نه کنم سرزنشتون که خدام نه من بگم که ندارم یزیچ_

 کرد؟یم امخفه داشت تمام ینامرد با مردینم یلعنت بغض نیا چرا.دادم تکان راست و چپ به را سرم

 :گفت و دیکش یآه

 ...راحت الیخ با تا ینگرفت طالق ریسم از چرا انت؟یخ چرا_

 :داد ادامه بود که یکندنهرجان با اما بود، سخت شیبرا زدن حرف.فرستاد رونیب تند را نفسش

 !یکردیم ازدواج یرعلیام با راحت الیخ با_

 بود؟ ها یسادگ نیهم به مگر! گفتیم سخن راحت چه

 :گفتم

 یکن ازدواج پسرم با اگه کرد میراض مادرجون! بودم کرده ازدواج ریسم با پول بخاطر بودم، شونیپول عروس من_

 .رمیبگ طالق ریسم از مبادا که کردم ءامضا سفته و چک یکل عوضش در دمیم پول بهت
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 .کرد سکوت و نگفت یزیچ.نداشت جانبم از را حرف نیا انتظار...شد مات نگاهش

 !گفتیم را نیهم دیشنیم یهرکس! هست؟ یانگل چه گرید نیا گفتیم خودش شیپ دیشا

 :دیپرس یآرام لحن با بعد یقهیدق چند

 واسه! ؟یبخور کتک ازش ینطوریا که یموند چرا! مرده ریسم مامان ن،یبب کن نگاه...یریگیم طالق ازش االن چرا_

 کتک باد به و یبکن خم سر هووت یجلو ینطوریا یدار دوست چرا.روحت واسه بدنت، واسه شو،قائل ارزش خودت

 ؟یدار یخودآزار انقدر یعنی رنتیبگ

 :گفتم یلرزان یصدا با و دیجوش اشکم یچشمه

 واسه قهرهام و ها یسرد.برادرشوهرم واسه هامخنده و بود شوهرم واسه هام تخم و اخم.بد یلیخ کردم بد من_

 د؟ید یحالت چه تو و یرعلیام و من ریسم یدونیم! برادرشوهرم واسه هامعشوه و ناز و بود شوهرم

 :دادم ادامه هیگر با من و داد تکان یمف ینشانه به را سرش

 وونهید...شد خورد ریسم! نهیبب برادرش با یچ اونم انتکارشویخ زن تونهیم مرد هی که یممکن حالت نیبدتر تو_

 لب تا و کرد یخوکش ریسم.زد رگشو شد، ریگ گوشه و رفت...رفت اما! بکشه و جفتمون و بزنه که االنه گفتم...شد

 من.استخوان و پوست کهیت کی بود شده بود، نمونده یباق ریسم از یچیه گهید! مارستانیب بردنش.رفت و اومد مرگ

 و نباشه تنم به سر خوادینم که یریسم.رِیسم خاطر واسه بشم خورد هووم یجلو دمیم اجازه و نجامیا االن اگه

 امیالت اشمردونه رتیغ و غرور تا بخوابه ششیآت تا بزنه و من بذار نداره، اشکال بزنه و من بذار! داره حق هم کامال

 و ریسم کابوس هرشب.شمیم خفه دارم...بکشم نفس درست تونمینم! جوئهیم خِرموخِر داره وجدان عذاب.ببخشه

 .دهیم جون داره چشمام یجلو و زده غیت و دستاش که نمیبیم

 را خودش خواستیم و کردیم سوراخ را ام نهیس داشت قلبم.انداختم چنگ ملحفه به و شد بلند هقم_هق یصدا

 .شدیم کباب داشت دلم.بکشم رونیب

 :کند آرامم کرد یسع حنا

 زنش تو.دلت ور گذاشت آورد برداشت و زنش یپروئ کمال در و کرد انتیخ بهت هم ریسم که نره ادتی و نیا...جانا_

 زنش تو آره؟ ،یزن کی تو و مَرده هی چون چرا؟.دینگز ککشم و کرد انتیخ بهت هم ریسم که بفهم و نیا! زنش یبود

 من مَردِ؟ کی فقط اون چون چرا؟! دلت ور گذاشت آورد رو اشونبچه و کرد حامله رو گهید یکی رفت و یبود

 ریسم یوقت اما زنهیم کتکت هروز ریسم و یکرد انتیخ تو.ندارم میاعالقه کنم، هیتوج رو تو انتیخ خوامینم

 ؟یبزن کتکش یتونست ؟یکن یخال سرش رو تیدل و دق یتونست کرد انتیخ

 :دمینال بغض و یحالیب با



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

956 
 

 .کردم انتیخ ریسم به ذهنم تو ها ترقبل یلیخ من.نداشتم دوست و ریسم من اما_

 :داد تکان را میهاشانه حرص با

 شد؟یچ شد؟یچ اما.کرد انتیخ و رفت بود کرده کر و فلک گوش داشتنت دوست یادعا که اون.جانا ایب خودت به_

 چون! نه ؟یریبگ طالق یتونست! نه دهنش؟ تو یبکوب یتونست! شناسنامش تو برد رو دایل اسم ریسم شد؟یچ

 !مَردته دست اتاجازه

 .شد شتریب من بغض و دیخند یعصب

! کنه سنگسار تورو انتتیخ بخاطر تونهیم یراحت به ریسم...خورهیم همبه ضیتبع همه نیا از داره حالم گهید_

 که یاونقدر ،یاریب باال خون که یاونقدر کنندیم پرتاپ سنگ طرفت به نینفر و لعن با مردم نه؟ داره خنده

 مرد اما! شد برداشته نیزم رو از کارانتیخ زن هی که خداروشکر بگن اونا و یریبم که یاونقدر یبد جون جلوشون

! کرده انتیخ زده گولش طونیش گهید مرده خب.یزد و حرف نیا نشنوم گهید کنند؟یم سنگسار مگه مردم ؟یچ

 شوهرم چون خوامیم طالق یبگ یبر اگه تو نیهم! رهیبگ رو هوسش یجلو تونهینم...مرده اون خب؟ داره یبیع چه

 تو بعد است؟ معتاد ایآ دهد؟ینم یخرج ایآ زند؟یم کتک را شما شوهرتون ایآ پرسنیم داره دوم زن و کرده انتیخ

 !یزنینم دم و کنهیم نگاهت تمسخر با چشم یگوشه از یقاض بعد! کرده انتیخ بهم رفته یقاض یآقا نه یگیم

 ! میبگو چه دیبا دانستمینم و بودم جیگ و جیگ...کردند سردرگمم شیها حرف

 :داد ادامه و دیکش قیعم یآه

 فکر یرعلیام به چوقتیه گهید خوردم قسم.کردم ازدواج بود گهید یکی یبرا قلبم و روح نکهیا با...کردم ازدواج من_

 جانا.کنم گناه مبادا که زدمیم پس افکارمو عیسر سمتش شدیم منحرف ذهنم هرموقع...نکردم فکر هم واقعا! نکنم

 مدام ختم،یر پاش به محبت.کردم نشیتأم لحاض هر از! یچیه نذاشتم، کم شوهرم یبرا یچیه میزندگ یتو من

 رفت آخرش اما...زدم میزندگ از...زدم خودم از...بره هرز گهید یجا چشمش مبادا که دمیپوش یلخت یلباسا جلوش

 !بود ترکلیه خوش من از کمی که یزن به کرد، انتیخ بهم

 :زد پس را اشکش و دیخند تلخ.ماندم اشرهیخ شده مات

 کارت غرق و خودت شعوریب توئه حتما گفت.زد سرکوفت و کرد متهم و من مامانم رمیبگ طالق خواستمیم یوقت_

 توئه دنینپرس چوقتیه...داره ییازهاین هی و مرده هی اون باشه یهرچ! کرد انتیخ و داد کف از طاقت اونم که یکرد

 ؟یدار ییها ازین چه زن

 اش یدلدار یکم توانستمیم شدیم کاش.میبگو نداشتم چیه و بود شده قفل زبانم.زد چنگ شیموها به درمانده

 :گفت و دیخند تلخ او و گذاشتم اششانه یرو را دستم.بدهم

 نه؟ زدم، حرف یلیخ_
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 :گفت و داد قورت را دهانش آب.دادم تکان راست و چپ به را سرم

 خودش خام رو دخترا اون تونستیم نگاه هی با فقط...بودند یرعلیام یمُرده کشته لیفام یدخترا یهمه_

 اما! بگم دیبا یچ دونمینم.تو رو گذاشت دست و نشد و نشد عاشق آخرش اما.بود بالش و دست تو ادیز دختر.بکنه

 .داره دوستت واقعاً کنم فکر

 :گفتم ناخودآگاه

 ...ریسم_

 :گفت عیسر و بزنم را حرفم نگذاشتم

 ازدواج منم یوقت.شدینم سرش حرمتم و شدیم دوست لیفام یدخترا یهمه با ماشاهلل...نبود یرعلیام مثل ریسم_

 !شد المیخیب کردم

 و دیپر جایش از عجله با حنا و شدند گشاد ترس از چشمانم.آمدیم اطیح یتو از دایل غیج و خانم عمه ادیفر یصدا

 هم آقاجون یصدا.بود بلند یلیخ شانیصدا.رفتم حنا دنبال لنگان یپاها با و کندم دستم از را سُرم.رفت در طرف به

 .آمدیم

 بود؟ شده چه یعنی.کرد بند را امیتنفس را و دلم به زد چنگ ترس ناخودآگاه

 و زد چنگ صورتش به هیگر با دایل.رفت یاهیس چشمانم و گرفت نفسم میروروبه یصحنه دنید با.میرفت اطیح ببه

 :گفت

 .دیبکن یکار هی تروخدا_

 !هیگر و مغرور خانم عمه.کردیم هیگر هم خانم عمه

 هم آقاجون.شد لرزان میپاها و زد زنگ میهاگوش.دیکش ریت قلبم و زد خی باره کی به بدنم.شد دهیکش باال به نگاهم

 .گرفت را آقاجون بغل ریز انیگر ن،یرحسیام.زدیم یکبود به صورتش

 :دمینال

 ...ریسم...ریمس_

 :رفت آقاجون طرف به زنان هق خانم عمه

 هنوز ریسم گفت؟ یچ دکترش ستین ادتی شد؟ خوب االن! رونیب مشیارین مارستانیت از گفتم دفعه صد مسعود_

 .نشده خوب

 :دیکش داد هیگر با دایل.بود ستادهیا بام پشت یلبه که بود یریسم به شده خشک نگاهم



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

958 
 

 .ریسم نیپائ ایب...زمیعز کن رحم پسرمون به یکنینم رحم من به ؟یکن کاریچ یخوایم جونم ریسم_

 :بکشد عقب به مرا کرد یسع و گرفت را میبازو حنا

 خوبه؟ حالت جانا_

 !دارد یخودکش قصد که نیغمگ و خورده شکست دمیدیم یمرد یوقت باشد خوب حالم توانستیم مگر حالم؟

 :دیکش داد و شد ور حمله طرفم به خانم عمه

 ! یآورد روزش به چه نیبب شد خنک دلت.خرابه مارموز نیا ریتقص شهمه_

 .دیلرز میپاها و دیکش ریت قلبم.دیکوب امنهیس تخته به مشت با و دیکش غیج

 گمشو ؟یموند نجایا ییرو چه با االن روهم یختیر یرعلیام با م؟یبخور حلواتو یریمینم چرا.کهیزن کنه لعنتت خدا_

 .کثافت گهید

 مبادا که کند دور من از را خانمعمه کردیم یسع تیعصبان با حنا.داد سر هیگر و نشست نیزم یرو بد حال با دایل

 .کندیم نگاه من به و دهیپر شیرو و رنگ که! شده خشک ریسم یرو چشمانم من اما.بخورم کتک اوهم از

 :کرد نگاه باال به و زد پس را نیرحسیام آقاجون

 اوردمین بار یطورنیا تورو من.مردم ریش ایب پسرم ایب! میبزن حرف باهم ایب.ستین راهش نیا نیپائ ایب پسرم ریسم_

 .نشدم عمر نصف تا ایب.نیپائ ایب

 غیج دایل و دادیم سر ونیش خانم عمه...گذاشت بام یغهیت یرو را شیپا ریسم یوقت شد جدا بدنم از قلبم

 :کرد ناله حنا.زد هق نیرحسیام و دیپر آقاجون رنگ.دیکشیم

 ...من یخدا_

 د؟یکشیم نفس داشت لَشم تن هم هنوز چرا مردم؟ینم چرا! بودم مرده دهمیشا! مردمیم دیبا من؟

 !من انتیخ بخاطر کند یخودکش خواستیم که یمرد یبرا.رفت نفسم و دیلرز بغض از امچانه 

 :دیکوب صورتش و سر بر خانم عمه

 پسرت...میشد بدبخت داداش؟ میکن کاریچ مسعود.اومد سرمون به که بود یدرد چه نیا بده نجات رو ما ایخدا_

 ...رهیم دست ازت داره

 قفل را اشنشسته خون به چشمان و کرد بلند را سرش نفرت با دایل.شد فشرده درد از قلبم و دیترک بارهکی به بغضم

 :کرد چشمانم
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 بکشه؟ و خودش خوادیم اون بخاطر دینیبینم دیببر جا نیا از و یعوض نیا_

 :کرد نگاه من به نهیک و نفرت از پر آقاجون

 !زد همبه و حالمون کثافتش یبو ببرش و نیا حنا_

 :دیکش نعره ریسم لحظه همان که ردیبگ را بازوام خواست حنا.افتاد سوزش به شیهاحرف شین از قلبم

 ...بمون جانا...باشه دیبا جانا، دیبرینم جا چیه رو جانا_

 گفت من به! شد مشت حرفش نیا از رمقیب و سِر یها دست.ستندینگر ریسم به متعجب و زد خشکشان همه

 بمانم؟

 :گفت پته_تته با خانم عمه

 ...که هیهمون جانا نیا گلم؟ پسر یگیم یچ_

 :دیکش ادیفر حرص با ریسم

 .من شیپ ایب...ایب زمیعز جانا...باال ادیب جانا فقط دیبر ،دیگمش دیبر همتون_

 ؟یچ کردیم پرت ساختمان یباال از مرا اگر ؟یچ کشتیم مرا اگر! وحشت از...ترس از...شد گشاد چشمانم

 :کردم زمزمه ترس با و کردم نگاه حنا به

 ؟یچ کشت و من اگه کنم؟ کاریچ_

 :بود دهیترس هم او

 !نداره یروان تعادل االن اون وجه چیه به جانا نرو_

 :دیکش داد ریسم

 .نیپائ کنمیم پرت خودمو نجایا ادین جانا اگه_

 :دیغر حنا و کرد نگاه آقاجون به وحشت با خانم عمه

 ؟یدیفهم جانا نرو_

 :دیلرز بغض از اشچانه دایل

 ! جانا کنه لعنتت خدا.جانا گهیم مزبا میکشیم آقا واسه و خودمون ما! جانا گهیم بازم_

 :زد پشتم به یا ضربه آرام حنا
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 بدبخت؟ یریبم یخوایم نکنه.میبر ایب برده؟ ماتت چرا_

 با و دیلرز اششانه ریسم.دمید را اشمردانه یهااشک یوقت دادم کف از جان یالحظه یبرا...کردم نگاه ریسم به

 :گفت دار خش ییصدا

 ...ادیب دیبگ عشقم به_

 :گفت هیگر با ریسم.کردم حس خودم یرو را آقاجون نگاه

 .رمیبم تا نیپائ کنمیم پرت و خودم یاین اگه باال، ایب جانا_

 :زد هق مردانه...آمد درد به قلبم

 .شده تنگ واست دلم کن بوسم کن بغلم شمیپ ایب من یجانا_

 :دیکش داد هیگر با ریسم.نداشتند را وزنم تحمل جانمیب یپاها چون.نخورم نیزم به که دادم هیتک حنا به

 واسه دونمیم...یدار دوستم چقدر بگو ایب...جانا ایب یدار دوستم بگو کن بغلم ایب یستین من زن مگه تو یلعنت ایب_

 .یعاشقم بفهمن همه بذار کن بغلم ایب...یمن

 :شد اشک از لباب چشمانش خانم عمه

 .نکشته و خودش ریسم تا باال برو جانا_

 :داد تذکر آرام حنا

 ؟یشد ریس مگه جونت از! یرینم جا چیه تو جانا نه_

 !شده کبود شیها کتک از صورتم نبود مهم گرید.دمیدوئ خانه طرف به جانمیب بدن با و زدم پس را حنا

 افتاده روز و حال نیا به من بخاطر مرد نیا که بود نیا مهم.بود یلیز و زخم بدنم و زدیم لنگ میپاها نبود مهم

 .است

 !بودم زده او به خودم ییهارخم...شوم شیها زخم مرهم توانستمیم! بودم که آدم یول...نداشتم دوستش

 که خواستمیم وجدان عذاب از! دیلرزیم وجودم بند_بند.شد سیخ صورتم و کردند دنیبار به شروع میهااشک

 .رمیبم

 در را او و چسباندم امنهیس به را سرش.بود گرفته بغل را شیها زانو و بود نشسته نیزم یرو...رفتم بام پشت به

 .دمیکش امزنانه آغوش

 :کرد حلقه کمرم دور را دستانش و زد هق ریسم
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 ت؟یدور غم از بکنه دق رتیسم یگینم ؟ییکجا روزه چند نیا برم قربونت ؟یاومد خانمم_

 :گفتم هیگر با و زدم بوسه سرش یرو

 به و یببخش منو یبتون برسه یروز هی کاش...دادم عذابت یلیخ.کردم یبد یلیخ حقت در ریسم ببخش منو_

 .یبرس تیزندگ

 :کرد زمزمه یدلتنگ با و فشرد خود به مرا

 کجا روزه چند نیا یدونینم تو ستین امیرعلیام! یبش دایپ تا کردم رو و ریز و شهر کل ؟یلعنت یبود کجا جانا_

 رفته؟

 !بود من اسم قیال وانیح.شدم متنفر خودم از و آمد درد به قلبم

 .ریسم یزندگ کنمینم دور خودم از تورو چوقتیه گهید باشه؟ نرو ییجا گهید زمیعز_

 :گفتم یدارخش یصدا با و کردم نوازش را شیموها

 .ریسم نیپائ میبر ایب_

 :گفت ها بچه مانند

 رفته؟ کجا یرعلیام ؟یبود کجا یگینم_

 .مینمون نجایا بکش دراز تخت رو نیپائ میبر_

 ؟یبخون ییالال واسم و یکن بغلم یدیم قول میبر اگه_

 :زدم عرقش از سیخ یشانیپ یرو یابوسه.فرستادم رونیب تکه_تکه را نفسم

 اشه؟ب نجا،یا یاین گهید بده قول یول زمیعز باشه_

 :داد جواب مظلومانه.کردم پاک اشگونه یرو از را اشکش یهاقطره دستم با

 ! مونمینم زنده تو بدون من یدونیم که تو...نجایا امینم منم ینر گهید یبد قول اگه_

 .شدم زنده و مُردم که فشرد و گرفت را میگلو چنان وجدان عذاب

 یهمان.امانیقبل خواب اتاق همان.بردمش خواب اتاق به نزار روز و حال آن با یبدبخت هزار با و گرفتم را اششانه ریز

 !بودم متنفر آنجا از که

 گونه بعد.زد امچانه یرو یداغ یبوسه یدلتنگ با و کرد بغلم.دمیکش دراز کنارش هممن و دیکش دراز تخت یرو

 .کرد میها لب دنیبوس به شروع عطش از پر و گذاشت میهالب یرو را داغش یهالب آخر در...امیشانیپ...میها
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 به میموها یال را دستانش و انداخت میرو را خودش حرکت کی با که بزنم پسش خواستم و شد مچاله ام افهیق

 .آورد در حرکت

 ...دیبوسیم امانیب و بود گرفته یباز به را میهالب سشیخ و داغ یهالب

 گاز را میها لب چنان و شد خشونت از پر شیها بوسه! دیفهمینم زیچ چیه انگار او اما کند ولم تا کردم تقال

 قطره.گذاشت بالشت یرو را سرش و رفت کنار میرو از و کند دل میها لب از باالخره.دادمیم جان که گرفتیم

 و یسیخ دست پشت با شدیم کاش.کردیم گز_گز میها لب و شدیم جزغاله داشت دلم.دیچک چشمم از یاشک

 .کنم پاک میها لب یرو از را شیها لب یداغ

 .ردیبگ آرام دلم تا...شود پاک اش بوسه مُهر تا دمیکشیم لبم یرو دآبیسف با و داشتیم بر را سهیک شدیم کاش

 !خواستمینم را ریسم من

 :دیکش آغوشم در یدلتنگ از پر

 دادم؟یم جون تیدلتنگ از داشتم من یوقت یبود کجا تو! خوشگلم زن...زمیعز برم قربونت_

 :دادم قورت را دهانم آب

 !یشد خسته بخواب ریبگ ریسم_

 :دیترس

 رفته؟ کجا یدونینم تو...رفت میرعلیام یدید! یریم تو بخوابم اگه...خوابمینم نه_

 .بخواب ریبگ برم ییجا ستین قرار من_

 .دمینم اجازه گهید اربنیا.یکرد ولم و یزد گولم یطورنیا شهیهم...یگیم دروغ_

 :دمیکش ششیر تَه یرو را دستم

 .بخدا رمینم_

 :کرد فرو گردنم یتو را سرش

 !بخون ییالال واسم کن نازم پس_

 بد مرد نیا به من چقدر! ییالال خواندن به کردم شروع...شیموها یالالبه کردم فرو را دستم و دمیکش یقیعم نفس

 !بودم کرده
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 نیرحسیام دنید با.بستم را اتاق در اطیاحت با و آمدم رونیب آغوشش از یآرام به است دهیخواب شدم مطمئن یوقت

 :گفتم زدهرتیح نفرتش از پر چشمان دنید با.شد گرد چشمانم در یجلو

 ن؟یرحسیام شده یزیچ_

 :گفت نفرت از پر و گرفت خود به نهیک رنگ نگاهش

 !یهزار دو یکهیزن! وفتهیب روز و حال نیا به داداشم یشد باعث که متنفرم ازت_

 .دیکوب محکم را در و رفت اتاقش به متعجبم چشمان مقابل او و شد گشاد اندازه از شیب چشمانم

 بودم خب! کندیم خطاب یهزار دو یکهیزن مرا ساله شانزده یپسر! نشست میها لب یرو یتلخ لبخند کم_کم

 !گرید

 .دیکش دراز ریسم کنار و برگشتم اتاق به دوباره و شد بغض به لیتبد تلخم لبخند

 .بود دهیچسب اشیشانیپ به شلخته شیموها و بود رفته خواب به معصوم یهابچه همانند

 لجن من ریسم قول به.دادمیم کثافت یبو من آقاجون قول به...بودم یهزار دو یکهیزن من! شد تر رنگ پر بغضم

 یدوهزار لجن کی من شدن عاشق جرم به! زدیم صدا فاحشه مرا هم خانم عمه! بودم خراب من دایل قول به و بودم

 !دادیم کثافت یبو که بودم خراب یفاحشه

 :کردم زمزمه لب ریز.زدم شیرو یابوسه و گرفتم را ریسم دست

 یکی واسه دلم! تپهیم گهید یکی واسه من قلب یباش داشته دوستم که هم چقدر هر! یباش خوب که چقدرم هر_

 خودش داره که ستمُرده صاحب دل نیا دست ستین من دست باشم، داشته دوستت تونمینم.شهیم رو و ریز گهید

 .برگرده عشقش تا کشهیم شیآت و آب به و

 منگ و جیگ مقابلش، درست دنمید با.شد داریب و کرد باز چشم ریسم باالخره که گذشت ساعت چند دانمینم

 .دیپر جا از وحشت با و شد گشاد چشمانش شد مطمئن بودنم یواقع از یوقت.کرد بسته و باز را چشمانش

 :دیکش داد بلند که دمیکش عقب را خودم دهیترس

 ها؟ ،یکنیم کاریچ نجایا لجن توئه_

 هستم؟ نجایا من چرا نبود ادشی یعنی.زد رونیب حدقه از چشمانم و گرفت نفسم

 :شد خشم از پر و دیکوب تخت تشک یرو به یمشت

 .شمینم تو خام گهید من.یخوند کور ؟یبزن گولم منو باز یاومد_

 :گفتم یلرزان یصدا با
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 .امیب یخواست خودت نجام؟یا من چرا ستین ادتی یعنی ریسم یگیم یچ_

 :دیکش داد دوباره

 خوره؟یم همبه ازت حالم یفهمیمن !یبخواب کنارم گهید بار هی بذارم و لجن توئه دمیخند جدم هفت گور به من_

 :زد لب نفرت از پر.کرد چشمانم بند را اشنشسته خون به چشمان و آمد طرفم به عیسر.شدم بلند میجا از حالیب

 !متنفرم ازت_

 :کردم بغض

 .دونمیم_

 که متنفرم بدقواره اهیس یموها نیا از! بکشه شیآت به منو تونهیم هنوزم که متنفرم زشت یآب یچشما نیا از_

 ادیم بدم ازت! کنمیم داغ فکرش از هنوزم که متنفرم رنگ بد یگوشت یلبا نیا از! کنهیم مستم بوش هنوزم

 .کثافت

 :گفتم هیگر با.دیکوب وارید به را مشتش حرص با و دیکش یانعره

 ...نکن ریسم_

 :دیغر یعصب

 ؟یدیفهم یاریب فتیکث زبون به منو اسم نشنوم گهید روگاله در ببند شو خفه_

 :آورد در حرکت به صورتم یجلو وار دیتهد را انگشتش.دادم تکان سر تند

 به هم فرار فکر! یکن مرگ یآرزو بار صد یروز کنمیم یکار نمتیبب اطرافم و دور گهید بار هی اگه شاهده خدا_

 تا زنمیم شیآت و ناموسیب یرعلیام اون با رو تو کنمیم داتیپ.کنمیم داتیپ یباش که سنگم ریز چون! نزنه سرت

 .هیچ ریسم به انتیخ عواقب دیبفهم

 :زد لب حرص از پر.برداشتم عقب به یقدم وحشت و ترس از

 نه؟ ای یدیفهم_

 ...دمیفهم آره_

 :زد یپوزخند

 !بدبخت_

 :افتادم را به سرش پشت هم من و شد خارج اتاق از
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 .دارم کارت کن صبر لحظه هی ریسم_

 :داد تکان هوا یتو را دستش

 .وفتین راه دنبالم ندارم یکار تو با من_

 ...کن صبر تروخدا_

 آقاجون دنید با اما ستدیبأ کنم وادارش و رمیبگ را اشبازواش خواستم.رفت نیپائ طبقه به و نکرد ییاعتنا حرفم به

 .ستادمیا و شدم مانیپش کارم از بهیغر مرد و خانمعمه و

 :کرد نگاه را ریسم ینگران با آقاجون

 ؟یخوب پسرم_

 باشم؟ بد قراره مگه_

 .تو با و دونمیم من یبزن یخودکش به دست گهید بار هی اگه_

 :شد متعجب ریسم

 بکنه؟ یخودکش خواستیم یخر کدوم د؟یگیم یچ_

 :گفت رتیح با خانم عمه

 ست؟ین ادتی یعنی_

 :کرد نگاهش جیگ ریسم

 د؟یگیم یچ هست معلوم چیه_

 :دیکوب شیپا به حرص با خانم عمه

 .رهیم دست از داره امبرادرزاده دیبکن یکار هی دکتر یآقا_

 حرص از پر آقاجون.انداخت ریسم به یقیدق نگاه است، روانشناس دکتر زدمیم حدس که دیسف شیر ینکیع مرد

 :گفت

 .یدیم گوش هاش حرف به خوب! یکنینم لج...نجایا اومده تو بخاطر یمحمد یآقا! بده گوش خوب ریسم_

 :شد قبل از تر یاعصبان تر جیگ ریسم

 خبره؟ چه نجایا بگه منم به یکی شهیم_
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 مارستانیت از گذاشتم کردم اشتباه اولم از! یبش معالجه دیبا! بعد به نیا از توئه شناستهروان دکتر یمحمد یآقا_

 .رونیب آوردمت

 دکتر واسم که وونمید من مگه" زدیم داد مدام و دادیم فحش و کرد دادیب و داد به شروع و شد خشم از پر ریسم

 "ها؟ دیکرد فکر خودتون شیپ یچ د؟یگرفت شناسروان

 آشپزخانه یتو دایل.کند اعصابت هممن به تشیعصبان یها رکشیت نکهیا از قبل آوردم پناه آشپزخانه به ترس با

 .کرد نثارم را نفرتش از پر یاشک نگاه دنمید با.کردیم هیگر داشت و بود نشسته

 خواست دایل.داشتند من به نسبت را حس نیا ریسم خانواده یاعضا یهمه چون شناختمیم خوب را نگاه نیا! نفرت

 :گفتم عیسر که بزند شین و کند باز لب

 چرا؟ یدونیم متنفرم تو مثل ییزنا از_

 :کردم نگاهش چشم یگوشه از و ختمیر آب خودم یبرا یکم پارچ از خونسرد.شد سرخ حرص از

 یزنا یزندگ رو و شونیزندگ! دوم زن شنیم و کنندینم رحم خودشون همجنس به یوقت ستنین آدم تو مثل ییزنا_

 تو مثل ییزنا! شونیزندگ رو زننیم چمبره و الشخور شنیم! یاول زن یزندگ تو خوره شنیم! کنندیم بنا گهید

 !ندارن و بودن زن اقتیل

 :زدم یاخنده تک و دمینوش را آب از یاجرعه.دیلرز خشم از و شد قبل از تر سرخ

 ونیگر یچشما با یوقت...سوزهیم برات دلم یلیخ! بخورن و گرانید یها موندهپس شنیم حاضر که فنیکث اونقدر_

 .خواست رو جانا بازم اون و یکردیم ریسم ریسم

 رنگ نگاهم و ستادمیا شیروبهرو! دادیم جان داشت ادیز خشم از حاال.گذاشت نتیکاب یرو را آب وانیل و دمیخند 

 :گرفت خود به ریتحق

 چقدر که آخ! رتتیبگ شده جبورم ،یانداخت پس که یابچه بخاطره که ریسم دوم، زن یشیم یکن یهرکار باز تو_

 !سوزهیم برات دلم

 یلرزان یصدا با! بخندد کرد یسع یعصب.هیگر ریز زدیم ماندیم آنجا گرید کمهی اگر...دیساب همبه را شیها دندان

 :گفت

 برادرشوهرت بغل تو توئم زدمیم گول و ریسم داشتم من که یزمان درست.یگیم درست تو اصال! بهترم تو از_

 !یکردیم یدلبر

 :زدم یضیعر لبخند بود افتاده سوزش به شیها حرف شین از که قلبم به توجهیب

 !رونیب کنهیم پرتت من یچشما مقابل درست و شهیم ریس ازت زد دلتو یوقت روزت هی_
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 :دیکش داد و دیلرز تیعصابن از

 !دهنتو ببند! شوخفه_

 :خونسرد و مستانه دمیخند هم باز

 !ستین رید روز اون_

 و گرفت میجلو دیتهد ینشانه به را انگشتش.زدیم یکبود روبه و بکشد نفس توانستینم درست یادیز خشم از

 داد فحشم لب ریز رفتیم رونیب آشپزخانه از که یحال در.نداد امانش هیگر و دیترک بغضش که دیبگو یزیچ خواست

 .دمیکش یآه و کردم جمع را امخنده.گفت ناسزا و

 یشماره و خورد زنگ لحظه همان درست! دادم باال را میابروها بود مانده جا زیم یرو که دایل یگوش دنید با

 کجا از.چسباندم گوشم به و کردم لمس را رنگ سبز کونیآ و نداد امانم وسوسه.زد چشمک چشمانم یجلو یناشناس

 !بفهمد خواستیم

 :بزنم خی شد باعث و دیچیپ گوشم یتو یابهیغر مرد یصدا

 ...نمتیبب خوامیم! نکن قطع تروخدا خوشگلم؟ یدینم جواب چرا دا؟یل الو_

 !یالیر ستیدو یسکه قد شد چشمانم

 ...بده جفتمون به فرصت هی ایب زمیعز_

 دوباره یفرصت دایل از که بود که یعنی.دمیکوب زیم یرو را یگوش و کردم قطع را تماس عیسر ییپا یصدا با

 خواست؟یم

 !بود آمده که بود خوب چقدر.زدم یلبخند و دمیکش یراحت نفس حنا دنید با

 :کرد یاخم او اما

 !دختر تو یدینم گوش حرف چرا نرو؟ نگفتم مگه_

 :نشست میروروبه و زدم یلبخند

 نکرد؟ تیکار که ریسم_

 :دمیکش یآه

 به و خودم لحظه همون داشتم دوست...شد خون دلم! ختیریم یاشک چه یدونینم.نکن نگاه و شینجوریا تو! نه_

 .افتاده روز و حال نیا به من بخاطر که دونستمیم یوقت بکشم دار
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 :شد نگران شیصدا

 هوی شهینم ینطوریا.میکردیم شیبستر و شدیم یراض کاش یا.جانا نداره یدرمون و درست روز و حال ریسم_

 !کرد ناکارت و زد یدید

 !آمدینم بر دستم از که یگرید کار...دمیکش آه دوباره

 .کن فرار و بچسب یدست دو و حونت.جانا کن فرار_

 .کرد دایپ و شرکنم آدرس روزه هی شد مرخص مارستانیت از یوقت هم روزا اون.کنهیم دامیپ یوقت دهیفا چه_

 !یشیم خالص دستش از روز چند حداقل_

 دندوناش با و رهیبگ گازم ممکنه آن هر که هیزخم گرگ هی مثل درست اون.کنم شیعصبان نیا از شتریب خوامینم_

 !کنهیم کشیتحر شتریب من فرار.کنه پارم کهیت

 :گرفت دستانش در را امزده خی دستان 

 !نشو کشینزد هم ادیز باش خودت مراقب یلیخ_

 :زدم لبخند

 .هست حواسم_

 :کرد زشتم یزخم و کبود صورت نثار یمهربان لبخند و فشرد را دستم

 .یشیم خوب یاهفته کی یزنیم! نباشه غمت چیه واست خرمیم خوب پماد_

 .کنمیم قدرت و تیامن احساس یهست تو.یاومد که شد خوب! یمرس واقعا حنا یمرس_

 :دیخند آهسته

 .ارمیم در چشماشو ندازهیم چپ نگاه زن به داره یکی نمیبب.زنانم حقوق مدافع کالً_

 :شد تر رنگ پر لبخندم

 ریسم دست از من و شهیم درست زیچ همه ادیب اون اگه! کشهیم پر واسش داره دلم خبر؟چه یرعلیام از...حنا_

 !کنمیم دایپ نجات

 و بود یرعلیام عاشق هم هنوز حنا! آمدند در صدا به میبرا خطر یها زنگ و دیکش پر شیها لب از بارکی به لبخند

 :دوخت رنگ یاقهوه یچوب زیم به را نشیسنگ نگاه و کرد رها را دستم !من بر یوا

 !مالقاتش برم قراره فردا_
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 و بود من مال یرعلیام.سوختمیم داشتم درون از که چند هر نکنم اخم کردم یسع و فرستادم رونیب به را نفسم

 !بس

 هست داغون یکاف یاندازه به اون...کنهیم تمیاذ داره ریسم بدونه خوامینم.نگو یزیچ من بهراجع یرعلیام به_

 !بشه هست که ینیا از ترداغون خوامینم

 :داد تکان سر

 !باشه_

 !بتپد یرعلیام یبرا من قلب جزبه یقلب کردیم غلط...گرفت لجم

 :کردم عوض را حرف

  خبر؟چه مهسا از_

 :شد نهیس به دست و کرد تر زبان با را لبش

 ...یرعلیام شوهرش قاتل بفهمه که نهیا از ترسم فقط من! اون روز و حال از بگم یچ_

 ...داشتم وحشت روز آن از هم من 

 کجاست؟ االن_

 بردتش چارهیب! صبور و عاشق مرد هی! داد بهش و مهرداد خدا که کرده شیزندگ تو یخوب کار چه مهسا دونمینم_

 .بشه خوب تا دکتر برتشیم روز هر.نذاره یمنف ریتاث روش شتریب ها دعوا نیا که هتل

 !بود من ریتقص ها نیا یهمه هم باز و دادیم جان شیمهسا یبرا که بود شده یمهرداد عاشق چارهیب نساء

 ...بود انداخته هم جان به را همه که جانا نیا بود کثافت و ریحق چقدر

 :گفتم زدهغم

 !نبود نیا حقش...بشه خوب خداکنه_

 :گفت یمهربان با حنا روبه و کرد اخم من دنید با.شد آشپزخانه وارد خانم عمه

 .گذاشتم بادنجون دلمه واست ما یخونه شام ایب شب جان حنا_

 :زد لبخند حنا

 !حتماً شمیم مزاحم جان عمه یمرس_

*** 
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 :دیچیپ یگوش یتو اشگرفته یصدا بوق چند از بعد.نشستم مبل یرو و گرفتم را نساء یشماره خانه تلفن با

 د؟یبفرمائ بله_

 :کردم جمع را میپاها و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یخوب نساء سالم_

 :شد متعجب شیصدا

 ؟یتوئ جانا_

 .زمیعز خودمم آره_

 .کشتت االن تا حتما ریسم گفتم! بودم نگرانت ؟یزنینم زنگ هی چرا دختر تو ییکجا_

 !دانستمیم را قدرش داشتم تازه من و بود یخوب دوست چه...بود شده نگرانم او و بودم کرده بد نساء به من

 زیچ همه ؟یکنیم کارایچ ؟یخوب بگو خودت از.دمیم حیتوض برات و زیچ همه بعدا نساء نباش من نگران_

 راهه؟روبه

 :دینال و دیکش یآه

 .کن دعا واسش.ستین راهبهرو اصال حالش! هیبستر مارستانیب تو بابام نه،_

 :بدهم اشیدلدار کردم یسع و آمد رونیب نهادم از آه

 ...شهیم درست زیچ همه زمیعز نباش نگران_

 پا از سر آمد که حنا...بروم دنشید به دادم قول و میزد حرف باهم یکم! نداستم یاعتقاد خودم که چند هر

 :دادم تکانش و گرفتم را دستانش عجله با شناختمینم

 شه؟یم آزاد یک باز؟ بود نکرده که معوا دعوا گفت؟یم یچ نه؟ بود شده الغر بود؟ خوب یرعلیام_

 :گفت آوردیم در سرش از را اشمقنعه که یحال در.کرد ولو را خودش مبل یرو حوصلهیب او

 !شهیم تموم وریشهر داره انگار نه انگار! بود گرم چقدر خدا یوا_

 :آورد در را حرصم اشیخونسرد

 نه؟ ای بود خوب حنا_

 ...بود خوب آره خوب، گذاشت اسمشو بشه اگه! بگم یچ_
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 یرعلیام با چوقتیه بودم نزده صدا را محمد من روز آن اگر.زدیم تند شیبرا قلبم که یمرد روز حال به کردم بغض

 ! بودم بدشگون و منحوس چقدر من! افتادینم اتفاق قتل آن چوقتیه و شدندینم ریدرگ

 نساء با و کردینم هندستان ادی لشیف هم مهرداد و بود خوش محمد با مهسا االن کردمینم یکار ندانم من اگر

 .ماندیم

 !شدیم ظلم ریسم حق در فقط وسط نیا و شدینم حرام یالک عمرش از دوسال امیرعلیام

 !شیآزاد حکم تا مونده کم! رینگ آبغوره حاال_

 :گرفت طرفم به و دیکش رونیب یاسهیک فشیک از حنا.زدم یتلخ لبخند

 .دمیخر هم ماسک برات! بشه پاک ها یکبود رد تا صورتت بمال هم پمادارو نیا.ریبگ ایب_

 :گفتم دل ته از و گرفتم دستش از را سهیک

 .کنم تشکر ازت یچجور دونمینم واقعا_

 !بود لبخند جوابم

 مثل! داشت اجیاحت من به و بود تنها او.زدمیم سر او به دیبا...گرفتم را مارستانیب آدرس و زدم زنگ نساء به یفور

 .نکرد غیدر او و بودم محتاج او به من که شهیهم

 چندشش یکس و نکند جلب را یکس نظر صورتم یها یکبود تا گذاشتم صورتم یرو را ماسک و زدم یاساده پیت

 .نشود

 :داد جواب و گرفتم را اششماره ناچار به...شود یجِر خواستمینم! گرفتمیم اجازه هم ریسم از دیبا

 .دایل امیم دارم_

 :دمیکش یقیعم نفس

 .جانا...ریسم منم_

 :داد جواب یخشک یصدا با سپس...کرد یمکث

 ؟یخوایم یچ مرگته؟ چه_

 !کردمیم عادت زدنش حرف نوع نیا به دیبا

 .ستین خوب حالش باباش.نساء شیپ مارستانیب بعدشم و زهرا بهشت برم خوامیم_

 :بود خونسرد
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 ؟یچ که خب_

 :شدم یعصب

 .رمیم کجا دارم بدم اطالع خواستم! یچ که خب یچ یعنی_

 :گفت کنش خورد اعصاب و خونسرد لحن همان با

 .یرینم جا چیه تو_

 !تروخدا ریسم_

 .ارین نجست زبون اون به رو خدا اسم_

 !بود شده رحمیب چقدر.دیچک اشکم

 .گردمیبرم زود بخدا برم بذار ریسم_

 !یدیخند پدرت گور به تو ؟یکن فرار بعدشم یبر بذارم آره_

 .تروخدا ریسم...بودم کرده فرار دفعه صد االن تا کنم فرار خواستمیم اگه_

 :دادم ادامه.داشت دیترد ییگو...کرد یمکث

 .دادمینم خبر تو به که کنم فرار خواستمیم اگه ستمین خنگ اونقدر من_

 :گفت انعطالف بدون یسرد یصدا با و کرد فوت را نفسش

 .در دم ایب رسمیم گهید قهیدق پنج! خب لیخ_

 یجواب اما دادم سالم و نشستم.آمد درهم یهااخم با بعد قهیدق ده.ستادمیا منتظرش به خانه در یجلو و کردم یپوف

 ...نکردم افتیدر

 .افتاد راه به و کرد روشن را ظبط

 مارستان؟یب ای زهرا بهشت یبریم و گورت اول_

 :کردینم یزخم هم مرا تا آمدمیم کنار یزخم مرد نیا با دیبا

 .زهرا بهشت_

 چشممو تو یدور"

 دود مثل سوزونهیم
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 دلم خوامتیم یگفت

 بود قصه نیا عاشق

  دیکش تَه تو یقصه

 دیکش شیآت به منو

 رفتنو حرف یوقت

 "دیکش شیپ تو یچشما

 :تر مچاله اشافهیق و شد تر سفت فرمان دور ریسم دستان

 گذشت سخت من به یرفت"

 گذشت سر نیا به لعنت

 گهید هاتیوونگید

 "گذشت سر از که آب

 :ریسم صورت یکبود آن از تر بد و شد شتریب نیماش سرعت

 یکشیم وارید خودت منو نیب"

 یکشیم گاریس چرا یگیم بعد

 روز و شب چقدر من یچشما

 دیکش یداریب تو یبرا

 یکشیم اول منو حس

 یکشیم گاریس چقدر یگیم بعد

  تو واسه رمیمیم روز هر

 "!!!یکشیم گاریس نیا با منو تو

 :آورد در چارهیب نیماش پدال یرو را حرصش ریسم و دمیکش آه من

 بود نجایا اشتباهم"

 سکوت یهِ سکوت
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 یبر یخوایم دمیفهم

 "روت به اوردمین

 :گفت یتلخ لحن با ریسم.شد پارک زهرا بهشت یجلو نیماش

 .ارمیم در و پدرت یایب رید! یدار وقت ربع کی_

 ...دادم سرتکان عیمط

 تحمل گرید نکهیا...گفتم شیبرا خودم از و زدم حرف! کردم دل و درد و ختمیر اشک نکرد یمادر که یمادر یبرا

 .دمیکش بو و برداشتم را قبر سر یتازه یها گل آخر در.شودینم اما شوم خوشبخت خواهمیم نکهیا! ندارم

 !مینداشت را یکس که ما

 گالب با را قبرش یرو یکس چه خرد؟یم را اشیداشتن دوست یها گل و دیآیم مادرم قبر سر که بود که پس

 د؟یشویم

 !بود گرفته اشتباه مرا مادر قبر بود که یهرکس البد نکردم یاتوجه که بود شلوغ و آشفته ذهنم آنقدر

 ...کرد بغلم و افتاد هیگر به دید مرا تا نساء.رفتم هم مارستانیب

 !کردمیم دق ییتنها از داشتم یاومد که شد خوب چقدر جانا_

 بار نیاول یبرا فشردم، و گرفتم را نساء یها دست و زدم یلبخند! میکن تیرعا را سکوت که داد تذکر پرستار

 :باشم یواقع دوست خواستم

 .شهیم درست زیچ همه نخور غصه بشم قربونت_

 و نشستم کنارش هم خودم.ندیبنش مارستانیب رنگ یآب یصندل یرو کردم کمکش من و گرفت شدت شیهااشک

 :کردم حلقه اششانه دور را دستم

 .شهیم تموم باالخره زیچ همه_

 :دینال

 .کشمینم شدم خسته گهید.شهیم حروم داره یالک یطورنیهم عمرم! چوقتیه شهینم درست یچیه چوقتیه_

 :زدم اشدهیپر رنگ یگونه به یابوسه 

 ؟چطوره بابات حال_

 ...کن دعا بابام واسه تو جانا.دیکن دعا دیبا فقط ستین یدیام گنیم دکترا! افتضاح_
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 !بود قهر من با خدا ن؟یچرک یقلب با اهیروس منِ کردم؟یم دعا من

 ه؟ینجوریا وقته چند_

 داره خونه یگوشه ساله کی! خوشحالم یطرف از رهیگیم شیآت داره دلم یطرف از یدونیم! استهفته کی کینزد_

 .شهیم کُش زجر ذره_ذره

 :شد شتریب شیهااشک شدت و دیکش یآه

 .شهینم شیحال زایچنیا که ساله ده پسر هی داره؟ سن چقدر مگه بشه میتی نیا از شتریب داداشم خوامینم_

 :کردم نوازش را کمرش

 ؟یکرد جور یچجور و مارستانیب پول_

 :شد غصه از پر و نشست خشکش و دیسف یها لب یرو یپوزخند

 .گرفته وجدان عذاب کنم فکر.کنهیم زیوار پول شیاهفته کی زن واسه داره! حسابم به زهیریم پول مهرداد_

 یکاغذ دستمال به.کردم بدبخت هم را نساء خانم، عمه با ساده یدشمن کی بخاطر که کند لعنت مرا خدا

 :کرد زمزمه و ماند رهیخ دستانش در شده شیر_شیر

 ازدواج پولدار پسره هی با...نبود یزیچ کم! مردمیم داشتم ذوق از...اشخونه به گذاشتم پا دیام هزار با شب اون_

 ! بودم کرده

 :داد ادامه یشتریب بغض با او و دمیبوس محبت با را اشگونه

 که لذته از کردمیم فکر احمق منِ و دیبوسیم منو و بستیم چشماشو خوابتخت رو یوقت...جانا ینیبب ینبود_

 !خواستینم منو! بود مهسا فکر تو...شده بسته چشماش

 :شد شتریب اشهیگر.فشردم خودم به شتریب را نساء و زد آتش را دلم شیها حرف

 کردم فکر احمقم منِ.کرد دود گاریس و تراس تو رفت شد بلند کنه نازم و هکن بغلم نکهیا بدون شد تموم که کارش_

 ...بود مهسا فکر به بازم اما. کرده و مادرش یهوا دلش دیشا! ناراحته انقدر که مادرشه یمخالفتا بخاطر

 شرم عرق نیا از شتریب من دادم اجازه و بزند هق بغلم یتو دادم اجازه و دمیکش آغوش در را نساء یشرمندگ با

 .رمیبم نیا از شتریب دادم اجازه و زمیبر

 !شدینم دوا یکس از یدرد کند لعنت مرا خدا گفتمیم که هم بار هزار

*** 
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 .دادم امشده خشک بدن به یقوس و کش و کردم باز را خوابم در غرق چشمان

 مطبوع خنک یهوا دادم اجازه و کردم باز را پنجره...دمیکش کنار را پرده و شدم بلند جا از یحالیب و یکرخت با

 ینارنج را جا همه و دیایب تا زدیم را زورش تمام مهر و شدیم تمام داشت وریشهر.بخورد صورتم و سر به یزیپائ

 .کند

 ها برگ کم_کم و رفتندیم سو آن و سو نیا باد با درختان یهاشاخه.بستم چشم لذت با و دمیکش یقیعم نفس 

 .شدندیم خشک داشتند

 طانیش به را نمید و دل و شدم اشممنوعه یهالب ریتسخ من که یفصل همان...آمد یرعلیام که یفصل همان! زیپائ

 ...را ممنوعه یوهیم بزنم گاز لذت با و شوم حوا گذاشتم و باختم امیزندگ

 ها روز نیا.بود نیغمگ و مچاله اشافهیق! زدیم حرف تلفن با و زدیم قدم اطیح یتو که خورد دایل به نگاهم

 .آوردمیم در سر شیکارها از دیبا و زدیم مشکوک یبدجور

 ...بود بد طورهمان پدرش حال...گذشتیم بودم دهید را نساء که یروز از هفته کی درست

 روزها نیا و کردیم یدور یادیز که رهمیسم...بود رفته یرعلیام یکارها دنبال به هم حنا و زدیم مشکوک دایل

 !بود ناراحت و نیخشمگ یبدجور

 ریسم دفعه کی که رفت راه ریسم عصاب یرو قدرآن...بروند پارک به که کرد اصرار دایل...رودینم ادمی را شبید

 :زد دایل به یلیس و شد نیخشمگ

 کنم؟ تیحال یاگهید جوره ای یریم یشیم گم_

 !نبود خوب حالش اصال روزها نیا ریسم...کرد هیگر و شد سرخ دایل

 .کردیم نوازش را پسرش یگونه داشت و بود آنجا هم ریسم.رفتم ریسم یبچه اتاق به و شستم را صورتم و دست

 جابه شکر یسجده قطعاً من؟ الیخیب و شود خوشبخت رهمیسم که برسد یروز شودیم یعنی...زدم یلبخند

 !آوردمیم

 ینگاه بچه و نشستم تخت یلبه کنارش.زد غر لب ریز و شد درهم شیها اخم شد من آمدن متوجه که ریسم

 .شدیم بررگ کم_کم داشت که انداختم

 :کرد نگاهم معترض و کالفه

 نشو؟ ظاهر چشمام یجلو نگفتم مگه_

 :گفتم نرم یلحن با و کردم لمس را بچه یگونه
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 !نداره هم اسم ٰ  یحت چارهیب! نکرده یگناه که اون آخه ؟یکن یمحلیب بچه نیا به انقدر ادیم دلت ریسم_

 .رونیب شوگم نداره یربط تو به_

 .بذار اسم هی براش حداقل ؟یکن یخال گناهیب نیا سر یخوایم حرصتو_

 ؟یهست معصوم و بافکر چقدر کنم فکر یخوایم مثالً! یبکن خوادینم و من یبچه اسم یخور گُه_

 :دوختم چشمانش به یجد را نگاهم

 ر؟یسم پسرِ میکن صداش یک تا.میکن انتخاب اسم واسش ایب_

 :انداخت باال شانه حرص پر و مشت دستانش

 .جهنم به_

 مهبد؟ میبذار اسمشو_

 :دیخند حرص و تمسخر با

 !مهبد_

 :گفتم خواهش از پر یلحن با

    گه؟ید میبذار_

 :بردم کار به را خودم تالش تمام! شدیم نرم داشت انگار...نداد جواب

 .بده رو بزرگترها حرص تقاص دینبا...رهیتقصیب اون! بنداز معصومش و پاک صورت به نگاه هی_

 .دیکش یقیعم نفس و شد منقبض صورتش

 باشه؟ مهبد میبذار_

 :کردم یپوف! نداد جواب

 !پسرته یسالمت نا! کن انتخاب واسش اسم هی تو اصال_

 :گفت آهسته.دوخت پسرش به را نگاهش

 !مهبد میبذار_

 او و شد جمع لبخندم.شد امرهیخ نفرت با و برگشتم طرفم به ریسم یناگهان و هوکی...شدم خوشحال و زدم یلبخند

 :گفت ترسناک
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 !خانم جانا مونده تینابود تا گهید ذره هی_

 شده گشاد یچشمان با و دمیکوب امنهیس یقفسه به مشت با.کردم کردن، سرفه به شروع و دیپر میگلو به دهانم آب

 بود؟ چه منظورش.کردم نگاهش وحشت از

 !نه ایخدا کند؟ نابود مرا خواستیم چگونه داشت؟ سرش تو یفکر چه

 :افتادمیم پس داشتم که انداخت یمن به ینگاه مین و شد بلند شیجا از

 .رسمیم حسابتو یبکن رید! منتظرتم نیماش تو ن،یپائ ایب شو حاضر زود_

 !نداشت رحم اصال خورده زخم مرد نیا...کن رحم من به ایخدا...در محکم شدن دهیکوب یصدا هم بعد

 و بودند باخته رنگ ها یکبود حنا یپمادها لطف به.انداختم ینگاه صورتم به نهیآئ یتو از و شدم حاضر یحالیب با

 .کردندیم کم صورتم یرو از را شرشان داشتند کم_کم

 یادره جهنم کدام به مرا نبود معلوم...داشتم اضطراب و داشتم ترس.من منتظر و بود نشسته نیماش یتو ریسم

 :کردم اخم یعصب.راند سرعت با و ببندم را در نداد ناما او و شدم نیماش سوار! بردیم

 م؟یبر میخوایم کجا ریسم_

 :زد یشخندین

 !اتننه قبر سر میبر میخوایم_

 :دمینال

 ...ریسم_

 را صورتم دستانم با و شد قطع نفسم درد از.دیکوب صورتم به محکم دست با و شد رحمیب و سخت نگاهش

 !کثافت بشکند دستت.پوشاندم

 عشقم؟ یکاُ ،یارین نجست دهن اون به و اسمم یریبگ ادی زدم نویا_

 :دیلرز درد و خشم زور از میصدا

 اد؟ین ابروت به خم که کنم صدات دیبا یچ بپرسم شهیم_

 :گفت توزانه نهیک

 !کن راحت نبودنت از و آدم گله کی و ریبم شه؟یشه؟میم ر،یبم فقط نکن صدام اصالً تو_

 .شودیم جمع وارنیجن خودش یتو امچارهیب دل که دارد زهر چنان شیها حرف
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 قُل ام گونه یرو که اولم اشک قطره.کرد پُر را نیماش یفضا خواننده نیغمگ یصدا و کرد روشن را ظبط حرص با

 :آمد در پرواز به نیماش خورد

 یکن فکر من به یتونینم تو "

 یریدرگ هات گذشته تو یوقت

 !بزنم گول و خودم تونمینم

 "یریمیم اون واسه هنوزم تو

 :آوردیم درد به مرا قلب هم یلعنت یخواننده یها حرف...دارد شین امیلعنت یخواننده یها حرف

 یندار یگناه که تو من عشق"

 هاش خاطره رنینم ادتی یوقت

 دونمیم بود من ریتقص زیچ همه

 "برات کنم پُر جاشو نتونستم

 :کرد شتریب را ظبط یصدا و زد یزهرخند ریسم

 نداره دنید که مرد یهیگر"

 ؟یکنیم تماشا رو یچ یستادیوا

 میزد باهم و حرفامون گهید ما

 ؟یکنیم پا اون و پا نیا یهِ چرا

 دلم چندمه ربا دونمینم

 رهیمیم اون و نیا دست یرو

 روز هی عاقبت که دونمیم یول

 "رهیگیم رو ییجدا من آه

 وانهید مرا خواستیم! است دار منظور شیکارها یهمه دانستمیم.کردم خاموش را ظبط و بردم دست حرص با

 !کند شرمنده مرا خواستیم...کند

 .کرد پارک دیخر مرکز یجلو را نیماش و کرد کج تمسخر با را شیهالب
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 از شتریب تا کنم سکوت دادمیم حیترج و ستیچ ها کار نیا از قصدش دانستمینم هم هنوز! افتادم راه به شدنبال به

 !دارش شین زبان توسط نشوم دهیگز نیا

 :گفت نفرت با.چرخاند یامغازه طرف به مرا و گرفت حرص با را بازوام

 ادته؟ی یبود دهیپوش قرمز ناموسیب اون واسه روزم اون_

 :داد هولم مغازه طرف به...کرد تر تنگ را شیجا بغضم

 !قرمزشو همون! یکنیم پرو و نیتریو پشت لباس اون_

 ه؟یچ کارا نیا از قصدت ؟یبکن یخوایم کاریچ ریسم_

 :گفت دیتهد با و گرفت انگشتانش انیم را بازوام گوشت

 .ذارمینم اتزنده وگرنه یبد گوش حرفام به نفعته به_

 و گردن تمام یسخاوتمند با و بود میها زانو یرو تا...کردم پرو را قرمز دکلته لباس اجبار به.دادم سرتکان و دمیترس

 .بود گذاشته حراج به را میها نهیس یکم

 !ستیچ ریسم قصد دانستمینم هم هنوز

 .میآمد رونیب مغازه از و گرفت را بازوام و کرد حساب را لباس پول

 :دمیغر و دمیکش رونیب دستش از را بازوام

 اونجا و نجایا یهِ و خودت عروسک یکرد منو ؟یبد حیتوض یخواینم ر؟یسم یکنیم کاریچ هست معلوم چیه_

 !یکشونیم

 تو؟ یشینم الل چرا اصال.ارین زبونت به اسممو گهید نگفتم مگه_

 :دمینال

 .یکرد مخسته گهید بسه_

 :کندیم نگاه گندو بو آشغال کی به انگار که بود یجور نگاهش نوع.کرد نگاهم و کرد جمع انزجار از را اشافهیق

 یبرا یوفتیب پام به کنمیم یکار.دلم زیعز یبکش یخستگ یواقع یمعن مونده حاال! بکن یاضاف پرت و زرت کم_

 ! ببخشمت نکهیا

 پا نیا از شتریب و کنم سکوت بود بهتر پس ببخشد جالء را رتشیغ و غرور خواستیم نگونهیا اگر.ندادم را جوابش

 .نگذارم عصابش یرو
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 :داد جواب و انداخت اشصفحه به ینگاه.خورد زنگ ریسم یگوش راه یتو

 .یانداخت تیگوش به نگاه هی زنگ، بار ستیب از بعد عجب چه مهرداد آقا بَه_

 .شد فعال رادار مانند میها گوش و کردم جابهجا میپا یرو را دیخر یسهیک

 نیا از.خونه شیاریم یریگیم دستشو! بسه یکرد درمون و دوا رو مهسا چقدر هر...مهرداد گمیم یچ نیبب! باشه_

 فردا...پشتشم ریش مثل خودم! شیاریم فردا نیهم رینخ گم؟یم یچ یدینشن...باشم مراقبش خوامیم خودم بعد به

 !خدافظ...نه...کنمیم فیرد خودم نباش دکترش نگران تو! باشه خونه دیبا

 :دمیپرس و رمیبگ را زبانم یجلو نتوانستم.دیکش یقیعم نفس حرص با و کرد قطع را یگوش

 ؟یچ یعنی کارا نیا_

 :شدم کالفه! نداد جواب

 ؟یفهمینم نمیا دهیم عذابش محمد خاطرات خونه اون تو! بشه یچ که شیاریب یخوایم_

 :کرد عوض را دنده و زد یپوزخند

 تو یآورد اونم! ینبود قانع هم تا دو به که یبود کثافت انقدر! بود تو نامزد محمدم...جانا خورهیم همبه ازت حالم_

 .یبخواب باهاش راحت تا خونه

 کند؟ ام وانهید خواستیم چرا شد؟ینم تمام شیهازهر چرا...شد اشک از لباب چشمانم

 چرا؟ یریمینم تو! بود مُرده االن تا بود تو یجا یک هر_

 ربوده نیماش کوچک یفضا یتو ژنیاکس و بود شده نیسنگ سرم.بودم شدن خفه حال در...انداختم چنگ میگلو به

 !بود شده

 !شنومینم را شیهاطعنه گرید نکهیا از شدم خوشحال من و میدیرس باالخره

 !یشد زن همبه حال یلیخ.شگاهیآرا برمتیم باش حاضر صبح فردا_

 .کوفتم همبه محکم یلیخ را در و شدم ادهیپ نیماش از...دمینشن را شیها حرف گرید

 قدم با و شد درهم امافهیق.دینوشیم یچا و خواندیم کتاب و بود داده لم یصندل یرو زیم پشت آقاجون اطیح یتو

 .شدم کشینزد آهسته یها

 

 .کرد خواندن کتاب مشغول را خود همچنان و نداد محلم اما ،شد حضورم یمتوجه
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 انیم یاخم.دوخت صورتم به را نفرتش از پر چشمان و آورد باال را سرش باالخره و اوردین تاب را نگاهم ینیسنگ

 :زدم یپوزخند من و کرد خوش جا شیابروها

 !زمیعز شوهر پدر یآخِ_

 !شد تر کور شیابروها یگره

 !ترسمینم ازت چیه که نکن نگاه منو ینجوریا_

 :گفت انزجار با

 و قورت دو یخوابیم و یخوریم مفت امخونه تو ؟یدار ییرو چه تو! رونیب نکردم پرتت خونه از تا کارت رَدِ برو_

 ه؟یباق هم متین

 :فشردم همبه خشم از را میها دندان

 ؟یکشت و مادرجون چرا_

 :دیتوپ خشم با

 اومده؟ ادتی تازه یشد داریب یدیخواب...احمق یگیم یچ گهید تو_

 :کردم مشت را دستم

 د؟یرس تو به یچ کرد؟ یرعلیام نام به هم روخونه نیا یوقت شد دتیعا چه ؟یکشت و مادرجون چرا_

 :شد دیتهد از پر نگاهش

 !بزنن زار حالت به آسمون یمرغا کنمیم یکار وگرنه ،ببند دهنتو_

 :دمیخند یعصب

 !کنهیم نابودت پدرشه زش،یعز مادر قاتل بفهمه ریسم و بشه باز دهنم اگه چون! یکنینم یکار چیه تو_

 :کرد پرت زیم یرو حرص با را کتاب

 .گمینم یچیه که رِیسم بخاطره فقط! زباله سهیک یتو کنمیم پرت سوته هی رو تو بخوام اگه من_

 :شد شتریب میها خنده شدت

 !پدرشه مادرش، قاتل بفهمه کن فکر ؟یچ مهسا_

 .شد پرتاپ نیزم به و خورد قِل زیم یرو از قندان...دیکوب زیم به یمشت خشم با و اوردین تاب گرید
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 ...من دل مثل درست! درشت و زیر یتکه هزار...شد تکه هزار به لیتبد و شکست یبد یصدا با

 :دادم تکان سر آهسته

 تا کنمیم رسوات...کنمیم رسوات، ارمین تاب اگه یول! یکن دمیتهد یبخوا که ندارم دادن دست از واسه یچیه من_

 !هیفیکث و خطرناک آدم چه یریمش مسعود بفهمن همه تا.بشه خنک دلم

 درار حرص و خونسرد شهیهم که یآقاجون.دادیم فحش و دیکشیم داد...شدم خانه وارد اشنعره یصدا به توجهیب

 !دیکشیم نشان و خط میبرا حاال بود

 .آوردم پناه اتاق به و زدیم حرف تلفن با مشکوکانه که ییدایل به توجهیب

 !نکند یبچگ و بکشد زجر یرعلیام بود شده باعث که یمرد! بودم متنفر مرد آن از

*** 

 نوازشش و بود گرفته را دستش هم مهرداد و بود کرده کز یاگوشه مهسا ،رفتم نیپائ یطبقه به یوقت صبح فردا

 .کردیم

 :گفت یبد لحن با و رساند شگاهیآرا به مرا ریسم

 !باال اوردمین تا کن درست و خودت برو! خورهیم همبه افتیق از کم_کم داره حالم_

 :کردم یا قروچه دندان

 !نکن نگاهم تو خب_

 .یکنیم تحمل قابل و افتیق یشیم گم یریم_

 بدم! سوخت خودم یبرا دلم! دیخند و دیکوب صورتم یرو حقارت و یسخاوتمند کمال در پول یمشت سپس

 .شندند مآد و عالم تمام را اشیسوختگ یبو که یآنقدر...سوخت

 دانستمینم هم هنوز...بودم شده تحمل قابل ریسم قول به حاال و برداشت را پُرم یابروها و کرد اصالحم شگریآرا

 وحشت و شناختمینم اصالً هارا روز نیا رِیسم.ترساندیم شتریب مرا هم نیهم و ستیچ ها کار نیا از ریسم قصد

 !هست که ینیا از تر بدبخت یعنی...شوم بدبخت که کند یکار مبادا که کردمیم

 داد و بود نشسته نیزم یرو مهسا.رفتم رونیب اتاق از ترس با.دمیپر خواب از مهسا یها دادیب و داد با بعد روز صبح

 :دیکشیم

 نیا بشه خراب ؟یریبگ ازدواج سالگرد جشن خرابت زن اون و خودت واسه یخوایم تو اونوقت مُرده من شوهر_

 !جفتتون سر رو خونه
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 سر در یفکر چه نبود معلوم ریسم.کردمیم درک را ماجرا عمق داشتم تازه و شدیم گرد شتریب لحظه هر چشمانم

 ر؟یسم و من هم آن ازدواج؟ سالگرد.داشت

 !کن رحم ایخدا قا؟یدق بکند یغلط چه خواستیم ریسم !بود سال جوک انگار

 یتو را مهسا مهرداد.دمیچسب اتاقم در به ترس از.زدن ادیفر و غیج به و کرد شروع خورد من به نگاهش تا مهسا

 .انداختم چنگ در یرهیدستگ به و دیلرز امچانه.کند آرامش کرد یسع و دیکش بغلش

 :گفت مهرداد به رحم،یب ریسم

 !یمهمون یبرا کن حاضرش بعدم بخوره هوا کمهی اطیح تو ببرش_

 :شد معترض مهرداد

 .ستین خوش حالش چیه مهسا ؟یگیم یچ هست معلوم داداش_

 .گفتم که نیهم نباشه حرف سیه_

 :شد عقده و حرص از پر و کرد نگاه چشمانم به خشم با.تو داد هولم و کرد باز را اتاق در ریسم

 که حالت به یوا.یاساس یکن خوشگل دیبا! یکشیم چشم خط و یزنیم سرخ رژ! یپوشیم و میدیخر که یلباس_

 .شونمیم عزات به و اتننه...یبش زشت

 :گفتم التماس با و گرفت امهیگر

 !یلعنت میترسونیم یدار ه؟یچ کارا نیا از قصدت ؟یکنیم کاریچ یدار ریسم_

 :زد یپوزخند

 .کن تماشا و ستیبأ فقط.ترس از بلرزه بدنت و تن نیا از بدتر دیبا تو_

 :کرد اخم.نشستم توالت زیم یصندل یرو حالیب

! یخورینم جُم جات از موقع اون تا! شهیم شروع پنج ساعت یمهمون! ارین در من واسم بدبختارو یمظلوما یادا_

 .اتمُرده صاحب شکم تو یزیبر تا ارمیم غذا واست خودم

 داشت گرید شد؟ینم تمام یبدبخت نیا چرا.ستمیگر یها_یها گذاشتم زیم یرو را سرم.رفت و دیکوب همبه را در

 تر ادیز و تر ادیز سالن یتو صدا و سر یصدا! بود قرن کی من یبرا گذشتیم که هیثان هر! زدیم همبه را حالم

 ...هستند تکاپو در ها مستخدم یعنی نیا و شدیم

 !یشد بدبخت جانا یوا یعنی نیا! مهم یمهمان کی یعنی نیا
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 .اوردین در یپا از مرا استرس و دلهره نیا تا...رمیبگ آرام تا زدمیم حرف یکم او با حداقل کاش! بود حنا کاش

 .داد تکان سر حرفیب و عیمط.آورد نزدم را میسیب تلفن خواستم او از من و آورد دهیکوب میبرا مستخدم

 و داشتم شیپ در را یدراز راه ریسم با.وفتمیب پس و نکنم غش فیضع شدت از تا خوردم دهیکوب و برنج از یکم

 !رمیبم که خواستمینم

 :انداخت نیطن گوشم یتو حالشیب یصدا.زدم زنگ نساء به عیسر آورد را تلفن که مستخدم

 بله؟_

 :گفتم عجله با

 من.گذرهیم سرش تو یچ ستین معلوم چیه گرفته یمهمون ریسم...نجایا ایب پاشو! بهت گمیم یچ نیبب...نساء الو_

 .نساء ترسمیم یلیخ

 .شدم مات من و دیترک تلفن پشت بغضش

 .مُرد...بابام...جانا_

 و اشیکسیب یبرا سوخت دلم.کنندیم اضافه آب آن به که تابهیماه یتو یروغن مثل درست.افتاد ولز و جلز به دلم

 .زدیم داد غیج و شتریب! شدینم اما کنم آرامش کردم یسع.شد روانه میها اشک

 !انشیپایب یها درد یبرا شوم یاشانه که. بروم دنشید به یزود به که دادم قول من و

 .زدم سرخ رژ و کردم شیآرا.خواستیم ریسم که گونههمان! بغض با اشک با...شدم آماده اجبار به عصر چهار ساعت

 .کردم عطر در غرق را خودم و دمیپوش را خواستیم که یلباس

 !خورده ژل و مرتب یموها و شده غیت سه یها شیر با.مردانه و یرسم شلوار و کت کی با! آمد هم او

 ...زد یبرق چشمانش دنمید با

 !شد مچاله انزجار از امافهیق من و داد قرار گردنم یرو را حرارتش پُر یها لب

 !خودم خوشگل زن...یقبل یجانا همون یشد االن_

 .کنم خارج دستانش حصار از را کمرم کردم یسع و دمیکش یحرص پر نفس

 که داغ آنقدر بود آتش یکوره همانند بدنش.دیکش آغوشم به تر محکم و کرد تر سفت را دستانش یگره او اما

 ...سوختم

 !کن ولم_
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 :دیغر و فشرد دستانش انیم را کمرم تمام یرحمیب با! بود ینکردن تحمل بدنش حد از شیب یداغ

 کرد؟یم بغلت گهید یکی یداشت دوست ومد؟ین خوشت هیچ_

 :دمینال

 ...ریسم_

 :کرد نگاهم گرانه دیتهد و کرد میرها

 لبات یرو از املحظه کی لبخند میرفت که نیپائ! یبش زنا ریپ هیشب و زهیبر ملتیر که و یکن هیگر حالت به یوا_

 کنم؟ تیحال یاگهید جور ای یدیفهم شه،ینم محو

 !ترساندیم مرا بدجور سرخش چشمان.دادم تکان سر تند و زدم پس را میهااشک یسخت به

 ...میشد خارج اتاق از و گذاشتم داغش دستان یتو را ام زدهخی لرزان دست...گرفت میجلو را دستش

 ترسفت یکی گذاشتمیم پا که پله هر یرو.رمیمیم دارم کردمیم احساس میشدیم کینزد ها پله به که قدم هر

 !فشردیم را میگلو

 و دست...کردند زدن غیج و دست به شروع و شدند ما یمتوجه همه بود؟ چه قصدش! مهمان از بود شده پر خانه

 من و ستادیا نگهان ریسم که میبرو نیپائ که بود مانده پله چند.دلم به انداختیم ولوله و بود کننده کر شیها غیج

 .ستمیبأ شدم مجبور هم

 قرار ها پله یروبهرو درست که عمارت بزرگ یورود در به.دوخت در به چشم و داد فشار محکم را امشده سِر دست

 ...داشت

 ...شد قطع ها غیج و دست یصدا.شد فشرده شتریب من دست و شد باز شدت به در لحظه همان

 !یدست ساک کی...دمیکش باال را نگاه...مردانه کفش تق_تق یصدا

 .خورد گره نافذ اهیس چشم جفت کی یتو و رفت باالتر نگاه و دمیلرز

 ...افتاد مرد دست از یدست ساک.رفت جیگ سرم و شد مچاله ریسم توسط دستم

 !بزرگ یخدا دمیدیم چه

 !یرعلیام

 !حنا سرش پشت و یرعلیام

 .اندشده فلج م؟یپاها. ترکدیم دارد بغضم؟.کندیم درد نفسم؟.اندشده کَر م؟یها گوش.زندینم نه قلبم؟
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 .دیآیم اشکم...کشندیم غیج مغزم یتو

 من...کنندیم کشم زجر انتیخ جرم به.امزنده من.شودیم تار معشوقم نگاه و چسبدیم مرا ترسخت و سفت ریسم

 ! زنم کی

 :زد لب و گذاشت امقهیشق یرو را شیهالب ریسم

 خوشگلم؟ زن میبر! ارمیم در و پدرت یکن خراب امونقشه هیکاف فقط_

 ...بود شده قفل چشمانم یتو هنوز نگاهش.گرفتند فاصله و خوردند یتکان هم از یرعلیام یدهیپر رنگ یهالب

 !بود رفته گود چال اهیس همانند چشمانش ریز و دیرسیم نظر به الغر

 ...من سر به گِل! من بر یوا و زدیم ادیفر را یناباور نگاهش عمق

 کند؟یم یفکر چه خودش شیپ االن

 .خواهمینم را ریسم من! یبود شاهد که خودت...نه ایخدا

 :کرد وارد میپهلو به یفشار حرص با ریسم

 .بزن کنند،لبخندیم نگاهمون دارن همه! وفتیب راه االی دِ_

 شده حلقه کمر دور که ریسم یها دست به هم بعد...خورد لختم یهاشانه به نگاهش و رفت عقب به یقدم یرعلیام

 .بود

 من مرد یدهیورز و پهن یهاشانه یرو را دستش یکالفگ با حنا.آورد درد به را قلبم که شکست نگاهش در یزیچ

 .گفت یزیچ گوشش ریز و گذاشت

 یرو و نرود هرز تا کنم قطع را دستش داشتم دوست.فشردیم شیها چنگال با را قلبم یکی انگار.آمد درد به نفسم

 !ندیننش من نامحرم مَرد یمردانه پهن یهاشانه

 .ستیمصنوع دانستمیم من فقط که یلبخند نشست شیها لب به یلبخند و زد میپهلو به یگرید چنگ ریسم

 .اورمیب باال را اممعده و بزنم عق داشتم دوست گرفتم قرار حنا و یرعلیام یجلو و آمدم نیپائ که را آخر یپله

 .شد بهت از پر و شکست دمید که قسم بخدا و من، و ریسم دستان به شده خشک نگاهش یرعلیام

 :دیچیپ میها گوش یتو مرگ صناقو مانند شیصدا و شد تر رنگ پر ریسم لبخند

 !زمیعز برادر...نجاستیا یچ نیبب بَهبَه_

 نکرد؟ یاتوجه افتادهپس من به و انداخت ریز به را سرش حنا چرا داشت؟ یانقشه چه ایخدا بود؟ چه ریسم قصد
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ِ_ینِ.شد رهیخ چشمانم به و خورد سُر نگاهش یرعلیام  من و دندیکشیم ادیفر و دندیلرزیم نافذش اهیس مردمک ین

 .شدم کر شیها چشم ادیفر از

 :فشرد خود به شتریب مرا و دیخند یعصب د،ید من به را یرعلیام نگاه که ریسم

 ریدرگ انقدر جانا و من.استقبالت میایب مینتونست ما که دیببخش فقط! زمیعز بـــــرادر یشد آزاد هم یخوب روز چه_

 .میشد غافل تو از که میبود ازدواجمون سالگرد مراسم

 چشمانش.زد خی نگاهش و شد منقبض فکش رد،یبگ من از را نگاهش نکهیا بدون یرعلیام.زندیم شین ماهرانه چه و

 !بود کرده بغض چشمانش من نامحرم مرد...شدم دفن خودم یتو من و داشت بغض

 رها را او پول بخاطر من کند فکر خودش شیپ االن دیشا...پرستم پول من دانستیم او چه؟ کند باور اگر

 و باال اشنهیس یقفسه یرعلیام.کرد را جانم قصد و زد چنگ میگلو به شتریب بغض رم؟یمینم چرا من ایخدا...امکرده

 !کشتیم مرا یرعلیام نگاه غم.انداختم ریز را سرم من و شد نیپائ

 .آورد ببار ییرسوا خواهدیم ریسم دمیفهم من و شد بلند هم ها مهمان پچ_پچ یصدا کم_کم

 مات و بود ستادهیا مهرداد کنار مهسا.بدوزم راستم سمت به را نگاهم کرد وادارم یازنانه کفش تق_تق ییصدا

 .کرد نگاه را یرعلیام

 ...دیلرز تنم تمام

 :دینال لب ریز مهسا

 ؟یاومد باالخره داداش_

 .فشرد خود به سفت را او و کرد بغلش و دیکش یرعلیام طرف به را خودش

 .چشمانم زوم درست بود من یرو یرعلیام یلعنت نگاه هنوز اما

 ...زدم لباسم یگوشه به یچنگ یناباور با.یرعلیام اشک از پر نگاه دنید با گرفت آتش قلبم

 ایخدا .کردیم نگاه من چشمان به و بود شده اشک از پر چشمانش من نامحرم مرد...سوختم و سوختم و سوختم

 باالتر؟ نیا از مرگ

 :گفت بغض با مهسا

 .بشم قربونت! یاومد که شد خوب چقدر! یداداش بود شده تنگ برات دلم چقدر_

 ...زد یرعلیام یگونه به یابوسه یدلتنگ با

 ...را ریسم یانهیموز لبخند دمید من و
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 :داد ادامه مهسا و افتاد هم یرو شیاهپلک وجدان عذاب از یرعلیام

 .ختهیر همبه زیچ همه رفته یوقت از! بود نجایا اونم کاش.یداداش یدیم مامانو یبو_

 .آورد رونیب خود آغوش از را مهسا و شد فشرده همبه شتریب یرعلیام یهاپلک

 .کردن نگاه ریسم به و شد جلب همه یتوجه که بلند آنقدر...دیخند بلند ریسم

 مثل و گرفت یژست ریسم....غیدر اما بکند یکار تا انداختم ینگاه حنا به عجز با و گرفت خود به ترس رنگ نگاهم

 کف به ریسم یها کفش محکم یصدا فقط را سکوت...دیچرخ مهسا و یرعلیام دور یرانیا یها الیسر یها شهیهنرپ

 .شکاندیک،میسرام

 :دمینال ترس با و گرفت رعشه وحشت از تنم تمام

 ...ریسم_

 :گفت یبلند یصدا با قصد از و کرد کج را سرش ریسم.ریسم یریگ معرکه انیم دینشن یکس را میصدا اما

 ست؟ین خوب حالش اصالً روزا نیا زمونیعز خواهر یدونیم یرعلیام_

 شد فشرده همبه مهسا یافهیق.کرد پرواز تنم از روح و دندیکش سوت میهاگوش.شد قطع هم ها پِچ_پِچ یصدا گرید

 ...یرعلیام و

 !بود مانده رهیخ مهسا به یالعمل عکس چیه بدون که! بود متحرک یمُرده کی انگار یرعلیام

 :گفت و کرد تررنگ پر را لذت،لبخندش غرق ریسم

 .کرد وهیب اموچارهیب خواهر و کشت و شوهرش که یآدم اون از نگذره خدا_

 :کرد پرتاپ من سمت به را نحسش نگاه ریسم

 خوشگلم؟ زن نه مگه_

 یچانه.ژنیاکس یکم یبرا کرد تقال و شد باز هم از میهالب.آوردم کم نفس من و دیچرخ من یسو به ها نگاه تمام

 :دیلرز بغض از مهسا

 داداش؟ هیچ منظورت_

 و بود کارگردانش ریسم که یشینما...دندیدیم شینما داشتند انگار...شد دهیکش مهسا طرف به ها نگاه دوباره

 !گرشیباز یرعلیام
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 برابر در کردینم خم سر هم هنوز من مغرور مرد.قبل از تر سنگ صورتش و شد منقبض شتریب فکش که یگریباز

 !ریسم یها قُد_قُد

 :شد درهم اشافهیق و کرد کج را گردنش ریسم

 با که یکس! نکرد رحم تیزندگ به که یکس ؟!هیک شوهرت قاتل یبفهم ینکرد تالش چوقتیه چرا تو مهسا_

 !کرد مرگ جوون و شوهرت تمام یرحمیب

 آب داشت دیشا.خورد تکان نامحرمم مرد یگلو بیس که دمید من و گرفت دهانش یجلو را دستش و زد هق مهسا

 :دمینال یفیضع یباصدا و شد اشک از پر چشمانم.کند سرکوب را بغض تا دادیم قورت را دهانش

 ...ریسم_

 اممعده به یچنگ و بستم را چشمانم درد از.کرد ترشح دیاس و سوخت اممعده.نکرد درمانده من به یاتوجه ریسم

 .بود کشنده دردش...زدم

 و شد تر خراب حالم.دادم قورت را اتیمحتو ترس از من و دهانم یسو به آورد هجوم و آمد باال اممعده اتیمحتو

 ...فشردم همبه را چشمانم

 :شد قبل از تر بلند شیصدا ریسم

 ؟یبش روبهرو شوهرت قاتل با یخواینم_

 .دیچیپ مغزم یتو شیصدا

 "؟یبش روبهرو شوهرت قاتل با یخواینم"

 یرعلیام یروبهرو درست و زد یچرخ دوباره ریسم.کردم باز را میهاچشم من و گرفت اوج مهسا هق_هق یصدا

 :دیکش ادیفر نفرت از پر و ستادیا

 !یرعلیام...شوهرت قاتل کنمیم یمعرف_

 .دندیکش ینیه جمع نیحاضر یهمه و سوخت اممعده

 با ریسم و بود شده مجسمه حنا.آمد سمتش به ینگران با مهرداد و شد قطع مهسا کن خورد اعصاب هق_هق یصدا

 .انداخت ینگاه یرعلیام یافهیق به لذت

 و وجدان عذاب از که زدیم ادیفر نگاهش اما زدیم یکبود به تیعصبان زور از و بود شده مشت دستش که یرعلیام

 .است دادن جان حال در خجالت

 :کرد نگاه یرعلیام به اشیاشک چشمان با زده شوک مهسا.نزد رونیب دهنم از تا دادم فشار شتریب را اممعده
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 نه؟ شده وونهید گه؟یم داره یچ داداش؟ گهیم یچ ریسم_

 :برداشت یرعلیام یسو به یقدم مهسا

 نه؟ مگه گهیم پرت و چرت دارهمثل همیشه، _

 .ردیگ قرار یرعلیام یروبهرو مهسا تا رفت کنار به و کرد گرد عقب و زد یلبخند لذت با ریسم

 :دیلرز مهسا یصدا

 راسته؟ داداش_

 :ختیر اشک مهسا.شد رهیخ مهسا چشمان به ممکن حالت نیتر نیغمگ با یرعلیام

 بزنه؟ تهمت بهت یدیم اجازه و یکرد سکوت چرا ؟یگینم یچیه چرا_

 :دیکش ادیفر و دیکوب یرعلیام ینهیس تخته یرو هیگر با مهسا

 ؟یقاتل تو ؟یکرد وهیب منو تو ؟یکشت منو شوهر تو راسته؟...بده منو جواب_

 :گفت هق_هق با و دیکوب مغرورم مرد ینهیس تخت یرو را اش یپدریپ یها مشت مهسا

 ؟یکشت منو شوهر تو ؟یقاتل تو_

 یرعلیام صورت و سر به دست با و کرد ونیش مهسا.شد لذت غرق ریسم و ختیر فرو خودش یتو شتریب یرعلیام و

 :دیکوب

 !کنه لعنتت خدا...قاتل ؟یبکش منو شوهر اومد دلت چطور...فیکث قاتل_

 .شیبرا شد کباب دلم من و نرفت عقب هم مترمین یرعلیام

 :زد نعره مهسا

 ...قاتل_

 !خواهرش دهان از قاتل لفظ دنیشن از...دیلرز خودش به یرعلیام

 :افتاد یرعلیام صورت جان به رحم به شیها چنگ با مهسا

 .قاتل...یکشت منو شوهر تو...قاتل...قاتل_

 ...شد تنگ میهانفس و دیلرز میها زدم،زانو چنگ را اممعده یدست دو

 ؟یتونست چطور بگو فقط یتونست چطور.بودم خواهرت من...قاتل_
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 :دمینال رمقیب.زدم یگرید عق و شد پر اشک از چشمانم

 .بسه تروخدا_

 :رفت اوج به مهسا ونیش یصدا

 !یمن شوهر قاتل تو...یستین من برادر گهید تو.خرابت ذات به تف_

 ریسم و شد خکوبیم خودش یجا حنا و آمد ییابرو و چشم ریسم که کند جدا یرعلیام از را مهسا خواست حنا

 .زد یزهرخند

 ؟یازنده ییرو چه با یکشت شوهرمو یکرد وهیب منو...قاتل بکشتت خدا...قاتــــــل_

 .افتادم نیزم به و شد خم میزانوها

 را اممعده و زد رونیب حدقه از چشمانم ادیز درد از.کردند نگاهم و برگشتند همه نیزم هب من، برخورد یصدا از

 .ختیر رنگ دیسف یها کیسرام یرو و زد رونیب دهانم از خون هک زدم یعق.فشردم

 ...زدم عق دوباره من و دندیکش غیج همه

 ....مُردم تا زدم عق و زدم عق و زدم عق

*** 

 

 .شدینم باز بود؛ ختهیر یاقطره چسب میها چشم داخل یکی انگار و دادیم زهرمار طعم دهانم

 تکان یکم را جانمیب یپاها.کرد ترشح دیاس امیلعنت یمعده و سوخت میگلو که دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 .بود وصل ریزنج و قل به انگار...دادم

 .بستمش عیسر و دیتاب چشمم به یمهتاب نور...کردم باز را چشمانم از یکی یال یسخت به

 .دادیم را مردگان گورستان طعم دهانم! دیرقصیم یبندر داشت مغزم یتو یکی انگار گرفتم یبد درد سر

 به و کرد،گذاشتمیم کِز و کِز که یامعده یرو را جانم به دست.کنم باز را چشمانم یال کردم یسع یعصب

 .گشودم چشم بود که یکندنهرجان

 جان دیسف و اهیس لمیف کی همانند چشمانم یجلو ریاخ یها اتفاق تمام و کردم بغض مارستانیب اتاق دنید با

 .گرفتند

 "؟یازنده ییرو چه با یکشت شوهرمو یکرد وهیب منو...قاتل بکشتت خدا...قاتل"
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 "یرعلیام...شوهرت قاتل کنمیم یمعرف"

 ریدرگ انقدر جانا و من.استقبالت میایب مینتونست ما که دیببخش فقط!زمیعز برادر یشد آزاد هم یخوب روز چه"

 "میشد غافل تو از که میبود ازدواجمون سالگرد مراسم

 .انداختم اطرافم به یقیدق نگاه وحشت با و نشست تنم یتو یبد لرز .زد حلقه چشمانم یتو اشک و دیبر نفسم

 تنم تمام اتاق از رونیب یداد ییصدا که کردند دنیبار به شروع میها اشک.کرد تقال و شد مچاله خودش یتو اممعده

 :لرزاند را

 توئم که بکشه نفس ییهوا تو زنم خوامینم.رونیب برو نکردم خراب سرت رو و مارستانیب تا گم؟یم یچ یشنوینم_

 .ییاونجا

 :یرعلیام نیخشمگ دارخش یصدا و

 ...یعل یوال به! ریسم چیبپ من یپا و پر به کم_

 :دیپر حرفش یتو حنا

 .کنندیم نگاهمون دارن همه مارستانهیب نجایا.زشته د،یکن بس تروخدا_

 !من بر یوا.دیلرز بغض شدت از امچانه

 د؟یکنیم هیچ کارانیا دیبرادر شما_

 !ستین من برادر قاتل ناموسِیب نیا_

 .کرد تند پا طرفم به افروخته بر یصورت با ریسم و شد باز شدت به اتاق در ناگهان شد، بلند که پرستار تذکر یصدا

 :دیغر و دیکش دستم از را سُرم سوزن هوکی  میایب خودم به تا

 .رونیب میریم درهجهنم نیا از بپوش رو مانتوت پاشو_

 .نزد فواره خون تا گذاشتم سوزن یجا یرو را انگشتم و شد جمع درد از امافهیق

 خدا_خدا و گرفت خود به یشتریب شدت بغضم شدند اتاق وارد که پرستار و حنا بندشپشت و یرعلیام دنید با

 .شد یجار دلم در ها گفتن

 :ستادیا ریسم یجلو شده منقبض یفک با یرعلیام

 .برس اتبچه و زن به خونه برو ها یباز قُلدور نیا یجا به_

 :دیکش داد نیخشمگ ریسم
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 .ببرم خوامیم زنمو.ناموسیب قاتل نداره یربط تو به_

 ...آن از بدتر یرعلیام و بود شده سرخ تیعصبان از ریسم.ختمیر اشک و شدم جمع خودم یتو ترس از

 که یمرد! کردیم باد رتشیغ رگ میبرا من مرد...شد شتریب امهیگر نامحرمم مرد گردن یبرآمده رگ دنید با

 .بودم داداششزن

 :گفت درهم ییها اخم با پرستار

 یآقا بخاطر فقط مینگفت یچیه که االنشم نیهم! کنند جمعتون نیایب حراست زنمیم زنگ دیکن شلوغش اگه_

 .هیریمش مسعود

 :زد لب و شد رهیخ چشمانم یتو.طرفم به دیچرخ سرش یرعلیام

 ؟یخوب_

 ...ستادیا زمان

 ینگران شیتو که یرعلیام چشمان یاهیس و بودم من فقط.شد قطع جانیه شدت از نفسم و شد بپا ولوله قلبم یتو

 ...دهمیم جان شیبرا که ییهاچشم و بودم من.زدیم موج

 است دهید که ییزهایچ تمام با که امدهیکش رنج دار غصه مَرد و بودم من.میاخمو نامحرم مَرد و بودم من

 "؟یخوب"پرسدیم

 :دیکوب شیبازو به مشت با و کرد حمله یرعلیام طرف به خشونت با و زد یانعره ریسم

 !یندار قاتل ناموسیب توئه که هیزیچ خوب هم ایح یعوض آشغال_

 !جواب منتظر و بود رهیخ چشمانم یتو دهد نشان یخاص العمل عکس نکهیا بدون یرعلیام اما

 :دیکش داد و گرفت شدت خشمش یرعلیام العمل عکس دنید با ریسم

 .کنمیم اتخفه دستام نیهم با بخدا_

 :گفت التماس با و داد جا انشانیم را خودش حنا که کند حمله شیسو به خواست

 .بعد یبرا دشیبذار.میهست ییایبدبخت چه ما دنیفهم همه...رفت آبرومون زشته، تروخدا_

 ریسم.دندیکشیم نشان و خط هم یبرا نگاهشان با داشتند انگار .زدند زل گرید کی به یزخم ریش دو مثل دو هر

 :گفت نفرت با زنان نفس_نفس

 .کارانتیخ قاتل_
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 :گفت و کرد پرستار روبه درهم ییها اخم با دکتر.برگرداند رو هم از دو هر و شد آرام یکم جو دکتر ورود با

 ؟یمحب خانم نجایا خبره چه_

 !نگفتم یزیچ یریمش یآقا بخاطر فقط.دنینم یتیاهم دم،یم تذکر بهشون یهرچ_

 :برداشت اششانه یرو از را اشیپزشک یگوش دکتر

 .حراست دیبزن زنگ.ستین دونیم چاله که نجایا_

 :گفت التماس با حنا

 !رفت و شد تموم که بود یخانوادگ یدعوا هی.دیکن یپوشچشم شده که امیریمش یآقا بخاطر دکتر یآقا تروخدا_

 :داد یمحکم فشار و گرفت را ام زدهخی دست مچ .آمد طرفم به تیعصبان با ریسم

 !خوبه حالش جانا.بشه تموم دعوا تا دیکن مرخص زنمو_

 :کرد علم قد ریسم یجلو ترسناک، و وحشتناک یاافهیق با یرعلیام

 ؟یفهمیم ست،ین خوب حالش_

 نکرده باور را ریسم یها حرف و شینما بود؟ پشتم دوباره یرعلیام یعنی.شد قیتزر وجودم به ایدن یها یخوش تمام

 ...من یخدا بود؟

 .بشه مرخص نجایا از دیبا زنم گمیم من ؟یحسن کارهیچ تو_

 :گفت اخم با دکتر

 .اومده همسرتون شیآزما جواب_

 :دیخند تمسخر با ریسم

 .میبر دیکن مرخصش...نبود هایباز جنگولک نیا به یازین.ستین یاتازه زیچ گهید نکهیا کرده افت فشارش بازم_

 :گرفت خود به خون رنگ چشمانش و دیساب همبه را شیهادندان یرعلیام

 .افتاده فشار یگیم بازم.نفهم اومده رونیب خون دهنش از_

 :گفت حرص با ریسم

 .کنن مرخصش خوادیم دلم! زنمه آخه؟ چه تو به_

 :گفت و دیکش رونیب دشیسف روپوش بیج یتو از یخودکار دکتر
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 !میبزن حرف اتاقم تو شیآزما یجهینت یدرباره دیریبگ آروم و دیکن لطف اگه_

 .میبر دیکن صیترخ زنمو میاینم جا چیه ما_

 :گفت کالفه حنا

 .دیکن اعالم و شیآزما جینتا جانیهم شهیم اگه! دکتر یآقا خوامیم معذرت واقعاً من_

 :انداخت ینگاه ریسم به و برد باال را سرش بعد و نوشت یزیچ کاغذ یرو حرص با دکتر

 !باشه یمتشخص آدم نیهمچ یریمش یآقا پسر کردمینم فکر براتون متأسفم واقعا_

 به دیترد با را نگاهش سپس داد؛ تکان "هیکاف"ینشانه به را دستش دکتر که کند باز سخن به لب خواست تا ریسم

 .دمیترس و شدم جمع خودم یتو شتریب نگاهش دنید با.انداخت من

 :دیچیپ گوشم یتو مرگ ناقوص مانند دکتر یصدا باالخره و

 یلیخ دیبا نکردند یریشگیپ نکهیا بخاطر.داره معده سرطان همسرتون که بگم دیبا...اتونهمه یبرا متأسفم واقعا_

 !بشن یدرمان یمیش ترعیسر

 را خودم میها دست با.افتادند ترق_ترق به سرما شدت از میهادندان و بستم خی و شد اکو گوشم یتو دکتر یصدا

 .بودم خبندانی یتو.دمیلرز و کردم بغل

 ...داشت سوز جا همه

 مچاله دم،یکش نفس.کردم لرز دم،یکش نفس.شد خیس تنم به سرما شدت از تنم یموها کردم، بغل را خودم ترسفت

 از پر بودم یجهنم یتو...شدم داغ دفعهکی.مُردم دم،یکش نفس.خوردند همبه میهادندان دم،یکش نفس.شدم

 .شدمیم جزغاله داشتم.آتش

 تکان ناباور را سرم من و دیخند...زد شخندین بغضم.گرفتم دکتر یها لب از نگاه و افتادند کنارم حالیب میها دست

 .دادم

 من نه...داشت درد اممعده.گرفتم را میهاگوش...آمدیم غیج یصدا.دیخندیم هم خدا...زد پوزخند تمسخر با بغضم

 !بکش مرا گفتم کردم غلط ایخدا.شوم مرگ جوان خواهمینم رمیبم خواهمینم

 غلط من...برنگردان رو ایخدا.کردم غلط من...نخند ایخدا.کن رحم امیجوان به تروخدا ایخدا آمده؟ یرعلیام که حاال

 .کردم

 .داشتم سرطان من چون آمد،ینم در چکسیه از صدا.گرفته فرا را همه بهت و سکوت
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 ستین بس ایخدا.اورمیب باال را خودم و بزنم عق داشتم دوست.آورد در یباز اممعده و خورد و یتاب و چیپ همبه دلم

 ظلم؟ همه نیا

 راست و چپ به را سرش.خراش گوش وارجنون یاقهقهه زد؛ قهقهه یرعلیام و شد شکسته دفعهکی اتاق سکوت

 .زدیم قهقهه و داشت اشک چشمانش.زد قهقهه ترمحکم و داد تکان

 ...او از بدتر هم حنا.خوردینم تکان و بود شوکه.کردم نگاه ریسم به پناهیب و درمانده

 لب و خورد تکان شیگلو بکیس.کرد نگاه دکتر به بهت با و شد قطع یرعلیام زیآم جنون یها قهقهه یصدا ناگهان

 .دیچک اشگونه از یاشک قطره و دندیلرز خنده شدت از اششانه...خنده ریز زد...شد باز هم از شیها

 .بودند کرده فرو خنجر شیتو یرعلیام اشک قطره دنید با که یقلب سمت بردم دست

 ...شد قطع کم_کم یرعلیام یخنده یصدا

 .آمدیم ساعت تاک_کیت یصدا فقط

 .کردم حس قلبم یرو را یقیعم درد و کرد باز شتریب را شیجا بغضم

 :دیغر خشم با و گرفت دستانش انیم را دکتر دیسف رپوش یقهی و رفت دکتر سمت به خشونت با یرعلیام

 هی تو باهم دستتون و دیکرد یکی به دست ریسم با توئم نکنه ؟یدکتر تو آخه که؟یمرت یزنیم مفت حرف چرا_

 ست؟کاسه

 .آوردم باال زردآب شانیجلو و زدم عق.زدم یعق و گذاشتم تخت یفلز یلهیم یرو را دستم

 :گفت تمام هرچه یخونسرد با دکتر

 .کنند رونیب نارویا دیبزن زنگ خانم! شهینم سرتون خجالت شما نکهیا مثل زدنه؟ حرف طرز چه نیا_

 :گفت هیگر با و کرد شیجدا دکتر از.دیکش و گرفت را یرعلیام دست بود درآمده اشکش گرید که حنا

 .میدینشن یزیچ کم ما د،یکن درک رو ما طیشرا.دکتر تروخدا_

 .کنندینم بپا قشرق ینطوریا شما مثل! دمیم و خبر نیا مارهامیب یخانواده به بار هزار یروز من_

 :گفت یسخت به و داد قورت را دهانش بود،آب شوک یتو هنوز که ریسم

 م؟یدونستینم یچیه ما چرا پس دکتر؟ یچ یعنی_

 :داد جواب ناچار به و کالفه دکتر
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 پس و یخون مدفوع طورنیهم ستمعده سوزش و دیاس معده زخم ای سرطان اعالئم! کرده شرفتیپ یلیخ یماریب_

 یریشگیپ زودتر اگه...کنهیم یزیر خون معده رسهیم خودش جوش نقطه به یماریب یوقت.معده یسو از غذا زدن

 !میکن زیتجو قرص بهبودش یبرا معده از یبردار گوشت با شدیم دیکردیم

 !نبود من به حواسش چکسشیه انگار.گرفت را میهاسرشانه و آمد طرفم به ترحم با پرستار

 :خورد گوشم به ریسم ناراحت یصدا

 ه؟یچ تیضیمر یدونستیم ؟یداشت خبر تو جانا_

 :انداختم تر نیپائ را سرم

 !دونستمیم_

 !دهیرنج ای یعصب ای بود نیخشمگ دیشا.کردم حس یخوب به را یرعلیام نگاه ینیسنگ

 :گفت دکتر

 .ستین بردار یشوخ یماریب نیا! میکن شروع و یدرمان یمیش ترعیسر هرچه دیبا_

 :گفتم غصه با و شد اشک از پر چشمانم.گرفت فرا را وجودم تمام غم

 د؟یزنیم و موهامم یعنی_

 .شد بلند یرعلیام یعربده یصدا حرفم، شدن تمام با

 دمیکش یغیج ترس از.دیکوب وارید به را سرش دفعه کی امدرآمده حدقه از چشمان یجلو که کردم نگاهش ترس با

 .زد رونیب یرعلیام یکله و سر از خون که

 .گرفت فرا را وجودم سرتاسر وحشت و شد فشرده همبه میروروبه یصحنه دنید از قلبم

 آب و شد شتریب شیها نفس یصدا.داشت غم چشمانش.شد امرهیخ زناننفس ،یخون صورت و سر همان با یرعلیام

 .داد قورت را دهانش

 :گفت و کرد پرستار روبه عجله با دکتر

 .دیکن خبر پرستارارو دیبر_

 .شد خارج اتاق از عیسر یلیخ پرستار

 .گرفتینم نگاهم از نگاه که شدم رهیخ یرعلیام به سرزنش با و دیترک بغضم

 .کردند شُره شتریب میهااشک روزش حال دنید با
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 :دیکش داد خشم با...بود شده یجن انگار ریسم

 من؟ زن واسه ناموس؟یب وارید به یکوبیم ینطوریا سرتو یک واسه تو_

 .نشست نیزم یرو و خورد زیل وارید یرو نگاهم در رهیخ طورهمان یرعلیام

 :زد هق حنا

 ؟یکرد کاریچ خودت با نیبب_

 شدت از که یرگ با وار وانهید ریسم که شتریب امهیگر یصدا.کردیم نگاهم غصه با و بود عشق از پر یرعلیام چشمان

 :دیکش داد بود، شده قلمبه رتیغ

 نه؟ مگه یمن زن! من زن یمن زن تو.جانا نحستو یصدا ببُر_

 :گفت حالیب ده،یپر یرنگ با.گذاشت خونش غرق یشانیپ یرو دست یرعلیام

 !نزن داد سرش_

 :شد نیخشمگ شتریب ریسم

 .دیکنیم یکارکثافت چشمام یجلو دیدار علناً ها کثافت_

 :شد فیضع شیصدا و فشرد دست با شتریب را اشیشانیپ.بست را چشمانش زنان نفس_نفس یرعلیام

 !شد تموم گهید_

 :داد تکان و گرفت دستانش در را یرعلیام یعضالن یبازوها دست با.زد زانو یرعلیام یجلو درمانده حنا

 !یروان ها؟ میکن کاریچ حاال...رو اتیفکریب ینیبیم...رو کارات ینیبیم_

 :زد یمحو لبخند اما شد جمع درد از یرعلیام صورت

 .نزن دست من به_

 !یدلتنگ از پر...عطش از پر.کرد نگاه صورتم یاجزا به محو لبخند همان با و کرد باز را چشمانش و

 نبود؟ که خواب ایخدا.میها ابر یرو کردم احساس.کرد سقوط درونم از یزیچ

 .برگشت من طرف به و برداشت یرعلیام یبازوها از را دستانش حنا

 و گرفتند را یرعلیام بغل ریز! آمدند هم مرد یها پرستار لحظه همان.دمیترس و برد ماتم چشمانش نفرت دنید با

 .شود بلند که کردند کمکش
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 :گفت دکتر

 !بخوره هیبخ دیاورژانس،با بخش نشیببر_

 :شد جمع نهیک از اشافهیق ریسم

 !یبرنگرد گهید یبر_

 شیهااشک یحالیب با و شد بلند شیجا از حنا.بردنش در طرف به و گرفتند را یرعلیام بغل ریز اطیاحت با ها پرستار

 :گفت حرص با ریسم.کرد پاک را

 .ناموس دزد_

 آلودخون چشمان یجلو و کرد جدا ها پرستار دستان از را شیبازوها.دیچرخ طرفم به و ستادیا ناگهان یرعلیام

 :زد لب چشمانم در رهیخ نزار یحال با ناباور چشمان یر،جلویسم

 تو بدون من کن فرو گوشت یتو خوب نویا.ذارمینم تنهات چوقتیه.یشیم خوب شتمیپ من تا ،یشیم خوب_

 !بکشم تونمینم نفسم سهله، که یزندگ

 مهم زیچ چیه گرید...عشق از دمیکش نفس...شدم زنده و شدم غرق.اهشیس شفاف یهامردمک یتو شدم غرق

 .حنا یشده مات نگاه ر،نهیسم یدادهایب و داد نه گرید! ستین

 مهم معده یکشنده درد ست،ین مهم هم سرطان گرید ٰ  یحت...خواستیم مرا یرعلیام ،چون!بود آمده یرعلیام چون

 !خواستیم مرا یرعلیام چون دیببر و دیبکن را اممعده اصالً.ستین

 !طورنیهم هم اششده قلمبه رتیغ رگ ست،ین هم ریسم یهاعربده یصدا

 .داشت حضور اتاق یتو حنا فقط...آمدم خودم به آن کی فقط

 !هیگر به هیشب یتلخند هم دیشا پوزخند به هیشب یلبخند! داشت لب به لبخند که ییحنا

 !ستیرعلیام عاشق او دانستمیم که من...زندیم ادیفر را یدلخور نگاهش هست که هرچه

 .حنا نجایا ایب_

 !امشده دلگرم و گرفتم جان یرعلیام تیحما از چون است محکم میصدا

 :گفتم یجد لحن با.شد تختم کینزد آرام یها قدم با

 شنوم؟یم خب_

 انوقت؟ ویچ_
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 .نزن راه اون به رو خودت پس حنا هیچ منظورم یدونیم_

 :دیکش رنگشیآب شال یهالبه به یدست

 خوبه؟ حالت ؟یگیم یچ فهممینم من اما_

 کنم؟ باور یعنی_

 گفتن یبرا یحرف کداممانچیه انگار.شد فرماحکم انمانیم سکوت.کندیم پنهان را یزیچ است معلوم! بود کالفه حنا

 !میندار

 :شکست را سکوت نیا حنا یصدا آخر سر

 یتیحما چیه توقع گهید! میشیم کالمهم باهم که هیبار نیآخر نیا دیشا! مجبورم ستم،ین خائن من بدون نویا فقط_

 .تونمینم چون باش نداشته...باش نداشته من از رو

 بود؟ پشتم شهیهم که ییحنا بود؟ حنا نیا یراست به خوردم، جا

 شوم؟ زشت و بماند شیجا مبادا که بود صورتم یرو یها یکبود نگران که ییحنا

 ! بود یباورنکردن اورد؟ین سرم ییبال ریسم بود نگران که ییحنا

 :گفتم بهت با

 !بگو رو ساده احمق من ؟یدار دوسش هنوزم آره؟ ه،یرعلیام بخاطر نکنه_

 :گفت بغض با و دیچک حنا یگونه از یاشک قطره

 نگاه تو به و نهیبیم منو یدادنا جون یوقت دهیفا چه یول دارم، دوسش هنوزم من اصالً...کن فکر ینطوریا تو_

 کنه؟یم

 کند؟ یدور من از تا کردیم وادار را او یزیچ چه پس...شد مات نگاهم  

 *** 

 .دوختم چشم دکتر دهان به ترس با

 :دیلرز میصدا.کرد بسته و باز نانیاطم با را چشمانش

 بشم؟ یدرمان یمیش یمدت چه دیبا_

 !داروهاست نیا به بدن پاسخ و شهیم مصرف که ییداروها نوع به یبستگ_

 :دمیترس شتریب
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 کشه؟یم طول چقدر_

 :بود بخش نانیاطم لحنش دکتر

 درمان فواصل اون تو که شهیم زیتجو یادوره صورت به معموالً یدرمان یمیش! ماه هر ای هفته هر روز، هر ممکنه_

 !شهیم داده استراحت ماریب به اصطالح به و قطع

 مرگ وجود بود،با گرفته فرا را وجودش که یغم وجود با.دیپاش صورتم یرو به یدلسوز لبخند و گرفت را دستم نساء

 !میهاغصه یبرا شود شانه و دهد امیدلدار تا.کند کمک من به تا بود آمده اهشیس یها لباس وجود با پدرش،

 !برسانم همبه را مهرداد و نساء شده که یهرجور کردم عهد خودم با روز آن من و

 :گفت گوشم ریز

 مدام خوشگلم دختر هی و جوشهیم سرکه و ریس مثل در پشت شدش یچیپ باند سر اون با! نباش نگران انقدر_

 ه؟یک دختره یدونینم! پلکهیم اطرافش

 سر در چه نبود معلوم که ییحنا دارد، دوستش گفت و چشمانم یتو زد زل صاف روزید که ییحنا! گفتیم را حنا

 !پروراندیم

 :دمیکش یآه

 کجاست؟ ریسم یدونینم! شهیم شییدا دختر_

 در یباز ستیآرت اون مثل فقط! هیرعلیام از بدتر حالش چارهیب اون بخدا نجایا امیب که داد خبر من به ریسم خود_

 .ارهینم

 :شد مچاله انزجار از امافهیق

 ؟یکنیم شویطرفدار یدار بازم که تو! درک به بره_

 :دیکش یپوف

 !رمیسم طرفدار من نیزم ادیب آسمون آسمون، بره نیزم اصالً_

 داره؟یبرنم من سر از دست چرا دونمینم! داره اشوبچه داره، داشویل اون_

 .گهید جور هی عقلم گه،یم جور هی دل.شناسهینم رو ها یوریدر نیا عشق_

 :زدم یپوزخند

 .کشهیم رخ به بازوشو زور فقط ؟یچ ریسم یول کنهیم یهرکار معشوقش یخوشبخت یبرا عاشق بود نوشته جا هی_
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 !واهلل بگم یچ_

 :دیپر مانیهاصحبت انیم و کرد بلند هاشیآزما جهینت یرو از را سرش دکتر

 خودش قدرت و بشه ساخته سالم و دیجد یهاسلول که دهیم رو شانس نیا شما بدن به استراحت یهادوره نیا_

 !ارهیب دستبه رو

 :دیپرس نساء

 شه؟یم زیتجو یچجور یدرمان یمیش_

 :داد نساء به را نگاهش دکتر

 !شهیم انجام یمختلف یهاروش به یدرمان یمیش_

 :داد ادامه و کرد ادداشتی کاغذ یرو یزیچ سپس

 تو اگه! شهیم درمان زودهنگام صیتشخ صورت در بودن خطرناک رغم به معده سرطان عموم تصور برخالف_

! گرفت نظر تحت و ماریب و برداشت رو زخم شهیم کیآندوسکوپ با بشه دهید یمیبدخ زخم ،یماریب هیاول یمرحله

 و یدرمان یمیش تحت ای داد نجات و ماریب شهیم بازم هم یجراح عمل با باشه ترشرفتهیپ یکم یماریب اگه

 !داد قرار یوتراپیراد

 :دیپرس و زد یبرق نسا چشمان.نشاندم امشده خشک و دیسف یهالب یرو یلبخند و کرد دلگرمم دکتر یها حرف

 شه؟یم انجام کجا یدرمان یمیش_

 گمیم هم باز.رهیبگ صورت یبستر ای ییسرپا صورت به مارستانیب ای کینیکل پزشک، مطب منزل، یتو تونهیم_

 .داره یماریب نوع و درمان نوع به یبستگ

 ...شد فشرده نساء توسط دستانم

 !یپناهم و پشت کنم حس بارنیا بگذار! ندارم را یکس تو جز به که من نکن، میرها ایخدا

*** 

 .نمیبنش نیماش یتو تا کرد کمکم نساء

 نیتر دواریام من و شود شروع اممعالجه گرید یهفته از بود قرار.گرفتم جا عقب یصندل نزار یحال و دهیپر یرنگ با

 !بود گذاشته کنار را ترس و بود آمده یرعلیام...بودم نیزم یرو آدم

 :انداخت چشمانم به یقیعم نگاه و دیچرخ طرفم به ریسم
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 !یشیم خوب...نترس چیه برسه، یدرمان یمیش زمان تا یکن مصرف دیبا. گرفتم و داروهات_

 :گفتم پوزخند با

 !ترسمینم حتماً یگفت تو چون_

 :دیخند حرص از پر و مسخره

 مادر اون از معلومه خب نه؟ یشدیم دلگرم یطورنیا بود؟ نجایا ناموسیب اون االن خواستیم دلت یلیخ_

 !ستین دیبع یدختر نیهمچ دنیزائ معتادت

 کند؟ چکش سرم یرو را امچارهیب مادر و بزند زبان زخم خواستیم یک تا! گرفت فرا را وجودم تمام خشم

 :گفتم بسوزانم را دلش نکهیا یبرا

 !گهید لجنم گرفت،یم و دستم و بود کنارم ناموسیب اون تو، یجا داشتم دوست االن! یگیم راست تو_

 :گفت ترس با نساء

 !بسه جانا_

 :دیغر اشنشسته خون به چشمان با.دیکوب فرمان یرو را مشتش خشم با ریسم

 !کن تماشا و ستایوا فقط. اون دل به رو تو داغ و دلت رو ذارمیم و یرعلیام داغ_

 !نبود ممکن زیچچیه گرید! زدم یشخندین

 یخال دلم ته دمید که را ریسم یانهیک از پر یجد چشمان اما...کند یعاشق یترس چیه بدون تا بود آمده یرعلیام

 ...شد

 :گفت لب ریز و داد تکان میبرا تأسف عنوان به را سرش.دوختم نساء به را امدهیترس نگاه

 چرا عاشقته؟ چقدر یدونینم ؟یکنیم یباز رتشیغ با ینجوریا چرا! شوهرته...مرده هی اون! عقلتیب سر بر خاک_

 ؟یکنیم خارش

 :دادم را جوابش یبدخلق با

 .نساء الیخیب...بتازونم من بارم هی بذار_

 !بکن را گورت جانا یعنی.است خراب یبدجور حالش ریسم یعنی نیا و افتاد راه به یآور سرسام سرعت با نیماش

 :گفت یاگرفته یصدا با نساء به خطاب ریسم گذشت که یکم

 !دیاومد و دیننداخت نیزم و روم که خانم نساء یمرس_
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 :داد تکان را سرش تواضع با نساء

 .کنم شیهمراه ش،یزندگ یروزا نیبدتر تو هیعیطب! منه دوست نیبهتر جانا. نکردم یکار کنمیم خواهش_

 :گفتم یسرد لحن با و کردم تر زبان با را لبم

 ء.نسا یخونه برسون و من. ذارمینم خونه اون یتو پا گهید من_

 !داشتم وجود آنجا من که انگار نه انگار اما

 بخوره؟ دیبا ایچ نگفت دکتر.کنم دیخر خوامیم خانم نساء_

 !هیادو و نمک بدون یآبک یغذاها شتریب_

 .شمیم ممنونتون یلیخ دیکن ینگهدار جانا از و ما یخونه دیایب هست امکانش اگه_

 !است مهرداد وجود بخاطر دانستمیم.دیپر رخش از رنگ نساء

 !دنبالش برم دیبا لمونهیفام یخونه داداشم اما باشم حالش کمک داشتم دوست یلیخ_

 :دمیغر حرص با

 الحمداهلل؟ یشد کر که ای ریسم گمیم یچ یشنویم ءنسا یخونه برم خوامیم من_

 .هیکاف دیباش مراقبش که نیهم! دینمون شب پس_

 :داد جواب ناچار به و دیکش یپوف نساء

 !باشه_

 :داشت نگه مارکت سوپر یجلو را نیماش ریسم

 خانم؟ نساء دیندار الزم یزیچ شما_

 :انداخت نیپائ را سرش زده خجالت ءنسا

 !ممنون نه_

 :زد یزهرخند ریسم

 نداره؟ اجیاحت یزیچ دیبگ دوستتون به_

 :دیچرخ طرفم به و زد یگشاد لبخند نساء

 ؟یندار الزم یزیچ تو جانا_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1006 
 

 سوپر به و برداشت داشبورد یتو از را پولش فیک ریسم!بود گرفته اشیشوخ مردک. گرفتم را میرو و کردم اخم

 .رفت مارکت

 :نساء سر یرو شدم هوار رفت که نیهم

 .شما یخونه امیب خواستمیم من! ؟یایب یکرد قبول چرا_

 یخونه برتتیم شده که کتکم زور با ؟یبر تو که شدیم یراض ریسم! کل عقل آخه...کردمینم قبول که رمیگ_

 .دایل دل وَر خودشون

 اما. بگذارم آنها نحس یخانه به پا خواستمینم.بودم یناراض و نیخشمگ ستمیبأ ریسم یجلو توانستمینم نکهیا از

 بود؟ کجا او اصال! خواستیم را یرعلیام دلم داشتم؟ یاچاره مگر

 .راند خانه یسو به و داد جا عقب صندوق پشت را ها دیخر ریسم

 شروع اشیلعنت درد دوباره.دادم قرار صاحابمیب یمعده یرو را دستم و شدم ولو کاناپه یرو میرفت خانه به یوقت

 ...بود شده

 بودند؟ کجا حنا و یرعلیام! خوردیم را مغزم داشت خوره مثل یزیچ

 :گرفت را دستم و نشست کنارم نساء

 .یشیم خوب نکن فکر یچیه به_

 :کردم خفه دل در را آهم

 خودمم کردم خرابش خودم.بشه درست تیزندگ بکنم یکار دهمیم قول! یپشتم شهیهم که یمرس...نساء یمرس_

 !کنمیم درستش

 :کرد یاخم

 !میکن فراموش و زیچ همه ایب پس.نکردم اشتباه کم منم! کن فراموش نارویا_

 رو با خانم عمه.میکن نگاه سو آن به کرد وادارمان کردیم برخورد ها پله به شِلِپ_شِلِپ که یکفش تق_تق یصدا

 ...خانم عجوزه! شدیم فرما حکم داشت دشیجد یها یفرش

 :گفت یعصب خورد نساء به نگاهش تا

 ؟یبزن منو لوح ساده پسره قاپ یاومد باز نجا؟یا داده راه یک رو گشنه گدا نیا_

 :گرفتم نشانه را خانم عمه انگشت با و دادم هیتک مبل یپشت به خونسرد.شد پر اشک از چشمانش نساء
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 یخال و خودش گرانید به دادن فحش با عمه.کردن بزرگش عقده از پر یبچگ از! اشونهعمه نینسا،ا ینیبیم_

 .کنهیم تکرار یطوط مثل حرفارو نیهم و ادیم بعد کمهی! باالست اون داشونمیل. کنهیم

 :دیکش داد خانم عمه و دیخند پر چشمان با نساء

 .کنم درست رو حلوات دستام نیهم با خودم یریبم خداکنه! دیسف چشم یایحیب_

 :دمیخند

 .میریگینم پس و میآورد پس بار هی که یمال ما مهسا شیر خیب پسرت ریپ_

 هم دیتهد...شدم زده خجالت او یجا یالحظه یبرا که دادیم زشت یها فحش کرد،آنقدر دادیب و داد به شروع

 .کندیم واق_واق یادیز سگ.نگرفتم یجد ادیز اما کردیم

 :گفتم تعجب با و کردم نگاه نساء به

 ؟یشنویم توئم نسا_

 :داد قورت را اشخنده نساء

 و؟یچ_

 !سگ پارس یصدا_

 که خانم عمه.شدینم قطع املحظه کی امخنده من و شد شتریب شیها فحش شدت.آتش یرو اسپند شد خانم عمه

 عادت لقب نیا به چقدر من و کرد ترک را جنگ دانیم "کارانتیخ زن" یجمله گفتن با میگذارینم محلش دید

 .بودم کرده

 !کارانتیخ زن

 مشغول و دادم لم کاناپه یجلو.کرد ترک را خانه صورتم و دست دنیبوس از بعد و کرد درست سوپ میبرا نسا

 .دمیدیم را دلنوازان الیسر لمیفیآ یشبکه از...شدم دنید ونیزیتلو

 به را نگاهش و نشست ینفر سه یکاناپه یرو راستم سمت.نشدم دایل حضور یمتوجه که بودم الیسر محو آنقدر

 .دوخت صورتم

. شدم الیسر دنید مشغول همچنان و اوردمین خودم یرو به.برود و بزند زبان زخم بود آمده حتما! زدم یلبخند

 !بود شده کار به مشغول ییمایهواپ آژانس یتو و داشت نام لدای الیسر یتو دختر

 :گفت دایل روبه یمهربان یصدا با بعد و دوخت من به را نفرتش از پر نگاه ابتدا. آمد هم آقاجون گذشت که یکم

 چطوره؟ گلم از ترپاک عروس بَه بَه_
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 من بفهماند من به تا است طعنه گلش از ترپاک عروس! رودیم فرو قلبم یتو و شودیم خنجر گلش از ترپاک عروس

 :زد یحیمل لبخند دایل و نشست دایل کنار...ستمین پاک

 .خوبم آقاجون، یمرس_

 چطوره؟ امنوه_

 !بوسهدست_

 دنید مشغول را خودم یالک هممن و زدن حرف به کردند شروع.اوردمین خودم یرو به اما شدم نفرت و حرص از پر

 !نه من و بود پاک دایل.کردم الیسر

 از شدم منجز من و کرد حلقه کمرم دور را دستش.نشست کنارم و آمد میسو به میمستق شد شیدایپ که ریسم

 !بودن زن از...ریسم از خودم

 :دمیغر.است کرده درست ریسم که ییحرامسرا از شدم منجز

 !کن ولم_

 :گفت و چسباند امقهیشق به را لبش.شدم داغ و کرد تیسرا هم من به تنش یداغ

 خوشگلم؟ زن یندار دوسش ه؟یچ_

 :شد جمع دهانم.کردم حس یخوب به دایل نگاه ینیسنگ

 !خورهیم همبه ازت حالم_

 :داد فشارم شتریب

 .زمیعز دارم دوستت منم_

 !یعوض_

 ...جانا یناز چه تو_

 ؟یکن ثابت ویچ یخوایم_

 :گرفت دهن به را گوشم یالله خجالت بدون

 ؟یزنم نکهیا کنم، ثابت خوامیم ویچ! یاخوشمزه چه اوم_

 .رمیگیم طالق ازت_

 :دیخند
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 خواب؟ یتو_

 ...یضیمر هی تو! ستین مشخص خودتم با فتیتکل تو_

 .دیکش یقیعم نفس و کرد قطع را یگوش دایل. شد بلند دایل یگوش زنگ یصدا

 :چرخاند دایل طرف به را سرش ریسم

 بود؟ یک_

 :زد یاسترس پر لبخند و داد سُر رنگش یزرشک ژاکت بیج یتو را اشیگوش دایل

 .زنمیم زنگ بهش بعداً...بود دوستم! زمیعز یچیه_

 خطاب فیکث را من و گلم از ترپاک عروس گفتیم دایل به. کردم نگاه آقاجون به و گرفت را وجودم تمام نهیک

 کرد؟یم

 :گفتم یبلند یصدا با

 گل؟ از ترپاک عروس آره کنه؟یم خطابت زمیعز دایل و زنهیم زنگ بهت روز هر که هیپسر همون. آهان_

 را یکس یخوشبخت طاقت! بودم بد من.کنمیم حس وجودم تمام در را رد،لذتیگیم فرا را جمع که ینیسنگ سکوت

 .نداشتم

 :دادم ادامه بلند یصدا همان با پس

 روزها نیا گل از ترپاک عروس نیا. شهیم بلند شیگوش زنگ یصدا یادیز روزها نیا گلتون از ترپاک عروس_

 !زنهیم مشکوک یادیز

 که را ریسم دست ینیسنگ کردم حس و.زد رونیب حدقه از چشمانش که را آقاجون دمید من و دیپر دایل رخ از رنگ

 !شد ترکم و ترکم امشانه دور از

 زبان میبرا خانه اءیاش تمام.شدند رد یینمایس لمیف کی همانند چشمانم یجلو میهایسخت و ها ها،عقده نهیک تمام

 پشت ریسم یعصب یهانفس یصدا و شد قبل از تردهیپر رنگ دایل.دندیخند میرو به تمسخر با و کردند یدراز

 .آمدیم بندش

 !بود شده گل از ترپاک عروس کن خراب خانه دوم زن کی دایل اما نبودم خوشبخت داشتم، سرطان من

 :زدم یاقهقهه

 جان؟ دایل گمینم درست_
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 .بود دوخته چشم دایل به ناباور که دیچرخ ریسم یسو به سرم! کردیم یبرابر وارید گچ یدیسف با دایل صورت

 !چارهیب طفلک نداشت یفیتعر حالش

 :گرفتم معرکه بلندتر.دیایب در آب از زرد تو هم دایل نیا کردینم باور نگاهش و بود مانده باز هم از شیهالب

 ؟یگرفت یمونالل چرا نه؟ مگه دوم،زن توئم با_

 :داد جواب دهیپر رنگ همان با و کرد یاقروچه دندان دایل

 !دهنتو ببند_

 :انداختم ریسم به ینگاه و زدم یاخنده تک

 ...بابا یاِ ؟ینیبیم رو خدا کار! اومد در زرد تو که زنتم نیا ریسم_

 .دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش شد، مشت دستانش ریسم

 :زد یقرمز به دایل زنگ

 یزیچ هی شما آقاجون خودتن؟ مثل همه یکنیم فکر! یبزن تهمت بهم دمینم اجازه. یببند دهنتو چاک بهتره_

 .نهیبب و شوهرم و من یخوشبخت نداره چشم! ببره یالک_یالک و من یآبرو خوادیم نیا دیبگ

 :دوخت چشم ریسم به درمانده و

 !دهنش تو بکوب جوابشو ؟یشد الل تو و زد یحرف هی جانا باز ؟یگینم یزیچ چرا تو ریسم_

 :دیغر یخشک یصدا با ریسم

 !بده و تیگوش_

 :کرد نگاهم اخم با و انداخت یعسل زیم یرو را رنگش یآب حیتسب آقاجون

 .کنهیم تالش گرانید کردن خراب یبرا ادیز پرهیم هرز خودش که یکس! چسبهینم من عروس به هاوصله نیا_

 :زد خشکش دایل

 ر؟یسم یدار شک من به تو ؟یشد زن نیا یحرفا خام باز نکنه بده؟ شتویگوش یچ یعنی_

 :دیکش داد یبلند یصدا با و شد منقبض ریسم صورت

 !بده تویگوش گمیم_

 :نداختین تا و تک از را خودش اما دیترس دایل
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 به چطور پس اتم؛بچه مادر من یمتوجه! کرد جادوت بازم شهیهم مثل خانم جانا! یشد وونهید واقعا نکهیا مثل نه_

 ؟یکن شک بهم یدیم اجازه خودت

 .دیپر شیجا از و شد یطوفان ریسم نگاه

 !کرد زمزمه یااستغفراهلل رلبیز آقاجون و داد قورت را دهانش آب دایل

 !دمید را دایل شدن خورد لذت با من و

 !نکرد رحم همجنسش به که یزن بود، زن کی دایل

 :دیغر اشقهیشق کنار یکرده باد رگ با.برداشت زیخ دایل یسو به ریسم

 ! دایل ادیب کن رد و یکوفت ماسماسک اون_

 :بود یدلخور و بغض از پر شیصدا.شد مچاله خودش یتو ترس با و اشک از پر دایل چشمان

 !شهینم باورم چیه_

 :دیکش داد یبلند یصدا با ریسم

 ! دایل ومدهین باال سگم یرو تا من به بده و تیگوش_

 :دیغر آقاجون

 تمام یدسته سر خودش که یکی! یک حرف به اونم کنه؟یم شک اشبچه مادر به آدم. ریسم نیپائ اریب صداتو_

 !کارهانتیخ یزنا

 !داشت را کشتنش قصد و بود کرده مچاله شیپا ریز را اشمردانه رتیغ تمام یکی انگار. شد قبل از کبودتر ریسم

 از را خود کرد یسع عاجز و وحشت،درمانده و ترس از پر و دیکش یغیج دایل.فشرد و گرفت را دایل یبازوها ریسم

 .دهد نجات را جانش و کند خالص ریسم دستان حصار

 و شد گشاد دایل چشمان.داد هل نیزم یرو به را او و دیکش رونیب دایل بیج از را یگوش تمام یگریوحش با ریسم

 .عاجزتر و تر خراشگوش غشیج یصدا

 .کردیم تماشا لذت با دایل و خوردمیم کتک ریسم از که افتادم خودم ادی

 را هیبق و زدیم نجابت و یپاک از دم که را یزن عاقبت نم،یبب تا شد چشم تنم تمام و شدم مور_مور یالحظه یبرا

 !خواندیم گناهکار

 !دیلرزیم دستانش. کرد باز را دایل یگوش قفل خراب یاعصاب و دهیپر ییرو و رنگ با ریسم
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 .دوخت چشم آقاجون به تمنا و التماس با.کردند باز را خودشان راه دایل یهااشک

 :دیتوپ ریسم یرو به تیعصبان با آقاجون تعجب کمال در

 ؟یکنیم شک زنت به ته و سر یب حرف هی با که یهست یمرد چجور گهید تو! گنده مردِ بکش خجالت_

 .چرخاند طرفم به را سرش ناگهان ریسم

 :گفت و ماند رهیخ چشمانم نفرت،به از پر

 !شدم ینجوریا من که زنه نیا ریتقص_

 بغض و کرد سِر را تنم تمام نفرتش از پر چشمان.بردم ادی از را دنیکش نفس و شد متوقف میهارگ در خون گردش

 .برگرداند میگلو به را

 !یلعنت منِ! بودم من زیچ همه مقصر

 :گفت هیگر با دایل.کرد یریگشماره به شروع نهیک و حرص با ریسم

 ...بخدا ریسم_

 :گذاشت لبش یرو را اشاشاره انگشت ریسم

 !شوخفه سیه_

 .ندیبب خود چشمان با را شدندش نابود خواستینم دیشا بست؛ را چشمانش درمانده و عاجز و زد یزرد به دایل رنگ

 .دیچیپ خانه یتو دهنده، هشدار آالرم کی ای خطرناک صدادار زنگ کی همانند یگوش متمد بوق یصدا

 !باشد دروغ یکی نیا که خواستیم انگار.بود مانده رهیخ یگوش یصفحه به التماس با و شد قفل ریسم فک

 !ریسم چارهیب! باشد پاک زنش نیا

 :ریسم یشده مچاله قلب یرو گذاشت پا مرگ ناقوص مانند یمرد یصدا

 زم؟یعز یخوب دا،یل...الو_

 !مات آقاجون نگاه و شد بلند دایل هق_هق یصدا

! مُرد ریسم! خورد گره امنهیس یتو نفس.شد جادیا یبد یصدا و افتاد نیزم به ریسم دست از یگوش لحظه همان

 :زد لب متحرک یمرده کی مانند حالتیب و حالیب و برد باد را اشیمردانگ! شد ریپ

 ...گمشو_
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 :کرد زمزمه یگچارهیب با و برداشت صورتش یرو از را دستانش.شد قطع دایل هق_هق یصدا

 خوبه؟ حالت ر،یسم یگیم یچ_

 یصدا لحظه به لحظه و بود نیزم یرو ماتش و شیک نگاه.نشست مبل یرو رمقیب و شد سست ریسم یپاها

 .شدیم شتریب شیهانفس

 .دمیم حیتوض برات قرآن به ریسم_

 :کرد زمزمه حالیب ریسم

 !برو گمشو فقط_

 :گرفت خود به وحشت رنگ دایل چشمان

 هم خدا یدونیم خودت شه،یم مزاحمم اشهمه سابقمه شوهر بخدا. بدم حیتوض برات بذار ر؟یسم یگیم یچ_

 پات به املحظه هی یحت نداشتم دوستت اگه.دارم دوستت یلیخ بخدا ریسم! دارم دوستت چقدر که شاهده

 !یباش دهینفهم نارویا اگه یاحمق.زنت شیپ بشم خورد انقدر تا موندمینم

 :رفت آسمان به دایل هق_هق و داد فشار را شیگلو دست با ریسم

 عمرم یتو من خرابن؟ جانا مثل همه دیکنیم فکر چرا د؟یدید ییخطا من از حاال تا.دیبگ یزیچ هی شما آقاجون_

 !دیزنیم تهمت بهم ینطوریا که نکردم خطا پا از دست

 :بود دارخش و گرفته ریسم یصدا

 !رونیب من یخونه از گمشو گمیم بهت_

 :داد سر هیگر قبل از ترچارهیب و زد زانو شیپاها یجلو.رفت ریسم طرف به رفته وا و شل یهاقدم با دایل

 نیهمچ چرا گم،یم راست یعل حضرت به. دادمیم و جوابش یگاه منم شدیم مزاحمم زدیم زنگ بهم فقط_

 نگاه صورتم تو یستین حاضر یحت اون بخاطر بخورم؟ هم رو جانا هوس چوب دیبا که کردم یگناه چه من ؟یکنیم

 ...کن نگام ریسم...یکن

 :دیکش داد و کرد نگاه من به خشم با ریسم

 !اریب رو دایل یلباسا برو گمشو_

 :دیکش غیج و زد چنگ را ریسم شلوار دایل.سوخت دایل حال به دلم یالحظه یبرا

 مادر من رفته؟ کجا مروتت و رحم پس.نکردم یکار چیه بخدا.نکردم ییخطا من ر؟یسم گمیم یچ یشنوینم_

 ؟یکن پرتم خونه از دهیم اجازه رتتیغ! تمیقانون زن من اتم،بچه
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 :دیغر قیعم یانهیک با ریسم

 .اریب لباساشو برو جانا_

 شدینم سابق آدم آن گرید ریسم.شدیم شتریب لحظه هر دایل غیج یصدا.رفتم یکفش جا طرف به و آمدم خودم به

 بخاطر کرد،یم شک اطرافش یهازن به عمرش آخر تا من بخاطر.بود خورده ترک اعتمادش من بخاطر! شدینم که

 !من

 را ریسم من اگر یراست به.بود کن خراب خانه دومزن کی دایل.گرفتم دست به را دایل شال و یباران یجاکفش زیآو از

 آوردم؟یم خودم سر ییبال چه شدیم ریسم دومزن دایل و داشتم دوست عاشقانه

 !دهید ستم یهازن تمام مثل...گذاردیم اشانیزندگ به پا ییدایل که یاول یهازن تمام مثل شدمیم نابود قطعا

 .ببخشد را او تا کردیم التماس ریسم به که انداختم دایل به ینگاه ترحم با و رفتم اشانیسو به

 رهیخ ریسم به انیگر چشمان با و زد خشکش دایل.کردم پرتاپ طرفش به را شالش و یباران! شدم بدجنس یکم

 :ماند

 شه؟یم یچ امونبچه پس ؟یراخت نیهم به ؟ برم برم؟_

 !رسهیم فرش و قر به فقط و فقط و نداره کردن یمادر اقتیل که یمادر شیپ نه! مونهیم پدرش شیپ بچه_

 :زد زجه دایل

 ؟یگیم یچ کنه لعنتت خدا ؟یگیم یچ_

 :دیغر حرص از پر.کرد بلندش زور با و گرفت را دایل مچ

 !مونهیم من شیپ موقع اون تا مهبدم. بکنم روشن فتویتکل امیب تا شهینم هم داتیپ ،یریم یشیم گم_

 :کرد نگاه آقاجون به یبدخت با دایل

 !نهیبینم یچیه شده سنگ از دلش که نیا.بگو یزیچ هی تو الاقل ؟یساکت چرا تو آقاجون_

 .شد مات دایل نگاه و انداخت باال یاشانه نامحسوس آقاجون

 !دونهیم بهتر اشویزندگ صالح پسرم حتماً_

 :بود دار هیگر اشخنده.دیخند آلودش، اشک یشده گرد چشمان با دایل که برود خواست و شد بلند شیجا از و

 !دونهیم اشویزندگ صالح بهتر ریسم گفت آقاجون شنوم؟یم درست دارم_

 !گلش از ترپاک عروس ترس،مقابل از پر.شد ترس از پر نگاهش آقاجون کردم احساس
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 :دیکش یبود،داد آمده در صبرش که ریسم

 کنم؟ پرتت یاردنگ با خودم ای رونیب یریم_

 به را نگاهش دوباره.انداخت سرش یرو را شالش و کرد تن به را اشیباران لرزانش یهادست با. دیخند بازهم دایل

 .دوخت آقاجون

 :کرد زمزمه یبغض پر یصدا با

 آقاجون؟ یندار یحرف گمیم بار نیآخر یبرا_

 !آقاجون ترس شدن شتریب بازهم و

 :گرفت شیصدا و شد روان شیهااشک دایل

 نیهم نکنم؟ رسوا خودم چرا شدم رسوا من که حاال رون،یب دیکنیم پرت آشغال کهیت هی مثل و من که حاال پس_

 ،هان؟ یفرستاد براش و من چرا پس دونهیم بهتر صالحشو پسرش گهیم که! رو آقاجون

 :شد سرخ خشم از ریسم صورت

 دا؟یل یگیم یچ_

 پدرم چرا شد؟ دایپ اشکله و سر هوی چرا پس کردم اخراج رو دایل که من یدینپرس خودت از موقع چیه چرا ریسم_

 کرد؟ استخدام رو دایل و کرد لطف ییهوی

 :داد ادامه و شد قطع دایل هق_هق یصدا

 نوه مگه! یشد الشیخیب و یکرد سود یزیچ هی از باز ؟یکن دفاع عروست از یخواینم ؟یساکت چرا آقا حاج_

 پسرتو یدیفهم که ینبود تو مگه بشناستت؟ پسرتم یخواینم! نکن سکوت آقا حاج! گهید نوه نمیا ایب...یخواستینم

 ،یخوایم نوه یگفت اد،ینم خوشت عروست از یگفت.بودم شده اخراج نکهیا با یکرد استخدامم عیسر دارم دوست

 ؟ینبود تو مگه بشم، کینزد پسرت به یچجور یگفت

 !باشد پدرش هانیا تمام مسبب کردینم باور انگار.انداخت ینگاه آقاجون به زده رتیح ریسم

 ...زدم یپوزخند

 !شدیم الیواو گرید که است پدرش مادرش، مرگ علت دیفهمیم اگر

 :زد یادستپاچه پوزخند آقاجون
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 خواستم باش و من ؟یزنیم تهمت منم به که دهیرس ییجا به کارت گهید ؟یکنیم بلغور هیچ هاپرت و چرت نیا_

 یلقمه هی هاینکن باور رو حرفش ریسم. یبش پسرم یعقد زن گذاشتم و کردم باور حرفتو بدم، مجاتت یدر به در از

 ! ستین شکمش تو راست

 :گفتم خنده با و دیپر باال میابروها

 .آقاجون خوش دست بگه؟ دروغ هم گل از ترپاک عروس شهیم مگه به،یعج واقعاً ئه_

 :دیغر خشم با

 !شهیم بلند تو گور از هاشیآت تمام که شوخفه تو_

 :کرد نگاه ریسم به غصه با و کرد پاک را شیهااشک دایل

 !یاله نگذره کدومتونچیه از خدا! دیزد تهمت بهم یالک چون دهیم و جوابتون خدا روز هی_

 .شد کینزد آقاجون به دهم یصورت و شده قفل یفک با ریسم.رفت در یسو به رفته وا و شل یها قدم با

 :گفت عیسر آقاجون

 هم جون به هم نارویا بلکه! بزنم تهمت بهش بذار گفت ببره شیپ از و یراه تونهینم دید نیا! تهمته که بخدا_

 ! مینداشت خبر ما و بوده یمارمولک عجب. بندازم

 .زد یلبخند نفرت با ریسم

 !بود رفته دایل.دیرس گوش به در محکم یصدا

 :کرد زمزمه یاآهسته یصدا با ریسم

 .ینبرد تیانسان از ییبو چیه تو! امیم یرعلیام حرف به دارم تازه_

 ...ریسم_

 !بخوره بهم بودم ساخته ذهنم یتو ازت که یریتصو خوامینم...نگو یچیه! سیه_

 از ییبو واقعاً یمرد نیا.گرفت دستانش انیم را سرش و شد ولو مبل یرو آقاجون رفت، باال یطبقه به که ریسم

 !نداشت وجدان چیه.بود نبرده تیانسان

 .بودم دهید عمرم یتو که بود یآدم نیترفیکث او من نظر از.دیرسیم نظر به آور انزجار و بدبخت چقدر

 ...بود دایل و ریسم و ریدرگ ذهنم و فکر تمام. نبرد خوابم کردم که کار هر اما.بخوابم تا دمیکش دراز تخت یرو

 داشت؟ یحال چه ریسم االن
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 .شدم اتاقش وارد بزنم در که آن دون و رفتم اتاقش به اریاختیب

 .اوردین خودش یرو به اما شد حضورم یمتوجه. کردیم دود گاریس و بود نشسته پنجره کنار

 :زد یزهرآلود پوزخند. دوختم رخشمین به را نگاهم و ستادمیا کنارش.شدم کشینزد و بستم آهسته را در

 !داره یدنید هم من یبدبخت_

 :دادم پوزخند با را جوابش هم من

 .رفت و زد پر که هم دایل  چاره،یب یا! نمونده یباق یسوگول چیه سراشحرم از که نمیبب و یمرد اومدم_

 :کرد شکار را کلمیه فشیکث نگاه

 !زمیعز یآخرم و اول یسوگول تو! یهست که تو_

 :گفتم و دمییسا همیرو را میهادندان حرص با

 .یبش دایل دامن به دست تهشم! یبپوس یواریچهارد نیا یتو دیبا تو. رمیم که من_

 :گرفت قرار میروبهرو درست و شد بلند. زد گارشیس به یقیعم پوک

 !یمونیم خودم یسوگول ابد تا تو. خوشگلم زن نکن خوش دلتو_

 :گفتم و زدم زل چشمانش به نفرت از پر و کرد خوش جا میگلو یتو یلعنت بغض نیا دوباره

 !بده طالقم_

 :انداخت باال ییابرو و کرد خاموش یگاریس جا یتو را گاریس

 بدم؟ طالقت اوم،_

 :کرد زمزمه آرام و شد رهیخ میهالب به

 ؟یخوایم طالق پس_

 :گفتم التماس با و گرفت امهیگر

 ؟یفهمینم چرا. خوامینم و یلعنت توئه خوامت،ینم. شدم خسته بخدا. برم بذار! بده طالقم تروخدا_

 :گفت یادورگه یصدا با و نشست امشانه یرو دستش

 !دمیم طالقت باشه،_

 :زد لب وار پچ_پچ و نشست گوشم یالله یرو شیهالب. گرفت نفسم و شد گشاد چشمانم
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 !خوشگله شرط هی به اما_

 :داشت لرز میصدا دادم، قورت را دهانم آب جانیه و ترس با و کرد دنیتپ به شروع تند قلبم

 ؟یشرط چه_

 :ستینگر چشمانم به و آورد باال سرش

. ندارم تیکار گهید یحت! یبر کنمیم ولت و دمیم طالقت یکن قبول شرطمو اگه! بدم طالقت که داره شرط هی_

 !سگ اون با یبر یتونیم موقع اون

 .شد خمار چشمانش و گذاشت لبم یگوشه را شستش انگشت. رفت نبضم و شد خشک میگلو

 :گفت تمام یرحمیب با و

 طالقت صورت نیا در...یباش مادرش که تو از بچه هی. بده بچه هی بهم. کنم حست بذار باش، باهام گهید بار کی_

 !خالص و دمیم

 .بندمیم کنم،یم باز.کنمیم باز بندم،یم. کنمیم باز بندم،یم را چشمانم

 .چرخدینم زبانم شده، خشک سقم

 .افتدیم شمار به میهانفس و ردیگیم گر بدنم

 :گفت و دیکش میباال لب یرو را داغش انگشت

 یپوسیم نجایا تو. رسهینم آرزوش به چوقتیه الشخور کالش اون. خودم خودِ یبرا! یبود من یبرا اولم همون تو_

 به و دلت یآرزو و یکن سر من با عمر کی دیبا ؟ینیبیم ،یتر چارهیب منم از که تو...بابا یاِ. شهیم التیخیب اونم و

 !یببر گور

 :شد نازک یاتمسخرانه حالت با شیصدا و کرد کج را سرش 

 یچ بهت بزنم حدس بذار. دمیم قول بهت نویا شه،یم التیخیب گهید روزه چند جونت یرعلیام! جانا چارهیب_

 !گهیم

 :گفت و کرد تر زبان با را لبش گرفت، خود به یامتفکرانه حالت و دوخت سقف به را چشمانش  

 !تو یِبرا جانا خورد، سگ گهیم_

 :انداخت ینگاه اطراف به رانیح و کرد درشت چشم ها وانهید ماننده
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 استفاده قابل گهید کنم فوتش و دارم برش نیزم از که بارم چند. اون و نویا دست افتاده شده یاَخ گهید جانا یول_

 !لجن گرفته، و دورش لجن. ستین

 .کنم زخم را ریسم یبازو میهاچنگال با و بزنم عربده داشتم دوست. دمیکش و گرفتم را میموها

 و کنم تکه_تکه را بدنش بجوئم، را اشخِره_خِر میهادندان با کنم، جدا تنش از را سرش و بتراشم تَه از را شیموها

 .کنم چال ،یرعلیام اتاق کنار اط،یح نیهم یتو را او

 !بس و بود من یچاره راه او کشتن...دیلرزیم میها دست. رفتم عقب به یقدم

 .داد خواهم انجام را کار نیا یروز قطعاً باشد ضررم به کشتنش اگر ٰ  یحت

 بذارم اسمشو دارم دوست. خوامیم خودت مثل یآب چشم دختر هی! بشو امبچه مادر گمیم ؟یدینم جوابمو زمیعز_

 !کن اعتماد بهم شهیم یگوگول یلیخ تو منو یبچه کن باور جانا! تو وجود از بچه هی ماست؛ یبچه. جانان

 :دمیغر خشم از پر

 !کنهیم خیس و تنم یموها تو از بچه داشتن فکر ٰ  یحت. دمینم یکار نیهمچ به تن رممیبم من! ریسم بسه_

 !بود خونسرد

 ؟یبکن کاریچ یخوایم انوقت کنم؟ مجبورت اگه یُحت_

 :دادم جواب. داد یاتصال مغزم و گرفت رعشه تنم تمام

 .کردم تکرار مو به مو برات رو کلمه نیا که بس آورد در مو زبونم ،یبکن یتونینم یغلط چیه_

 .ندارد دادن دست از یبرا یزیچ که یکس مانند پروا،یب و آهسته د،یخند

 .شده مشت دستان و عرق از سیخ یشانیپ با خورده، نیچ اشگوشه که خمار یچشمان با یموز و هسته د،آیخند

 !است جنگ دانیم یبرنده داندیم که یکس مثل

 .رفتم در طرف به و کردم رها را نفسم! دمیترس

 .خوردن آب مانند یراحت به. کشاند خود طرف به مرا و گرفت را کمرم پشت از ریسم

 :کرد زمزمه لب ریز و دیکش یشل نفس. برد فرو گردنم یتو را سرش و دیچسب من به پشت از

 ....ارمیب باال خوردم که رو یهرچ دارم دوست نمتیبیم یوقت خورهیم بهم ازت حالم_

 .نکند لمس را گوشم یالله خمارش و داغ یهانفس تا نخورد، گردنم به فشیکث یهالب تا کردم کج را سرم

 .خواستیم آوردن باال دلم هم من. داشتم تهوع حالت حس



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1020 
 

 :گفتم یبلند ییصدا با

 از دنات،یکش داد از. خورهیم بهم ازت حالم تو برابر صد بمونم؟ که امیراض نجایا من یکنیم فکر کن، ولم_

 دستات از ،یکن بغلم زور به یخوایم که گوشم بغل نفسات یصدا از هات،یگوئ زور از چشمات، از صدات، انتت،ازیخ

 !برو و بکش و دستت. خونه نیا از دا،یل از بودنت، مرد از تو، از ،یاریب در تنم از و رهنمیپ یخوایم زور به یوقت

 و یخوردگ سر حس. بود نهیک و نفرت سوزان یهاشعله از پر نگاهش...داد هلم تخت طرف به محکم و کرد میرها

 !یگچارهیب

 .خوشگلم زن شوهرته شیپ جات بعد به نیا از_

 .کرد روشن را رشیآژ و زد زنگ. کرد خطر اعالن مغزم و شد حسیب میپاها

 رهنمیپ و شد روانه میسو به عیسر بود هاحرف نیا از تر زیت که ریسم. دمیدوئ در یسو به و کردم جمع را میقوا تمام

 .زد چنگ را

 .غیدر اما کنم خالص دستانش از را رهنمیپ تا دمیکش را بازوام یعصب و رانیح

 :گفت یروزیپ لحن با و زد یپوزخند

 یاومد و آوردتت باال هم حاال. خورد منو یمونده پس اومد یرعلیام ؟یکرد دایپ یروز و حال چه ینیبیم زمیعز_

 .یطرف یک با کنمیم تیحال! یروان ماریب اون مثل ستمین الشخور من نباش نگران یول! خودم دل ور

 :گفتم یحالیب با و دمیکش یقیعم نفس درمانده و خسته

. یخاک یکره نیا یرو زن نیترفیکث من. کار انتیخ  ِلجن من ،یرعلیام یآورده باال من! یگیم تو که یهرچ اصالً_

 ...ریسم کن بس. برم و کنم گم و گورم تا کن خالصم. برم بذار و کن ولم! نیترنجس و نیتریعوض من

 یبستر مارستانیت تو بخاطرت که ییروزا تموم تقاص دیبا تو هرته؟ شهر مگه ؟یراحت نیهم به ؟یبر کنم ولت_

 !بزنم دار و خودم داشتم دوست که ییروزا تک_تک. ختمیر اشک بخاطرت که ییروزا تک_تک تقاص! یبد و شدم

 :دیلرز میصدا. شدند شل ریسم دستان. گرفت نبضم

 !شدم خسته. نداره طاقت کشهینم جونم گهید. ریسم تونمینم گهید! رمیبم بذار بکش، منو پس_

 :داشت هیگر شیتو که ییهاخنده آن از. دیخند

 کُش زجر ذره_ذره ،یریبم ذره_ذره دیبا تو! یبکن خالص دستم از و خودت هایراحت نیا به ذارمینم جونم نه_

 !یبش

 :داد هلم خواب تخت طرف به
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. یندار و یچیه اقتیل چون شهیم بسته روت به بعد به نیا از درا! یذاریم نجایا مرگتو یکپه بعد به نیا از_

 !خوشگلم زن ارمیم سرت ییبال چه یدونیم یبکن فرارم میبخوا

 یتو داشتم دوست. شوم گور به زنده داشتم دوست. آمدینم امهیگر اما دیلرزیم بغض از امچانه. نشستم تخت یرو

 از شیجا به. زندیبر یوانیح کود تنم یرو و دهند خراش چاقو با را قلبم. برسم قتل به ممکن حالت نیترناکوحشت

 !بخوابم تخت کی یرو او با نباشم مجبور تا شوم، خالص ریسم دست

 :زد یناکچندش لبخند و دیخز لحاف ریز. آمد تخت طرف به و کرد خاموش را خواب اتاق چراغ ال،یخیب

 آقا به میمجبور هم ما آنوقت. هایمونیم خواب وگرنه! یبخور اتومعده یقرصا زود صبح دیبا که زمیعز بخواب_

 .کنه یکی هم با اتوروده و معده میبگ دکتره

 .رفت فرو یقیعم بارنکبت خواب به بعد یکم و بست را چشمانش.دیخند قاه_قاه حرفش دنبال به و

 :شدم رهیخ صورتش به نفرت با

 !شاهللیا یبش خواب به خواب_

 و کننده منجز یزندگ کی هم باز! گرید روز کی هم باز. دوختم سقف به را خوابم غرق چشمان و دمیکش یاازهیخم

 !زن همبه حال

 ...بماند گونههمان بگذارند و بزنند تافت را جانا یزندگ حالت بود گفته فرشتگانش به. ایگو بود گرفته خوابش خدا

 !استغفراهلل ؟یخوش و جانا

 !دادیم را حمام آب یمزه آبش. دادم فرو گرم آبِ یاجرعه با نشسته یدهان با را قرصم

 .داشتم ییهاآرزو آخر شوم، چارهیب و نکنند را اممعده نکهیا ترس از

 .بود برگشته امیزندگ قهرمان ،یرعلیام

 !کردیم چه و بود کجا دانستمینم اما

 .دمیرسیم نظر به رو و رنگیب و شلخته. زدم صورتم و دست به یآب و دمیکش دل ته از یآه

 :دیکشیم داد چارهیب مهرداد سر داشت. کرد پر را میهاگوش مهسا یصدا و سر دوباره آمدم رونیب که اتاق از

 لعنت کنه، لعننتون خدا د؟یکن پاره و محمد یعکسا گفت یک د؟ینزن دست من یالیوسا به نگفتم دفعه صد مگه_

 د؟یریمینم چرا!بهتون

 :دادیم جواب انهیدلجو یلحن با آرام، که بود مهرداد و
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 ست؟ین ادتی یکرد اشونپاره خودت زم،یعز_

 مگه بکنم؟ پاره و محمدم یعکسا دیبا یچ یبرا کردم؟ اشونپاره یک من. ستمین تو زیعز من زم،یعز نگو من به_

 ؟یگیم دروغ چرا ام؟وونهید

 امنهیس یرو را دستانم و کردم جمع شکمم یتو را میپاها. نشستم قیآالچ داخل و رفتم اطیح به و دمیکش یآه

 .کردم قالب

 .شدند خیس تنم یموها و افتادند ترق_ترق به میهادندان هوا یسرد از

 .رفتندیم سو آن و سو نیا به مدام و بودند دهیپوش ینارنج درختان یهابرگ بود؛ آمده زیپائ

 قیآالچ یچوب یتنه به را سرم و گرفتم را نساء یشماره. فرستادم رونیب را آهم غم با و دمیکش یقیعم فرا نفس

 .دادم هیتک

 :داد جواب عیسر شهیهم مثل

 جانم؟_

 :خوردم را بغضم

 نساء؟_

 ؟یخوب جانم،_

 !ببارد خواستیم. دوختم قراریب آسمان به را نگاهم

 :گفتم مقدمهیب

 !رفت دایل_

 :دیپرس متعجب

 کجا؟_

 .رونیب کرد پرتش ریسم_

 :گفت و کرد یمکث

 !بکشه عذاب هم ها نیا از شتریب دیبا! گهید نهیهم کن خراب خونه یزنا عاقبت_

 !سوزجان و قیعم یدرد. کرد ینیسنگ دلم در یزیچ

 ...دمیکش آه دوباره
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 .کردیم دایپ ادامه و داشت دووم هارابطه از یلیخ االن نشن، دوم زن که رنیبگ ادی ها دایل و دایل یوقت تا_

 :دادم جواب ممکن حالت نیترنیغمگ با و دیچک امگونه یرو یاشک قطره. زدم یتلخ لبخند

 داریپا ها رابطه از یلیخ االن نکنه ریگ ییجا دلشون شدن، ریزنج یکس به یوقت که رنیبگ ادی ها جانا و جانا اگه_

 .موندیم

 خوان؟ینم و رشونیسم که ییها جانا_

 :داد ادامه ندادم، جواب

 شه؟یم درست مگه وسط نیا هم یزیچ ؟یبکن یخودخور یخوایم یک تا_

 :زدم یلبخند و دیچک یگرید اشک قطره

 نساء؟ یندار یکار. شمینم شرمنده وجدانم شیپ حداقل_

 .حتماً دنتید به امیم باش خودت مراقب_

 .دمیخند بغض با و کردم قطع را یگوش

 !بود نگرانم او و بودم کرده ظلم او به من کردم،ینم درک را نساء

 .شد باز بود، دار موتیر که اطیح در

 .شدم رهیخ در به و و چرخاندم کاسه یتو را چشمانم یکنجکاو با

 .زد خشکم و دیکش پر میهالب یرو از لبخند حنا، نیماش یتو یرعلیام دنید با

 .نکند پرواز یرعلیام یسو به و نشود کنده شیجا از تا گذاشتم قلبم یرو را دستم و دادم قورت را دهانم آب

 .بود دهیبر را امانم بغض. کردم نگاهش حسرت و یدلتنگ با

 .بود داده هیتک نیماش یشهیش به را آرنجش و بود کرده بانداژ را سرش

 .شدم او یرهیخ عذاب با و کردند زشیر به شروع میهااشک. کردم پنهان ها درخت یال را خودم

 !بود من یزندگ بود، من لب بود، من تن بود، من جان که ییاو بود، شده من که ییاو

 .شدینم من مال چوقتیه که یرعلیام! بود آمده من یرعلیام

 !ببرم گور به خودم با را شیآرزو که بود گفته ریسم
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 و من اتاق یپنجره به و آورد باال را سرش بکند، حنا به ییاعتنا که آن بدون دهیپر رنگ و خسته. شد ادهیپ نیماش از

 .شد رهیخ ریسم

 .دیلرز وجودم و آمد در صدا به قلبم

 .داد مثبت جواب سر با هم یرعلیام و دیپرس یزیچ یرعلیام از ینگران با حنا

 :دیکش داد نگران شهیهم یحنا و کرد حرکت یورود در طرف به و دوخت روبهرو به و کند پنجره را نگاهش

 !نکن درست شر نرو، تروخدا یرعلیام_

 !اریب و چمدونم_

 بود؟ چه چمدان از منظورش. نشستم و خوردم سر نیزم یرو

 ...دمیترس بماند؟ که بود آمده

 !برس دادمان به خودت ایخدا شود؟یم چه حاال. زد چنگ دلم به دلشوره

 .ندارم نا گرید ام،خسته

 .بودند شده منجمد میهادست و بود زده خی میهانفس. دمیچیپ خودم به ینگران و استرس از

 

 را میهاچشم. بود من یبرا یرعلیام کاش بستم، را میهاچشم. باشد من انیپا نقطه نیا کاش بستم، را میهاچشم

 .نداشت وجود یریسم کاش بستم،

 .نبودم جانا من و نبود من جانا کاش بستم، را میهاچشم

 آرام و زدم ینیریش لبخند. یرعلیام هم داشتم حضور آنجا من هم که کردم تصور را ی،اتاق بستم را میهاچشم

 :زدم شیصدا

 ؟یرعلیام_

 .کنم تصور را لبخندش توانستمیم هم جا نیهم از...شهیهم مثل بود، زده خواب به را خودش  

 :شدم معترض و زدم کمر به را دستم

 !توئم با یرعلیام_

 .نداد را جوابم

 .شدم کشینزد و انداختم باال ییابرو
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 !طورنیا که. بست را چشمانش یفور

 !شبش رنگ به یموها. دمیکش شیموها یالبهال را دستم و دادم قورت را لبخندم

 !داشت دوست را کارم نیا

 :گفتم ناز با و چسباندم گوشش یالله به را لبم

 زم؟یعز ،یرعلیام_

 از خسته. میاهایرو از خسته م،یهاالیخ از خسته. خسته یِخسته بودم، خسته. پوشاندم را سرم و زدم هق

 !زیچهمه از خسته...هادنینرس

 رونیب درختان پشت از زدهوحشت. دیدوئ نشیماش یسو به و آمد رونیب کنان هق_هق حنا و شد باز یورود در

 :زدم شیصدا و آمدم

 حنا؟_

 :شد گرد چشمانش. برگشت طرفم به دهیترس

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 :دمیپرس نگران

 شده؟یچ_

 :دیغر تیعصبان با و کرد پاک را شیهااشک

 !نباش نگران. کنهیم یبگ که یهرکار بخاطرت جونت یرعلیام! باش راحت تو الیخیب یول ،یچیه_

 :گفتم درمانده و جیگ

 .فهممینم یچیه حنا؟ یگیم یچ_

 :زد یتلخ پوزخند هیگر با

 جانیهم خونمه نجایا گفت. ریسم صورت تو دیکوب رو خونه سند یرعلیام. نباش نگران گمیم! گهید یچیه_

 !تو بخاطر بکشن، همو بود کینزد شدن زیگالو ریسم با. دیبخور حقمو امیبچگ مثل دمینم احازه مونم،یم

 آمده شهیهم از تریقو! بود آمده من یترسو یرعلیام! امدهیشن چه شدینم باورم. سست میپاها و شد گرد چشمانم

 .بود

 !دهد نجات مرا و شود قهرمان که بود آمده بماند، که بود آمده
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 :دمینال

 ...حنا_

 :زد یزورک لبخند و دیکش باال را اشینیب

 !خب داره دوستت یرعلیام! یندار یگناه که تو زنم؟یم غر تو سر چرا من_

 :داد ادامه و دیخند اما دیچک اشکش

 ...دیببخش_

 :گفتم و گرفت فرا را وجودم غصه

 .خوامیم معذرت کردم ناراحتت اگه_

 !کردیم یعذرخواه فیضع یجانا

 و شد آزاد زندان از یرعلیام که یروز همون...نتونستم اما کنم تحمل تونمیم کردم فکر من ،یستین مقصر که تو_

 !اومد دستم کار حساب کجاست؟ جانا دیپرس کنه نگاه صورتم تو نگهیا بدون

 !دهید ییهاخواب چه و دهیکش میبرا ییهانقشه چه دانمینم که یاندهیآ از دمیترسیم. ندادم را جوابش

 .زدیم دو_دو و بود سرخ چشمانش. گرفت را اشینیب یکاغذ دستمال با

 :دوخت هادست دور به را نگاهش و کرد باز را نشیماش در

 یخوب اگه. ستمین یبد زن من نبودم، کنارت روز چند نیا اگه دیببخش. نشم کتینزد که بود کرده دمیتهد ریسم_

 ...برم خوامیم! کن حالل یدید یبد

 !خواستمینم یرعلیام کنار را او هرحال به! ناراحت ای شوم خوشحال رفتنش از دیبا دانستمینم

 :گفت گوشم ریز و کرد بغلم محکم

 تو و هست خدا چون نکن ناراحت خودتو. یشیم خوب باش مطمئن دکتر برو وقت سر حتماً باش، خودت مراقب_

 گهید تو به رمیسم یکرد انتیخ ریسم به تو. یرعلیام شیپ برو تیزندگ یپ برو و کن ول و ریسم. نهیبیم رو

 !رفته نیب از حرمتا تمام! نمونده اتونرابطه ونیم یاپرده

 :زدم یجانیب لبخند

 .کنهینم ولم ریسم بخوامم اگه من_

 .جانا نکن فراموش خدارو وجود_
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 تا رفت حنا. گذاشته جا یرعلیام یبرا را دلش نفهمم تا نم،ینب را اشکش تا برگرداند را شیرو او و دادم تکان یسر

 !نشود دارلکه اشزنانه احساست نیا از شتریب

 .حنا خداحافظ

. دهیخم یهیسا کی با هایشکستن از بود پر نیزم. برد ماتم نیزم یرو یهاخُرده شهیش دنید با. شدم خانه وارد

 یدستان. کردیم نگاه دستانش به و بود زده هیتک وارید به که یمرد یهیسا. دیتپیم شیبرا قلبم که یمرد یهیسا

 !بود خون غرق که

 را خود و دید را ارشی. دید را ارشی و شد تمام قلبم. گشود را چشمانش و کرد حس را عطرم. زدم زانو شیپا یجلو

 !کرد آمده رفتن یبرا

 :شد باز هم از میهالب من و شد چشمم یتو چشم شهیهم از ترخسته شه،یهم از ترشکسته من مرد

 ...یرعلیام_

 :گفت یادورگه یصدا با. دیکش یقیعمنفس و بست را چشمانش

 ...بگو دوباره_

 :گفتم یارفته لیتحل یباصدا و دیجوش اشکم یچشمه

 ...یرعلیام_

 :گفت لب ریز. زد یلبخند و شد نیپائ و باال پهنش ینهیس. گذاشت قلبش یرو را اشیخون دست

 .دور زمیبر دردامو تموم تا یرعلیام یبگ یکن صدام بازم تا کردم صبر سال دو_

 .کردیم ییخودنما یقیعم یهانیچ کنارش و زدینم برق گرید که یچشمان. کرد باز را چشمانش

 کرده یچیباندپ من بخاطر را سرش که یمرد! دمشید دوسال از بعد باالخره. میشد رهیخ هم به یدلتنگ با دو هر

 بود؟ چه پس نبود، عشق نیا اگر. بود داده خراش من یبرا را دستانش و بود

 .کرد دراز سمتم به و برداشت قلبش یرو از را دستش. کرد خِس_خِس اشنهیس و شد اشک از لباب چشمانش

. کرد یاقروچه دندان و شد و مشت دستش. افتاد ازدواجم یحلقه به نگاهش که کند نوازش را میموها خواست

 :داشت خشم شیصدا

 .یکن اعتماد بهم دوباره هیکاف فقط دمیم نجاتت. نجایا یبمون امقهیدق هی ٰ  یحت ذارمینم گهید جانا شد تموم_

 :گفتم یاگرفته و زمخت یصدا با. دادم تکان راست و چپ به را سرم و زدم یلبخند
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. جانا یبگ یکن نگاهم یایب...یایب تو فقط تا دمیکش عذاب همه نیا. که ندادم دست از تو به اعتمادمو چوقتیه من_

 .امیراض رممیبم ٰ  یحت االن

 .گرفتم گُر که بود سوزان و داغ نگاهش آنقدر. شد ورشعله نگاهش در عشق

 کنم، بغلت بتونم من تا میبش ما دیبا ما. میکن یزندگ باهم دیبا ما. جانا دنهیکش نفس وقت! ستین مُردن فقط االن_

 .اریب طاقت روز چند فقط...دارم دوستت بگم بهت یترس چیه بدون تا. کنم بوت

 .کردم پاک را میهااشک و شدم بلند میجا از ترس با. دیرس گوش به یدر محکم یصدا

 :گفتم ینگران با

 .نکنه عفونت ببند یزیچ هی با دستاتو_

 :گفت لب ریز و شد چشمانم به رهیخ نگاهش

 ...نشود نیدیب و ندیب را تو که آن کافرَست مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از_

 ! ختیریم اشک میبرا و خواستیم مرا که یمرد دادم؟ینم جان مرد نیا مقابل چگونه من و

 .بکوبم است، فیکث عشقتان ندیگویم که یکسان تمام دهان یتو دارم دوست حاال

 !کنمیم کارهمه عشقمان یبرا و نمیشینم ساکت جانا من، حاال! بود یخاک یکره نیا عشق نیترپاک او و من عشق

 یرعلیام! نداشت یمعن چیه ریسم کنار بودن...بستم را در و رفتم مهمان اتاق به. رساندم باال یطبقه به را خودم

 .کنم صبر روز چند فقط بود گفته

 . برقصم و بزنم غیج داشتم دوست. بود شور و شوق از زیلبر قلبم

 با و گشودم هم از را دستانم. بود شده سیخ جا همه و آمدیم باران...کردم باز را پنجره. دمیخند یبلند یصدا با

 :گفتم یبلند یصدا

 .یکرد عاشقم که یمرس ایخدا_

 

 دستانم و شد جمع امخنده آلودشخون چشمانش و ریسم دنید با.برگشتم یسرخوش با و زدم یشاد سر از یاقهقهه

 .آمدند فرود کنارم

 . خوردم پنجره به که رفتم عقب به ترس با
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 به. گرفت را دهانم یجلو گرشید دست با که و دمیکش یغیج. فشرد و داد جا انگشتانش انیم حرص، با را امچانه

 :گفت یزیآموحشت لحن با و شد رهیخ چشمانم

 نه؟ یدید و یعوض اون باز! خونهیم خروس کبکت هیچ نه؟ یشد عاشق که_

 !کنم تف صورتش یتو توانستمیم و شدیم کاش. کردم لیمتما چپ سمت به اخم با را سرم

 :گفت و دییسا هم یرو را شیهادندان

 !دهید براتون ییخوابا چه ریسم نیبب فقط! دیرسیم همبه یچطور نیبب. کن تماشا و نیبش فقط تو_

 !دهید انتیخ یخورده زخم مردِ نیا لحن از. دیلرز قلبم

 به ینگاه پنجره یتو از. بکشم نفس توانستم تازه من و برداشت دهانم یرو از را دستش ریسم ،یزن غیج یصدا با

 :دیغر و انداخت رونیب

 !یلعنت_

 :کرد نگاهم و برگشت ریسم. کردیم داد و غیج و بود انداخته نیزم به را خودش که بود دایل

 .نهیشینم ساکت ینطوریا شهیهم ریسم بدون یول بکن یداردوست یغلط هر_

 .دمیکش غیج حرص با و کردم تف شیسرجا رفت رونیب که اتاق از. کرد یاخنده و دیکش را لپم 

 .دادینم اجازه یرعلیام! چیه کند، یغلط چیه توانستینم ریسم. فشردمش و گرفتم امنهیس به را دستم

 !داشت دایل کردن آرام در یسع که دمید را ریسم. گرفت آرام بارهکی به دلم یرعلیام فکر با

 .کرد دنیکو به شروع قلبم دنشید با. رفتم یرعلیام اتاق به و برداشتم را هیاول یهاکمک یجعبه فکر نیا با

 !کردیم یدلبر خوب نقصشیب بدن و نبود تنش یلباس. بود سقف به نگاهش و بود دهیکش دراز تخت یرو

 :دیغر و کرد خوش جا شیابروها انیم یقیعم یاخم دنمید با

 !جانا_

 :گفتم و برگشتم در طرف به خنده با

 !خب دیببخش_

 ...من حساس مرد! پوشدیم لباس دارد دانستمیم. آمد یخش_خش یصدا

 ؟یدیپوش_
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 .نجایا یایب گفت یک_

 :گفتم حرص با

 ؟یکرد شروع باز یرعلیام_

 .برگرد_

 یاخم دستانش دنید با اما. زدم یلبخند بود گرفته قاب یخوب به را تنش که رنگش یمشک بافت دنید با. برگشتم

 :دمیغر و کردم

 ؟یچ کنه عفونت دستات اگه ؟یدینم گوش حرف چرا_

 :گفت چشمانم به رهیخ و زد یاخسته لبخند. آمدم طرفش به

 ...نکن_

 :گفتم و زدم راه آن به را خودم. زدم زانو شیپاها یجلو

 ؟یچ_

 :گفتیم و کردیم را کار نیهم شدمیم کینزد او به که قبالً. دیکش یآه و بست درد با را چشمانش

 کنترل خودم و یباش کنارم ینجوریا ادیم خوشم رم؟یبگ دستتو نتونم و یباش کنارم ادیم خوشم من یکنیم فکر_

 گناه نیا از شتریب نذار. بمونه ناب بذار بمونه، پاک بذار! نکن جانا، نکن دارم؟ دوستت چقدر نگم بهت بار هزار تا کنم

 !جانا نکن. کنم فکر بودنم وونیح به نیا از شتریب و کنم نگاه ریسم یچشما یتو خوامینم. میکن

 :کردم زمزمه. انداختم نیپائ را سرم و گرفتم را نگاهم. دمیکش یآه هم من

 م؟یبمون دل به حسرت بمونم؟ دل به حسرت بازم ؟یچ مُردم اگه ؟یچ بردن کندن معدمو اگه_

 :داد تکانم و گرفت را نمیآست خشم با

 به مویزندگ ،یبدهکار من به و بوت تو! یبدهکار من به زایچ یلیخ تو خب؟ یریمینم تو! بکش آب دهنتو! شوخفه_

 خب؟ جانا، یبمون زنده دیبا. یبدهکار من

 :رفت ضعف شیهاحرف از دلم و دمیخند

 دهن؟ بد یرعلیام همون یشد که بازم_

 .دادم قرار میپاها یرو را هیاول یهاکمک یجعبه و نشستم کنارش

 !میکن گناه مبادا تا زنمینم دست بهش نباش نگران. کنم یچیپ باند تا ریبگ باال دستتو_
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 :گفت لب ریز. دیرسیم گوش به باران شُر_شُر یصدا و بود باز هم او پنجره. دوخت روبهرو به را نگاهش

 بتونم تا شدمیم داریب زود صبح روز هر من. شدیم پخش ویراد از آهنگ هی روز هر بودم زندان تو که ییروزا_

 !دادیم رو تو یبو آهنگ هی! دادیم رو تو یبو چون چرا؟ یدونیم. بدم گوشش

 :آمدینم باال ادیز جانیه از نفسم،. عشق از شدم زیلبر من و داد قورت را دهانش آب

 برام؟ شیخونیم_

 .کنم زمزمه گوشت یتو و آهنگ نیا امیب تا کردم صبر سال دو_

 جلوه روحیب و دیسف شیهالب و زدیم دو_دو چشمانش مردمک. کرد نگاه چشمانم به و دیکش یقیعم نفس سپس

 .کردیم

 :کرد زمزمه یلرزان و آرام یصدا با

 دارد؟ تو نگاه یآتش چه سوختم،_”

 .آورد دست به را تو دل دلم آخر،

 نبارد اگر تو باران امیحال چه نیبب مرا امیخال و خشک و ریکو تو، یب

 بانهیفر یاربوده دلم جـــانا،

 بانهیغر تو انتظار به

 .دلبرانه و مست چَشم دو آن نمیبب امنشسته

 را ما دل یانشانده غم به جــــانا،

 را تنها منِ ابیدر و ایب

 ”.زمانه نیا از امخسته که

 :گفت و دیپاش میرو به یلبخند

 .جانا برو پاشو_

 :گفتم اعتراض با و دادم فرو را بغضم

 کو؟ اشادامه پس_

 .خونمیم و آهنگ نیا گوشت تو ابد تا انوقت! یشد من مال یوقت اشادامه_
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 خواستم؟یم چه خدا از دگر شدم؟یم او مال تمامم او؟ مال شدم؟یم او مال شدیم یعنی

 به و کنم تیاذ را او نیا از شتریب خواستمینم. شدم بلند میجا از و گذاشتم تخت یرو را هیاول یها کمک یجعبه

 !وادار گناه

 :زد میصدا رفتم که در طرف به

 جانا؟_

 !ابد تا کنم، تو وقف را تمامم دارم دوست جانا، یزنیم میصدا نگونهیا یوقت یدانینم

 :گفتم و برگشتم

 جانم؟_

 :گفت و شد دار ستاره چشمانش

 باشه؟ میکنیم توبه یشد من مال یوقت_

 :دادم جواب امّا نداشتم یقو مانیا او مثل من هرچند

 !باشه_

 :گفت ینیغمگ یصدا با. بود کرده نیکم مهسا خواب اتاق در پشت. دمید را مهرداد آمدم رونیب که خواب اتاق از

 .کن باز و در زمیعز مهسا_

 :دیغر خشم با مهسا و

 !باشم راحت خوامیم. بردار سرم از دست یپرستیم که ییخدا هر به رو تو_

 :گفتم و زدم یزیآم طعنه پوزخند. نداد محلم اما شد حضورم یمتوجه. ستادمیا مهرداد کنار

 بهت برادر چشم به اولم اون از خوادینم رو تو مهسا ؟یکن التماس بهش یخوایم چقدر ؟یخوایم و نیهم واقعا_

 ؟یدینم دوباره فرصت هی جفتتون به چرا ست؟ین نساء فیح! کردیم نگاه

 .بچسبد نساء به و کند ول را مهسا که کردم دعا و بگذارم شیرو را میهاحرف ریتأث تا رفتم هم من و کرد سکوت

 .بچشند را یخوشبخت طعم که بود جفتشان حق

 .بروم آسمان اوج به و کنم پرواز جاهمان بود مانده کم. کردم بازگو را بود افتاده اتفاق آنچه تمام و زدم زنگ نساء به

 .گذاشتم سرم ریز را دستانم و کردم پرتاپ تخت یرو را خودم
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 جمع پتو ریز یخوش از. بود او مال من تمام حال و بود شده درست زیچ همه کردم، تصور یرعلیام کنار را خودم

 !جان عشق شوم تیفدا. دیلرزیم وجودم بند_بند و بود زده خی میپاها. کردم

 انهیموز و بود کرده خوش جا لبش یگوشه یمرموز لبخند! دمید خودم کنار را ریسم شدم داریب خواب از که صبح

 !کردیم نگاهم

 :داد باال را شیابروها و شد تر رنگ پر لبخندش. دمیپر میجا از و کردم یاخم

 !خوشگلم زن ریبخ صبح_

 :دمیغر

 !درک به برو_

 !درک به فرستمیم و هممون یبد اجازه_

 !بسه همه یبرا یبش واصل درک به خودت تو_

 اد؟یم دلت آخه زمیعز_

 !بود خورده خر مغز یوقت نداشت یادهیفا دادن جواب. ندادم را جوابش و دمیکش یحرص پر نفس

 .قشنگ یجا هی ببرمت خوامیم شوآماده زمیعز_

 .امینم قبرستونم تو با من_

 :دیغر که گفتم یآخ درد با. داد یمحکم فشار و گرفت دستانش انیم حرص با را آرنجم

 ؟یدیفهم. خودتو کن جور و جمع خوب یبچه مثل! ببرمت زور با نذار_

 !اوریب طاقت روز چند فقط بود گفته یرعلیام. دادم تکان را سرم تند_تند و شد مچاله صورتم درد از

 :دیکش داد و یدستشوئ طرف به داد هلم

 .جانا کشمتیم ینباش نیپائ یقهیدق پنج تا_

 !نبود امّا. کردم باز را درش و رفتم یرعلیام اتاق طرف به. شدم آماده و شستم را صورتم و دست عیسر

 .افتاد راه به هم او و شدم ریسم نیماش سوار. رساندم اطیح به را خودم سرعت با و دمیکش یپوف

 !باشد محافظم خدا تا کردم یالکرستیآ یسوره خواندن به شروع رلبیز. دیرسیم نظر به ترسناک زیچ همه بیعج

 :گفت و کرد جابهجا را دنده
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 .بود گفتن من از ها،یشینم خوب ینطوریا ؟یخورد قرصاتو. کینیکل یبر دیبا فردا پس فردا زمیعز_

 !شهیم خوب حالم یبردار سرم از دست که نیهم_

 :دیخند

 !مونده خانم، جانا مونده حاال_

 !ندارم را یکس تو جز که من کن کمکم خودت ایخدا. فرستادم رونیب تکه_تکه را نفسم

 :گفتم کالفه. کرد پارک جاده کنار را نیماش شده یط مسافت ساعت مین از بعد

 م؟ینجائیا یچ یبرا ما االن ؟یکنیم یغلط چه یدار یبگ شهیم_

 !ینبود عجول انقدر که تو کن صبر زمیعز_

 !کردیم جگر به خون مرا آخر مرد نیا. کردم قفل امنهیس یرو را دستانم و دمیکش یپوف

 :گفت یازدهجانیه یصدا با قهیدق چند از بعد

 .کن نگاه رو اونجا جانا یوا_

 .آمد بند زبانم و شد گشاد چشمانم یرعلیام دنید با. کردم بلند را سرم یفور. داد نشان را روبهرو انگشتش با

 و گرفتم را چشمانم دست با. آمد یرعلیام طرف به و کرد حرکت سرعت با ینیماش. زد را یمرکز قفل عیسر ریسم

 .دمیکش یخراشگوش و غیج

 !نه ایخدا

 که یرعلیام دنید از رفت تاراج به جانم و شد سرد تنم. دمیکوب صورتش به مشت با و انداختم چنگ ریسم یبازو به

 گم را گورش یآفکیت با نیماش و افتاد نیزم به و خورد چیپ شیپا د،یکش کنار نحس نیماش آن یجلو از را خودش

 !کرد

 .شد خاموش مغزم و دیچیپ همبه دلم

 .کرد بدرقه را نیماش نگاهش با شدیم نیپائ و باال اشنهیس یقفسه که یدرحال زده شوک یرعلیام

 :کردم ناله درد با و برداشت خش میگلو

 ...یرعلیام_

 :گفت عیسر ریسم که در یرهیدستگ طرف رفت امزدهخی دستان

 !جات سر یتمرگیم ،یرعلیام وقت سر ادیب بگم نهیماش به دوباره یندار دوست اگه_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1035 
 

 :دیغر و زد پس را دستم حرص با. زدم چنگ را کثافتش صورتِ میهاناخن با و دمیکش غیج

 !توئه یرو که زن پاک اسمِ فیح. جانا یستین زن تو! کنهیم تا شوهرش با چطور یعوض اون بخاطر نیبب ،یوحش_

 :دوختم یرعلیام صورت به را عاجزم و یاشک نگاه نیآخر من و انداخت راه به را نیماش

 !ریسم کنه لتیذل خدا_

 !خوشگلم زن دمیم نشون بهت امرو امروزِ نیهم و شدن لیذل_

 :گفتم و دمیکش یدرد پر ادیفر

 ؟یکنیم دمیتهد یه که دارم دادن دست از واسه امیزیچ  من مگه ؟یترسونیم یچ از قاًیدق و من_

 :زد یپوزخند تمسخر با

 !کوچولو شدیم باورم حرفات  دم،یدینم و امروز اگه که من دِ یآ_

 یانرژ یمانده پس نیآخر از ییصدا و ماند باز مهین چشمانم. کرد رسوخ تنم و جان به استرس و شد خشک سقم

 :داد را ریسم جواب

 !نکن یپرستیم که ییخدا به ترو_

 !بود شیاول تازه نیا. جانا یدید کجاشو حاال_

 :گفت و کرد باز میبرا را در. شد ادهیپ و کرد پارک یخاک جاده کنار را نیماش

 .شو ادهیپ االی_

 میجلو. افتادم یخاک نیزم یرو حقارت تمام با من و داد هولم و دیکش را دستم. شدم اشرهیخ یته و حسیب

 :قلبم یتو شد کیشل زشیآم ریتحق نگاه و ستادیا

 ؟یدار دوسش یلیخ_

 :کردم سیخ دهان آب با را سقم

 !یلیخ_

 ره؟یبم یدار دوست_

 :امگرفته یصدا بود سوزناک آوردم، باال را سرم و شد روان میهااشک

 !نه ،یلعنت نه_
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 :زد یاخنده تک

 !رهیبم یدار دوست کنمیم حس یول_

 ...تروخدا ریسم_

 !سیه_

 .دمیکش آه و دادم فشار را اممعده

 !شو مانع تو پس رهیبم یخواینم اگه_

 :گفتم هیگر ای

 ؟یچطور_

 تهش تهِ چون. مغزت تو قلبت تو گوشت تو کن فرو پس! مرگه فقط عشق نیا تهِ بدون نویا جانا کن گوش خوب_

 کشم،ینم تورو یول. زنمیم دارش چشمات جلو و کنمیم داشیپ بره هرجا! کشمشیم یعل یوال به! منه شیپ جات

 !یکن ونیش قبرش سر باال یبر و یبکش زجر روز هر تا دارمیم نگهت زنده_زنده

 .امنشده نیا از تربدبخت من بگو! کارش یِپ رودیم و شودیم تمام بگو ست،ین شیب یکابوس هانیا تمام بگو خدا نه

 :زدم زار 

 ...ریسم_

 :دیکش داد و

 به و ریسم! یدیم حیترج من یپوال به اونو! یزاریب ازش! شیخواینم یبگ یرعلیام شیپ یبر. هست امگهید راه هی_

 هی زیچ همه ریز یزنیم. شهینم نون و آب تو یبرا اون عشق و بود هوس اشهمه یگیم! یدیم حیترج یرعلیام

 گفتم؟ یچ یدیشن! من زن یشیم من، بغل یگردیم بر دوباره عاقل آدم مثل بعدش! بشه متنفر ازت یکنیم یکار

 .بود شده پاره تکه امچارهیب دل که دیشا. بود قلبم! نه بود؟ مغزم یصدا! بومب

 !ریسم یهاحرف ریز ر،یسم یپاها ریز شد یمتالش بارهکی به که بود وجودم دیشا

 باال مالحضهیب ش،یپاها ریز از را شده یمتالش منِ او و شد قطع میهاهیگر. آوردم باال و زدم عق شیپاها یجلو

 .شد له دستش انیم جانمیب یبازو و دیکش

 :کرد خیس تنم به مو گوشم کنار وارشزمزمه یصدا
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 خدا کار ینیبیم ئه ئه بشه، پر_پر تو یچشما یجلو بود کینزد بود؟ نشسته آسفالت رو چطور عشقت امروز یدید_

 رو؟

 :دیجوش چشم یاشکه 

 ...ریسم نگذره ازت خدا_

 زم؟یعز یخوایم و من ای رهیبم یرعلیام. من به بده جواب_

 .کندم خودم دستان با را عشقم گور من و دیخند. دمید جا همان را میآرزوها مرگ من و دیخند

 :دادم جواب هیگر با و زدم عق

 .ریسم نکن من با کارو نیا_

 :کرد شتریب را دستش فشار و زد برق چشمانش. گذاشت شینما به را شیهادندان

 زم؟یعز یخوایم منو ای ریبم یرعلیام من، به بده جواب_

 :دمیکش عربده و آوردم باال زردآب رهنشیپ یرو

 .تو_

 :دیغر و داد هولم عقبم به محکم شده، جمع یصورت و انزجار با

 !بزنن گندت_

 .کرد تن و آورد در را رنگش ینارنج شرتییسو نیماش یتو از. کرد پرت نیزم به و آورد در را رهنشیپ عیسر یلیخ

 :گفت کنان غر_غر شستیم را صورتش آب یبطر با که یحال در

 .بهتره همه یبرا یکن پاک تیشونیپ یرو از و ننگ لکه نیا زودتر هرچه! میبر دیبا که کن جمع لشتو تن_

 .کردم حرکت ریسم یسو به رفته وا و شل یهاقدم با و کردم بلند را خودم یحسیب با

 :گرفت میجلو را یبطر

 !کنه شک یزیچ به دینبا یکنیم تموم و یچ همه امروز نیهم. کن پاک اشکاتم بشور دهنتو_

 .آمدینم که آمدینم بند امهیگر. فشردم دستانم یتو را یکیپالست یبطر

 :دیلرز میهالب

 .نه امروز گمیم بهش فردا_
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 :افتاد دستم از یبطر و دیلرز امچانه. کرد نگاه متورمم و ملتمس چشمان به و آمد باال سرش

 ...ریسم شمینم عاشقت چوقتیه من یول_

 :دمیکش داد که شود نیماش سوار خواست و دیدزد نگاه

 من یبرا گهید تو. کنمینم فراموش و یرعلیام املحظه هی بدم جون دستت ریز اگه یحت قبرم تو بذارنم اگه ٰ  یحت_

 !ریسم یستین یچیه

 من مرا گرید که یاندهیآ. کردم فکر امندهیآ به و نشستم نیماش یتو صدایب! منقبض فکش و شد جمع اشچانه

 !کردینم

 .شد شتریب او از نفرتم بلکه سوزاند را دلم تنها نه فرمان یرو اششده مشت دستان و ریسم آه یصدا

 .دیپر ریسم نیماش یجلو دهیپر ییرو و رنگ با.بود ستادهیا دایل منحوس، عمارت در یجلو

 :گفت یعصب یصدا با و کرد باز را کمربندش ریسم

 !خوادیم یچ نجایا ضیمر نیا_

 هوسناک! نبود ضیمر یشد آغوشش هم یوقت میبگو داشتم دوست. کرد خوش جا میهالب یرو دردناک یپوزخند

 شد؟ چه حاال. مرد توئه یبرا بود

 :دیکش داد خشم با و دیکوب کاپوت یرو دایل

 !نبردم محل اهل نیب و آبروت تا نیپائ ایب_

 :گفت یشاک و رفت طرفش به درهم یها اخم با ریسم

 .هیچ دردت نمیبب نیماش تو نیبش گمشو. رو جهنم اون در ببند_

 :زد قهقهه واروانهید دایل

 ؟یترسیم آبروت از هیچ_

 :گفت واردیتهد یلحن با و گرفت را لدای یقهی حرص با ریسم

 ؟یخوایم یچ چته؟چته؟_

 .خوامیم اموبچه_

 حاال تا که یپدرسگ همون با برو گمشو ؟یکن محکم نجایا جاتو یخوایم باز ای یخوایم بچه تو. دایل نخدون منو_

 !یهر ،یبود باهاش
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 :گفت یدرماندگ با و آمد در اشهیگر دایل. شدم ادهیپ یسست با و کرد باز را نیماش در

. دارم دوست رو تو فقط من ندازمینم نگاهم اون به من شد چمیپ پا خودش ریسم گمیم راست یعل حضرت به_

 .کن باز کم هی چشماتو

 !نبود من به حواسشان کدامشان چیه. دمیکش آه

 !نبود دل گرید که یدل و لرزان یهاشانه و دهیخم یکمر با. رفتم خانه به راست کی

 .زد شالق صورتم به سرما از یموج و کردم باز را یرعلیام اتاق در

 :دمیغر و شدم مات برهنه، هم آن پنجره یجلو یرعلیام دنید با

 !یرعلیام_

 :گفتم حرص با. برگشت طرفم به عجله با

 .کنار ایب یخوریم سرما_

 شیجلو را اشیمشک ژاکت. دمیبلع را بغضم و میدیدز را نگاهم. نیغمگ و نیغمگ و نیغمگ! کرد نگاهم صدایب

 :گفتم تحکم با و گرفتم

 !بپوش_

 .شد دنشیپوش مشغول و دیکش دستم از را ژاکت آخر در و کرد نگاهم صدایب هیثان چند

 و کردم حفظ را ظاهرم اما زدیم غیج قلبم و دیلرزیم میپا و دست. کردم ادیز را یبخار یدرجه و بستم را پنجره

 .زدم لبخند

 گرید شد؟ تمام یعنی. بود زده زل پنجره به صدایب و بود نشسته تخت یرو. شد ثابت شیرو قرارمیب نگاه

 شد؟یم متنفر من از ابد تا دمش؟یدینم

 .ریسم با یآغوش هم از گرفت آتش دلم ،یرعلیام نفرت تصور از گرفت آتش دلم

 کی همانند ینیغمگ یصدا با یرعلیام و دیچک اشکم. کردم حفظ تک_به تک را جانش تمام. کردم نگاهش خوب

 :کرد زمزمه متحرکت یمرده

 د؟یبود رفته کجا ریسم با_

 :دادم قورت یسخت به را دهانم آب. ستادیا حرکت از قلبم و شد سرد تنم

 !جاچیه_
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 .زد قُل یاگونه یرو و دیچک چشمش گوشه از یاشک. شد رهیخ چشمانم به و دیچرخ میسو به سرش

 .رفت جانم اشکش دنید با

 :دیکش گردنش یرو را دستش و خوردند یتکان دشیسف یهالب

 اون با یوقت که داداشمزن واسه  تو، واسه رونیب بزنه کنه پاره گردنمو خوادیم. رتمهیغ رگِ! کرده باد ؟ینیبیم_

 .جانا اومده در جونم. بِدَرَم هارو پرده تموم خوامیم نمشیبیم

 !زدهماتم منِ یِروبهرو. ستادیا میروبهرو و شد بلند شیجا از

 !آمد در اشکم و شدم رهیخ اشمعصومانه صورت به

. کردم پاک را اشکش انگشتم نوک با. دیکش آه و شد بسته چشمانش. نشست اشخسته صورت یرو و آمد باال دستم

 .کرد تیسرا تنم به اشیداغ و شد داغ صورتش

 :گفت بسته چشمان همان با

 فردا تا فقط! یبمون شده خراب نیا تو ذارمینم املحظه هی یحت. شهیم تموم زیچ همه گهید! کن صبر فردا تا فقط_

 داره داره نگه رو تو شهینم گهید دونهیم خوب. کنه امضا رو نامهطالق خودش یدستا با کنمیم یکار جانا؟ باشه

 .زنهیم پر_پر

 !خوردیم همبه خودم از حالم و دیپریم رنگم شدیم خارج دهانش از که یاکلمه هر با

 بود؟ یبخت چه نیا. بده نجاتم ایخدا

  کنم؟ چه کنم؟ چه کنم؟ چه فردا

 کنم؟ دایپ قبر یتو را خودم فردا شودیم ایخدا

 !است بس! گرید است بس

 .شد باز چشمانش و برداشتم یرعلیام صورت از را دستم و شد مچاله امآمده درد به قلب

 .گذاشتم قدم عقب به اندوه با

 !گرفتینم آرام شیجا سر قلبم. دادم قورت را بغضم. کردم نگاهش خوب بار نیآخر یبرا

 جا یرعلیام شیپ و شدیم کنده وجودم از یاتکه داشتمیبرم عقب به که یقدم هر با. کرد دنبالم چشم با یرعلیام

 .ماندیم

 :کردم زمزمه
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 ...خوادیم هیگر من دل امتیق تا_

 .نشستم تخت یرو عاجزانه. ختیر فرو درونم یزیچ دمیکوب همبه که را اتاق در

 دنیدزد مارو روشن دیخورش

 دنیکش نیسنگ یابرا اون ریز

 ماتمه اههیس رنگ جا همه

 کمه یلیخ موندنمون فرصت

 ادینم چوقتیه گهید رفته که اون

 خوادیم هیگر من دل امتیق تا

 کوره چشماش سرنوشت

 نهیبینم

 نهیس تو مونهیم خنجرش زخم

 بسته لب

 خون به غرقِ یِنهیس

 !دارم یحال چه دانستیم خدا. پوشاندم دستانم با را صورتم و زدم هق

 !مُردهدل و خسته! پناهیب و دهیترس. کرندیم اعدامش فردا که داشتم را یکس حال

 بودم منتظر. کنم تحمل را دردش توانستمینم گرید. دل و درد به داشتم اجیاحت. گرفتم را نساء یشماره اریاختیب

 !بکشاند کثافت و گند به را جا همه و کند باز سر یچرک دمل نیا لحظه هر

 پر یرعلیام گرید که گفتم. شده آوار سرم یرو تازه که یبدبخت از گفتم شیبرا. افتادم هیگر به جانم، گفت نساء تا

 گفتم. بودن یرعلیام با شودینم گفتم. خواهمینم را ریسم گفتم. نابودم ام،خسته گفتم. بندمیم را اشپرونده گفتم.

 .افتادم نفس_نفس به ادیز هیگر از تا گفتم و

. بودن ختهیر شیتو داغ ریق انگار دادم، فشارش و گذاشتم قلبم یرو را دستم. دمیکش دراز و کردم قطع را یگوش

 !دندیشنیم آدم و عالم را اشیسوختگ یبو کنمیم گمان که بود افتاده گز_گز به و سوختیم قدرآن

 .زدم چنگ ملحفه به دست با و گرفت خود به زهر طعم دهانم شد باز که در

 .امنداشته اعصاب یرو به انداخت خط شیهاقدم یصدا
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 .بکشم دراز کرد وادارم و گرفت را دستم مچ عیسر که شوم بلند خواستم! دیکش دراز کنارم وقاحت کمال در

 :گفتم ممکن حالت نیترچندش با و شد جمع صورتم

 .گمشو برو بکش دستتو_

 :گفتم عذاب با. شد شتریب دستانش فشار

 .بردار سرم از دست_

 ! امدین در ریسم از ییصدا

 :گفتم حرص با

 .بکش دستتو ارم،یب باال روت جانیهم دارم دوست اصالً! گهید بفهم ده،یم آزارم وجودت_

 .کرد امیجِر سکوتش

 .ینیزم یرو آدمِ نیتر وونیح تو! ریسم خورهیم بهم ازت حالم_

 :گفتم پناهیب یکودک مانند و شد لرزان بغض از امچانه! امدین در هم کشیج

 !یکرد و خودت کارِ که تو  گه،ید برو ؟یخوایم جونم از یچ گهید_

 گذاشت قلبش یرو را دستم. دیلرز تنم یالحظه انشیگر چشمان و سرخ صورت دنید با. برگشتم طرفش به خشم با

 :گفت یاگرفته یصدا با. زدیم تند تند گنجشک مانند قلبش. داد فشار محکم و

 ؟یدار دوستش یلیخ ؟یبش جدا ازش یخوایم که یناراحت یلیخ_

 :گفتم و زدم زل چشمانش به یگستاخ با نیهم یبرا کند، رمیتحق و بندازد دستم خواستیم دانستمیم

 !شتریب جونمم از_

 :فشرد را دستم

 !دارم دوستت منم یول_

 یدادینم اجازه برم، یذاشتیم ینداشت اگه چون یندار، دوسم تو! ریسم خورهیم اتعمه درد به داشتنت دوست_

 که یخودخواه انقدر تو. بکنم مویزندگ خوشبخت و برم یذاشتیم!یکردینم زورم منو. بکشم عذاب انقدر کنارت

 !خورهیم همبه ازت حالم. یخودت یخوش دنبال فقط ینیبینم یچیه

 :زدیم آرام شیصدا بیعج. شد ترسرخ چشمانش

 !جانا یشد من زن تو. خواستمت من کردم، بوت من دمت،ید من اول یول_



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1043 
 

 :شدم درمانده

 .شدم زنت کردم غلط کردم، غلط_

 :داد قورت را دهانش آب

 !یبش اون مال ذارمینم چوقتیه_

 رونیب بشیج از را اشیگوش و برد دست. دمیکش آه و ماندم رهیخ سقف به! ته و سر یب و یتکرار یها حرف هم باز

 :گفتم یکالفگ با. گذاشت یآهنگ که کردم لعنتش لب ریز. دیکش

 .برم خوامیم کن ول دستمو_

 !سیه_

 :سپردم گوش خواننده یصدا به اجبار به و گرفتم خانخفه

 تو حسِ نداره امکان”

 بره خونه نیا ادِی از

 اومده عشق با که یدرد

 بره تونهیم مرگ با

 تو دسته دادم امویدن

 شهبستبن طرف هر از

  یکس یدید کجا جداً

 ”شه؟همدست قاتلش با

 

 تو فکر از کنمیم تب”

 شم درد هم خودم با تا

 ادیب زمستونم تا صد

 !شم سرد نداره امکان

 عمرمو تمامِ دیشا
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 یکن یرونیو ریدرگ

 من عشقِ با بدون اما

 ”!یکن یتونینم یکار

 

 :کرد نگاهم التماس با و داد فشار را دستم دیرس که آهنگ ینجایا به

 

 و یشیم یراه روز هر”

 رفتنو ندارم باور

 از که اونم از تر تنها

 منو یبترسون رفتن

 یزد که ییهازخم جز

 نشد مرهم برام یزیچ

 دلم با یکرد کار هر

 ” !!!نشد کم من در عشق نیا

 

 :گفت و کرد خاموش را اشیگوش شد تمام که آهنگ

 .میدار کار یکل امشب که میبخواب_

 :گفت که بکشم کنار خواستم دهیترس! بود کرده ریتغ لحنش

 نه؟ م،یکرد یآشت بفهمن دیبا که همه باالخره شوهرا و زن مثل دست یتو دست! نیپائ شام میریم امشب_

 چاره؟یب منِ داشتم هم اعتراض حق مگر. شدم الل و دمیلرز خودم به! ترسناک و بود سرد لحنش

. انداختیم هیگر به مرا گوشم کنار شیهانفس یصدا. کنم اشیوحش خواستمینم نخوردم جُم ترس از دیخواب یوقت

 .بزند بوسه سرم یرو او و کنم پرت یرعلیام آغوش یتو را خودم بروم داشتم دوست

 .نباشد ریسم داشم دوست



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1045 
 

 !رمیبم داشتم دوست اصالً. کنم ازدواج ریسم با که خواست مادرجون که یروز به برگردم داشتم دوست

*** 

 .خورد امانشده قفل همبه دستان و ریسم و من به چشمش که بود زیم دنیچ مشغول خانمعمه

 :گفت عیسر ریسم که اندازدیب راه دادیب و داد خواست و شد گشاد چشمانش. باشد دهید جن انگار

 !یکنیم تلخ روهمه اوقات االن نکن شروع باز جان عمه_

 :گفت طعنه به و زذ امافهیق به یپوزخند مهسا

 ؟یدیچرخ دست به دست داداش اون داداشو نیا بغل انقدر ینشد خسته_

 ؟یزار و هیگر جز بکنم توانستمیم یکار چه اما کندیم تلخ را دهانم و دارد زهر شیهاحرف

 :گفت یبدخلق با خانم عمه. زد پچ مهسا گوش در مالحضه با مهرداد و کرد اخم ریسم

 بنده اون بود؟ چش دایل! شهینم زن تو یبرا زن نیا بشه تیحال که یبخور زخم دیبا چقدر من، یچارهیب پسره_

 کردت؟ کاریچ خدا

 دیکش رونیب تنش از را اشیآشپز بند شیپ خانم عمه که بزند یحرف خواست و دیساب هم یرو را شیهادندان ریسم

 :انداخت زیم یرو و

 نیا از اتمبچه. برم که بهتر همون! رسهینم شما به یریخ من از گهید. یخوریم و اتیکار ندونم نیا چوب روز هی_

 اتبچه مادر یپا به یریم نشده روز دو سر دمیم قول. تونمینم من گهید چون یکنیم خشک و تر خودت بعد به

 ده؟یفا چه یمونیپش اما ،یوفتیم

 !مهرداد یباال بلند پوف دنبالش به و شد خارج سالن از کنان اخم خانم عمه کند باز اعتراض به لب خواست تا ریسم

 :گفت ریسم به رو و کرد تر زبان با را لبش مهرداد. دادم قرار زیم یرو را دستانم و نشستم یصندل یرو رمقیب

 !استختهیر همبه عصابش کمهی رفته نجایا از الیژ یوقت از_

 :داد جواب پنهان یحرص با و ختیر وانیل یتو یآب پارچ از ریسم

 کنم؟ دایپ یگور کدوم از پرستار من حاال! سخت یروزا تو. شناسهیم رو دشمنش و دوست آدم که روزاست نیا_

 :انداخت من به یتفاوتیب نگاه مهرداد

 !هست که جانا_
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 کنم یمادر اشبچه یبرا و بمانم ریسم یخانه نکهیا فکر. کنم اخم شد باعث و پراند سرم از عقل ریسم چشمان برق

 .ساختیم دگرگون را حالم

 خش شیصدا ر،یسم چشمان به ماند رهیخ یجد مهسا. دیکوب زیم یرو را وانیل و دیکش سر الجرعه را آب ریسم

 :داشت

 !میبزن حرف دیبا_

 :دیکش یقیعم نفس و نشست کنارم ریسم

 !بگو_

 :گفت مکث یکم با. انداخت گوشش پشت را اشدهیژول یموها و گرفت ینفس هم مهسا

 .برم نجایا از خوامیم_

 زدهوحشت و دیچرخ مهسا طرف به عیسر یلیخ. دیپر نوایب مهرداد رخ از رنگ که دمید من و شد برقرار سکوت

 :دیپرس

 کجا؟_

 سوال یسرد لحن با و کرد اخم ریسم. بود ریسم به رهیخ یجد یافهیق همان با! نکرد هم نگاهش ٰ  یحت مهسا

 :کرد تکرار را مهرداد

 کجا؟_

 به گوشه یوقت بمونم، نجایا تونمینم گهید. زنهیم همبه حالمو داره خونه نیا نجاست یبو. نباشه نجایا که جا هر_

 !نزنم دم و نمیبب و شوهرم قاتل و بمونم نجایا تونمینم. ندازهیم محمد و مادرجون ادی منو خونه نیا گوشه

 :شد دتریشد ریسم اخم 

 ثیحد و حرف کم برسه؟ هاشیکارکثافت به تا رفت شد وهیب دختره بگن فردا که یبر! روشن چشمم! ؟یچ گهید_

 ؟یبزن دامن اشونهمه به یخوایم تو پشتمونه؟

 دار زهر حرف جواب خواست  کرد، یاچهقرو دندان و شد سرخ خشم از مهسا. ریسم یهاحرف از شد مچاله دلم

 :گرفت خانخفه مهرداد ینعره با که بدهد را ریسم

 سگم؟ سگم؟ نجایا من ؟یکن گم گورتو یخوایم کجا هان؟ یبر یخوایم کجا_

 یها رگ و زدیم یکبود به تیعصبان از که مهرداد. کند نگاه ریسم به داشت یسع لجبازانه اما دیلرز یکم مهسا 

 .دیکوب زیم یرو به مشت با بود زده رونیب اشقهیشق



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1047 
 

 !دادینم دنیبار یاجازه غرورش اما بود، شده پر اشک از چشمانش که یمهرداد یبرا ختیر قلبم

 .کن جگرم به خون کم مهسا بده منو جوابِ_

 :داد جواب و زد یپوزخند یوقت خورد همبه مهسا از حالم

 !ستین مربوط تو به_

 :دیکش داد مهرداد

 یبتون بشه خوب حالت تا ختمیر پات به عمرمو من کردم؟ کارتیچ گذاشتم؟ کم اتواسه ست؟ین مربوط من به_

 یول زنمیم پر_پر اتواسه دارم. دادم طالق زنمو بخاطرت نموندم، داریب سرت باال صبح تا که ییروزا چه. یباش سرپا

  رم؟یم یبگ یکن باز دهنتو راحت یلیخ که جوابم؟ نهیا. ینیبینم ،یکور

 :گفت تمام وقاحت با و زد زل چشمانش به. دیچرخ مهرداد طرف به و کرد تررنگ پر را پوزخندش مهسا

 خواستم؟ من مگه_

 کرده نابودش یبدجور مهسا،!زدینم پلک و بود زده بهت. شود ریسراز مهرداد اشک که بود یکاف جمله کی نیهم

 !بود

 :دیغر و دیکوب اشیشانیپ یرو به حرص با ریسم

 .دیببند و دهناتون جفتتون_

 :گفت و انداخت ینگاه ریسم به خونسرد مهسا

 که ییتو! تو یکنه،حت دخالت میزندگ تو نداره حق یکس. بالغم و عاقل یوهیب زن هی من! رمیم من حال هر به_

 .دیبدون که خواستم فقط! یدیکش رخم به رتتویغ فقط و ینکرد یبرادر امواسه

 :گفت یبلند یصدا با و شد بلند شیجا از حرص با ریسم

 .نه ای یاریم دووم روزم هی پول بدون نمیبب برو شوگم_

 یتو. رفتم دنبالش به اریاختیب. رفتیم رونیب طرف به دهیخم یهاشانه با که دوختم لورده و لِه مهرداد به را نگاهم

 .بود پوشانده را صورتش دستانش با و بود نشسته سرد دیسف یهاپله یرو اط،یح

 :گفتم و نشستم کنارش

 ؟یخوب_

 :داد جواب خشم با
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 .برو لطفاً_

 :دمیکش یآه

 !ینداشت رو نساء اقتیل تو که طورهمون. نداشت رو تو اقتیل مهسا. اقتشونیل دنبال رنیم آدما نباش، ناراحت_

 :گفتم غصه با و زدم بست و چفت هم به را انگشتانم. چرخاند طرفم به را صورتش زبانم، از نساء اسم دنیشن با

 هرچند! دیبش خوشبخت جفتتون بذار. بده دوباره فرصت هی خودتون به. اونور اون و یکشیم عذاب یدار نوریا تو_

 .کن امتحان امّا بخشه،ینم رو تو نساء دونمیم که

 :دیلرز شیصدا

 خوبه؟...نساء_

 گه؟ید دختره یپِ رهیم و دهیم طالقش هفته کی بعد شوهرش یوقت خوبه، یدختر کدوم باشه؟ خوب یخوایم_

 !کردم بدبختش من که یینسا. نساء دنبال به برود و بگذارد ریتأث شیرو میهاحرف کند خدا! نگفت یزیچ 

 :دادم ادامه و شمردم متیغن را فرصت

 !مطمئنم کنه،ینم انتخاب رو تو بشه خوبم ٰ  یحت اون. یبش الشیخیب بهتره شه،ینم سابق آدم اون گهید مهسا_

 !سکوت هم باز

 .دیبرس آرامش به جفتتون بذار. اریب در نساء دل از_

*** 

 :گفت و گرفت طرفم به را امیگوش سرحال و بشاش ریسم

 .بشه کنده جا از وقتشه گهید لق دندون نیا. بذار قرار هی باهاش یرعلیام به بزن زنگ ایب. زمیعز ایب_

 به. کردم فکر یرعلیام به و نگذاشتم همیرو پلک را شب تمام. گرفتم دستش از را یگوش و سوخت چشمانم

 !زدمیم او به دیبا که ییهاحرف

 .نکن معطل خوشگلم زن_

 داند؟ینم است، نحس شیصدا

! کنه شک یزیچ به حالت به یوا فقط. یشد تیم مثل بکن شیآرا کمهی حاضرشو زودم. بذار قرار یزد که زنگ_

 .دمیم لتیتحو اشوجنازه شب

 :گفتم یقیضع یصدا با و دادم فشار دستم یتو را یگوش
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 !داداشته اون ر؟یسم ادیم دلت چطور_

 :گفت و دیکش نعره باشند، زده آتش را موش انگار

 ؟نبودم نبودم؟ برادرش من زدیم عاشقانه یحرفا گوشت ریز داشت و بود بغلش تو من زن یوقت_

 :کرد نگاهم دیتهد با ریسم.گرفتم را یرعلیام یشماره لرزان دستان با

 !کنه شک یزیچ به حالت به یوا_

 :کرد خودش مجنون را قلبم و دیچیپ گوشم یتو رشیگنفس و بم یصدا بوق چند از بعد

 بله؟_

 :گفتم و کردم جور و جمع را خودم خورد اشیبرزخ یافهیق و ریسم به که چشمم.دادم قورت مشقت با را دهانم آب

 .جانا منم...سالم_

 :زد آتشم خوشحالش، و گرم یصدا

 !نمتیبب دیبا ؟ییکجا...جانا_

 !بود نهیک از پر نگاهش. گرفت را سردم دستان ریسم که دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم یسرد یلحن با

 !بشه مشخص امروز نیهم دیبا زایچ یلیخ فیتکل.نمتیبب دیبا منم اتفاقاً_

 :گفت خنده با چون.نشد لحنم متوجه انگار که بود خوشحال قدرآن

 شه؟یم باورت! یچ همه شد، تموم یچ همه.یخوشحال زور از بزنم داد دارم دوست جانا_

 :گفت آرام و فشرد را دستم ریسم

 .باش زود دِ_

 .میگذاشت قرار بار نیاول یبرا که یپارک همون ایب پس_

 :گفتم خراب یحال با و کردم قطع را یگوش.کرد باز و بست را چشمانش ریسم حرفم نیا با

 !تروخدا بهش؟ نگم امروز شهیم_

 :دیغر و داد هولم یبهداشت سیسرو طرف به.کرد بلندم و گرفت را لباسم یقهی خشم با

 !اتمعشوقه کنار یشگیهم پارک یبر دیبا که بکش آب نجستو صورت و دست شوگم_
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 د؟یدینم بودم، متحرک یمُرده من

 .وفتدین فشارم و رمیبگ جان یکم تا خوردم صبحانه ناچار به.شستم را امپژمرده صورت سرد آب با و زدم یپوزخند

 ...او با ممنوعم یهاعاشقانه انیپا! بود زیچ همه انیپا امروز که شدینم باورم.رفتم ریسم نیماش به و شدم آماده

 ...او با امیواشکی و نیریش یهاگناه

 ...او با آورم زجر و ممنوعه یهابوسه

 ...او با امممنوعه یهایباز نگاه

 چشمان...تلخش اخالق...عطرش یکننده مست یبو...تنش آغوش...سرخش یهالب...بدنش حرارت...تنش یداغ

 ...اشاهیس

 شد؟ تمام زیچ همه یعنی

 

 .راندیم ترتمام هرچه سرعت با و دیکشیم ییال ریسم.ختمیر اشک و چسباندم شهیش به را سرم

 رم؟یمیم من نباشد یرعلیام دانستینم رم؟یبم من تا کردیم عجله او

 زهایچ یلیخ شاهد گرید قیدقا تا که یپارک به.مینرس پارک آن به چوقتیه که کردم هیگر و خواندم دعا دلم یتو

 .بود

 .نشود ناراحت میهاحرف از یرعلیام اما رمیبم ریسم همراه به من و کند چپ نیماش کردم دعا.شود معجزه کردم دعا

 .ستادیا پارک یجلو ترمز با ریسم نیماش که بود کرده لج خدا انگار اما

 :دمینال.شدم ریسم یرهیخ ملتمسم چشمان با و خورد چیپ هم به دلم

 .ریسم_

 .کردیم نگاه شیروبهرو به او اما

 :گرفت امهیگر

 .ندارم دوستت من.نکن نکارویا ریسم تروخدا_

 :گفت سرد

 !شهیم یچ که یدونیم بفهمه اگه.برو و کن پاک اشکاتو_
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 :کرد اشاره روبهرو به دست با

 ؟یخواینم نویا که تو.بکشه یرعلیام شده حاضر ونیلیمپنجاه با فقط ؟ینیبیم و نیماش اون_

 :گفتم وحشت با و شد خیس تنم یموها 

 .کنمیم تمومش ویچهمه امروز نیهم.برن بگو بهشون کنمیم التماست ریسم تروخدا نه_

 .کن پاک اشکاتو قبلش.منتظرته اتمعشوقه که برو نکن تلف و وقت.بخوام من که رنیم موقع هر_

 .رفتم پارک به و شدم ادهیپ نیماش از جانیب و سست یبدن با و کرد پاک را میهااشک لرزانم دستان با

 !دمشید را او! دمشید

 ماننده چشمانش یجلو خاطرات تمام انگار.کردیم نگاه روبهرو محو،به یلبخند با و بود نشسته مکتین همان یرو

 !من مثل درست شدندیم رد دیسف و اهیس لمیف

 .شوم مسلط خودم به کردم یسع و خوردم را تلخم لبخند خورد من به که نگاهش

 او با نبودن چون.کنم آماده را خودم بود بهتر پس! هاستدنینرس از پر و ممنوع عشقمان دانستمیم اولم از که من

 !بود مُردنش از بهتر

 امنهیس و سر به محابایب قلبم که هرچند رفتم، طرفش به محکم یهاقدم با و کاشتم صورتم یرو یاخم پس

 !کوفتیم

 :داد تکان و آورد باال و بود دستانش یتو که یاپوشه ستادمیا که شیجلو

 !شد تموم زیچ همه گهید_

 شد؟ تمام زیچ همه دیگویم.کنمیم خی من و لرزدیم یخوش زور از اشمردانه یصدا

 !کردیم اموانهید و زدیم برق اهشیس چشمان.ستادیا میجلو و شد بلند شیجا از

 :زد لب و گذراند نظر از را صورتم یاجزا تک_تک لذت با

 !یآوارگ و یبدبخت شد تموم گهید.یخودم مال گهید_

 را زیچ همه امروز خواستمیم من و شده تمام یآوارگ و یبدبخت گفتیم.شدم مات و گرفت گُر تنم تمام لحنش از

 .کنم تمام

 :گفت یادورگه یصدا با و دیکش یقیعم نفس گوشم کنار.آورد جلو را سرش و بست را چشمانش

 !بشه من مال تمامت قراره_
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 .تَنَش یبو از شدم مست و دمیلرز

 .شدم اشدلبرانه یخنده غرق من و زد یاقهقهه گوشم کنار خوشانه سر

 .جانا شهینم باورم هنوز خودمم_

 :گفتم یسرد یصدا با و شدم مسلط خودم به.دادم قورت را بغضم و کردم مشت را دستم

 .میبزن حرف دیبا_

 :گفت و کرد تر زبان با را لبش.نبود ایدن نیا یتو انگار اصالً

 .میبرس اشونهمه به دیبا! ادنیز یلیخ م؟یدار کار چقدر یدونیم.بزنم حرف باهات خواستمیم منم_

 بود کافر! آوردیم روزم و حال به چه دانستمینم و کردیم ترزبان با که بود شیهالب یپِ هوشم و عقل من یول

 !کنمیم گناه چقدر بار هر من که دانستینم

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 !یدیم گوش توئم زنمیم حرف من_

 :گفتم تند ببرد، نیب از را میهامیتصم شیصدا و بگو یزیچ نکهیا از قبل.شد اممتوجه باالخره

 .شدم خسته تیوضع نیا از گهید_

 :کردم اخم که دیپر باال شیابروها

 !کنم تحمل تونمینم گهید! خورهیم همبه زیچ همه از داره حالم_

 .شد چشمانم خیم چشمانش

 .کنهیم امخفه داره وجدان عذاب ؟یندار وجدان عذاب تو م؟یبد ادامه میخوایم یک تا.کنمیم گناه احساس_

 :گفت یسرگردان با

 تو؟ یگیم یچ_

 :گفتم تمام یرحمیب با من و کردیم طلب را او تنم یها سلول.دوختم هادست دور به و گرفتم صورتش از را نگاهم

 .کنهینم ولم چوقتیه داره، دوست منو ریسم_

 :گفتم عیسر که دیبزن یحرف خواست.آورد باال را پوشه دوباره و دیکش یآسودگ سر از ینفس
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 میکرد اشتباه اولشم از ما ست؟قصه کتاب مگه م؟یباش باهم میتونیم ما یکنیم فکر تو! رفت و کرد ولم که رمیگ_

 .احمقا مثل!ریام

 :دادم تکان هوا یتو را امزدهخی دستان و زدم یپوزخند.رفت عقب به یقدم که شد تمام گران شیبرا میهاحرف

 ؟یکن پول غرقِ و من اون مثل یتونی؟میدار پول ریسم قدِ تو! کردم غلط اصالً.دمیفهمینم یچیه بودم خام من_

 :دادم ادامه یاخفه بغض با.دیکش ریت قلبم شد، خاموش و رهیت که چشمانش 

 خوامینم.باشم تو با تونمینم من یول گمیم نویا که شرمنده پرستمپول یجانا همون من یگفتیم راست تو_

 !بکشم دست ریسم یپوال از تونمینم.امگذشته بارنکبت یزندگ به برگردم

 !شدمیم خفه داشتم.کرد غرش به شروع یلعنت آسمانِ و زد یبرق و رعد

 میگلو یرو را دستم.کردیم نگاهم سنگ مانند و زدیم یکبود به رنگش.شدم مات خورد، اشافهیق به که نگاهم

 .دادم خراشش میهاناخن با و گذاشتم

 :دمیکش داد زد، شالق بدنمان و تن یرو یرحمیب با که باران

 اون ر،یسم شیپ بمونم خوامیم.برگردم گذشته به خوامینم من.ببخش منو کردم، غلط من.ریام ستین یکاف عشق_

 ستین ریسم مثل یکسچیه.میبساز دوباره و مونیزندگ تا بدم دوباره فرصت هی بهش خوامیم !اونو منم دهیبخش منو

 یول هست رمیسم از بهتر کردم فکر.کردم خودم معطل یالک هم رو تو من.ببخشه بازم اشتباه همه نیا از بعد که

 .میشد هوسمون یفدا جفتمون.سمتت اومدم که بودم شده ریس ریسم یمحبتا از! نبود

 .مُردم بود، شده خم شیهاشانه و زدیم یاهیس به صورتش که یرعلیام دنید با

 در اشحنجره از ییصدا اما خوردیم جُم شیهالب.دیبگو یزیچ کندیم یسع چشمانم به رهیخ دمید یوقت مُردم

 .دیآینم

 :گفتم غصه با و درآمد اشکم

 .ببخش تروخدا ببخش ببخش، ببخش، منو_

 مرا ایبکش،خدا مرا ایخدا.رفت تنم از روح سرخش چشمان دنید با.دوخت من به را اشیلعنت چشمان.کرد نگاهم

 .بکش مرا ایبکش،خدا

 .نبود ایدن نیا یتو انگار.رفت مکتین طرف به افتاده ییهاشانه با و گرفت را نگاهش تربا مثل.کرد اللم چشمانش غم

 .بود شده رتریپ سال کی انگار

 .بود شده رد شیرو از یلیتر ،بایکی انگار
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 .بود مُرده انگار

 .نبود انگار

 !بودم شده سست.دوختم یرعلیام به را نمیغمگ نگاهم نیآخر و کردم پاک را بارانم از سیخ صورت پالتوام نیآست با

 من بکشد نفس او که نیهم! کردیم یراض هم نیهم به مرا ردیبم نکهیا فکر اما میبگو او به را زیچ همه خواستمیم

 .رمیگیم جان

 !کثافت ریرفتم،سم ریسم نیماش طرف به و شدم خارج پارک از زانینام یهاقدم با و دمیکش آه

 افتادنم از و گرفت را بغلم ریز ریسم که وفتمیب خواستم شد، خم میهازانو.هیگر ریز زدم دمید را ریسم که نیهم

 .کرد یریجلوگ

 :گفتم داد با.انداختم چنگ را شرتشیسوئ دست با و زدم هق

 .بذار بالشت یرو و سرت شبا راحت الیخ با حاال!زیچ همه کردم تموم و زیچ شد؟همه راحت التیخ_

 .کندیم کَرَم که دارند حرف یآنقدر چشمانش.ناگفته یهاحرف و سکوت از پر.کرد نگاهم فقط

 :دادم هولش دست با

 !کن ولم_

 :کرد زمزمه یآرام یصدا با.کرد تمیهدا نیماش طرف به و گرفت ترمحکم

 .ینشد سیخ نیا از شتریب تا نیماش تو نیبش ادیم بارون_

 .شد نیماش سوار همخودش و بست را کمربندم.نشاندم یصندل یرو

 .کشتیم مرا داشت غصه نیا گذاشتم، سرم یرو را دستم.شدم مچاله خودم یتو و شد قطع هقم_هق

 !زیچ همه شد؟ تمام زیچ همه یعنی

 !بود ساده چه.زدم یپوزخند

 !نشدم یشاک هم خدا از !نکردم هم مرگ یآرزو !نزدم هق !نکردم هیگر ریمس طول تمام در

 .داشتم لب به لبخند ٰ  یحت

 !کردیم نگاهم شده گرد یچشمان با ریسم که یطور به شدیم ترضیعر لحظه به لحظه لبخندم

 !دمیخندیم داشتم واقعاً من.نداشت غم امخنده.دمیخند
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 :دیپرس تعجب با ریسم

 ؟یخوب_

 .بود امیطوالن یقهقهه جوابش

 .شدینم نیا از بهتر یزندگ اصالً! بودم خوب که یآر ؟یخوب دیپرسیم او و بود رفته جانم

 و درد از شود،یم دهیکش آسفالت یرو صورتم که یحال در رون،یب کنم پرت ریسم نیماش از را خودم خواستمیم

 .بزنم قهقهه لذت

 و گوشت و دیترکیم میجاهمه.کندیم تکه هزار را بدنم و شودیم رد میرو از باال مدل نیماش کی که یحال در

 !خوبم من.شوندیم پرت ورکی به استخوانم

 .کاشتم ریسم گونه یرو یناگهان یبوسه و شدم خم.کردم باز را کمربندم

 .کرد نگاهم سرگردان و جیگ و دیکش عقب را سرش زدهشوک

 .بزنند انهیتاز صورتم و سر بر و اورندین هجوم خاطرات تا رفتم بسته چشم.رفتم خانه به و دمیخند دوباره

 :کردم لرز و دیچیپ مغزم یتو او یصدا.کردم نگاه روحمیب چشمان به و ستادمیا نهیآئ یجلو

 .کرد وونهید منو تو یچشما مقصرن، فقط تو یچشما_

 !برسد انیپا به جنگ نیا تا اورمیب در حدقه از و کنم لِه هاراآن و چشمانم یتو کنم فرو را یگوشت چیپ توانستمیم

 !بود نساء.خورد زنگ امیگوش

 بله؟_

 ؟یخوب زمیعز سالم_

 :زدم یامسخره لبخند

 !شمینم نیا از ،بهتر خوبم_

 :دارد تعجب رنگ شیصدا

 شده؟یچ_

 .حشیکر و زشت افهیق به.دخترک پژمرده ریتصو به.انداختم نگاه نهیآئ به دوباره

 انیم در.آمده سرم ییبال چه گفتم نساء یبرا و دمیکش داد دل ته از.افتاد میگلو جان به بغض و دیلرز امچانه باالخره

 .افتاد دستم از یگوش تا گفتم و گفتم و گفتم را زیچ همه نساء تعجب و بهت
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 سود؟ چه اما دمیشنیم را شیهاسرزنش یصدا

 .کردم مشت را دستانم و ستادمیا ییروشو یجلو.بردم حمام به را جانم مهین بدن

 شیخو در را او دور از فقط من...امدهیبوس. ..را او ٰ  یحت نه و ام،دهیکش آغوشش در نه ام،گرفته را دستانش نه

 ...بود خیتار عشقِ نیترمعصوم... ما انیم عشق...امستهیگر

 .است بخش لذت دردش اما دارد درد.کشمیم پوستم یرو لذت با و دارمیبرم را غیت

 .بکنم دل بارنکبت یزندگ نیا از و شوم رها خواهمیم خوشحالم.خندمیم و زنمیم غیت

 .زنمیم غیت من و است میهاگوش یتو شیصدا.کنمیم مرور را خاطراتمان و زنمیم غیت

 .شومیم رهیخ خون به لذت با و زنمیم غیت

 !یرعلیام فروختم، را بهشت تیبها به که یجهنم! جهنم باشد قرارمان

*** 

 :گفت هق_هق با و گرفت را دستانم نساء.کنمیم هیگر زند،یم را چشمم که نور

 .اومد هوشبه پرستار خانم ؟یاومد هوشبه جانا_

 .زدیریم اشک هم او همراهم.گرفت شدت امهیگر

 .ستین راهش یخودکش خدابه جانا؟ یکرد کارونیا چرا_

 :کردم زمزمه یجانیب یصدا با

 .ندارم مُردنم عرضه ٰ  یحت_

 شتریب یخوایم.جانا سرت بر خاک شه؟یم درست زیچ همه خودت کشتن با یکنیم فکر ؟یزنیم هیحرف چه نیا_

 ؟یدادیم دست از جونتو دیرسیم رید کمهی ریسم اگه یدونیم ؟یکن گناه از

 بدهم؟ انیپا یزندگ نیا به گذارندینم چرا گذارند؟ینم چرا رم،یبم خواهمیم.بزنم حرف ندارم جان

 خودم سر یگرید یبال کی حتماً فردا تا که دانمیم و مرخصم فردا دیگویم.کندیم چک را تمیوضع و دیآیم پرستار

 .آورمیم

 :گفت و کرد پاک را میهااشک نساء

 .خورمیم قسم جانا، شهیم درست زیچ همه_

 :زدم هق
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 ...یرعلیام...یرعلیام_

 :گرفت را دستم

 .نجایا ادیب خوادیم شنوه،یم ریسم االن سیه_

 !دیرسیم نظر به شهیهم از ترداغان.آمد طرفم به ریسم و شد باز در لحظههمان

 ...جانا_

 .کندیم میصدا تمنا و عجز با و دارد لرز شیصدا

 !بود کرده فراموش مرا که ییخدا از.خواستم را مرگش خدا از و گرفتم را میرو

 :شکست شیصدا

 ؟یبد کشتن به خودتو یحاضر که یخواینم منو انقدر یعنی_

 د؟یپرسیم چرا پس دانست،یم که خودش.سکوت بود و سکوت جوابم

 !نمشینب تا بستم را چشمانم.شد کینزد تخت به که دمیشن را شیهاقدم یصدا

 :کرد نجوا یآرام یصدا با

 نداشتم؟ من که داشت یچ اون بگو فقط_

 !ساده قدرنیهم.بلرزاند مرا دل بود توانسته فقط او! افتمین یجواب نداشت؟ ریسم که داشت چه او یراست به.کردم فکر

 برات؟ گذاشتم کم یچ بگو فقط_

 !افتمین یجواب بود؟ گذاشته کم یزیچ چه میبرا یراست به.کردم فکر

 ؟یخواینم منو راچ ؟یندار دوستم چرا بگو_

 !افتمین یجواب نداشتم؟ دوستش چرا یراست به.کردم فکر

 :گفتم فقط

 .برو_

 ...بود شده خسته هم او! ساده قدرنیهم.رفت ماندن، یبرا زدن چانه بدون.رفت او و

 :دیکش آه نساء
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 ینطوریا! ینخورد یحساب و درست قرصاتو که روزِام چند نیا.شهیم شروع تیدرمان یمیش کینیکل میریم فردا_

 ؟یبش خوب یخوایم

 .دادم حسمیب شده یچیباندپ دست به یتکان و کردم تر زبان با را خشکم یهالب.بود پنجره به همچنان نگاهم

 .باشم تنها خوامیمء، نسا برو توئم_

 :زد امیشانیپ به یابوسه

 .شهیم درست زیچ همه_

 تازه زیچهمه یوقت شدیم درست یزیچ چه.محالش یهاحرف یرو به بکشم خط تا نداشت هم زدن پوزخند حال

 .بود شده تمام

 درست چه از او.کنم یهمسر ریسم یبرا و بزنم لبخندم مجبورم من و دلم یرو گذاردیم داغ ابد تا یرعلیام نگاه

 زد؟یم یشدن

 .آورخفقان یفضا نیا از نشوم خفه تا خواستیم تازه یهوا دلم.رفتم پنجره لب و شدم بلند یبدبخت با

 !کردیم شتریب را تهوعم حالت و بود کرده پُر را مشامم آمپول و الکل تند یبو

 .فرستادم رونیب به را نفسم و کردم باز را پنجره

 .دادم سوق نیپائ به را نگاهم و کردم بغض آمد، رونیب دهانم از که بخار.سردِ سردِ هوا و بود شب

 .کردم سرفه به شروع و دیپر میگلو به دهانم آب و شد تنگ نفسم یالحظه یبرا

 بود؟ مانده رهیخ اتاق یپنجره به و بود نشسته مکتین یرو که بود یرعلیام بود؟ یرعلیام دم؟یدیم درست

 از شدم وانهید من و کرد یکجدهن میرو به یخال مکتین.کردم نگاه یشتریب دقت با و کردم بسته و باز را چشمانم

 .درد همه نیا هجوم

 ...یرعلیام...یرعلیام...یرعلیام

 تقال ماندن زنده یبرا خواستمینم و نداشتم یحس چیه من و کردند شروع را یدرمان یمیش.میرفت کینیکل به

 !میایب دیبا هم بعد یهفته گفت دکتر.کردمیم را فکرش که بود یزیچ از ترآسان.کنم

 ساکت ریسم که آن بیعج و .بودم ممنوش چقدر بابت نیا از من و گذاشتینم میتنها و بود و پشم لحظه هر نساء

 .زدینم شین انداخت،ینم زهر زد،ینم حرف من با.نداشت کارم به یکار و بود

 !مُرده جانا که بود دهیفهم هم او انگار
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 .بکشم دراز کرد کمکم و انداخت جا میبرا ونیزیتلو یجلو کاناپه یرو نساء میدیرس که خانه به

 !کاناپه نیهم یرو قاًیدق ،یرعلیام با امبوسه نیآخر یادآوری و خاطرات هجوم هم باز

 از مبادا که دمیم بهت وقت سر قرصاتو خودم.بخوره تکون دلت تو آب ذارمینم.مراقبتم خودم بعد به نیا از_

 .یبر در زشونیز

 .دیپر شیجا از زدهوحشت نساء مهرداد، یعربده یصدا با

 :زدم یپوزخند

 !یکنیم عادت خونه وونهید نیا به نجایا یبمون مدت هی_

 .زدیم نفسنفس خشم از و بود گرفته را چشمانش خون.آمد نیپائ یطبقه به سرعت به مهرداد

 !بود رفته دست از کامالً او.کنم خرجش که نداشتم هم یترحم ٰ  یحت.شد کج لبم

 شده قفل ریسم یرو مهرداد نیخشمگ نگاه اما.آمد طرفش به و زد رونیب کارش اتاق از هم آقاجون او داد یصدا با

 .بود

 :دیغر آقاجون

 شده؟یچ باز_

 :دیکش داد مهرداد و

 نداره؟ یخوش حال اون یدونیمن بره؟ یداد اجازه مهسا به یچطور_

 :داد جواب ریسم یجا به و کرد اخم آقاجون

 .مشهد تو مادربزرگش شیپ رفته.امنه جاش ،یباش من دختر نگران خوادینم تو بره دادم اجازه بهش من_

 :دیکش یپوف ریسم

 .ندارم حوصلتو اصالً که عمه شیپ باال برو حاال ؟یگرفت جوابتو_

 را نگاهش و داد سوق نیپائ به را سرش نساء.انداخت نساء به ینگاه مین و فرستاد رونیب به مانند آه را نفسش مهرداد

 .گرفت

 :گفت یبلند یصدا با آقاجون.شد بلند ریسم یبچه یصدا رفت، مهرداد کهنیهم

 رو یگل دسته اون به زن گهید یاقتیلیب.آقا یبچه پرستار شدم سنم نیا با.اتبچه ینقا_نق دست از شدم خسته_

 .وونتید زن و بدبخت بچه نیا یموند خودت حاال رونیب یانداخت
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 :گفت داد،یم ریسم دست به را ریش شهیش که یحال در.گرفت بغل را مهبد عیسر و رفت کارش اتاق به

 .کنم کار دیبا من بکن، بچه نیا حال به یفکر هی_

 :دیغر و گرفت را ریش شهیش درمانده و کالفه ریسم

 ...خدا یاِ.ارمینم در سر یزیچ که من_

 :گفت و کرد جدا دستانش از را بچه.رفت آقاجون طرف به و کرد صاف سرش یرو را شالش نساء

 .دمیم ریش بهش من_

 .رفت آشپزخانه به و دیقاپ ریسم دست از را ریش شهیش سپس و

 شانیتماشا ممکن شکل نیترحسیب با که یمن به.انداخت ینگاه من به و دیکش یآسودگ یرو از ینفس ریسم

 .کردمیم

 .دوخت آقاجون به و گرفت من از را نگاهش ریسم.زد ریسم یشانه به یدست آقاجون

 بله؟_

 .بسوزه تو یهایکار ندونم یپا که نکرده یگناه بچه نیا باش پرستار دنبال فردا از_

 :گفت رلبیز و دیکش اشیشانیپ به یدست کالفه ر،یسم

 .چشم_

 سال همه نیا من.توئه یپا اشهمه کنه ضرر شرکت اگه.یتنبل بسه گهید شرکت یایم درمون و درست فردا از_

 .یبد هدرش به تو که دمینکش زحمت

 .بود چشم معمول طبق ریسم جواب و

 .یبخر اشواسه دیبا داشت الزم لیوسا تا چند روزید یریتحر لوازم یریم نیرحسیام واسه_

 .چشم_

 .نمونده امواسه یعصاب گهید که دیننداز راه صدا و سر کارم اتاق رمیم_

 !چشم آقاجون، چشم_

 :کردم زمزمه لب ریز.خورد یورود در به یمحکم مشت

 .خونه وونهید نیا یهاداستان_
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 :کرد یاقروچه دندان آقاجون

 شده؟یچ باز_

 :گفت و کرد تند پا در طرف به ریسم.خورد در به یگرید مشت

 !استوونهید مهردادِ نیا حتماً_

 :گفت یبلند یصدا با آقاجون.کرد بازش و دیرس یورود درد به

 ه؟یک_

 :دیکش داد خشم با ریسم

 شرف؟یب یخوایم یچ باز_

 .است در پشت یکس چه نمیبب تا کردم دراز گردن و شدم کنجکاو

 .شد قطع میهانفس و افتاد کار از قلبم دنش،ید با

 :دیغر و دیکوب ریسم ینهیس به دست پشت با

 .کنار بِکش_

 جا دستانش یتو روز آن که یداردکمه پوشه همان با.آمد طرفم به محکم سفت یها قدم با و زد کنار را ریسم

 !گفتیم میبرا یخوشبخت از مدام او و بود کرده خوش

 .گشتیم بر خود هیاول حالت به دوباره و شدیم مچاله قلبم آمد،یم طرفم به که یقدم هر با

 .بود زدهخی سِرم، دستان و بود و آمده بند زبانم

 :دیکش داد و افتاد راه به سرشپشت دهیترس ر،یسم

 .کشمتیم قسم بخدا کشمت،یم زنم طرف یبر گهید قدم هی_

 .ستادیا میجلو و آمد طرفم به الیخیب او امّا.کردم نگاه یرعلیام به التماس با و شد زدهوحشت چشمانم

 :افتاد ولز و جلز به ریسم

 !گهید برو گمشو ؟یخوایم زنم و من جون از یچ گهید ناموس؟یب ستمین تو با مگه_

 :گفت یآرام لحن با و شد رهیخ چشمانم به یرعلیام

 .میبر میخوایم که کن جمع و لتیوسا.جانا پاشو_
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 که بچسبد را یرعلیام یقهی خواست.برد ورشی یرعلیام سمت به ریسم که اورمیب در شاخ بود کینزد تعجب از

 ینگاه ریسم.داد تکان ریسم چشمان یجلو و آورد باال را رنگ زرد پوشه.زد یپوزخند و رفت عقب به یقدم یرعلیام

 :گفت یرعلیام که انداخت آقاجون به

 !دستمه اشهمه_

 .کردیم نگاهش یروزیپ با که یرعلیام به.دوخت یرعلیام به و گرفت آقاجون از را نگاهش ریسم

 :داد تکان را پوشه دوباره

 یدستا تو گم؟یم یچ ریسم یشنویم! من یدستا تو.منه یدستا تو ساال تموم یتو هاتیکارکثافت تمام_

 .شاخشه رو ابد حبس که ییایکارکثافت.منه

 !نداشت زده،وحشت ریسم از یکم دست هم آقاجون.انداخت نگاه آقاجون به ترس با و دیپر ریسم رنگ

 زند؟یم حرف چه از آنها.بودم شده جیگ

  ؟یشد الل ر،یسم هیچ_

 :گفت لکنت با ریسم

 ...جون...آقا_

 اشخسته صورت و خون یکاسه چشمان آن با! من یرعلیام.زد یزهرخند یرعلیام و بست را چشمانش آقاجون

 :گفت و زد زهرخند

 رفته؟ ادتی یزود نیا به.یکردیم که ییهایشوئپول.بگم و ترشقشنگ همه از بذار !اوم برات؟ بگم کدومش از_

 :گفت بار چند لب ریز ده،یترس.نشست کاناپه یرو و خورد سُر جاهمان و زد شیموها به یچنگ ریسم

 ...نه...نه...نه...نه_

 :دوخت آقاجون به را نگاهش

 .کن یکار هی آقاجون...زندان برم خوامینم من...آقاجون...آقاجون...کن یکار هی تروخدا آقاجون_

 :کرد ناله تر،فیضع شهیهم از و پوشاند دستانش با را صورتش

 ...یعوض...یعوض...یعوض یرعلیام_

 :گفت آقاجون روبه نفرت با یرعلیام

 شه؟یم ختم کجا به داره یگذرونخوش سال همه نیا یدید چطوره؟_
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 :گفت یآرام یصدا با و دیلرز آقاجون یهالب

 ؟یخوایم یچ_

 شود؟ چه بود قرار ایخدا.شدم زنده دوباره و گرفتم جان.زد یلبخندکمرنگ و کرد نگاه من به یرعلیام

 :کرد زمزمه چشمانم در رهیخ لبخند، همان با

 ...رو جانا طالقِ_

 ...ایخدا...ایخدا.گرفتم گاز را لبم یخوش از

 .آمد سراغم به وجدان عذاب اشکش، از پر چشمان دنید با.دوخت یرعلیام به و کرد بلند را سرش ریسم

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .دمینم دم،ینم طالق جانارو من...نداره امکان...نداره امکان_

 :گفت یمحکم یصدا با.کرد بلندش و گرفت را دستانش.رفت طرفش به آقاجون

 .یدیم طالقش_

 :گفت هابچه مانند و کرد هیگر ریسم

 .دمینم...دمینم...دمینم طالقش من نه_

 ؟یدیفهم.یزیبر همبه دستگاهمو و دم هاتیعاشق و عشق با دمینم اجازه ؟یدیفهم شد تموم گهید.ببند دهنتو_

 :دیکش داد صورتش یتو

 نه؟ ای یدیفهم_

 :ها وانهید مثل کرد، نگاه من به و دیترس ریسم

 ...نه...نه...نه...دمینم طالق رو جانا من...دمینم اجازه من نه.کن جدا هم از رو تو و من خوانیم نایا جانا_

 من شدنش وانهید مسبب.بودم من خرابش حال مسبب که یریسم یبرا.ریسم یبرا بود گرفته امهیگر هم من

 !بودم،من

 ...نه...نه...دمینم طالق رو جانا_

 :دیکش ادیفر و زد ریسم به یمحکم یلیس آقاجون ناگهان

 .یدیم طالقش_
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 .زدم زل یرعلیام به و آمد درد به دلم! تشیمظلوم تمام با.کرد نگاه آقاجون به ساله دو طفل مانند ریسم

 :کرد زمزمه.نمود مشت را دستانش و کرد فوت را نفس

 .محضر میریم کن، جمع لباساتو شو حاضر جانا_

 .بود امرهیخ محبت با که خورد نساء به چشمم که دادم قورت را دهانم آب.کند بلند را ریسم داشت یسع آقاجون

 زیچهمه که دیگنجینم عقلم یتو و شدینم باورم.میبرو باال یطبقه به کرد کمکم و آمد میسو به دید را نگاهم تا

 خالص زندان یهالهیم و اسارت نیا ر،ازیزنج و بند نیا از خواستمیم من...شود تمام است قرار یریگید جور بارنیا

 بود؟ یزیچ کم مگر.شوم

 :زدیم لبخند میرو به و انداختیم چمدان یتو را میهالباس تندتند مبهوتم و مات چشمان یجلو نساء،

 شه؟یم درست زیچ همه گفتم یدید_

 شد؟یم مگه آخر.نداشتند باور را بودند دهید که را یزیچ چشمانم.زدیم تندتند قلبم هم هنوز

 ؟یجورچه_

 :کرد تن به را پالتوام ام،شده یچیپباند دست از اطیاحت با و کرد بلندم

 دیفهم یوقت یدونینم.کنه جدا رو تا دو شما تا رهیسم ینقشه اشهمه که گفتم.گفتم زویچ همه بهش من_

! یزمستون سردِ یهوا اون تو آخه کن فکر مارستان،یب رسوند و خودش شرتیت هی با.داشت یحال چه یکرد یخودکش

 .گفتم و زیچ همه.دمید مارستانیب یتو رو تو یوقت خدابه ومدین دلم.بود داغون _داغون

 :داد ادامه و انداخت سرم یرو را شالم

 و آرامش رنگ باالخره توئم و شهیم درست زیچ همه که باش داشته باور.چمدونت تو گذاشتم تویپزشک یپرونده_

 .یباش داشته مانیا که هیکاف فقط ینیبیم رو یخوشبخت

 :گفتم بغض با و کرد بغلش

 سرم ییبال چه نبود معلوم ینبود تو اگه.من یبرا یخوب بازم تو اما کردم، یبد یلیخ حقت در من نساء کن حاللم_

 ...شدیم یچ میزندگ و اومدیم

 تمام اگه تو گم،یم کنم راحت و التیخ نکهیا یبرا.کن فکر خوب یزایچ به فقط.ستین حرفا نیا وقت االن! سیه_

 عذاب گهید پس.بود کرده کور رو چشمام طمع و پول چون کردمیم ازدواج مهرداد با باز یبود گفته من به و قتیحق

 باشه؟ باش، نداشته وجدان

 :زدم شیرو به یلبخند



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1065 
 

 !باشه_

 نیماش هم سرمان پشت.افتاد راه به و گذاشت عقب صندوق یتو را چمدان سرعت با او و شدم یرعلیام نیماش سوار

 .ریسم و آقاجون

 :گفتم لب ریز

 .یرعلیام ترکهیم یخوش زور از داره مدل_

 .رسهینم زورش کنه جدا رو ما بخواد هم خدا اگه گهید ٰ  یحت.شد تموم جانا، گهید شد تموم_

 شه؟یم یچ حاال_

 :گفت بود، آقاجون نیماش به حواسش نهیآئ از که یحال در

 شناسهیم و آشناست چون کنهیم کمک بهمون باباش.لهیوک که هیهمون شهاب.شهاب دوستم یبابا محضر میریم_

 شهیم کنده لقم دندون نیا باالخره.شهیم تموم زیچ همه و کنهیم یجار و طالق یغهیص قهیدق چند عرض در منو،

 .کارش یپِ رهیم و

 :دوخت چشمانم به را دارشتب نگاه و داد قورت را دهانشآب

 ...لبات تنت، یوب تنت، شونت،یپر یموها چشمات، اون.من مال شهیم تمامت.من مال یشیم اونوقت_

 .انداختم نیپائ را سرم و ادیز خواستن تب از شدم داغ.زدیم رونیب حرارت چشمانش از

 :کرد زمزمه لب ریز

 عشق از مرا و_

 تو نام جز

 ...ستین نشانم

 :کردم زمزمه لب ریز.بستم را چشمانم و شدم لذت غرق

 .یمرس ایخدا_

 :گفتم درد با و دادم فشار را دستش.خوردم تکان و افتاد سوزش به تنم تمام نشست دستم یرو که دستش

 جسم نیا روح و...بازوانت برگ و شاخ حصار در زدهیشرج یهانفس به اتممنوعه باغ به بِکشان آغوشت به را من_

 ....را دخترِحوا یلبها بِیس شرآبِ کن مزه_مزه و ببوس ها بهانهیب کن انیعر را سرکش

 :دیغر.کشاند آتش به را تنم هم، دیسف پارچه تکه آن یرو از یحت شیهالب یداغ.دیبوس را بانداژ یرو
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 دندون بدون کنم فکر.کنم خرد دهنت تو و دندونات تا یبکن یغلط نیهمچ گهید بار هی دارم دوست فقط_

 !یترقشنگ

 دانست؟ینم دم،یپرستیم را مرد نیا تمام من.دارم دوست هم را خشونت 

 :داد ادامه او و زدم لبخند

 !کنم؟ تیحال یاگهید جور ای شد؟ رفهمیش! جانا یبکن یغلط نیهمچ یندار حق مُردم منم اگه ٰ  یحت_

 :گفتم و دوختم رخشمین به را نگاهم و زدم یجان کم لبخند

 راهو؟ همه نیا رهیم یک! کنمیم یخودکش رمیم من یریبم تو گفته یک حاال! پرو چه_

 .فرستادم لعنت خودم به و کردم را مُردنش فکر که یالحظه یبرا گرفتم گاز را زبانم

 !یشویم داغ تو و کندیم رسوخ استخوانت و مغز به که ییها نگاه آن از.بُرنده و قیعم.کرد نگاهم

 :گفتم و دمیخند داد،یم فشار را امچارهیب دل یکی که یحال در

 .رمیمیم و کنمیم دق.ستین الزم یخودکش گهید اونوقت_

 !یزندگ نیا از...امانندهیآ از...او از شد گرم دلم من و بود نگاهش یتو شیهاحرف تمام.کرد نگاهم باز

 :کرد زمزمه قراریب و خمار یلحن با او و دوختم رونیب به را نگاهم و شد سرخ صورتم

 .مانده جا بدنم نیا تنت یبو بر نه ای مانده، جا تنم یرو اتشده لعنت یبو_

 :زد برق نگاهش او و دمیخند سرخوشانه

 !یبخند برام دمتیند که یسال دو قدِ دیبا_

 :زد لب او و شد قطع امخنده

 .یبد دوباره جون تنم به دیبا که یمواد مثل تو و داره ادیاعت بهت که یمعتاد ثلم بِکشمت، بو دیبا دوسال قدِ_

 جانم به که یجانیه نیا شدت از بکشم نفس کردم یسع و شد حسیب میپاها.شدم گرم و دیدوئ صورتم به خون

 .بود افتاده

 :کرد زمزمه کنم،ینم فراموش دارم عمر تا که یلحن با

 !مونده جا دهنم تو لبت بیس یمزه.ببوسم لباتو دیبا سال دو قدِ_

 .رونیب زدیم دود میهاگوشم از انگار.شد نیپائ و باال امنهیس یقفسه جانیه از
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 :گفتم گونهاعتراض دیلرزیم که ییصدا با

 !یرعلیام_

 اگر! یستین مسلمان تو شود؟ تابیب من دل که یبخند نگونهیا یمجبور المذهب.شدم اشخنده مست من و دیخند

 .یستین مسلمان تو! یکردینم وادارش گناه به تیهاخنده با نامحرمم، دل یبرا یبود

 .جانا مونده کم_

 !شده تموم یچ همه نمیبب بشم داریب و بخوابم کاش_

 .کن صبر کمهی فقط تو شهیم نمیهم_

 .بجنگم بخوام که نمونده تنم تو یجون گهید_

 :دیغر و کرد اخم.رفت هوا به مددا که کرد وارد امیزخم دست به یمحکم فشار

 .یبجنگ دیبا من واسه! خودت واسه نه ؟یدیفهم ،یبجنگ دیبا_

 .دمیکش آه و شدم نیغمگ

 شم؟یم خوب یعنی_

 :دیکش داد یبلند یصدا با

 !خوامیم من چون! گمیم من چون! یشیم خوب_

 :گفت یآرام یصدا با او و دمیخند رمقیب

 .زهیبر دلم شهیم باعث هنوزم که برم هاتخنده اون قربون_

 .خواهمینم یگرید زیچ قسم قرآنت به.ابانیخ نیهم و یرعلیام و باشم من نشود؟ تمام شودیم ایخدا

 .کنم سکته یخوش زور از بود کینزد من و ستادیا محضر یجلو نیماش

 .بود دوخته من به را نگاهش فقط و بود سنگ مثل که دوختم چشم ریسم به و شدم ادهیپ

 :گفتم بلند و شد جمع چشمانم درد زور از که زد یمحکم یتنه محضر، به ورود موقع

 !اخ_

 :دیکش داد یرعلیام

 چته؟ یهو_
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 :دیکش داد علیرامی از تربلند یصدا با ریسم و

 .ناموسیب_

 !دارد وجدان عذاب هم او دانستمیم.داد قورت را دهانش آب یرعلیام

 :گفت و انداخت ینگاه مانیهاشناسنامه به بود یرعلیام دوست شهاب، پدر که دار محضر

 !دیبد و دادگاه نامه_

 :داد جواب لکنت با و دیپر یرعلیام رخ از رنگ

 !هیاغهیص چه دادگاه نامه رن؟یبگ طالق شهینم ینطوریا مگه ؟یمرجوع یآقا...یچ یعنی_

 :گفت تمسخر با.شد یرعلیام رخبهرخ یروزیپ با و زد یترسناک یقهقهه ریسم

 !میریبگ طالق میخواستینم که ما آخه! میندار دادگاه نامه که ما ینیبیم یوا یاِ_

 .شد میگلو مهمان رم،یگ پا و دست بغض دوباره و شد بلند نهادم از آه

 :دیغر نیخشمگ یرعلیام

 !ببند دهنتو_

 :گفت و کرد یفیظر اخم.گذاشت زیم یرو و برداشت چشمش یرو از را نکشیعمرجوعی  یآقا

 .ستین ممکن طالق دادگاه نامه بدون_

 :گفت و کرد شهاب روبه قراریب و درمانده ،یرعلیام

 شهاب؟ یچ یعنی_

 :گفت آهسته شهاب

 !دیدار دادگاه نامه کردم فکر من_

 امیرعلی. ینداشته عصاب یرو دیکش خط شیهاخنده و دیخند دوباره ریسم

 :گفت اش،شده دیکل همبه یهادندان انیم از و شد مشت یرعلیام دستان

 سرمون؟ رو میزیبر یخاک چه دیبا حاال_

 :داد جواب و شد یزیچ گشتن مشغول فشیک یتو از کالفه شهاب
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 طالق یکارا و میریگیم دادگاه از رو نامه دهینکش ماه کی به.حله زیچ همه دیبد وکالتنامه من به.نباش نگران چیه_

 .کنمیم حل و

 بر یوا و کند ینیسنگ امشناسنامه یرو ریسم اسم دیبا گرید ماه کی تا.بکشم غیج و نمیبش جاهمان خواستمیم

 !من

 گوش تا گوش را ریسم سر جا همان بود نبسته را شیپا و دست یبرادر اگر، نداشت من از یکم دست هم یرعلیام

 .اشنهیس یرو گذاشتیم و دیبریم

 :گفت و کرد نگاه من به نفرت با ریسم

 !دمینم وکالتنامه یکس به من شرمنده_

 :دیغر هشدارگونه آقاجون

 !ریسم_

 !دمینم کالتنامهو شناسمینم که یکس به من گم؟یم بد مگه آقاجون؟ هیچ_

 :کرد زمزمه یترسناک یصدا با ریسم چشمان در رهیخ یرعلیام و کرد اخم شهاب

 نه؟ مگه کرده خنک آب یهوا دلت کنم فکر_

 

 را وکالتنامه یحرف چیه بدون که اندازدیب جانش به را ترس و کند الل را بدبخت ریسم بود یکاف جمله کی نیهم و

 .کرد امضاء

 :گفت یاآهسته یصدا با و انداخت میسو به یزیآم دیتهد نگاه رفتن موقع

 !باش منتظرم! شمیم التیخیب بدم طالقت شدم یراض نکن فکر! شهینم تموم نجایا قصه_

 بعد یندار قصد که تو ایخدا.کردم صدا را خدا نام لب ریز.شد سرد تنم یرو عرق کردم حس و دمیلرز شیهاحرف از

 ؟یکن حرام را امیخوش دوباره یچارگیب همه نیا از

 :گفت و گرفت جدا اتاق دو.میرفت هتل به یرعلیام همراه و کردم امضاء را وکالتنامه

 !تهران میریم م،یبمون نجایا گهید ستین الزم.شهیم تموم یچ همه ماه کی از ترکم_

 بودن به را دلم و نکنم فکر یزیچ به بود بهتر پس نداشت ییمعنا ترس گرید بود او یوقت.دمیپاش شیرو به یلبخند

 .کنم خوش یرعلیام
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 یآرام یصدا با و داد قورت را دهانش آب.بزند لبخند کرد یسع و دیکش یقیعم نفس که ببندم را اتاق در خواستم

 :گفت

 .میبخور شام میبر بعدش کن استراحت کمهی_

 :دادم تکان یسر

 !باشه_

 :دیکش یقیعم نفس دوباره

 !نداره یحرف غذاهاش گنیم! خوبه هتلش_

 !بودم عاجز دنشیفهم از که دیکشیم ادیفر را یزیچ چشمانش.ستینگر چشمانم به و مشت دستش

 :دیخند یزورک و شد نیپائ و باال اشنهیس یقفسه

 !بو نه داشت طعم نه که کرده رو تو یسبزقرمه هوس دلم اصالً! خوادیم یسبزقرمه دلم من م؟یبخور یچ غذا حاال_

 بزند؟ را ها حرف نیا که بود داشته نگه در پشت مرا.دیپر باال میابرو

 :انداخت اطراف به ینگاه

 !اومد خوشم! خوبه شمیطراح نه،_

 !داشت یمعمول نیزاید.انداختم اطراف به ینگاه هم من

 .آمدم جلو به یقدم و شد قراریب قلبم.چشمانم به زد زل و کرد تر یلب

 :کرد زمزمه و میهالب به خورد سُر نگاهش

 !امیبغل اتاق.بزن صدام یداشت الزم یزیچ اگه رمیم من_

 !است شده تند شیهانفس کردم حس.آمد جلو به یقدم هم او رفتن، یجا به یول

 :گفتم لب ریز

 ...!یرعلیام زنمیم صدات داشتم الزم یهرچ باشه_

 .شدم رهیخ دارشتب چشمان به و آمدم جلو به یقدم و

 من و دادیم فشارم و گفتیم جانا لب ریز.نامحرمم مردِ آغوش یتو شدم لِه من و میکرد بغل را گرید هم خوشنت با

 .کردمیم هیگر
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 .نکرد میرها هم یالحظه ٰ  یحت.بست پا با را در و اتاق یتو داد لموه

 .نداشتم او از یکم دست هم من و دادیم فشارم محکم

 یگرید مینداشت قصد کداممانچیه و میبود سوختن حال در.انداختم یچنگ رهنشیپ به که زد یابوسه میموها یرو

 .میکن ول را

 :کرد زمزمه

 .دارم دوستت نداشتمت که ییروزا قدِ.جانا دارم دوستت_

 :بستم چشم تلخش، عطر یبو مستِ

 ...ریام دارم دوستت_

 لذت تو و بشکند را تیهااستخوانت کند یسع دستانش با او و یباش اری حضرت آغوش یتو داشت یلذت چه که آخ

 !یببر

 .بکنم میهاهیر همانیم را ژنیاکس توانستم تازه من و کرد وِلم

 :گفت یادورگه یصدا با و داد قورت تند_تند را دهانش آب

 ...جانا_

 :انداختم ینگاه بود میایدن که چشمانش به عشق با

 جانا؟ جانِ_

 :دیغر و دیکش شیموها به یدست قراریب و کالفه

 باشه؟ نکن، باز زدم در و اتاقت دَم اومدم اگه_

 :گفت یبلند یصدا با.کرد تند پا در یسو به که شدم جیگ

 ؟یدیفهم.نکن باز و در کردم التماستم اگه ٰ  یحت_

 بود؟ چه منظورش.نشستم تخت یرو سرگردان و جیگ من و شد دهیکوب همبه در

 چرا؟ اما! خواسته یرعلیام که دمیفهم آورد میبرا را شام گارسون یوقت

 !بودمیم مظلومم یمعده فکر به یکم دیبا.شدم شام خوردن مشغول و دمیکش یپوف

 .داشتم ماندن زنده و دنیجنگ یبرا یازهینگ حاال،ا.دادم باال آب وانیل کی با را میهاقرص غذا خوردن از بعد
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 :دادم جواب عیسر زد، زنگ نساء تا

 نساء؟_

 :گفت محبت با و دیخند

 جانا؟ یخوب_

 :گفتم و گذاشتم سرم ریز را دستم.دمیکش دراز و دمیپر تخت یرو یسرخوش با

 !شمیم خالص دستش از گهید ماهِ کی تا_

 :دادم ادامه و دمیخند سپش

 .ندارم باور و یخوشبخت همه نیا هنوز_

 :دیخند و شد شاد میهاخنده از

 یرعلیام یکلبه رفته! ستین خوب حالش اصالً ریسم اما کنم خراب تویخوش خوامینم.یدنید هیامتیق نجایا عوضش_

 .کنهینم باز،باز و در گهیم باباش یهرچ و کرده حبس اتاق یتو و خودش.زده شیآت و

 :گفتم حرفش به توجهیب.دمیکش یپوف کالفه و انداخت چنگ دلم به وجدان عذاب

 ؟ییاونجا هنوز تو_

 پرستار هی تا کرده؟ یگناه چه بدبخت اون.خدابه سوزهیم براش دلم.کنمیم یپرستار مهبد از دارم...واهلل آره_

 .فعال میمونیم بشه دایپ واسش

 :گفتم طنتیش با و انداختم باال ییابرو

 !ستین مهرداد واسه که اناًیاح ؟یموند مهبد واسه یمطمئن حاال...او_

 :دیغر و شد ناراحت

 !مرض...جانا مرض_

 جبران جوره چیه توانستمینم را کردم حقش در که یبد.شود خوشبخت که کردم آرزو دل ته از و دمیخند هم باز

 !آورد دست به دارد را اقتشیل که یزندگ تا کنم دعا شیبرا توانستمیم که حداقل.کنم

 .بود یدنید زشتم یافهیق و بود درآمده میابروها.دمیکش امشده بلند یموها به یدست و ستادمیا نهیآئ یجلو

 کردند؟یم تحملم چگونه دانستمینم من

 .دمیپوش لباس وسواس با و گرفتم یاجانانه دوش و رفتم حمام به.انداختم نخ را صورتم و گرفتم را میابروها
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 !باشم خوشحال دیبا و است انتظارم در یگرید یزندگ دانستمیم حاال

 :گرفتمیم فاکتور را ریسم امیپ اگر البته

 زور از که ناموسمیب من آره.ارنیب بار به خوادیم دلشون یگند هر تا کردم ول و برادرم و زنم که ناموسمیب من...نه_

 ازت.دارم دوستت احمقا مثل هنوزه هنوزم که رتمیغیب من آره.یکنیم یخوش اون با یدار تو و میریمیم دارم رتیغ

 .متنفرم ازت دارم دوستت نکهیا از...جانا متنفرم

 یتنه باال قفل چشمانم من و کرد باز را در تقه، چند از بعد.زدم در به یاتقه دیترد با و ستادمیا یرعلیام اتاق یجلو

 .افتاد راه به شعورمیب دهان آب و شدم اشبرهنه

 :گفت یاگرفته یصدا با.زد شیموها به یچنگ و بست کالفه را سرخش چشمان

 ...این گفتم_

 ام؟ین چرا_

 :گفتم رتیح با و دمیکوب در به یمشت و شد گرد چشمانم.بست میرو به را در و افتاد گره شیابروها نیب

 ؟یرعلیام_

 :کرد خیس تنم به را مو در، پشت از عاجزش یصدا و

 ...برو...جانا برو_

 :شدم یعصبان و زدم در به یگرید مشت

 ...نمیبب کن باز و در ؟یرعلیام یکرد شروع و اطوارت ادا باز برم؟ برم؟_

 :گفت یبلند یصدا با

 .ارمیم در ادا سوزمیم تبت تو دارم و باشم داشته تونمینم نکهیا از.ارمیم در ادا دارم آره_

 :کرد زمزمه قبل از تردرمانده او و .ماند هوا یرو دستم و شدم خشک

 ...نذار و برو....جانا برو...مینکن گناه نیا از شتریب ماه کی نیا یتو بذار...جانا برو_

 :کردم زمزمه و گذاشتم در یرو را سرم.بستم چشم من و خورد را حرفش

 ...یرعلیام_

 :دیکش داد یبلند یصدا با

 .برو گمیم دِ_
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 :زدم شیصدا ترمظلومانه من و

 ...ریام_

 .اشیبرزخ آغوش انیم شدم پرت اش،یقو یبازوها انیم شدم پرت من و شد باز در ناگهان

 مانیآبرو و برسد سر یکس بود ممکن آن هر که ییراهرو.راهرو یتو هم آن دمیکش آغوش در را هم سفت

 !داشت یعالم هم او با یوانگید نه؟ بود، یوانگید.برود

 :گفت و داد فشارم محکم

 .کن ولم_

 :زد یابوسه سرم یرو

 ...جانا کن ولم_

 :گفت قبل از ترصیحر و کرد ترتنگ را دستانش حصار او اما شدند شل میهادست

 ...کن ولم_

 :گفت یدلتنگ با و دیکش بو را عطرم

 ...کن ولم_

 .آه و سوختم تبش از من و بست محکم را در.گذاشت اتاقش به پا و داد هلم و کرد ولم.کرد ولم

 شدم؟یم او مال شدیم یک

 

 *فصل چهاردهم*
 .کنمیم ریس ها ابر یتو کردم حس من و گذشت باد و برق مثل ماه کی

 نوبت حاال و بود کرده صادر را طالق حکم دادگاه.بودم نیزم یرو آدم نیترخوشبخ من و دیرس موعود روز باالخره

 و من یرو از ریسم نحس و نیسنگ یهیسا تا.کند یجار را طالق یغهیص تا میبرو شهاب پدر محضر به که بود نیا

 ...دهم ادامه اری حضرت با تا.کنم تالش یزندگ نیا یادامه یبرا بتوانم تا.بکشم نفس بتوانم من تا.شود کنده امیزندگ

 .رفتم یقاض شیپ و دادم شیآزما رفتم، دادگاه به بار سه ماه کی یتو

 .بود دادگاه یتو اشانهمه که! دمید بار ماه،سه کی نیا یتو فقط را یرعلیام
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 یواشکی یهانگاه نیهم و زدیم حرف نگاهش با و بود گرفته سکوت یروزه او.شدینم بدل و رد نمانیب یخاص حرف

 !بود یکاف میبرا اشعاشقانه

 !خواستیم مرا و بود مرد او! کنم یبزرگ و باشم بزرگ خواستمیم.کردمیم درک را او دیبا

 را مرد آن ایدن قد کردمیم حس من و ردیبگ خودش به هوس رنگ عشقمان و کند خطا پا از دست خواستینم او

 .بدهم شیپا به را جانم حاضرم و دارم دوست.دارم دوست

 شیرو و کشدیم آه کالفه شدم اشمتوجه دیفهمیم تا و دوختیم صورتم به را سوزانش و داغ نگاه او که گونههمان

 .دارد دوستم کردیم ثابت ن،یماش فرمان فشردن با و دیکشیم اهشیس یموها انیم یدست.گرفتیم را

 نیا از قفس، نیا بود،از بسته دورم ریسم که یآهن ریزنج نیا از اسارت، بند نیا از خواستمیم که بود یروز امروز

 !من حال به خوش و شوم خالص نامرد شهر

 .کردم چک وسواس با را خودم نهیآئ یجلو.شدم آماده و زدم یلبخند

 !بود خوب.یمشک یپشم شال رنگ، یریش کوتاه یپالتو ،یمشک نیج شلوار

 .گذاشتم در یجلو را چمدان و کردم حفظ را لبخندم

 .کرد لیتکم را امیخوش و خورد اتاق در به یاتقه

 :گفتم بود چمدان به نگاهم که یحال در.کردم باز را اتاق در

 .شکست یاشتباه و افتاد دستم از حموم دوش گمیم یرعلیام_

 .رفت جانم و دینکوب گرید قلبم.شدم مات خورد میروروبه فرد به که نگاهم.آوردم باال را سرم

 ...دمیلرز خود به و رفتم عقب به دهیترس

 :کردم زمزمه لب ریز

 !ریسم_

 .شد در شدن بسته مانع و گذاشت در انیم را شیپا که ببندم را در خواستم.گرفت فرا را وجودم وحشت

 .زدیم برق اشک از که یچشمان به.ستمینگر چشمانش به زناننفس_نفس

 :گفت التماس با

 .تو امیب بذار...جانا تروخدا_
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 در رهیدستگ یرو از را دستم و شدم سست که بود قرص یرعلیام بودن به که دلم ای بود اشیاشک نگاه دانمینم

 .اتاق یتو دیایب دادم اجازه و برداشتم

 .کنم یته قالب استرس و ترس از بود کینزد که یدرحال اتاق یتو دیایب دادم اجازه

 :گفت مظلومانه.ستادیا میروبهرو افتاده یسر با و دیلرز یهامردمک

 ...جانا_

 :دیکش صورتم به یدست یآشفتگ با

 .کشمینم گهید وهلل به شدم خسته گهید.برم بذار کن ولم یدار دوست که یهرک جون جونم؟ از یخوایم یچ_

 کنم؟ چه من ایخدا.دیآیم درد به من دل و دیلرزیم اشچانه

 :گفت زد، آتش را دلم که یلحن با

 .نکن ولم تروخدا کردم غلط اصالً.رمیمیم تو بدون من جانا_

 .شهینم شهینم_

 :گفت التماس با و ختیر اشک مردانه

 و مهبد آصالً...اصالً.زنمینم زخم بهت گهید کنمیم فراموش ویچ همه.یبگ تو یهرچ.میکنیم شروع دوباره.شهیم_

 .شهیم همون یبخوا تو یهرچ.دایل به دمیم

 .کندیم التماسم کنانهیگر که یمرد دنید از درآمد اشکم

 ...دیمج قرآن رو تو...تروخدا جانا_

 :گفتم هیگر با

 ...من مشکل ؟یبفهم نویا یخواینم چرا خوامینم یزیچ تو از من.ستین مهبد ست،ین دایل من مشکل یلعنت_

 :دمیکوب قلبم یرو شست، انگشت با

 اون بدون ست،گهید یکی ریاس صاحابیب نیا.زنهینم کوبه،ینم تو یبرا صاحابیب نیا.نجاستیا من مشکل_

 ....رمیمیم اون بدون.بکشم نفس تونمینم اون بدون.زنهینم

 :گفتم شده مات.زد زانو میجلو پناهیب یکودک همانند.شد شتریب اشهیگر شدت

 ر؟یسم یکنیم کاریچ_

 :زد هق التماس با و گرفت را میپا
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 کنم؟ کاریچ من پس رم،یمیم تو بدون من جانا_

 کردم یسع و دمیگز لب او، چشمان تصور با اما.شوم زیچ همه الیخیب داشتم دوست که آمد درد به قلبم یجور

 :بکشم عقب به را میپا

 .برم بذار کن ولم نکن تروخدا ریسم نکن_

 :داد سر ناله و دیچسب ترسفت را میپا

 .رمیمیم تو بدون بخدا_

 :دمیکش غیج

 .خوامینم رو تو من یول_

 .رفتم عقب به یقدم و دمیکش رونیب دستانش حصار از را میپا.شد قطع اشهیگر و شل شیهادست

 :دادم تکان دیتهد حالت به را دستم و چشمانش یتو شدم براق

 دوسش که یکس با یعمر آخر خوامیم که دونمیم نویا فقط.دونمینم یچیه میمونیم زنده ای رمیمیم دونمینم_

 سیپل به یرعلیام یجابه من بارنیا یاین اگه چون یدیم طالقم محضر یایم یشیم بلند ریسم.کنم یزندگ دارم

 !دمیم که یدونیم.دمیم لوت

 !چشمانش! آخ

 .مُرده انگار که کرد نگاهم یجور.کرده تمام انگار که کرد نگاهم یجور.شد فشرده قلبم که کرد نگاهم یجور

 :گفت رلبیز و انداخت چشمانم یسو به یقیعم ینگاه.ستادیا رخمبهرخ و شد بلند شیجا از

 ! جانا یدیم ختمویر پاتبه که ییاشکا تک_تک تقاص روز هی_

 در دم تا را اشافتاده و خسته یهاشانه و آمد رونیب حدقه از چشمانم.کرد امخفه و گرفت را امخِرخِره وجدان عذاب

 .کردم بدرقه

 .ختمیر فرو شد، بسته در یوقت

 .نکرد ییجدا به دیتهد.نکرد مرگ به دیتهد مرا

 !رفت و سپرد میخدا به مرا او

 !بود امیخوشحال روز امروز.شود ختهیر دور افکارم تمام تا دادم تکان محکم را سرم

 بود؟ بردار دست مگر یلعنت وجدان عذاب اما
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 که یگناه هر عاشقم دل یبهانه به که ببخش مرا.ببخش مرا عاشق دل ایخدا.کردم داخ_خدا و دمیکش یپوف

 !ببخش مرا.شدم مرتکب یبخواه

 اتاقش از یرعلیام آمد رونیب با مصادف اتاق از آمدنم رونیب.شدم خارج اتاق از چمدان با و دادم قورت را دهانم آب

 .بود

 رلبیز و کرد اخم دید مرا تا اما.است خوشحال که دیفهم شدیم یراحت به و زدیم برق یخوش زور از چشمانش

 :گفت

 ده؟یپر رنگت چرا_

 :زدم یاسترس پر لبخند

 !ستین میزیچ جانهیه خاطربه حتماً_

 :گفت حرص با و شد تررنگ پر اخمش

 !یریگیم طالق جونت ریسم از یدار یناراحت نکنه_

 :کردم اخم هم من

 .ها شهیم تیزیچ هی تو_

 .افتاد راه به و گرفت را چمدانم حرفیب.دیکش گردنش پشت و برد دست حرص از پر

 :کردم زمزمه و گرفتم باال را سرم

 ...تو دیام به ایخدا_

 انگار که ینگاه نیا از.ترسمیم نگاهش از.نخورد میروبهرو پژمرده ریسم به چشمم تا گرفتم نیپائ را سرم محضر یتو

 !ترسمیم چوبش، و خدا از من.ترسمیم آهش از.ترسمیم ندارد، دادن دست از یبرا زیچ چیه

 !بدهم انیپا زیچ همه به تا مانده گرید امضاء کی فقط

 .کردیم نگاهم عطش از پر و قراریب.دوختم یرعلیام به را نگاهم

 .زدم را امضاء کردمیم نگاهش رهیخ که طورهمان شد، عشق از پر نگاهم.داد قورت را دهانش آب دید را نگاهم تا

 .شد نیپائ و باال شدت به اشنهیس یقفسه و کرد آزاد را اششده حبس نفس

 

 !نبود مهم ترس گرید ٰ  یحت
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 !نبود چکسیه آنجا که انگار.میبود همبه رهیخ عشق و یدلتنگ از پر

 !دیبخشیم معنا من به که حضورش یگرما و بودم من! چشمانش و بودم من! یرعلیام و بودم من فقط

 :آورد خود به را ما آقاجون نیخشمگ یصدا

 !من به یبد و یکوفت پوشه اون دیبا قبلش یرعلیام یول.دیکن یکارکثافت راحت دیتونیم جفتتون حاال خب_

 :کردم زمزمه رلبیز.بود طالق و ازدواج اسناد دفتر به نگاهش.کردینم نگاهم ریسم

 .ریسم ببخش و من_

 .بود رفته فرو میعظ یشوک یتو انگار.نداد نشان یالعمل و عکس

 :دیغر و گرفت را پالتوام نیآست خشم، و حرص با یرعلیام

 .امیب من تا نیبش نیماش تو برو تو_

 کردنم نگاه از انگار.داشت یدلخور رنگ نگاهش تش،یعصبان خالف بر.دوختم یرعلیام به و گرفتم ریسم از را نگاهم

 !بود دلخور ر،یسم به

 .رفت آقاجون یسو به و داد دستم به را نیماش چیسوئ

 .نشستم نیماش یتو و رفتم نیپائ تا دو یکی را محضر یهاپله و گذاشتم هم یرو پلک

 !ریپاگ و دست بند نیا از شدن رها حس!داشتم یآزاد حس

 !جهانم زن نیترخوشبخت کردمیم احساس

 شود؟ چه است قرار که ها؛ فردا و فردا نگران...بود نگران دلم ته که هرچند...دمیخند سرخوشانه

 !دهدیم گوش یآهنگ چه یرعلیام بدانم خواستمیم.کردم روشن را ظبط و بردم دست

 :شیصدا به سپردم گوش و بستم چشم لذت با شد، پخش که خواننده یصدا

 ستپرنده پرواز شکل عشق،به”

 سترمنده یآهو هی عشق،خواب

 بارون ریز تشنه یمن،زائر

 ”ستکُشنده اما یآب عشق،چشم

 :گفتم لب ریز و دمیخند
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 ؟یآب چشم_

 مصموم آب نیا از رمیمیمن،م”

 عاشق مرگ

 بودن نیع

 ستپرنده هی پرواز اوج

 معصوم آب نیا از رمیمیمن،م

  عاشق مرگ

 بودن نیع

 ”ستپرنده هی پرواز اوج

 :دمیخند دوباره

 !حرفا چه_

 یعشق یمعنا که تو”

 اری بده معنا من به

 بسپار هاقصه گور به صدارو نیا طلوع

 وارید کنج شب،از عمق اسممو،از کن صدا

 ”باش نمیآخر لیدل بودن زنده یبرا

 !باش نمیآخر لیدل_

 !بودم نشده آمدندش یمتوجه که بود باال در ظبط یصدا.شدم رهیخ یرعلیام به و برگشتم

 .کرد خاموش را ظبط

 .بغلش یتو رفتم فرو من و بست چشم لذت با و کرد باز را دستانش اما بود میهالب به نگاهش

 :زد پِچ و دیچسب گوشم یالله یرو لبش.فشرد خودش به مرا و دیکش آه

 !یترمحرم ،یمحرم هر از حاال_

 نمرد؟ مرد نیا یبرا شدیم مگر آخ
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 :گفت تیعصبان با و گرفت مرا ترسفت که میایب رونیب بغلش از خواستم

 ...چشمات یتشنه...بوت یتشنه...تنت یشنه ت!تو یتشنه ام؟تشنه ینیبینم مگه_

 :دیلرز شیصدا

 تو و سوخت تبت یتو اون و ینبود اون مال که یروزا تمام قدِ! بشه رابیس خوادیم عاشق نیا...لبات یتشنه_

 .دیبوس و کرد بغل رو تو الشیخ

 :گفتم آرام و زدم بازواش یرو مشت با زده،خجالت

 !کشمیم خجالت_

 .کرد رو و ریز را دلم آرامش، یخنده

 .انداخت راه به را نیماش و زد استارت کند نگاهم نکهیا بدون و کرد رها مرا

 .کردیم طلب را او تنم یهاسلول تمام نداشتم؛ او از یکم دست هم من !ندارد یخوش روز و حال دانستمیم

 :گفت رلبیز

 !جانا خوادیم رو تو تنمم یهاملکول ٰ  یحت_

 :گفتم یاگرفته یصدا با

 !شده تموم زیچ همه شهینم باورم هنوزم من_

 :گفت و زد پلک نانیاطم با.شدم داغ گرفت که را دستم

 .کن اعتماد من به شده تموم زیچ همه_

 !بود گرفته را دستم گناه بدون حاال که یمرد به! کردم اعتماد و

 داشت؟ هم یتیاهم نیترکوچک مگر اما کردیم درد که دادیم فشار آنقدر را دستم

 !میگردیبرنم چوقتیه گهید که کن یخداحافظ ازش خوب! میریم شهر نیا از میدار_

 :کردم زمزمه

 !کنم یخداحافظ ازش خوامیم.مادرم شیپ قبرستون برم خوامیم بارنیآخر یبرا_

 تیحالل طلبب ازش تا مادرم شیپ برم دیبا که نبود ادمی چیه.جانا کنمیم فراموش و زیچ همه توئم شیپ یوقت من_

 .کنم
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 !بود مُرده چگونه و چرا مادرجون بود افتاده ادشی که انگار.شد یسنگ و سرد نگاهش و کرد ول را دستم

 چیه و دانستمیم هم من بفهمد نکهیا از.است درشپ مادرش، قاتل بفهمد یرعلیام نکهیا از! دمیترس سگ مثل

 !نگفتم

 !کنم فکر یرعلیام العمل عکس به خواستمینم.رفتم فرو خودم الک یتو و کردم سکوت ریمس یتو

 ...بود گرفته یباز به را جانم وحشت

 :دیکش آه و کرد پارک را نیماش قبرستان یجلو

 !باش نجایا گهید ساعت مین.مادرجون قبر سر رمیم_

 :زد میصدا که دادم تکان یسر

 جانا؟_

 !خواندیم را نامم قشنگ چه یلعنت

 :گفتم کنم نگاهش آنکه بدون و کردم باز را در

 بله؟_

 :کرد یاخم.چرخاند خودش طرف به را صورتم و گرفت را امچانه

 کو؟ جانش_

 ٰ  یحت.شدم ادهیپ عیسر یلیخ و سوخت لبم سوزانش نگاه از.شد دهیکش میهالب به نگاهش که دمیخند رمقیب

 .بزند را حرفش تا ستادمینأ

 داشتم دوست و سوختمیم زمستان سرد یهوا یتو.دمیدوئیم جانیه از.کردم حرکت مادرم قبر طرف به و دمیدوئ

 .کنم پرت یطرف به و بکنم را میهالباس

 چشمانم و زد کرد،خشکمیم هق_هق و بود زده مهیخ قبر یرو که یزن دنید با.شدم کینزد قبر به زناننفس_نفس

 .شد گرد

 بود؟ او گذاشتیم گل مادرم قبر یرو که یکس پس

 خواست؟یم چه بود؟ که او

 !شد گرد شتریب و شتریب چشمانم

 :کرد زمزمه بود گرفته هیگر زور از که ییصدا با و دیکش قبر یرو به یدست کرد، که را شیهاهیگر
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 .رایحم ببخش منو_

 داد و گرفتم را اشقهی که بگذار فرار به پا خواست و دیکش غیج دید مرا که نیهم.برگشت و کرد جمع را چادرش

 :دمیکش

 ؟یخوایم ما جون از یچ ؟یهست یک بگو االی_

 :دیپرس لکنت با و شد گشاد درجه نیآخر تا چشمانش

 ؟ییرایحم دختر تو...تو_

 !بود مادرم کپ.برد اتمم !باشم دهید را اشافهیق تازه انگار

 !بود مادرم انگار اصالً

 :گفتم رلبیز ده،یترس

 ؟یهست یک تو_

 :دیپرس التماس با و گرفت اشهیگر

 ؟ییجانا تو_

 :زد هق و شد شتریب اشهیگر شدت که دادم تکان یسر

 .کردم یبد یلیخ حقتون در من کن حاللم تروخدا_

 زد؟یم حرف چه از از.شدم جیگ

 :کردم تکرار دوباره را سوالم

 ؟یهست یک تو_

 یرو سر آرامش با شده که شبم هی بذار کن حاللم قسم تیبزرگ به.ببخش یول کردم بد دونمیم...کردم غلط من_

 .بذارم بالشت

 :دمیکش غیج

 ؟یهست یک تو_

 :داد جواب دهیبر نفس و شد قطع اشهیگر

 ...اتمخاله_
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 دانستم؟ینم و داشتم خاله کار و کسیب من اتم؟خاله گفتیم.رفتم عقب به شوکه، و کردم ول را اشقهی

 از کردم یهرکار قسم خدابه یول گفته بد من از یلیخ مامانت دونمیم دونمیم.کنم و کارنیا خواستمینم خدابه_

 !بخوره همبه اتونیزندگ خواستمینم.بود عشق

 کرد؟یم بخشش طلبب چه یبرا بود؟ کرده چه او! بود نگفته یزیچ که من مادر زده؟ همبه را امانیزندگ

 :زد لب حسرت با و کرد نگاه چشمانم به که خوردندیم را مغزم داشتند هاسوال

 !یبابات هیشب چقدر_

 فکر او.دوختم چشم اشپژمرده ظاهر به و گرفتم فاصله او از یقدم.داد قرار بهت در مرا بود، چشمانش در که یحسرت

 اشخانواده از او.بود نگفته من به را زیچ چیه مادرم.دانستمینم چیه که یصورت در دانمیم را زیچ همه من، کردیم

 را پدرم گفت؟یم پدرم از حسرت با او چرا اصالً دارم؟ هم یاخاله که دانستمیم چه من گفت،ینم سخن من با

 . شوم وانهید خواستمیم بود؟ کرده ما حق در یبد چه او دارم؟ ادی به را او از یمحو ریتصو که یپدر شناخت؟یم

 قبر سنگ به یدست اش،گرفته بارغ چشمان با و نشست قبر سنگ کنار.کردم دنبال را حرکاتش چشم با

 : اورمیب در را ماجرا یتو و ته تا شود گوش تنم تمام شد باعث شیصدا.دیکش

 اون بدون شده، دلش بندِ دلم دمید کردم باز چشم تا! نداشتم دلمو اریاخت که من! بشه یطورنیا خواستمینم من_

 . دیدینم و یاگهید کسِ اون جز چشماش یوقت دهیفا چه یول.دیکش نفس شهینم

 : کرد زمزمه و شد جمع شیهالب بغض از.نشستم کنارش! شدم مشتاق

 دهیخواب قبر نیا یتو من مادرت یجا به االن یدار دوست دونمیم! خورهیم بهم من از حالت دونمیم_

 تو یوقت کنم فراموشش تونستمیم چطور.داشتم دوسش واقعاً من یول کنم هیتوج عشق با کارمو خوامینم.بودم

 منِ نداشتم؟ قلبمو اریاخت دنشید با یوقت کنم فراموشش تونستمیم چطور بودم؟ ساخته باهاش امویدن اهامیرو

 من...آره! بود کینزد من به گردن رگ از که یکس.رهیگ یاگهید کسِ شیپ دلش اون دونستمینم که بدبخت

 وونهید مادرت! بره کنه ول پدرت شدم باعث من! کرده انتیخ بهش مادرت کنه فکر پدرت شدم باعث که امیعوض

 یزندگ نذاشتم که کنه لعنتم خدا! کردم خراب و تونیزندگ که کنه لعنتم خدا! من سر بر خاک! بشه معتاد! بشه

 که نرفته نیپائ گلوم از خوش آب هی.نداشتم راحت یزندگ هی ساال نیا یتو که بده مرگمو خدا.دیباش داشته یراحت

 ! نرفته

 گورستان ترسناک سکوت یتو اشهق_هق یصدا و شد کج صورتش امیلیس ضرب با شد، تمام که شیهاحرف 

 . نداشتم باور را بودم دهیشن که را یزیچ! زدینم قلبم.زدمیم نفسنفس.رفت هوا به هاکالغ غارغار همراه

 لعنت بدم بخت به و ختمیریم اشک.دمیدینم را زیچ چیه من یول کرد،یم بخشش طلب و بود افتاده میپا به

 . فرستادمیم
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 رهیم کنهیم ول دونستمیم چه! من سمت ادیم کرده، انتیخ بهش مامانت کنه فکر بابات کنم یکار هی اگه گفتم_

 جور و جمع خودشو شده که توئم بخاطر کنهیم ول آخرش کنهیم هیگر روز دو مامانت گفتم.ذارهیم ابونیب به سر

 ... ارهیب در ادیاعت از سر کردینم خطور ذهنم به برگشته بخت منِ! کنهیم

 : دمیکش غیج و گذاشتم میهاگوش یرو را دستانم

 . شوخفه...سیه...ببند دهنتو...سیه_

 : گفت لکنت با و دیچسب سفت را میپا مچ

 بالشت به سر راحت الیخ با شده که شبم هی بذار.رمیبم راحت الیخ با بذار ببخش، یپرستیم یهرچ به قسم_

 . بذارم

 : دمیکش غیج

 یتونیم ؟یچ امخانواده شه؟یم یچ من یزندگ ؟یچ من پس ؟یعاقبتت و آخر فکر به ؟یخوابت فکر به تو_

 ! یگرفت ازم هم مامانمو ینگرفنچت بابامو فقط تو رون؟یب یبکش قبر تو از مامانمو یتونیم ؟یبد پس بهم اموخانواده

 . بودم عاشقش کنم کار یچ.نداشتم یاچاره بخدا.کن رحم بهم دخترم_

 یتونست یچطور ؟یبکن کارونیا اومد دلت چطور.یضیمر تو نکن سهیمقا عشق با هاتویکارکثافت.شوخفه_

 ! یوونیح هی تو ؟یبکش گند به و مونیزندگ

 . ببخش و کن یبزرگ تو...کردم غلط...مونمیپش...جان جانا_

 : گفتم یقیعم نفرت با

 ! قبرت سر امیب و یریبم زودتر هرچه دوارمیام_

 : دمیغر و دمیکش رونیب دستانش انیم از را میپا

  قبرش؟ سر یایب شهیم روت_

 سرش یرو را چادرش و دیکش باال را اشینیب.بود شده متورم و قرمز ادیز هیگر از چشمانش.کرد نگاهم یحالیب با

 : کرد جابهجا

 ... اهمیس رو...اتونهمه یشرمنده...امشرمنده من_

   شه؟یم درست مونیزندگ اد؟یم بابام گرده؟یم بر مامانم کنه؟یم درست ویچ تو یشرمندگ_

 ... جانا_
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 . ارین فتیکث زبون به منو اسم ببند دهنتو_

 : دینال

 ! یبود مامانت هیشب یلیخ چون داشت دوستت یلیخ بابات_

 بود شده سِر و سرد که ییهادست د،بایلرزیم خشم شدت از که ییپاها سست، یهاقدم با و دمیچسب سقت را فمیک

 : دمیشن را هقش_هق یصدا آخر در و رفتم آنجا از

 ! بودم عاشق بخدا.بودم عاشق بخدا.کن حالل منو_

 : کردم زمزمه هیگر با

 یمادریب درد من دم،یکش یپدریب درد من.دمیکش عذاب همه نیا من فتیکث عشق بخاطر ؟یبود عاشق_

 نیا به بزنن گند ؟یبود عاشق یگیم که یدونی چه کن؟ حاللم یگیم راحت انقدر که یدونیم چه تو آخه.دمیکش

 ...که یعشق

 :زد بینه درونم ییصدا

 شیجوون تو یشد باعث یدیکش گند به رو مهسا یزندگ ؟یکرد کاریچ! یبود عاشق توئم! بوده عاشق ،ینیبیم_

 تو.شیشونیپ رو بخوره طالق مهر بشه، مطلقه یشد باعث ،یزد بهم رو نساء یزندگ تو! بمونه دلش به داغ و بشه وهیب

 یعشق،کار بخاطر سکوتت با تو.مارستانیب یگوشه وفتهیب و کنه سکته مادرجون که یکرد یکار عشقت اون با

 یگوشه وفتهیب بشه خم کمرش یشد باعث یکرد انتیخ شوهرت به عشقت بخاطر تو.رهیبم گناهیب هی که یکرد

 !مُرد یرعلیام و تو بخاطر محمد! بشه ریپ شیجوون تو! شه وونهیمارستان،دیت

 : دمینال و گرفتم را میهاگوش.شد یخال دلم ته 

 !نه_

 !بود کرده رانیو را همه ممنوع عشق نیا.خورد تاب و چیپ همبه دلم

 را توانش و تاب من بود، که ییبال هر اورد؟یب سرم ییبال چه خواستیم داشت؟ یقصد چه خدا دانمینم

 !رمیبم اگر ٰ  یحت.باشم یرعلیام با یعمر آخر ٰ  یحت شده خواستمیم.نداشتم

 او.شدم کینزد نیماش به.بسپارم یفراموش آشغال سطل به امدهیشن که را هرآنچه کردم یسع و دمیکش یسرد نفس

 !نبود

 .دیرسیم نظر به شهیهم از تریمهتاب و بود دهیپر رنگم.دادم نیپائ را نهیآئ و شدم نیماش سوار
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 ریتصو به و آوردم رونیب فمیک یتو از را لب رژ.کردم تر زبان با را لبم و دمیکش اشکم از سیخ یهامژه به یدست

 :زدم لبخند نهیآئ یتو دخترک

 !آروم باش، آروم نامعلوم حال یا_

 خودم یرو را نگاهش ینیسنگ.شود پخش جا همه تا دمیمال همبه را میهالب و دمیکش لبم یرو با چند را لب رژ

 یشکالت یپالتو یتو و یبود شده باران ستاره چشمانش.آمدیم نیماش یسو به آهسته یهاقدم با که کردمیم حس

 .دیرسیم نظر به ابهت پر و جذاب رنگش،

 :گفت بود، شده برابر صد برقش که یچشمان با و سمتم دیچرخ شد، نیماش سوار تا

 !یکن یدلبر یبلد خوب_

 :کرد زمزمه او و دمیخند آهسته

 !بزن دوباره کن، پاکش_

 ؟یچ واسه وا،_

 :زد امگونه یرو یدارتب و سیخ یبوسه و شد خم

 ! گمیم من چون_

 !آمده یزیچ یازلزله کردم گمان که دیلرز چنان دلم

 :انداختم باال ییابرو

 !شرمنده کنمینم پاک نچ_

 :گفت ییگلو تو یصدا با و کرد نگاه لبم به

 شده؟ یصورت االن که لبارو اون کنم؟ پاکشون خودم یگیم یعنی_

 به االن و دهیکش یتشنگ یروز چند که یکس همانند بود شده رهیخ یجور میهالب به.دیلرز دوباره امجنبهیب دل

 :دمیخند یزورک.دهیرس آب

 خب؟ کنم پاک چرا_

 کنم؟ پاک من یذارینم_

 :شد سست میصدا

 !نه_
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 :بود لبم زوم همچنان نگاهش

 کنم؟ پاک کنم،یم پاک دست باد_

 .بود آشوب دلم یتو که یحال در.دمیخند و گفتم ینچ طنتیش با

 :گفتشد و  امخنده محو

 کنم؟ پاک یدار دوست یاگهید جور_

 .شد نامنظم و تند شیهانفس کردم احساس که کردم تر را لبم طنتیش با

 !ینیبب خواب تو_

 :آورد جلو یکم را سرش

 خواب؟ تو چرا_

 :گرفتم اششده خمار صورت از را میرو

 .ها ارنیم در و پدرمون انیم شهیم بلند هامرده روح االن ؟یبر یخواینم_

 :شد تر خمار چشمانش و دیکش یاکالفه نفس.خودش طرف چرخاند را سرم و گرفت را امچانه

 !بزن دوباره کن، پاک رژتو_

 .ریام گهید کن ول...اِ_

 ؟یچ ریام_

 !یخال ریام_

 !یرعلیام_

 !کنم صدات ریام دارم حق من فقطم...یخودم ریام...یریام من واسه تو! نچ_

 یصدا با و داشت نگه جا همان را اشگونه کند، بوس آنکه بدون.شدم داغ و گذاشت امگونه یرو را لبش دوباره

 :گفت یاخفه

 تو؟ ریام_

 !یکن صدام ریام یدار حق تو فقط جانا یگفت بهم جنگل تو که یروز درست.یبود ریام من واسه شهیهم تو_

 داره؟ عواقب نایا یهمه یدونیم! هایکنیم یدلبر یبدجور یدار جانا_
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 .گذاشت کمرم پشت را داغش دست و کرد لیمتما سمتم به را خودش که دمیخند ناز با

 !ندارم یدلبر به یازین من_

 لذت با و شد قلقلکم.داد ادامه گوشم کنار ییجا و دیکش صورتم پوست یرو و گذاشت لبم کینزد ییجا را لبش

 .بستم چشم

 :گفت و کرد نوازش را کمرم دست، کف با.دیکش یقیعم نفس و نشست گوشم دم لبش

 کنم؟ پاکش خودم ای یکنیم پاک لبتو رژ_

 چرا؟ آخه_

 :گفت تحکم با

 !چشم گوب گم،یم بهت یزیچ هی یوقت_

 !چشم_

 !افتادمیم پس داشتم بود یدنید حالم.نشست میپهلو طرف دو دستانش و گرفت دندان به را گوشم یالله

 یالله که ییهالب و داد فشار میپهلو یرو را انگشتانش.بود کرده گوشم،مستم کنار حرارتش پر و ملتهب یهانفس

 :گفت یاخفه یصدا با و کرد جدا بود گرفته دهان به را گوشم

 ...نشود نیدیب و ندیب را تو که آن کافرَست.مانیا ارندین خلق چون تو یتماشا از_

 گنجشک مثل قلبم و دمیکشیم خجالت.دییدو صورتم به خون و گذاشت گوشم یرو دوباره را شیهالب

 !بود کرده حبسم کامالً.دیکوبیم

 را نفسم شیهابوسه.دیرس گردنم به تا دیبوس و دیبوس و دیبوس! طورنیهم را تر نیپائ یکم.دیبوس را گوشم یالله

 .کرد حلقه کمرم دور را دستانش و داشت نگه گردنم یتو را سرش! بود آورده بند

 و زد یچنگ میپهلو به که کردم حلقه گردنش دور را دستانم هم من! بود کننده وانهید گردنم یتو داغش یهانفس

 .داشت یبخش لذت درد.فشرد و گرفت را گردنم شیهالب با.گردنم یتو کرد فرو یشتریب شدت با را سرش

 !یرعلیام_

 :گفت یدارخش یصدا با

 .عاشقتم_

 !ریام_
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 !زمیعز زم،یعز عاشقتم.کنم کاریچ دونمینم خواستن شدت از.جانا کنم لهت دارم دوست ر؟یام جونِ_

 :گفت و دیخند گلو تو

 !زمیعز...زمیعز...زمیعز...زمیعز_

 :کرد بغلم کامل

 !زمیعز! زمیعز_

 !بود گرفته امخنده هم من.دیخند سرخوش

 !زمیعز! زمیعز! زمیعز_

 !بود بایز چقدر سوختن نیا و میسوختیم حرارت از جفتمان.زد گردنم به یریگنفس یبوسه

 !زمیعز_

 :گفتم خنده با.کردم شیجدا خودم از یسخت به

 !کوفت_

 !زمیعز_

 :بود شده خم میرو هم هنوز.دوخت چشمانم به را اششده خمار چشمان

 !زمیعز...جانا_

 :گرفت شدت امخنده

 .ها یشد یاعقده یرعلیام_

 !زمیعز...آره_

 انیم کمیبار کمرم که کنم پاک را رژم و بردارم را یکاغذ دستمال تا شدم خم.زدم کنارش یسخت به دست، با

 :دیچسب سفت را کمرم.شد ریاس شیهاپنجه

 !زمیعز...نه_

 بار چند آرام، داغش، دستان آن با و نشست سمیخ یگوشت یهالب یرو اشمردانه و بزرگ دست میایب خودم به تا

 را دستش که آن بدون و دیبوس را امقهیشق.شد خمار چشمانم و کرد رسوخ استخوانم و مغز تا لذت.دیکش لبم یرو

 :زد پچ اششده بم یصدا با گوشم ریز بردارد،

 ! زمیعز! رهیمیم اشیدر بدون که یماه مثل خوامت،یم یلیخ! زمیعز...عاشقتم! زمیعز دارم دوستت_
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 !دارم دوستت منم_

 گم و رفتم فرو آرامشش، پر و بزرگ آغوش یتو.کرد حلقه امشانه دور را دستش و گذاشت سرم یرو را اشچانه

 .شدم

 !زمیعز! زمیعز! بشم قربونت_

 !دارم کار باهات ها حاال حاال ،یبش قربونم خوادینم_

 !زمیعز...زمیعز کنم چپت لقمه هی دارم دوست یدونینم ،یگیم ینطوریا_

 .خدامه از من! نخواد که هیک_

 :گفت یعصب و کالفه و شد شتریب دستش فشار

 !یکنیم اموونهید یدار_

 !من یوونهید ،یشد وونهید وقته یلیخ تو_

 :زدم تشر و گفتم یآخ اردهیب که شد فشرده شیهاپنجه انیم امشانه و کمرم چنان

 !شد خرد کمرم ر؟یام یشد یوحش باز_

 .کن باز موهاتو_

 ؟یچ_

 .کن باز موهاتو_

 چرا؟_

 !زمیعز...چشم بگو_

 قبرستون؟ دم نمیبش شب تا یخوایم! یرعلیام_

 :گفت تشر با

 .کن باز جانا_

 :دمیخند

 .کن باز خودت_

 :گفت گوشم کنار
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 !زمیعز بگو بهم_

 :کردم زمزمه.داشتم دوست را رنیش و صیحر یرعلیام نیا چقدر

 !زمیعز_

 !دارم دوستت_

 !بود یقشنگ حس چه.دیبوس را امیشانیپ

 هیر به را میموها عطر و زد میموها به یمحکم و سفت یبوسه.انداخت میپا یرو و دیکش سرم از خشونت با را شالم

 :دیکش

 !زمیعز...سوختم کردنت بغل و دنیبوس حسرت تو چقدر یبدون اگه...یبدون اگه_

 .شد اهمیس یموها بافت کردن باز به شروع آرام، و کرد باز را میموها کش

 .شدم زنده و مردم بار صد زمیعز بگم بهت بار هی نکهیا یبرا...دادم جون چقدر نایا لمس یبرا یبدون اگه_

 فرود میموها یرو یگاه که ییهالب دستانش،از رقص حرکت از شدمیم مست نشستیم میموها یالالبه که دستش

 .سوانمیگ با شیهادست یبازعشق از شدم مست.زدیم شانیرو به یابوسه و آمدیم

 ینیریش یخلسه یتو رفت فرو میموها یتو که سرش.کرد حصار دورم را دستانش و چسباند خود به مرا شتیپ از

 !ییدایش هر از ترنیریش.رفتم

 :گفت یاگرفته یباصدا و دیکش یقیعم نفس

 جانا؟ هیچ شامپوت اسم_

 :گفتم و کردم یاخم کنم، نگاهش توانستمینم بودم نشسته پنجره روبه و بودم دهیچرخ پهلو به باًیتقر که من

 !خودمه یموها یبو_

 :دیخند آهسته.دمیلرز خودم به که زد گوشم نیپائ یابوسه

 ده؟یم یفرنگ توت یبو ییخدا موهات_

 !اوهوم_

 ....ـی دارم دوست یگینم یشیم لوس جانا_

 .خورد را حرفش

 بشم؟ لوس یک واسه نشم لوس تو واسه_
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 :کرد نگاهم بود معلوم ازمان یمحو یهیسا که پنجره یشهیش یتو از و گذاشت امشانه یرو را اشچانه پشت، از

 .برسه ییجا به عشق نیا کردینم خطور ذهنمم به چوقتیه_

 :دیبوس را امشانه

 یب هی من.یبود تو داشتیم نگه پا سر منو که یزیچ تنها! کنم نابود خودمو خواستمیم.جاهمه از بودم دهیبر_

! نکنه تتیاذ و نفهمه ریسم تا بودم دهیکش گند به تو بخاطر و خواهرم یزندگ.بودم دلباخته تو به که بدم یناموس

 دوستت.خواستمتیم هانشدن تموم با.خواستمتیم چون شدم، قاتل بخاطرت.کردم وونهید برادرمو.کشتم مادرمو

 !بودم نیترکثافت اگه ٰ  یحت داشتم

 :داد تکان چشمم یجلو را دستش ندانم؟ را ها نیا شدیم مگر.زد شین چشمانم به اشک و زد قلقل قلبم

 تموم با.شده قاتل تو بخاطر که ییکرده،دستا بغل رو تو که قاتله هی یدستا نایا.فنیکث دستام.گرفته خون دستامو_

 باشم بهشتت تو خوامیم بفروشم آخرتم به رو تو با یزندگ لذت خوامیم.کنم یزندگ تو با خوامیم وجدانم عذاب

 !سوزمیم حسرتت تو روز و شب که ساله سه! گرفته جونمو خواستنت تب! باشه جهنم تهش اگه یحت

 :دمینال

 !یرعلیام_

 زم؟یعز جانم_

 .افتاده اتفاق گذشته تو شده که یهرچ! کن ول تروخدا.زویچ همه میکن فراموش ایب_

 !عاشقتم چقدر یبدون خوامیم_

 ندونم؟ شهیم مگه_

 !جانا نکن ولم وقتچیه_

 !محاله! میدیکش جفتمون که یسخت همه نیا از بعد کنم ولت که خوردم خر مغز مگه_

 ته یرو را لبم ناغافل و سمتش برگشتم.کنم خارج دستانش حصار از را خودم توانستم و شد شل دستانش یحلقه

 .کرد قیتزر جانم به را یخوب حس م،یهالب ریز ششیر ته یزبر.گذاشتم ششیر

 چیه و گرفتم را میرو و دمیکش خجالت.کاشتم اشگونه یرو یاوارفته و شل یبوسه شد، بسته که چشمانش

 !بود کرده سکوت هم او.نگفتم

 با و بود نیپائ سرم.درآمد پرواز به سرعت به نیماش و زد استارت.فرستاد رونیب را اششده حبس نفس بعد یکم

 .کردمیم یباز انگشتانم
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 خواستمینم است، لرزان میصدا داشتم حتم.کردم شکر را خدا بابت نیا از من و شدینم بدل و رد انمانیم یحرف

 !شوم رسوا

 !داشت مرا حال هم او شاسد.کردینم سکوت شکستن یبرا یتالش چیه هم او که بود نیا جالب و

 :گفت که زدم یلبخند میشد خارج شده نینفر شهر آن همدان از که نیهم

 !یرنگ چشم دلبرِ دارم دوستت دارم دوستت بگم بهت نتونستم که ییروزا قدِ دارم، دوستت_

 !؟یرنگ چشم دلبر.بود آمده بند زبانم یخوش زور از و شد ترضیعر لبخندم

 برنزه یمردانه بزرگ دستان آن کردیم قیتزر جانم به ییگرما چه.گذاشت دستانش ریز دنده یرو و گرفت را دستم

 !بود کوچکم دستان برابر دو پهنش دستان.بود تضاد در دستانم یدیسف با که

 زم؟یعز_

 :گفت شده تابیب.کردم نگاهش

 !زمیعز دارم دوستت_

 ؟یگیم بار چند وونهید_

 کنم بغلت ترس بدون دیبا.میندار یاعاشقانه مشترک یخاطره چیه باهم ما جانا یدونیم.باهام میدار کار یکل_

 عاشقتم،بهت و خوامتیم چقدر بگم بهت! بزنم الک راتب ببافم، موهاتو رون،یب میبر م،یریبگ عکس باهم.کنم بوست

 بو و تنت  بخرم و نازت عمر آخر تا منم! یکن ،نازیکن یدلبر شهیهم مثل برام توئم! منن یایدن تیرنگ یچشما بگم

 !زمیعز بگم بهت و بمونم عاشقت هاوونهید مثل عمر آخر تا.کنم

 یخاله نبود،نه مهم یزیچ چیه گرید او، کنار حاال.دمیخند و دمیخند و دمیخند و داد یاتازه رمق جانم به شوق

 ...گرید چکسیه نه! ریسم نه امیعوض

 :کرد باز را کمربندش و دیکش را یدست.کرد خاموش را نیماش ،یراه نیب رستوران کی یجلو

 !میبخور یزیچ هی میبر_

 .شدم ادهیپ نیماش از باهم و برداشت را اشیگوش و پول فیک.کردم باز را کمربندم و دادم تکان یسر

 :گفت گوشم بغل و گذاشت پشتم را دستش و ستادیا کنارم

 !شهیم شروع االن از یزندگ_

 !میبساز باهم دیبا که ییهاخاطره_
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 !تو کنار_

 ...!تو کنار_

 :کرد زمزمه و کرد باز میبرا را در.شوم رستوران وارد تا ستادیا کنار.میزد لبخند جفتمان

 !بانو دیبفرمائ_

 !شود پهن نیا از شتریب لبخندم نگذارم کردم یسع و رفت قنج دلم

 !نبود هم خوب و نبود بد شدم، رستوران وارد

 !رستوران نیاول_

 :کردم نگاهش

 ...فِیکث و چرک رستورانِ_

 :دادم ادامه و دوختم اطراف به را نگاهم و چرخاندم سر

 !مشترکمون یغذا نیاول خانزاد، فِیکث و چرک رستورانِ_

 :زد زل چشمانم به تیجد با و انداخت باال ییابرو

 !عکسمون نیاول نمیا_

 و میبود ستادهیا رستوران وسط.بود امانمتوجه همه نگاه.کرد حلقه کمرم دور را دستانش و آورد باال را اشیگوش

 !بود یوانگید نیا! میریبگ یسلف میخواستیم

 نیدورب به نگاهم من اما دوخت، رخممین به را عشقش پر و خمار چشمان و کرد گاهمن نگاهشان، به توجه بدون

 :زد لب.بود اشیگوش

 !یدار جا کی دارند،تو همه خوبان آنچه_

 :زدم لبخند.شد گرفته مشترکمان عکس نیاول و کرد لمس را دکمه انگشتش و

 .کنندیم نگاهمون دارن همه_

 :گفت اشیذات یخونسرد با

 !درک به اوم،_

 :زدم لبخند
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 !گشنمه_

 .گشنمه یلیخ منم_

 حصار از خواستم زدهخجالت.نداشت هم را برداشتنش قصد و بود دوخته صورتم به ترتمام هرچه ولع را نگاهش

 :گفت و دیکش عقب یصندل میبرا.کرد تر قراریب را من دل و ترتنگ را حصار که شوم جدا دستانش

 !نیبش_

 !ینداشت کارا نیا به عادت قبالً! جنتلمن_

 !یبشناس منو مونده_

 .شناسمیم خودت از بهتر رو تو من_

 !شناسهینم خودم از بهتر منو تو جز چکسیه...یگیم راست_

 را بودم گذاشته زیم یرو که را دستم.کرد انتخاب را کنارم یصندل ندیبنش میروروبه نکهیا یجا به او و نشستم

 :گفت تحکم با و کرد یاخم و شد رهیخ چشمانم به.گرفت

 جون یدرمان یمیش یبرا دیبا! استخوان و پوست یشد! یبش تیتقو خوب دیبا! یدیم سفارش یمقو یغذا هی_

 ! یباش داشته

 کی گارسون از و گذاشت زیم یرو و دیکش رونیب را میهاقرص و کرد باز را درش اجازه بدون و گرفت را فمیک بعد

 .خواست یمعدن آب یبطر

 :دمیبرچ لب غصه با

 !ادهیز یلیخ قرصا_

 :دیغر

 هم قهیدق هی! یبگذرون و یدرمان یمیش مراحل زودتر هرچه تا کینیکل میریم هم فردا! یخوریم اشوهمه! درک به_

 !میکن معطل خوامینم

 ؟یچ نشدم خوب اگه_

 تیعصبان از شیصدا.کردم بدنم حائل را دستانم و بردم عقب را سرم خوردهکهی که گرفت زیخ طرفم خشم با چنان

 :دیلرزیم

 اشه؟ب گه،ید ببند دهنتو_
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 :گفت یبلند یباصدا که میبگو یزیچ خواستم و دمیترس

 باشه؟_

 :گفتم حرص یکم و ترس با

 !کنندیم نگاهمون دارن همه! تروخدا یرعلیام_

 :دیغر

 باشه؟_

 !دیببخش...باشه...باشه_

 :فرستاد رونیب یسخت به را نفسش

 اشه؟ب ،یبش خوب دیبا تو_

 !باشه_

 !بده سفارش غذا_

 ...ها اتوبوس به...ابانیب به...دوخت کنار یپنجره به را نگاهش و کرد یقیعم اخم.برگشتم هیاول حالت به و کردم یپوف

 !نبودم او از بدتر هم من خوردیم مرا یغصه دانستمیم.نداد نشان یالعمل عکس.گرفتم را دستش

 :گفتم و کردم وارد دستش به یکوچک فشار

 قسم باش فقط تو.شمیم زنده دوباره و میریگیم جون.شمیم خوب من یباش شمیپ تو یوقت تا شمیم خوب_

 !بجنگم یزندگ واسه که خورمیم

 :داد تکان راست و چپ به را سرش غمش از مملو چشمان آن با

 !یبش خوب دیبا تو_

 !یرعلیام شمیم خوب_

 !یبش خوب بابد_

 ...باش کنارم تو_

 !کنارتم جون یپا تا! هستم_

 .گذاشتم اششانه یرو را سرم و زدم نگرانش چشمان به یبخش نانیاطم لبخند
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 :گفت یاخسته لحن با

 .کنمیم پا یآهن یکفشا و جنگمیم موندنت یبرا یدن،ولیجنگ یبرا نمونده یجون گهید_

 من و ییدوا خودت تو...بهتره درمون و دوا تا صد از خودش یکن بغلم و یباش که نیهم...ریام خوادینم کفش_

 !خوامینم درمون

 دَوا؟_

 !من یزخما تموم یدوا!  دَوا_

 :بود خسته هم اشخنده

 !یمن ژلوفن توئم_

 .کرد صدا را گارسون و داد تکان هوا یتو را گرشید دست و کرد حلقه امشانه دور را دستش

 ؟یخوریم یچ_

 !دونمینم_

 !یبش تیتقو تا یبخور دیبا! خوبه آره خوبه؟ چهیماه با پلو یباقال_

 .داد سفارش ساالد دوتا و دوغ تا دو چه،یماه با پلو یباقال پُرس دو.انداختم باال یاشانه

 .شد کور دستانش یگره بستم، را چشمانم

 :گفتم یآلودخواب لحن با

 .دیشد ادیم خوابم م،خسته یلیخ_

 بودم؟ که نبودم خواب ایخدا آمد،یم او به مهربانش لحن چقدر

 !زمیعز...بخواب نیماش تو میافتاد راه و میخورد غذا_

 :گفتم بستهمهین یچشمان با و کردم جدا اششانه یرو از را سرم...زدم لبخند دوباره بود، همراه مکث با زمشیعز

 م؟یبر کجا قراره_

 !که بود خوب جات_

 .کنندیم نگاه دارن همه...بود زشته_
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 :کرد یتند اخم

 تو نداره یفرق کنمیم بغلت بخواد دلم که هرجا شهینم میحال ایباز مسخره نیا بگم االن از من جانا! درک به خب_

 !میکن جدا و راهمون یکن یدارآبرو و هَمبه یبباف پرت و چرت یبخوا! بدون االن از...ابونیخ تو ای میباش خونه

 :گفتم یحرص و زدم شیبازو به یمشت

 !ییپرو یلیخ_

 :گفت کشدار و دیبوس را مُشتم و گرفت را دستم مچ

 !باباشون گــور_

 .یچ یعنی باباشون گور یفهمیم اونوقت کردند پرتمون اومدن که االن_

 !غلطا چه_

 :رفتم یاغره چشم و کردم خم یسر

 ...آقا رانهیا نجایا_

 .میباش که هرجا بغلم تو یایم! که شهینم میحال اروپا و رانیا من_

 !یرعلیام ییاشتها خوش_

 نباشم؟ یخوایم_

 .ندارم دوست ارویلیخ نگاه من_

 یاصل مشکالت تازه! کارش یپِ رفت و شد تموم زیچ همه نکن فکر! منو نیبب !میکن یزندگ گرانید یبرا ستین قرار_

 !کنم زهر و کاممون گفتنش با خوامینم من و شده شروع

 :زدم یپوزخند و کردم بغض

 !رسمینم یاجهینت چیه به و کنمیم فکر بهش بار شصت یروز فهمم؟ینم ای دونمینم من یکنیم فکر_

 .کرد قبولش دیبا...جانا خوادینم جهینت_

 دیبا تو م؟یباش داشته یعروس جشن ستین قرار نکهیا م؟یستین گهید یزوجا از کدوم چیه مثل ما نکهیا ؟یچ قبول_

  خواد؟یم یچ شتیپ داداشتزن گنینم نند،یبب منو اگه چون...یکن فرار دوستات از

 !میکنیم فرار زیچ همه از_

 ها؟تیواقع از_
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 :شد یحرص

 !حالمون به یبزن گند تنه هی یدار قصد تو نکهیا از نه_

 نکنم؟ فکر بهشون یدینم حق.خورنیم خونمو و جونم به افتادن زالو مثل که نییزایچ نایا_

  بدم؟ نشونت دوستام به برم که رتمیغیب انقدر یکنیم فکر نکردم؟ فکر بهشون یکنیم فکر انصافیب دِ_

 م؟یبش میقا ابد تا یگیم پس_

 !کنمیم عوض روخونه کنم،یم حساب هیتصف یگالر رمیم.اشونهمه با کنمیم رابطه قطع_

 :کردم نگاهش غصه با

 ؟یداشت دوسش یلیخ که یگالر همون_

 :کرد نگاهم

 قرار گهید درضمن! هواس باد اشبقشه.ییتو اونم که خوامیم دارو دوست یلعنت یزندگ نیا تو و زیچ هی فقط من_

 .ارمیب در رینم و بخور پول هی و بکشم ینقاش نمیبش ستین

 :داد ادامه و زد میرو به یچشمک سپس

 .ارمیب در نون لقمه هی کار دنبال برم دیبا شدم، وار الیع باالخره_

 :دمیخند

 ؟یچ خونه_

 .آخه شدیم عوض آخر و اول از دیبا خونه_

 چطور؟_

 :دوخت چشم میهالب به و کرد صورتم کینزد را سرش

 یکش سیگ و سیگ هرگونه از یریجلوگ یبرا.کنهیم یحسود میروئبهرو هیهمسا به یبدجور هست یکی آخه_

 !زمیعز مجبورم

 :دمیغر و شدم خشم غرق لدا،ی یادآوری با

 !!ریام_

 :دیخند گلو تو
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 .ژووون_

 ...نکهیا به برسه چه کنمینم حساب آدمم اصالً اونو من! یشعوریب یلیخ_

 !نخور حرص زمیعز دونمیم_

 :گفتم یعصب

 .خورمینم حرص من_

 :گفت و دیخند کرد، نگاه امشده سرخ صورت به

 .گریج باشه_

 !یرعلیام_

 جونم؟_

 !خونه دنبال یریم تهران میدیرس تا اصالً! یشد پرو یلیخ_

 ؟یکرد یحسود جانم_

 .هواس باد اشهیبق خودت قول به منه، مال اونم که قلبته مهم ؟یحسود چه خوشه دلت بابا برو ؟یحسود_

 :انداخت باال ییابرو

 !یافتیم راه یدار اومد خوشم نه_

 :دمیغر

 .کشمتیم ،یکرد نگاهش ٰ  یحت ای یشد دهن به دهن باهاش نمیبب اگه خدا به_

 اشمردانه و جذاب تینهایب یهاخنده یصدقه قربان دل در من و خورد نیچ چشمانش گوشه و دیخند باصدا

 زمزمه و شد رخممین یرهیخ.کردم نگاه روبهرو به و چرخاندم را صورتم و کردم نازک یچشم پشت عوضش در.شدم

 :کرد

 !ینگفت_

 و؟یچ_

 !یدیخر چند چشماتو نکهیا_

 :گرفت امخنده
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 !مسخره_

 و شد جمع درد زور از چشمانم.داد یمحکم فشار را مچم سپس.زد شیرو یابوسه و گرفت را امشده یچیپ باند مچ

 :گفتم یآخ

 ؟یروان یکنیم کاریچ_

 :گفت تحکم با و کرد ول را مچم

 باشه؟! یکنیم یغلطا نیا از باشه آخرت یدفعه_

 :دیلرز میصدا

 !باشه_

 !کشمتیم خودم یبمون زنده نکهیا از قبل یبکن کارا نیا از گهید یدفعه_

 :گفتم متعرض

 !ریام_

 !یرعلیام_

 کردم؟ کارونیا یخوش سر از من مگه! یرعلیام_

 باشه؟ جانا؟ باشه...یندار حق وفتهیب یاتفاق هر_

 :دمیکش یپوف

 !باشه_

 !خوب دختر نیآفر_

 !گرید بودم جنبهیب.بود پابه یاولوله تحکمش نیا از دلم ته که هرچند.ندادم را جوابش و کردم یاخم

 و گذاشتیم من دهان غذا قاشق دو و خوردیم خودش قاشق کی یرعلیام.دیچ زیم یرو و آورد را ها غذا گارسون

! نبود الشیخ نیع یرعلیام اما کردندیم نگاهمان داشتند همه دم،یکشیم خجالت.کنم تمام را همه داشت اصرار

 .نکنم ییاعتنا که خواستیم و کردینم ییاعتنا

 :گفتم و دمیکش خوردن از دست...بودم دنیترک درحال گرید

 .ترکمیم دارم...بخدا تونمینم گهید_

 :گفت ها مادر مثل
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 .کن باز دهنتو شهیآخر قاشق نیا_

 :زدم لبخند و کرد گرمم عشقش پر نگاه.گذاشت دهانم یتو را قاشق و کردم باز دهان

 .دارم دوستت یلیخ_

 !جان یا_

 ؟یدار دوسم یچ تو! کوفت_

 :بود اشیدرون یهاحس تمام یایگو نگاهش

 !جنون دارم، جنون.جانا گذشته داشتن دوست از من کار_

 :شد خم صورتم یتو که دمیخند ناز با

 رم؟یبم من یگینم یخندیم ینطوریا_

 !کنندیم نگاهمون دارن همه! ریام ئه_

 :شد راست و دیکش شیموها انیم یکالفه،دست

 .میرسینم شبم نصفِ تا بره شیپ ینطوریا! گهید بریم یشد ریس اگه_

 :دادم تکان یسر

 !میبر آره_

 و شدم جمع خودم یخورد،تو صورتم به یسرد باد میآمد که رونیب.کرد حساب را زیم پول او و برداشتم را فمیک

 را دستم که اوردیب در را اشپالتو خواست عیسر یلیخ لرزم،یم دید تا یرعلیام.کردم جمع قفل خودم دور را دستانم

 :شدم حرکتش مانع و گذاشتم اشبازو یرو

 !بعد یبرا بذارش عاشق، یآقا نیماش به میدیرس گهید_

 گرفته امخنده.دیبوس یبار ستیرا،ب امشده یچیپ باند دست مچ نیماش به دنیرس تا و شد حلقه امشانه دور دستش

 دوست مرد نیا داشتن دوست همه نیا شدت از قلبم من و ماندیم تخس یهابچه پسر هیشب درست.حرکاتش از بود

 .بود ذوق از زیلبر یداشتن

 .کرد مشیتنظ من سمت و کرد روشن را یبخار.انداخت را،راه نیماش و مینشست نیماش یتو

 :بستم را چشمانم و دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم

 ؟یرعلیام_
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 جانم؟_

 م؟یریم کجا االن_

 ...من یخونه میریم فعالً_

 .باشه شده گورستون هیشب کنم فکر! ینرفت اونجا ساله دو_

 !کنه زیتم رو خونه ببره و یکی گفتم عماد به_

 عماد؟_

 !آره_

 ؟یدار دوسش یلیخ_

 :کرد ینیسنگ نگاهش

 !دارم دوست رو تو فقط من...که گفتم_

 !قیرف عنوان به_

 !دوستمه نیتریمیصم_

 ؟یبر و یکن ول و دوستت نیتریمیصم یخوایم انوقت_

 !سهله که دوست گذشتم، اما بهش کنمینم افتخار گذشتم برادرمم از تو بخاطر من.نزن حرف احمقا مثل_

 یایدن به رفتم و گفتم یهوم شیهاحرف به حواسیب و شد چشمانم مهمان خواب و شد نیسنگ چشمانم

 ...!یخبریب

 

 ماه سه نبودم ماه شیش دمید کردم چهارتا تا دو دو نشستم.دیتائ چاپ یبرا و شده چاپ درخواست رمانمون یبرا

 .دیداد زهیانگ و دیموند بازم یول رفتم دوباره و گذاشتم پارت بارکی یماه.دیبود شما اما رفتم کردم ول

 .دیکرد امزدهذوق دوباره نوشتن یبرا تونقشنگه ینظرا با و دیموند بازم کردم، یقول بد

 که هرچند. دیبخر یچاپ دیبر رمانو یادامه بگم کنم ول رمانو که هینامرد تهِ گهید یبدقول همه نیا وجود با گفتم

 .دیکنارم بازم یطیشرا هر تو دونمیم

. شیدا دارم دوستتون یلیخ.دیدرک با و صبور انقدر که اتونتکتک به کنمیم میتقد و مونهیم یمجاز رمان یول

 زارعی.
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 .بودم خوشحال و نداشتم وحشت نبود، کابوس.دمید خواب و دمیخواب

 ! ریسم نیسنگ یهیسا بدون...استرس بدون...گناه بدون! بود عمرم خواب نیترنیریش هم دیشا

 .شدم عطرش یبو مدهوش من و بود انداخته تنم یرو را اشپالتو.کردم باز چشم رخورت با

 اشچهره و داد فشارش یکم و گذاشت گردنش پشت را دستش.دیرسیم نظر به خسته او و بود شده کیتار هوا

 .شد درهم

 و داشت لبخند...بود معجزه نیبهتر تنش یگرما و بود کرده بغلم.دمید را او خواب و دمیخواب دوباره.امدیم خوابم

 .بود ایدن اتفاق نیتربایز لبخندش

 ...ترخسته لبخندش و بود خسته اشافهیق.کردم باز چشم ام،گونه یرو گرمش دستان نوازش با

 خانم؟ یدیخواب خوب_

 آن، از بدتر.خشک خشکِ میگلو و بود شده کرخت بدنم.دادم امشده خشک بدن به یقوس و کش و دمیکش یاازهیخم

 !امدیم خوابم هم هنوز

 ؟یش ادهیپ یخواینم! میدیرس_

 :زد یاخسته یخنده که دادم تکان یسر آلودخواب

 !بخواب بعدش بخور دم،یخر شام راه تو_

 :گفت عیسر که رهیدستگ طرف رفت دستم.دادم تکان سر دوباره

 !یخوریم سرما بخوره بدنت به سرد باد یکرد عرق.کن باز درو بعد بپوش و پالتوم_

 .باشه هوم_

 :گفتم یاگرفته یباصدا و انداختم میهاسرشانه یرو را اشگنده یپالتو.دمیکش ازهیخم و دمیمال را سوزناکم چشمانم

 !ریام یغول چقدر_

 کردم لرز خورد، امکله به سرد باد.شدم ادهیپ نیماش از و زدم لبخند.کرد نگاهم یجذاب حالت با و انداخت باال ییابرو

 .شدم جمع خودم یتو و

 .کرد خاموش را نیماش و زد را ریبرداشت،دزدگ عقب یصندل از را چمدانم و ها غذا ظرف

 ؟یچ خودت چمدون پس_
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 .حاال ارمشیم_

 کرد اخم یرعلیام.شد اشرهیخ زدن پلک بدون و ماند باز دهانش یرعلیام دنید با نگهبان.میشد ساختمان وارد باهم

 :دیپرس تعجب با نگهبان و

 د؟یخودتون یریمش یآقا_

 باشه؟ یک یخواستیم_

 !باشه وفتادهین یبد اتفاق نکرده یخدا گفتم نیهم یبرا دمتونیند دوساله...آخه نباشه جسارت_

 !نباش نگران! وفتادهین_

 دو! نبود سال دو.کردم سکوت من و کرد فوت یعصب را نفسش او و میشد آسانسور سوار.کرد اشاره آسانسور به سر با

 !خواهرش شوهر قتل جرم به زندان یتو سال

 :کرد باز بود یپادر ریز که یدیکل با را در

 !بانو دیبفرمائ_

 !دیلرزیم قلبم من و زدیم برق چشمانش

 او با بود قرار اما! روز دو هرچند.شود امانخانه بود قرار که یاخانه به گذاشتم پا دمیکش یقیعم نفس و زدم یلبخند

 !یریسم چیه...یوارید چیه...یتور میس چیه...یمرز چیه بدون...باشم

 .ستادیا سرم پشت او و رفت باال قلبم تپش.بست محکم را در و گذاشت نیزم یرو را ها غذا ظرف و چمدان

 یرو را اشچانه و کرد حلقه شکمم دور را دستانش.گرد گرمم تنش، یگرما و شد کمینزد کامال و گرفت ینفس

 :زد پچ آهسته و گذاشت امگونه یرو را لبش.دیچسب صورتم به صورتش و گذاشت امشانه

 ...رسدینم هرگز...که یابوسه چون یدور...من به میهالب چون یکینزد_

 :کرد بوس را امگونه او و دمیلرز

 !جانانم جان یاومد خوش_

 :کردم زمزمه

 ر؟یام_

 :دمیلرز و شد پخش گوشم کنار داغش نفس

 جان؟_
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 م؟یباش خوشبخت باهم که شهیم یعنی_

 ! شد تموم گهید_

 شه؟یم_

 .من یپا شیباق شو، خوب فقط تو! شهیم_

 ؟یچ یباق_

 ...دناتیخند! مونیخوشبخت یباق_

 !شمیم خوب من کنارم یباش تو_

 !یشیم خوب_

 !بخواد خدا اگه_

 !خواست خدا_

 ...ریام ترسمیم_

 ؟یچ از_

 !ریسم آه از...خدا از_

 :زد گوشم یالله به یسخت و سفت یبوسه و شد شتریب دستانش فشار

 عذاب اگه ٰ  یحت بسوزم جهنمت تو و باشم خوامیم! کنم فکر یزیچ به گهید خوامینم.شدم غرق گناه تو من_

 .کنه خفم وجدان

 !دارم دوستت_

 !عاشقتم_

 :زین شیصدا و داشت درد اشبوسه.کرد امیشانیپ مُهر یابوسه و چرخاندم

 باشه؟ ارین گهید و ریسم اسم_

 :کردم بغض و شدم رهیخ لرزانش یهامردمک به

 !باشه_

 :کرد بغلم و بست را چشمانش
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 .ارین زبونت به و یمرد چیه اسمِ من جز به گهید_

 !زنهیم تو یبرا دلم یوقت_

 !بزنه من جز یکس واسه کنهیم غلط که دلت_

 ر؟یام_

 جانم؟_

 !باش داشته دوستم و بمون یطورنیهم شهیهم_

 .جانام جان شدم دچارت من! شهینم نخوام خودمم گهید اگه_

 دچار؟_

 ...جانا توئم ماریب_

 ؟یباش داشته وجدان عذاب اگه ٰ  یحت_

 تو نکهیا از.خستم دنامیترس از.جانا خستم من.باشه شده حلقه گردنم دور دار طناب مثل وجدان عذاب اگه ٰ  یحت_

 !نترسم گهید و باشم خوامیم.خستم رفتم و کردم ول رو

 گناه مانیرو و سر از اگر ٰ  یم،حتیبود نامسلمانش یبنده اگر ٰ  یحت.کند کمکمان که خواستم خدا از و شد گرم دلم

 میکن حس را یخوش طعم که بخواهد بارنیا که خواستم خدا از! میزدیم پا و دست گناه باتالق یتو و ختیریم

 !بود مانیپاها ریز ریسم یشکسته دل وسط نیا اگر یٰ  حت

 نگاهم نگران و گذاشت دهانم به غذا قاشق_قاشق او و خوردم را میهاقرص.میرفت آشپزخانه طرف به و گرفت را دستم

 .شود بد حالم مبادا که کند درد اممعده مبادا که کرد

 !شود حرام شبمان خواستمینم آوردمینم خودم یرو به اما داشتم درد معده

 و بودم دهینکش رونیب تنم از را پالتوام موقع آن از.بگذارم کمد یتو و اورمیدرب چمدان از را میهالباس کرد کمکم

 .اورمیب در که نخواست هم او که بود نیا بیعج

 کوچک پیز که زدم لبخند دقتش به! کردیم تا را میها لباس دقت با.شدم اشرهیخ و نشستم اشنفرهکی تخت یرو

 .بود شده رید گرید که بکشم غیج خواستم و شد خشک لبخندم یآن.کردم باز را چمدان

 .شد خواب لباس یرهیخ و داشت نگه باال و دیکش رونیب را رنگ یآب ریحر خواب لباس

 تیموقع نیا یتو هم آن یلباس نیهمچ برداشتن از قصدم.فرستادم لعنت را خودم و کردم مشت را دستم شدم، سرخ

 بود؟ چه واقعاً
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 شیتو مرا داشت حتماً کنم فکر! بود داشته نگه دستش دو با را لباس یبندها یلعنت.لباس یرو شد خشک نگاهش

 !کردیم تصور

 :زدم تشر رمقیب

 !یرعلیام_

 :کرد زمزمه و گرفت گاز را لبش یباال یگوشه و شد نیپائ و باال شیگلو بکیس

 !یآب_

 :نشست امیشانیپ یرو شرم عرق

 !یمرس کنمیم جمع لباسامو یباق خودم_

 ؟یبپوش یخوایم نویا_

 !رینخ_

 !نازکه یلیخ یخوریم سرما.ها ینپوش_

 :گفتم حرص با

 !چمدون تو بذارش_

 ؟!کندیم نیهمچ چرا نیا خدا ای.دیکش بو قیعم و برد صورتش کشینزد را خواب لباس و کرد جمع را لبش

 !یرعلیام_

 ش؟یدیخر تازه_

 !چمدون یتو بذارش گمیم_

 ش؟یدیپوش حاال تا_

 :دمیگز لب

 !نه_

 !نگو دروغ_

 شیرو و سر از خشم.شد بلند جا از.نیزم کرد پرتش و کرد مشت را خواب لباس که کردم نگاهش باتعجب

 :گفت داد با و زد چمدان به یلگد.دیباریم
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 بده؟ رو تو یبو دیبا چرا انوقت_

 :گفتم شده گرد یچشمان و رتیح با

 ؟یگیم یچ_

 !دهیم رو تو یلعنت یبو گمیم گم؟یم یچ_

 بده؟ و یک یبو یدار انتطار! بده خب_

 :شد تربلند شیصدا

 !شوخفه_

 قرمز صورتش و بود زده رونیب گردنش و یشانیپ یهارگ تمام کرد، نگاهم.شدندینم گشادتر نیا از چشمانم گرید

 :کرد زمزمه بانفرت.بود شده

 نجا؟یا شیاریم و یدیپوش اون یبرا که یلباس_

 :گفتم زدهوحشت و ختیر دلم

 ...قرآن به نه_

 ...نخور قسم قرآنو...نخور قسم قرآنو_

 ؟یرعلیام_

 !نخور قسم قرآنو_

 نجا؟یا ارمیب و دمیپوش اون واسه که و یلباس که پَستم انقدر من یعنی.گمیم راست مادرم خاک ارواح به یرعلیام_

 !دهیم رو تو یبو_

 !کن نگام یرعلیام.گرفته عطرمو بو نیهم یبرا شده لباسام هیبق یقاط_

 و گرفتم دستانم یتو را اشزدهخی دستان.زدم زانو شیجلو و رفتم طرفش به.نشست و آمد فرود نیزم یرو.نکرد نگاه

 :گفتم

 !نکن کارونیا شده خوب زیچ همه که حاال! تروخدا! نکن باهامون کارو نیا_

 :داد تکان راست و چپ به را سرش عذاب با

 ...تونمینم...تونمینم_
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 !یرعلیام_

 :داد فشار و گذاشت اشقهیشق یرو را اشاشاره انگشت

 !ترکهیم داره نجایا_

 :دمیرنج

 خوب حالم! بعدش یاتفاقا واسه ندارم توانشو گهید من! منو نیبب! یستیبا نایا یهمه یپا دیبا یشد عاشقم یوقت_

 ! شهینم مونیزندگ تو یبندا شک و یبکن و کارنیا یبخوا توئم اگه! خستم !ستین

 :کرد زمزمه و کرد نگاهم.دیرسیم نظر به معصومانه بیعج سرخش چشمان

 ؟ینداشت دوسش چوقتیه_

 :نشستم نیزم یرو و دمیکش آه

 !لحظه هی ٰ  یحت! چوقتیه_

 .شود آرام تا دیکش قیعم نفس چند و کرد سکوت

 ؟یرعلیام_

 !دیببخش_

 !شهیم خراب مونیزندگ فقط نکن فکر زایچ نیا به_

 !یستین من یجا_

 !یستین اونم یجا_

 اون؟ یجا_

 بودن؟ باهم بار چند! برهینم خوابش الیخ و فکر از شبا که یستین اون یجا! شده وونهید االن که یاون یجا_

 وسط؟ نیا بوده یچ من گناه خندن؟یم شمیر به دارن کجان؟ االن کردن؟یم کاریچ بودم خواب من که ییوقتا

 :خورد تکان شیگلو بیس

 .کنهیم مخفه داره نیهم_

 سرجاش؟ گردهیم بر یچ شه؟یم درست یچ وجدان عذاب و بهش کردن فکر با م؟ینکن فکر بهش نبود قرار مگه_

 را دلت و سست را تیپاها که ییهاآن از.زندیم خونیشب جانت به که ییهانگاه آن از.حرف از پُر و قیعم کرد، نگاهم

 ! کندیم لرزان
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 :گفت و کرد باز هم از را دستانش

 بغلم ایب_

 کمرش دور را شد،دستانم حلقه امشانه دور دستانش گذاشتم، قلبش یرو را سرمنرمش و گرم آغوش یتو دمیخز

 .کردم حصار

 حراممان را شب نیا ینیریش تا زدم خندلب من اما دیبریم امان دردش ام،معده.بستم چشم و دمیکش یقیعم نفس

 .نکنم

 :کردم زمزمه

 ؟یکرد کاریچ و سال دو نیا_

 .ستین یگفتن زایچ یبعض هاوقت یبعض_

 .بدونم خوامیم_

 .کنهینم عوض و یزیچ دونستنش_

  کنه؟ینم کم دردارو گفتنش_

 !کنهیم تازه زخمارو_

 !بدونم بذار_

 را امگونه و شد خمار چشمانم گربه بچه کی مثل درآورد، حرکت به میموها یتو را انگشتانش و دیکش یقیعم نفس

 .کردم جمع را میپاها و گذاشتم اشبازو یرو را دستم و درآوردم حرکت به اشنهیس یقفسه به شتریب

 :زدم شیصدا و کردم تر زبان با را بمل د،یکش طول که سکوتش

 ؟یرعلیام_

 :بود یخواستن شیصدا چقدر

 جون؟_

 !ینگفت_

 یزندگ آدم،قاتل هی قاتل بودم شده چون خودم به دمیچیپیم مار هی مثل! عذاب و بود درد اشهمه که ؟یبدون ویچ_

 جانا.شونهمه از ترتلخ و بدتر تو نداشتن درد! مینابود به بستیم کمر داشت برادرم شدن وونهید یغصه دردِ.خواهرم

 جا چیه به دستم ه؟یحال چه پوشه؟یم یچ خوره؟یم یچ کجاست؟ اومده؟ سرش ییبال چه کنه؟یم کاریچ االن
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 راه دعوا...بودم زندان تو کردم باز که چشم و قاتل بودم شده شبه هی...رمیبگ ازت یخبر تونستمینم نبود بند

 هگُ مثل روزم و حال خوردم که چاقو.کنم یخال یکی سر مویدل و دق خواستمیم کردمیم یکارکتک نداختم،یم

 سال دو که یمن از داشت یبهتر یزندگ سگ! زیچ همه...تو...وجدان عذاب...ریسم و محمد الیخ و فکر شبا! بود شده

 !سوختم حسرتت تو

 

 !بود شده یقاط عطرش با و دادیم لباس یکننده نرم یبو رهنشیپ.دمیبوس را قلبش یرو و شد درهم امافهیق

 ! بود رفته باال قلبش ضربان...کرد نوازش را میموها

 :بود گرفته شیصدا

 ید.ترکیم داشت دلم تو، حال یغصه از من؟ بعد شدیچ ؟یکرد کاریچ تو_

 و در نیا و خودم که چقدر هر.دمیپرس لیوک از حالتو دور دورا و کردم کار کردم، یزندگ گرفتم خونه سالشو کی_

 .مالقاتت امیب که نشد زدم در اون

 :امقهیشق یرو نشست سیخ شیهالب

 ! یایب که بودم منتظرت...روز هر...ساعت هر...قهیدق هر_

 زور به! شدیم زاحممم فرستاد،یم گل برام.شد بلند ریسم یکله و سر دفعه هی که کردمیم دق تیدور از داشتم_

 داده دست از و عقلش پاک...یمهتاب روز هیبود، یآفتاب روز هی...نبود خوب حالش! یلعنت یخونه اون به بردتم

! داد فحش! کرد ریتحق! زد کتک! شد وونهید! بعدش یول! نشده یچیه انگار که کردیم رفتار یجور لیاوا...بود

 !کرد روونیو

 .درآمد شکما خوردم،یم که ییهاکتک و ها روز آن یادآوری از

 :گفت و دیبوس را میهااشک تک_تک.رفت امصدقه کرد،قربان کرد،نازم نوازشم.دیکوب تندتر قلبش

 !نجامیا من! جانانم جان شد تموم گهید_

 چشمانم به خواب، و شد رخورت بدنم که کرد قیتزر تنم به را تنش یگرما و دیبوس را میموها و کرد نوازشم قدرآن

 .زد خونیشب

  عاشقانه، چه

 ...هاماندل همند دچار
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 اممعده به را دستم.شد مچاله درد از امافهیق و شد جمع چشمانم.شدم داریب بود دهیتاب پنجره از که ینور با صبح،

 .دمیکش قیعم نفس چند و دادم قورت تند_تند را دهانم آب.شدم زیخمین میجا یتو و گرفت

 .نبود یرعلیام از یخبراما بود، ملحفه و بالشت شیرو.کاناپه سمت رفت نگاهم

 :زدم شیصدا و رفتم ییرایپذ یسو به عجله با.آمدم نیپائ تخت از و زدم کنار را پتو

 ؟یرعلیام ؟یرعلیام_

 را یرعلیام ادداشتی که بخورم را میهاقرص تا آشپزخانه رفتم و شد شتریب میهااخم.کرد یکج دهن خانه سکوت

 :بود نوشته.دمید میهاقرص کیپالست بغل درست

 جانکم سالم...من آغوش یگرم در را عشق ،جانا کن جستجو .من گوش در خوان آهسته را شیخو عشق راز_

 امیم حاضرشو دوزاده ساعت و کن استراحت.کنم حساب هیتسو تا یگالر رفتم من.بخور صبحونه همراه هاتوقرص

 !بزن زنگ حتماً یشد یداریب! نشه فراموش هاقرص.کینیکل میبر دنبالت

 قیعم لبخندم که دادینم اجازه معده درد بست، نقش لبم یرو یرمقیب لبخند! دادیم را او یبو...دمیکش بو را کاغذ

 ! امنشسته صورت که افتاد ادمی بعد.گذاشتم دهان به ریپن و سنگک لقمه چند زور به و خوردم را میهاقرص.شود

 :انداختم باال یاشانه

 ! درک به_

 :دمیغر یعصب و گذاشتم اممعده یرو را دستم

 ! داشتم کم رو تو فقط_

 !خدا ای! شد شتریب دردش

 نخورده بوق چند.گرفتم را یرعلیام یشماره و برداشتم را امیگوش.نشستم کاناپه یرو و رفتم رونیب آشپزخانه از

 :گفت یکشدار یباصدا و برداشت

 !جون_

 :گفتم و زدم گوش پشت را میموها.کردم دراز را میپاها و دادم هیتک کاناپه به

 ؟یخوب سالم_

 :رفتیم راه داشت انگار

 نداشت؟ زمیعز_
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 ؟یچ_

 ت؟یخوب سالم_

 .شد جمع درد از امافهیق که دمیخند

 !هاتخنده قربون ژون_

 ! بزنم حرف یطورنیا باهات کشمیم خجالت_

 ! آخه بخورم خجالتتو_

 !یرعلیام_

 جونم؟_

 ؟یایم یک_

 !دوازده نوشتم_

 .رهیم سر امحوصله موقع اون تا_

 :شد شتریب شیهاقدم سرعت انگار و آمد در یصدا

 ! آخه بشم تحوصله یفدا_

 ؟یرعلیام_

 :کردیم شوق از زیر سر را قلبم و دیباریم عشق شیصدا از

 !یرعلیام بگو فقط تو دلم؟ جانِ جانم؟_

 .بود نشسته امیشانیپ یرو و یسرد عرق و شدیم شتریب و شتریب داشت لحظه هر اممعده درد شدت.دمیخند آهسته

 :گفت سرخوشانه.دادم فشار و گرفتم کاناپه یلبه به را دستم

 .خونه لیوسا دیخر میبر دیبا بعدش.نمیبب خونه میریم کینیکل بعد_

 :زد پِچ وارزمزمه و شد آرام شیصدا بعد

 !خوابتخت سراغ میبر دیبا هم همه از اول_

 :کردم مهار را نفسم و شد شتریب دردم.زدم لبخند شد یجور کی دلم

 !پرو_
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 برات ناشویبهتر خودم! یکن تن و یآورد اونا از که ییلباسا ادینم خوشم چیه! یکن دیخر میبر دیبا بعدشم! جون_

 .بابا رونیب کن پرت اشونوهمه االن نیهم اصالً.خرمیم

 . بره کنمیم پرتشون من بخر تو_

 :خواند تمیر با

 .یبخوا که یهــرچ....برات خرمیمـ_

 .گرفتم دندان به را لبم و شد جمع چشمانم یتو اشک معده درد از

 !ایب زود_

 :بود برده لذت حرفم دنیشن از انگار.دیکش یقیعم نفس و کرد یمکث

 !زمیعز امیم زود چشم،_

 :کردیم نابودم داشت درد گرید

 ر؟یام یندار یکار_

 :گفت یبم یصدا با

 .امیب تا کن استراحت کمهی برو! آخه گفتنت ریام قربون_

 ! بود زده خی دستانم و دیلرزیم میپاها.شدم بلند میجا از یبدبخت با و کردم قطع را یگوش

 از.آوردم باال را بودم نخورده و خورد هرچه و یدستشوئ طرف دمیدوئ.رفت باال میگلو تا و کرد ترشح اممعده دهیاس

 !کنم چه بودم مانده من و شدیم شتریب داشت دردش.شستم صورتم و گرفت امهیگر! آمدینم در نفسم درد

 درد معده نیا.کردم بغل را خودم و کردم جمع شکمم یتو را میپاها.دمیکش دراز یراحت کاناپه یرو و رونیب رفتم

 ! یلعنت درد معده نیا! یلعنت

 یوقت گرفت؟ را جانم درد معده نیا که یوقت مُردم؟ که یوقت رد؟یبگ سامان و سر زیچ همه خواستیم یک پس

  زد؟ خونیشب جانم به سرطان

 !شده طاق طاقتم که ایب هم بارنیا...یآمد راه دلم با جوره همه که تو...ایخدا آخ

 !بود نساء.خورد زنگ امیگوش

 :دادم جواب و زدم یلبخند

 جانم؟_
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 !بودم نگرانتون! هاینزن زنگ هی ؟یخوب زمیعز سالم_

 ؟یخوب تو.نشد وقت واقعاً دیببخش_

 گذره؟یم خوش! خوبم_

 :گفتم و کردم مهار ادیز درد از را نفسم.داشت خش یکم شیصدا

 !ناراحته صدات ؟یخوب یچ تو.گذرهیم که خوش_

 :گفت و هیگر ریز زد هوی

 خورهیم بهم چشمش کمهی مهسا رفتن بعد بود خوش دلم! ارهیب طاقت نتونست.مهسا دنبال مشهد رفت مهرداد_

 !نتونست یول...ادیم راه دلش

 :افتادم هق_هق به اممعده ادیز درد از هم من

 ...دهینم سگم محل بهش که مهسائه همون اقتشیل اون! نخور غصه.زمیعز نداره اشکال_

 :گفت تعجب با و شد قطع اشهیگر

 ؟یکنیم هیگر من بخاطر_

 گذاشت؟یم درد نیا مگر امّا شوم مسلط خودم به کردم یسع و بردم فرو کاناپه گوشه یتو را سرم

 .گرفته دلم کمهی نه_

 :شد نگران

 شده؟ دعوات یرعلیام با خوبه؟ حالت شده؟یچ_

 :گفتم یاگرفته یباصدا

 خوبه؟ ریسم ؟یکنیم کاریچ بگو خودت از تو...بابا نه_

 :دیکش یقیعم نفس

 عمه نیا که هرچند! خوبه منم یبرا کردم قبول منم.بشم مهبد پرستار تا کرد استخدامم ریسم یبابا بگم؟ یچ_

 راه یزار و هیگر در دم ادیم روز هر هم دایل! رفت که مهردادم! هاشهیکنا و شین با آورده در پدرمو خانم

 هی به شهیم رهیخ و گوشه هی نهیشیم فقط...کنهینم دادیب و داد گهید...شده یجور هی اصالً! نگم و ریسم...ندازهیم

 از یلیخ باباشم! کشهیم گاریس دهیم گوش آهنگ...اتاقش رهیم بازم امّا کنهیم یباز مهبد با هم هاوقت یبعض...جا
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 دعواشون شبید.ستین الشمیخ نیع اون امّا ختهیر بهم زیچ همه یکن کار شرکت یبر دیبا گهیم هیعصب دستش

 !میشیم ورشکست میدار گفت باباش شد

 .بودم حالش مسبب من که یمرد روز حال دنیشن از شد شیر دلم و دمیکش یآه

 ...حاال امّا رودیم شرکت به ادیز و کندیم کار ادیز ریسم که بود نیا سر مانیدعوا روز هر ازدواج لیاوا

 ...بابا ی..ا.یرعلیام یبرا هم سوزهیم ریسم یبرا دلم هم_

 یجلو و دمینرس اما یشوئدست طرف دمیدوئ وجود تمام با و کنار کردم پرت را یگوش.دیچیپ اممعده به یبد درد

 ...آوردم باال خون و زدم عق وجودم تمام با و زدم زانو یشوئدست

 .زدم زار هیگر با من و زد رونیب دهانم از خون.زدم چنگ را کیسرام من و شد کنده شیجا از اممعده

 .آوردم باال خون و دمیکش درد

 بود؟ نجایا تهش یعنی.خواستم را خدا و کردم هیگر

 

 *سمیر*

 ...بمان ایب

 ستین یالیخ هم ینداشت دوستم

 دارم دوستت جفتمان اندازه به من

 که یااندازه به من

 را باران ابر

 را موج ایدر

 را انگشتانم تیموها

 دارد دوست را تنم راهنتیپ

 ...دارم دوستت

 ...بمان ایب
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 دوست جز ؟ینداشت دوستم که کردم چه من.ستین انصاف که بخدا...ستین انصاف! باش داشته دوستم و ایب...نرو و ایب

 که ییهابهیغر...نبودند بهیغر هم ادیز که ییهابهیغر با ؟یرفت هابهیغر با که ؟ینخواست مرا که کردم چه داشتنت

 ...زدندیم آشنا

 !رفت و زد خنجر که یابهیغر

 چرا...چرا بگو کن روشنم و ایب.شودینم اشیحال اممردانه رتیغ.رودینم کَتَم یتو.جانا کن روشنم و ایب

 را میهانفس خوابم، یتو که ییتو...نخواستم را یداد جان میبرا که ییتو...ریسم نخواستم را تو...نخواستمت

 شتریب را تو داشت؟ دوست شتریب را تو نداشتم؟ من که داشت چه بهیغر آن چرا؟ بگو و ایب.نخواستم را یشمردیم

 .امگذاشته کم کجا نمیبب تا داشت چه بگو.شوم خالص تا بگو و ایب داشت؟ چه خواست؟

 به مصرفمیب جسم و روح...جهنم به امرفته تاراج به احساس و عشق...درک به امشکسته دل...درک به امدهیله قلب 

  کنم؟ چه را است کردنم خفه درحال که گردنم یبرآمده رگ نیا کنم؟ چه را رتمیغ...جهنم

  او؟ چرا او؟ چرا او؟ چرا بگو...جانا درک به هانیا یهمه اصالً

 او؟ چرا بگو...بود جانم...بود همخونم...او

 .سوختیم چشمم و بود شده دود پر اتاق.افتادم سرفه به و کردم خاموش یگاریس جا یتو را گاریس

 گوشم یتو هنوز اشعشوه پر یلعنت یصدا آن...اشیلعنت یصدا.تخت تاج به دادم لم و کردم روشن یگرید گاریس

 :است

 .ها رونیب ندازهیم و جفتمون ادیم مادرجون االن ؟یشینم داریب...ریسم_

 پسم تا...نرود تا کردم حلقه کمرش دور را دستانم عیسر من و افتاد میرو.دمیکش را دستش و دمیخند طنتیش با

 ...اوردین بهانه تا...نزد

 ؟ییکجا معلومه من یوونهید”

 ییجدا همه نیا آخه نبود قرار

 ها ییتنها آخه نبود قرار

 ...ایب...ایب...ایب...ایب

 و مغرور آدمِ نیا ینبود بلد

 و دور بندازتت هوی جاش ینبود

 و مجبور یبش یاشتباه هر واسه
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 ...ایب...ایب...ایب...ایب

 رنگتخوش یچشما واسه تنگه دلم

 تنگت دلم بدجور شده که ییکجا

 یساز هر یزدیم برات دمیرقصیم

 “یسازیم خاطر یدار شهر هی واسه ستین حواست

 او ادی مرا هم او...نداشتم را اشحوصله.شد اتاق وارد نساء.دادم فرو دهان آب همراه را بغضم.شد زده در به یاتقه

 ...انداختیم

 ر؟یسم آقا_

 :دیپرس ینگران با.ندادم را جوابش و گذاشتم هم یرو چشم

 خوبه؟ حالتون_

 بود؟ شده نگران میبرا “او” حاال تا که کردم فکر نیا به من و

 .دادم تکان یسر و دمیبلع را گارمیس دود

  ام؟یب و بزنم داداشم به یسر هی برم تونمیم.خوابوندم و مهبد من_

 اریب ادتی”

 نه؟ ای ادیم ادتی و یلعنت یخاطره همه اون

 اریب ادتی فقط

 داستانم تهِ گهید شهینم از بدتر من حال

 اریب ادتی

 ستادمیوا بود یهرک یرو تو بخاطرت که یمن

 ییهرجا یشلوغ تو

 اریب ادتی منو ییتنها یکرد حس

 “اریب ادتی منو یخورد یزندگ ،ازیآورد کم هرجا

 :گفت و زد میرو به یلبخند.دادم تکان شیبرا یسر
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 !ستین خوب اتونهیر یبرا بخدا دیبکش گاریس کم_

 :گفتم زیت و تند که کند بازش خواست...رفت پنجره طرف به

 !رونیب برو_

 :انداخت نیپائ را سرش و شد خشک بود رهیدستگ یرو که دستش

 .خوامیم معذرت_

 :رفت در یسو به او و دادم قورت را سمجم بغض

 !باشه مهبد به حواستون.امیم زود_

 ریز یتو کردم پرت را شده خاکستر گاریس.برداشتم را خوابش لباس تخت ریز از و شکستم درهم...بست را در

 یرو از داشت یرحمیب با که یعطر...را عطرش دمیکش بو گذاشتم امینیب ریز را خواب لباس.دمیکش دراز و یگاریس

 !کنم چه بعدش بودم مانده من و دیپریم لباس

 سوراخ را مغزم خواستندیم که دور چندان نه یخاطرات...خاطرتمان انیم رفتم و گرفت امهیگر...دمیکش بو سگ مثل

 ...بپرند رونیب و کنند

 !جانا بخشمینم را تو

 !مداومت یهاتیاذ و آزار یبرا نه

 !گرفتنت معشوقه یبرا نه

 !تیهادروغ کرور کرور یبرا نه

 !تیهاحرف یپا نماندن یبرا نه

 !بخشمینم را تو

 تو از بعد که یکسان تمامِ بخاطر

 !باشم داشته دوستشان یاذره نتوانستم

 

 *جانا*
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 جهنم یتو.بود زده خی میپاها و دست و شدینم باز چشمانم.بود کرده احاطه را اممُرده مادر یمعده یبد یدرد

 ...زدمیم پا و دست

 .نبودم یداریب به قادر اما دمیشنیم را یرعلیام دادیب و داد یصدا

 .دادیم فشارش گرید یکی و زدیم چنگ را اممعده یکی انگار.بود گرفته امهیگر

 .کردم باز چشم یبد سردرد با و زدم عق.آورد هجوم میگلو به دیاس و گرفت شدت سوزش

 هم آن ماندن زنده...رمیبم داشتم دوست...بود دهیبر را امانم درد.دیدوئ طرفم به و زد کنار را پرستار شدت به یرعلیام

 .بود ایدن کار نیتر رممکنیغ حال نیا با

 حس من و گفت یزیچ ینگران با و گرفت را دستانم.وارید گچ بود شده رنگش و بود کرده وحشت.زدیم نفس_نفس

 .شده کر ممیهاگوش کردم

 ...شد داغ اممعده و شدم حسیب.دادیم فشار محکم را دستم.بستم را چشمانم زجر با و زدم عق فقط

 .شد بلند هم او ادیفر یصدا من، داد با همزمان و دمیکش داد اریاختیب

*** 

 قیتزر سرمم به یآمپول...گرفت را دستم مچ پرستار.کردم مشت را جانمیب و فیضع دست و زدم عق کردم، باز چشم

 .کردیم ادداشتی یزیچ و بود ستادهیا سرم باال دکتر...کرد

 بدتر آن از.نداشت یجان یچیه بدنم و سوختیم میگلو ته.بود گس و تلخ.کردم مزه_مزه را دهانم و شد تنگ نفسم

 .کردمیم نابودم ذره_ذره داشت.لیازرائ بود شده و آوردیم در یباز یکول اممعده

 .رفت یاهیس چشمانم و دیچرخ سرم دور مزخرفش، یدارو یبو آن با مارستانیب اتاق...زدم چنگ تخت به

 که ییخدا...نبود خدا.کردم صدا را خدا و هیگر ریز زدم.بود شده بدتر سوزشش و زدیم مخالف ساز اممعده

 ...نباشم من خواستیم

*** 

 

 *سمیر*

  کرد؟ فراموش شدیم مگر را خاطراتش

 ببرم؟ خاطرم و ادی از را دمشید که یالحظه نیاول شدیم مگر
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 .کردمیم آماده را دیجد یپروژه ینقشه و بودم کرده کار وقت رید تا قبلش شب و ادیم خوابم.بودم خسته

 دراز به دراز جاهمان کردندیم ولم اگر.بود شده متورم و بود کرده باد یخستگ فرط از چشمانم.دمیکش یاازهیخم

 .دمیخوابیم

 فقط و کردمیم تمامم را نقشه ده ساعت تا دیبا من و بود صبح هشت ساعت.ستادمیا منتظر و زدم را آسانسور دکمه

 !بخوابم بودم توانسته ساعت دو

 .افتاد دستم از فمیک و کردم برخورد یشخص به محکم که رفتم داخل به شد،باعجله باز آسانسور

 .همانا باختن دل و همانا کردن بلند سر که برسم را هواسربه آدم نیا حساب تا گرفتم باال را سرم و شدم یعصب

 خشک و بود مانده باز دهانم.دیکش سوت سرم و داد ستیا قلبم.کردیم نگاهم معصومانه که شدم یآب چشم دو مات

 .بودم شده

 ...بودم شده کور...بودم شده کر...دمیشنینم.گفت یزیچ تند_تند و داد تکان هوا یتو را دستانش

 من یرفت،ول باال یطبقه به و شد بسته آسانسور در.ستادمیا جاهمان من یول رفت، و کرد را اشیعذرخواه...رفت

 .بودم شده خشک

 ...شد باز آسانسور در

 .بودم مات و شیک من یول

 ...شد بسته آسانسور در

 .بودم آنجا هم هنوز

 ...شد باز آسانسور در

 .شدم مجسمه

 !بود جانا او...رفت و گرفت را جانم هم بعد و من جان بود شده که او با.بود دارمانید نیاول نیا

 ...بود دارمانید نیاول نیا...یرانیا یهالمیف تمام مثل

 یکرد یباز من با عاشقانه چه

 یسادگ نیهم به من و

 شدم آب تو یهاعاشقانه پس در

 رفت دیبا یگاه
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 میها عاشقانه و من

 میگردیم بر خانه به

 یقنار هزار با باش خوش تو

 کنندیم پرواز دلت آسمان بر که

 نمیبب خواهم یم

 گرفت یخواه را جهان یکجا

 که ستیگاریس نیچندم نیا کردم فکر نیا به و بستم را درناکم چشمان و کردم خاموش یگاریجاس یتو را گاریس

 ام؟دهیکش صبح از

 خواستمیم را مغز.کردمینم اشدوباره یایاح یبرا یتالش هم من و بود داده رد کالً مغزم...کردینم یاری مغزم

 !کنندیم مغزم دنیجوئ به شروع انهیمور مثل که یخاطرات کنم؟چه

 .باشم نداشته مغز که بهتر همان

 بر کرد هوار را انتشیخ یخاطره! بکشد خورده شکست من رخِ به را شیهاخاطره تا بود که او! بود که قلبم اما

 ! کند یکج دهن را نخواستنم یخاطره...سرم

 !سوختیم بیعج قلب نیا

 آغاز را هیگر و شد رهیخ من در یاندک و بود نشسته من یرو در رو اندوه و زدینم دم و بود شده کباب نبودنش از

 .ستادمیا ساکت من و کرد

 :دادم جواب امدورگه و زمخت یصدا با.بودم تماسش منتظر که بود وقت یلیخ.خورد زنگ امیگوش

 .الو_

 .آقا سالم_

 :کردم خفه را آهم

 شد؟یچ...سالم_

 .مارستانمیب االن من وهلل_

 !شدم نگران احمقانه چه من و

 مگه؟ شدهیچ_
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 .دیرس آنبوالنس هوی که ذاشتمینم چشم یرو چشم و بودم منتظر خونشون دم دیبود خواسته که طورنیهم_

 :شد خشک دهانم آب

 خب؟_

 !شهیم یدرمان یمیش داره.مارستانهیب وقته یلیخ دختره_

 ! مانمینم زنده من که نباشد او.نداشتم را طاقتش! نه...مُردیم کاش 

 :گفتم یبدبخت با و کردم زمزمه و دمیکش عرقم از سیخ یشانیپ به یدست.دیلرز دلم هم نبودنش فکر از

 خبر؟چه پسره...از_

 !رونیب کرد پرتش حراست روزید.شده ریدرگ دکترا نیا از چهارتا با.ستین خوب حالش_

 از بعد ٰ  یحت...بود دلم یتو هنوز داغش! بودند کرده انتیخ من به آنها! شد خیس تنم یموها داشت؟ دوستش هم او

 قهقهه بعدش و کردم هیگر از بعد ٰ  یحت...کنم خاموش مغزم یتو را رشانیتصو تا زدم را رگم و برداشتم غیت نکهیا

 ..رمیبگ انتقام خواستم نکهیا از بعد ٰ  یحت...شدم مارستانیت یروانه و زدم

 نظر به چندشناک. پرستمیم را او و عاشقم هم هنوز نکهیا مبهوت. مبهوتم من و آورندیم هجوم دوباره خاطرات

  ست؟یچ داندینم غرور...شودینم اشیحال رتیغ که قلب نیا اما رسمیم

 !را او فقط! خواهدیم را او

 .است ادمی خوب. بود امانیعروس شب

 :زدم یلبخند ششیآرا در غرق صورت به و کردم باز را اتاق در

 .دیبفرمائ_

 واکنش عیسر که گذاشتم کمرش پشت را دستم.زدیم دو_دو چشمانش مردمک و دیباریم شیرو و سر از استرس

 .رفت عقب به و داد نشان

 !خجالت یپا گذاشتم را استرس نیا! خر مثل درست! خر مثل و شدم رهیخ بدنش لرزش به و دادم باال را میابروها

 !دانستم؟یم چه من آخر! ستنقشه اشهمه دانستمیم چه! ندارد دوستم دانستمیم چه

 :گفتم یمهربان لبخند با و دمیکش یقیعم نفس

 خوشگلم؟ یستیبأ اونجا صبح تا یخوایم_

 .شد یعروس گل دسته با یباز مشغول و انداخت نیپائ را سرش و داد قورت را دهانش آب
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 .زدیبر استرسش خواستمیم شدم، اتاق وارد خودم و دمیکش داغم گردن پشت به یدست

 .دمیکش رونیب تنم از را کتم و کردم باز را امشده شُل کروات

 .بود شده گرمم فرستادم، رونیب کالفه را نفسم. نشست کاناپه یرو ریز به سر طورهمان و آمد اتاق به

 .خورد یسخت تکان یاراد ریغ. نشستم کنارش

 :کردم زمزمه و گذاشتم سردش دستان یرو را داغم دست

 ...زمیعز نترس_

 !بود یخواستن و نیریش چقدر. ببوسمش که خواست دلم شتریب. دیترس شتریب

 .رفتم رونیب اتاق از و شدم بلند میجا از من و شد محو جانا صورت مهبد، یهیگر یصدا با

 .کند آرامش داشت یسع نساء

 ...تا ییبابا شیپ میریم بعدش دم،یم ریش بهت االن...بشم قربونت شیه_

 چرا؟ دانمینم من و کرد عوض رنگ هزار و ماند مهین و نصفه حرقش دنمید با

 کرده وقت یک بچه نیا که کردم فکر نیا به و فشردمش آغوشم یتو و دمیکش رونیب نساء بغل از را مهبد ار،یاختیب

 دم؟یند را شدنش بزرگ که بودم کجا من وقت آن برود؟ راه پا و دست چهار تا

! من پسر! بود من پسر او. کردم نگاه پسرم به لذت با و دادم رشیش خودم و گرفتم نساء دست از را ریش شهیش

 ! بود من پسر خواستم،ینم را مادرش اگر ٰ  یحت بود، من پسرِ باشد، جانا به انتیخ شب هی حاصل اگر ٰ  یحت

 !دادیم یپاک یبو. فشردم امنهیس یرو را مهبد سر و نشستم یراحت کاناپه یرو

 :زد میرو به یلبخند شرم با نساء

 !داره اجیاحت بهتون یلیخ مهبد_

 :دمیکش یآه

 .نذارم تنهاش گهید کنمیم یسع_

 حق در ست؟ین ظلم نیا! دیریگینم سراغشو هم بارکی ٰ  یحت روز طول در شما...کننیم حس...فهمنیم هابچه_

 بچه؟ نیا حق در خودتون؟

 :گفتم سرد و کردم نگاهش میمستق

 ه؟یچ یبرا یدونینم خودت_
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 :انداخت نیپائ را سرش

 ٰ  یحت. داره دوسش که یکس شیپ مونهیم بشه، دوارمیام که شد خوب حالش اگه شه،یم یدرمان یمیش داره اون_

 د؟یبش الیخیب ستین بهتر پس! نکنه ادی رو شما بارم هی یماه دیشا

 از یبرا را یزیچ که متحرک، یمُرده کی مثل درست. آرامم بیعج اما رمیگیم آتش و سوزاندیم را دلم حرفش

 .ندارد دادن دست

 که...خواهدینم مرا او، که...رفته و کرده انتیخ او، که...است خوش من یب او، که بدانم خواهمینم...بشنوم خواهمینم

 !دارم دوست را لجن نیا هنوز من و است لجن او،

 ...رفتم و دادم دستش را بچه حرفیب

 ...کجا دانمینم و رفتم

 درست...ینابود روبه آقاجون و بود دندانش درآوردن حال در مهبد و بود گذشته هامدت که آمدم خود به یوقت یوقت

 !خواستمیم را ”او” فقط من! دمیفهمینم زیچ هیچ! نبودم اتفاقات متوجه

 

 *جانا*

 ”بعد ماه شش”

 .امزده خجالت من امّا زدیم برق یخوشحال از چشمانش. کرد مرتب میرو را ملحفه

 :گفتم و انداختم نیپائ را سرم

 !شدم افتضاح و زشت یلیخ. خورهیم هم به خودم از حالم. کشمیم خجالت. نکن نگام_

 و بزرگ دست با. داد فشارم خودش به و دیبوس را ام مو یب یابروها. کرد بغلم و کرد بوس را کچلم و مو یب سر

 :گفت و کرد نوازش را روحمیب و زرد صورت گرمش،

 .گرفتم رو خونه نیا داد جواب درمان یوقت. ریام نفسِ خونه به یاومد خوش_

 :دیبوس محکم را امگونه و شد قراریب. کردم نگاهش

 و بره پات به خار تا بودم منتظر فقط! جهنم! بود جهنم حالم روزا؟ نیا دمیکش یچ یدونیم. بشم چشمات قربون_

 !حرومه دنیکش نفس تو، بدون دمیفهم! کنم خالص ینکبت یزندگ نیا از و خودم
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 را دنیکش نفس شده، حرام خواب من بدون نکهیا است، قفس من بدون نجا،یا نکهیا د،یگویم حالش و حس از

 .خواهدیم را من و ندارد دوست

 .هیگر ریز زنمیم. فهممینم چیه من اما

 :کرد جدا خودش از مرا و شد هول

 منو؟ یبکش یخوایم ؟یکنیم هیگر چرا ،بشم شکلت قربون شده؟یچ ؟ جان؟جان_

 :گفتم هیگر با

 .شدم زشت_

 نقطه به نقطه و کرد آغوشم در مرا محکم بعد و کرد نگاهم یحرف چیه بدون لحظه چند و شد پر اشک از چشمانش

 :دیبوس را کچلم سر

 ؟یشد زشت گفته یک! یمن خوشگل تو خوشگلم؟ یکنیم هیگر جانم؟ جانم؟_

 :دمیکوب اشنهیس تخت به مشت، با

 .نکن نگام خوام،ینم شدم زشت...کن ولم خوام،ینم_

 :کرد نوازش را کمرم و دیبوس حس از پر را امقهیشق

 ! یمن بغل تو االن و یشدوب خ که کن فکر نیا به_

 :گفتم هق_هق و داد با و دمیکش صورتم یرو را پتو. مزد پسش و شدم یعصب

 .یکن نگام خوامینم_

 :بود غصه از پر شیصدا

  ؟یکنیم ول بشم شکلت قربون بار هزار_

 .شدم زشت یلیخ من...ریام_

 :گرفت بغلش یتو را سرم

 ...منو نکن وونهید...جانا کارو نیا نکن! یمن خوشگل تو...یریام خوشگل تو_

 کرد؟یم ترحم! بود شده پر اشک از چشمانش. دمیکش عقب را خودم

 . کردم قفلش پشت از و بستم را در. یشوئ دست رفتم و شدم بلند
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 :کرد میصدا زده وحشت

 جانا؟_

 زشتِ! کالم کی در و زندیم ذوق یتو امیالغر...امشده زر و رفته گود چشمانم ریز. کردم نگاه خودم به نهیآئ یتو

 ...هامُرده عروس کارتون مثل! زشتم

 .کردیم یکج دهان امنداشته یابروها و زدیم هم به را حالم کچلم، سر

 :زد در به یاتقه نگران یرعلیام

 دلم نامورت دِ...خوشگلم کن باز...جانا و در کن باز...کنم آرومت ندارم نویا یعرضه که عرضهیب منِ جونِ به دردت_

 ؟یاریب در منو سگ پدر قلب نیا پدر یدار عادت...دیترک

 :گرفت خود به التماس رنگ خشونتش

 زنده و مردم بار هزار من و یبود یبستر مارستانیب یتو تو، که یماه شش نیا از بعد ستین حقم. درو کن باز_

 .درو کن باز اد؟یم در موهات نگفت دکتر مگه! یمن یعشق تو...یمن خوشگل تو...ینشد زشت! یکن ینطوریا شدم

 :دیکوب در به مشت، با و شد وانهید هوکی. گرفت شدت امهیگر

 امواسه گمیم...خر نفهمِ ؟ینیبب ینجوریا منو تو ندارم دوست یگینم مگه. یچالق ای یکور ستین مهم امواسه من_

 ...نشکستمش تا کن باز ویکوفت در! مارتمیب احمقا مثل یجورنیهم خوامت،یم یجورنیهم رو تو من ست،ین مهم

 .کردم باز را در ق،یعم یآه با و دادم قورت را بغضم

 :گفت نگران و داد فشارم و کرد بغلم در، کردن باز محض به

 ...یکشیم باالخره...منو یکشیم تو_

 . شدم شل بغلش یتو و دیلرز میپاها

 .ادیم خوابم_

 :دیبوس عشق با را امیشانیپ

 ! کن گرمیج به خون کم! کن هیگر کم. شده فیضع بدنت. ادیب خوابت دمیبا بشم، شکلت قربون_

 :دیبوس را امگونه و شد خم و دیکش را میرو. بکشم دراز کرد کمکم و کرد تمیهدا تخت طرف به

 !من خوشگل بخواب_

 !یخبریب یایدن به رفتم و برد خوابم زود یلیخ...آرام میهانفس و شد قطع امهیگر
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 .سوزاندیم را گردنم پشت که ییهانفس یگرم و شد حلقه کمرم دور یدست که بودم یداریب و خواب نیب

 ! بودم دهید که را آنچه شدینم باورم. شد تند قلبم ضربان و برد ماتم یرعلیام دنید با و عقب به برگشتم

 !ترجذاب برابر هزاران و شیموها بود شده شیرته مثل! کردیم نگاهم عشق با و بود دهیتراش ته از را شیموها

 داشتم اجازه! زده را شیموها من بخاطر بود؟ یداشتن دوست انقدر مرد نیا چرا! بزرگ یخدا. درآمد اشکم

 بپرستمش؟

 یرو را داغش زبان و شد خم صورتم یرو و آورد جلو را سرش. کرد نگاهم هیثان چند و کرد باز را چشمانش

 .رفتم ضعف و ختیر هوایب دلم. دیکش میهااشک

 :گفت گوشم دم و گرفت بغلم محکم

 .دارم دوست یطورنیهم رو تو من...خانمم_

 .دیبوس حس از پر را لبم یگوشه آخر در و را میابروها را، امگونه را، امیشانیپ

 :کردم زمزمه

 ر؟یام_

 :گرفت قاب را صورتم

 ر؟یام جانِ جان؟_

 و سیخ لب و کرد کج را سرش. بست را چشمانش و دیکش یقیعم نفس گذاشتم، راستش گونه یرو را دستم کف

 :زد بوسه و گذاشت دستم کف یرو را داغش

 .تواسه کنمیم بهشت ارویدن برام، بخند فقط تو فقط، باش خوب تو. من عشق بشه قربونت ریام_

 .یباش نداشته دوستم گهید ترسمیم_

 .شدم حبس شیبازوها انیم و دیکش آغوش در ترمحکم مرا و زد بوسه انگشتانم سر به

 .یمن جانِ تو نداشت؟ دوست شهیم مگه رو تو_

 ر؟یام_

 :زد لب غم و عشق از پر یلحن با

  ر؟یام جانِ جان؟ جان؟_

 .شدم گم بغلش یتو و داد فشارم شتریب. چسباندم راستش سکت گونه به را چپم یگونه و شدم تر کینزد
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 .یکن فراموشم ترسمیم_

 :ربود را دلم ششیر ته یزبر و داد تکان را صورتش

 معتادتم؟ بودم گفته. کنهینم فراموش جونشو آدم_

 به را گردنم دستش یکی آن و کرد ناز را کمرم دستش. کرد چاق میموها عطر با را نفسش و دیکش یقیعم نفس

 .بود آورده در خود حبس

 :گفت زناننفس_نفس که دادم فشار صورتش به شتریب را امگونه

 .باشمت داشته نفسم هر تو خوامیم... یمن یآرزو تو_

 !دیلرز شیبرا چگونه که دل نیا از آخ و گرفت دندان به را گوشم یالله

 ...گشنمه_

 .برود فضع دلم شد باعث آرامش، یخنده

 .کنمیم آماده یزیچ هی رمیم االن. بشم چشمات قربون_

 ...رفت و زد امیشانیپ به یابوسه

 !کنم یدلبر شیبرا کچلم یکله با نیا از شتریب خواستمینم. کردم سرم و برداشتم شال یرخت جا از و رفتم

 برداشت، سرم از را شال متیمال با. ستادیا میجلو و آمد طرفم دید مرا تا بود، سوپ زدن هم مشغول آشپزخانه یتو

 .دیبوس را کچلم سر و شد خم

 :گفتم و گرفت امهیگر

 .نیپائ اریب سرتو_

 .بود شده شیر ته مثل که مزد کچلش سر به یابوسه و ستادمیا پا پنجه یرو. کرد خم را سرش

 .دیبوس رینفسگ و گرم را امیشانیپ و زد یبرق چشمانش

 :دمیپر جا از من و دیکش داد دفعه کی که کردم سرم دوباره و دمیکش دستش از را شال

 !شهیم ترنفهم نیا گمینم یچیه من دِ. اریب درش ندادم جر سرت رو شالو تا! من نفهمِ زبون_

 بکیس یها خوردن تکان از را نیا و داشت بغض هم خودش د،یبوس تند_تند را میهااشک. گرفت شدت امهیگر

 .دمیفهم شیگلو

 .نکن شیر منو دل انقدر! بشم قربونت! یریام خوشگل! یمن خوشگل تو. ادیم در موهات. زمیعز نکن هیگر جان؟_
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 .کرد نگاهم رنج و درد از پر یچشمان با و برد فرو یسخت به را دهانش آب

 ! کنم یکار توانستمیم کاش. نگاهش از گرفت نفسم

 :کرد تازه ینفس و دیبوس را امقهیشق یگوشه

 .کنم آماده غذا خانمم خوشگل یبرا برم بذار_

 .آشپزخانه رفت و دیبوس هم را امقهیشق یکی آن یگوشه

 .کنم حفظ را خودم آرامش کردم یسع اما د،یترکیم غم از داشت دلم گرچه دم،یکش یقیعم نفس

 چیه به خواستمینم اصالً. نبودم کردن فکر به قادر و بود قفل مغزم. گرفتم دستانم انیم را سرم و نشستم کاناپه رو

 ! بمانم یباق خلسه نیا یتو ابد، تا داشتم دوست. کنم فکر یزیچ

 .دوختم یرعلیام یگوش به را نگاهم و زدم کنار صورتم از را دستانم ،یزیچ لرزش با

 ! برد ماتم  ًبایتقر اش،یگوش یصفحه یرو یناز نام دنید با

  ؟یعوض نیا زدیم زنگ یرعلیام به یحق به

 :دمیکش غیج و شدم یعصب کرد، یاتصال مغزم یسنسورها

 ؟یرعلیام_

 .دادم فشار دستانم یتو و برداشتم را یگوش. آمد رونیب آشپزخانه از ترس و ینگران با یرعلیام

 :کرد تند پا طرفم به دید مرا تا گشت، دنبالم نگاهش با

 ؟یدار درد ؟یخوب شده؟یچ جانم؟ جان؟_

 :گفتم غیج با و دمیپر میجا از

 .دارم درد آره_

 کردم پرت را یگوش و دمیکش یتربلند غیج و ندادم امانش که دیایب طرفم خواست و گرفت را صورتش گل ینگران

 :هاکیسرام یرو

 عیسر یلیخ شدم، زشت چون گه؟ید زدم دلتو بزنه؟ حرف باهات دیبا چرا بزنه؟ زنگ بهت ،یناز کهیزن نیا دیبا چرا_

 ؟یکرد دایپ نیگزیجا مواسه یرفت

 .پوشاندم دست با را صورتم و شد مچاله دلم. کرد نگاهم حرف یب

 :گفت وار دیتأک و آرامش با گوشم، در. کرد بغلم و آمد کنارم
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 ! یمن خوشگل تو باشه؟ جانا، توئم عاشق من! ستین یخر چیه یناز_

 :گفت و دیبوس را گوشم یالله

 م؟یبخور غذا میبر_

 .دادم تکان یسر و شد آرام میهانفس

 :داد قرار دستم یرو را دستش که بودم اممزهیب و بدرنگ سوپ با یباز مشغول

 .نکن یباز. بخور_

 .گذاشتم دهان به یقاشق و کردم رها را کردیم ینیسنگ دلم تو یبدجور که را، نفسم

 تواسه رفتم. دمیخر رو نجایا خونه، یقبل شیپ پول با و کردم حساب هیتسو یگالر با. یکار مصاحبه رمیم فردا_

 .گرفتم دیجد کارت میس هی...دور انداختم کارتتو میس. دمیخر لباس

 :گفت و زد یگرم یبوسه کرد، کینزد لبش به و گرفت را دستم

 چیه تو، ییبایز. ٰ  یصغر و ٰ  یکبر و نیمه و نیشه با برم که دمینکش سر درد همه نیا. عاشقتم من احمق_

 جانا؟ باشه نده، عذاب منو انقدر و بفهم لطفاً. نداره من عشق شدن ادیز ای شدن، کم تو یریتأث

 داشت خوره مثل یزیچ کی نبود، خودم دست. دادم تکان سر تند_تند و کردم بغض که جانا گفت ملتمسانه چنان

 ! کند انتیخ نکهیا فکر! کند ول مرا نکهیا فکر! نباشد یرعلیام نکهیا فکر! کردیم جان نوش را مغزم

 :گفت غذا، خوردن از بعد

 !بکشم نفس خوامیم تازه امشب. نداشتم یحساب و درست خوراک و خواب مدت نیا. بشم داریب دیبا زود صبح_

 !زدم لبخند اما روح،یب و رنگ کم هرچند. زدم یلبخند

 را سرم من، و کرد بغل مرا. دیکش دراز کنارم و آورد در را رهنشیپ حرکت کی با یرعلیام. دمیکش دراز تخت یرو

 .گذاشتم لختش یِنهیس یِقفسه یرو

 :کرد زمزمه آرام

 .بشم قربونت_

 :دمیپرس گرفته ییصدا با

 شدم؟ زشت یلیخ_

 :گفت و دیبوس را امچانه و گونه یخاص عشق کی و شور با
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 .عاشقتم شهیهم از شتریب ،ییبایز شهیهم از شتریب_

 :دیلرز میصدا

 .اینکن ولم_

 :فشرد اشنهیس به را سرم

 .کنمیم ولت موقع اون رم،یبم نکهیا مگه_

 :دادم قورت را بغضم

 .رینم چوقتیه_

 :شد اکو بار هزاران شیصدا و دیچیپ گوشم یتو داغش نفس

 .دارم دوستت_

 .داد فشارم شتریب و دیکش یقیعم نفس که برد لذت کارم نیا از انگار. آوردم در حرکت به کمرش یرو را دستم

 .شکوندم شتویگوش که دیببخش_

 :دیبوس را سرم

 ول رو تو من ستین مسخره کم هی. یباش اعتمادیب من، به ندارم دوست گهید یول. من جانِ عشق سرت یفدا_

 نداره؟ ارزش مواسه یاذره که یکس شیپ برم مونمو؟یا و نید جونمو؟ عشقمو؟ کنم؟

 :کرد اموانهید داغش یهانفس و گرفت را گوشم یالله اشاشاره و شست انگشت با

 !یمن اشتباه نیباتریز تو_

 ! سرکار مطمئناً. بود رفته. نبود یرعلیام شدم داریب یوقت صبح،

 نشوم؟ اشوانهید قبل از شتریب شدیم مگر. کردیم تالش همه نیا من بخاطر من، مرد

 :بود گذاشته ادداشتی میبرا

 ....آورم روز به یشب ـزتیعز وجود با که ـدیامّ نیا در امآورده شب به روزهـا چه_

 خوشگل. کردم یزندگ تو با و شب هی و شدم داریب تنت عطر با صبح. دمیرس محالم یهایآرزو نیا از یکی به شبید

 !باشه زنده تونهینم تو، بدون تن نیا که بدون! مارتمیب که بدون! من

 :کردم زمزمه لب ریز
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 .ریام عاشقتم_

 از او و میکرد دل و درد. زد خشکم یالحظه که شد، خوشحال یقدر به. دادم را امیسالمت خبر و زدم زنگ نساء به

 .نزد یحرف ،یریسم از که بودم ممنونش من و گفت روزش و حال

 .بخوابم اشهمه داشتم دوست و بود بدتر ها دارو. سِر و بودم جیگ بودم، خورده وقت چند نیا که ییها آمپول بخاطر

 !بود میبرا زیچ نیمهتر خواب. دمیخواب و خوردم را سوپم

 قاب را تنش یبدجور که شلوار و کت آن با سزم یباال بود آمده یرعلیام. کردم باز چشم ام،یشانیپ به یابوسه با

 !بود شده پیت خوش و بود گرفته

 :گفت یخاص عشق و شور کی با و کرد کیبار را چشمانش و گرفت دندان به را لبش گوشه

 .بشم تیآب یچشما اون قربون! اخ_

 :گفتم خوابالو و زدم یلبخند

 .دینباش خسته_

 :گفتندیم چشمانش را نیا برد، لذت حرفم از. بود شده خم میرو کامالً

 .رفت در حرفت نیا با امیخستگ تموم_

 صد دیشا. بود شده کُش دختر و پیخوشت امدهیتراش یموها با ٰ  یحت. دمیکش سرش به گونه نوازش را دستم کفس

 !شتریب برابر

 .دیبوس را میمو یب یابرو و شد خم و دیکش یقیعم نفس لذت، با

 :دمیدرس و شد خمار حرکتش از چشمانم

 بود؟ خوب_

 :گفت یاخسته یصدا با و گذاشت قلبش یرو و گرفت را دستم. دیکش دراز شلوار، و کت همان با کنارم

 .کرده تعجب بدنم ندارم، عادت کار به ادیز. بود کننده خسته-

 .دوخت چشم سقف به و شد باز طاق و گذاشت اشیشانیپ یرو را ساعدش

 .کردیم ناز را اشنگشتانم داشت شستش انگشت با و بود قلبش یرو دستم هم هنوز

 داشت و کردیم نگاهم سکوت یتو. دادم ماساژش و گرفتم را شیهاشانه. زدم مهیخ شیرو به ،یناگهان حرکت کی با

 .بردیم لذت کارم نیا از
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 .دیکش یقیعم نفس و زد دستانم جفت به یابوسه که کردم نگاهش تعجب با. کرد متوقفم و گرفت را دستانم مچ

 .شد حرکتم مانع و چرخاند چپ به را سرش که ببوسم را لبش تا شدم خم. زدم یلبخند

 .باخت رنگ لبخندم

 :کرد زمزمه

 جانا؟_

 .خوردم جا

 :گفت شده سرخ چشمان و یخستگ با .نشسته تخت یلبه و زد پس شیرو از مرا

 .رمیبگ دوش رمیم_

 طاقت خانم؟ جانا یدید. خورد هم به خودم از حالم و شدیم کباب داشت دلم. کردم نگاهش سر پشت از. حمام رفت

 مضحکه یشویم و یدهیم وا عیسر آنقدر که سرت بر خاک. کند تحملت نتوانست و نداشت را زشتت یافهیق

 !دستش

 .سرت بر عالم خاک یاِ

 .گرفتم شیپ در را آشپزخانه راه و آورد هجوم میگلو به بغض. شکست غرورم

 ! بودم سرشکسته و ریدلگ که هرچند. کردم دم شیبرا یچا

 شده یقاط عطرش با تنش یکننده نرم یبو. شد ظاهر سرم پشت و آمد یک دمینفهم که داشتم الیخ و فکر آنقدر

 .داشت همراه به یاکننده وانهید یبو و بود

 امگونه به کامالً اشگونه و گذاشت امشانه یرو را اشچانه و زد بند شکمم دور را دستانش و کرد بغلم پشت از

 .دیچسب

 :دمیکش یقیعم نفس

 .ادیم شامپو یبو_

 .دمیچسب او به  ًکامال که داد فشارم شتریب و دیبوس را لختم یاشانه سر

 .گذاشت ییظرفشو نکیس یرو و کرد رد میهاپهلو کنار از را دستش دو. طرفش برگشتم

 :دیبوس سشیخ یهالب با را امچانه که بروم و بزنم پسش خواستم

 ؟یقهر جان؟_
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 :گفتم سرد یلیخ

 .نه_

 یاتوجه هم من سرد و گرفته لحن به! نکرد حیتوج هم را اشاحمقانه کار! رفت و خورد را شیچا! نگفت زیچ چیه

 !رفت واقعاً! نکرد

 اشل و کاغذ و رسم تخته و ایگون و یت کش خط. آورد در را اشیکشنقشه لیوسا وشیآرش یتو از. کارش اتاق رفت

 .گرفت دهیناد مرا  ًعلنا و شد کارش مشغول یرحت به و

 چرا؟

 

 *فصل جدید شاید هم آخر*

 .کنمینم دایپ یجواب اما پرسمیم سوال خودم از و کنمیم مرور را زیچ همه

 .رسدیم نظر به ترسناک و ریدلگ زیچ همه. گذشته یروز یچند

 .رودیم کارش اتاق به راست کی و دیآیم سرکار از کوفته و خسته ،یرعلیام

 .کندینم یاعتراض چیه که ست یراض تیوضع نیا از او انگار وم هوشیب خواب از ها،شب

 !است نیهم او از من سهم تمام و شودیم داغ اشبوسه از امیشانیپ ها،شب فقط

 !خواستمینم را یرعلیام نیا! بودم ناراحت من و کردیم تالش یلیخ و بود کرده غرق کارش یتو را خودش

 :گفتم و کردم اعتراض شب کی

 .یکن کار انقدر ستین یازین بابا ؟یرعلیام_

 و رهنمون پول دیبا. کنم یکار اضافه و کنم کار خوب رم،یبگ پروژه دیبا. کنمیم تالش مونیزندگ واسه دارم من_

 .بسازم برات و یقشیال که یزندگ خوامیم...من خوشگل یباش راحت تو خوامیم...کنم شتریب

 !دانمینم! خر هم دیشا! کرد آرامم و دیبوس را امقهیشق یگوشه معمول، طبق و

 .دیبوس یدلتنگ از پر ،یطوالن و سخت یلیخ را امیشانیپ و آمد سراغم نانوشته یقرارداد طبق یرعلیام شد، که شب

 .کرد رها را اشخسته نفس و دیکش دراز کنارم اما. کارش اتاق رودیم حتماً گفتم

 :بود سرخ چشمانش. زد یجانیب لبخند دید که را بازم چشمان



 شیدا زارعی  گناه میکنم تو را
_____________________________________________________________________________________ 

1138 
 

 ؟یرنگ چشم دلبر یداریب_

 .کرد نگاهم شده درشت یچشمان با و شوکه. گذاشتم لبش یرو را لبم و آوردم جلو را سرم غم، و یدلتنگ با

 و بخوابد باز طاق کردم وادارش کنم، جدا را مانیهالب اتصال که آن بدون و گذاشتم اشنهیس یرو را دستم کف

 درهم اشاراده و شد خودیب خود از آوردم، بند را شیهانفس. شدم دنشیبوس مشغول و زدم مهیخ شیرو طاقتیب

 .شکست

 .یدلتنگ و حسرت از پر. رینفسگ و یطوالن. خشن و محکم. دمیبوس و گذاشت گردنم پشت را دستش

 . داد فشارم شتریب و گرفت گاز را لبم

 . کرد جدا خودش از مرا و دیکش کنار هوکی که بود، شده کشدار و قیعم جفتمان یهانفس

 اشنهیس یقفسه. دیدزد را اشنشسته خون به چشمان بود یمصنوع کامالً که یاخنده با کردم، نگاهش خورده کهی

 .داشت ینامحسوس لرزش دستش و شدیم نیپائ و باال

 .بخوابم خوامیم که نکن یطونیش خانم_

 !زدیریم هم به را اعصابم و دارد خش بیعج شیصدا

 .زد آتش یگاریس و ستادیا هانرده یجلو. رفت تراس به و شد بلند

 بکشد، مرا داشت قصد و بود کرده خوش جا میگلو خیب سمج یبغض که هرچند کردم، بغلش پشت از و تراس رفتم

 !بود شده دار خدچه غرورم هرچند

 .گذاشت شکمش یرو کرده حلقه دستان یرو را دستانش او، و کردم بغلش

 .امیم االن منم. خانمم بخواب برو جان؟_

 :دمیکش آه

 !ستین خوب حالت کنمیم حس_

  ؟یزنینم دست من به چرا! یدور چرا! یشوینم کمینزد چرا میبگو شدینم میرو

 :گفت یزورک یخنده با

 .خستم فقط. خوبم_

 من...یسرکار صبح تا شب یوقت نداره یارزش ویه پول،. خوامینم من بخدا. یکنیم کار همه نیا یدار من بخاطر_

 !رهیم ادتی منو که یاخسته انقدر یول یکن بغلم تو خوامیم
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 :گفت و کرد نگاه چشمانم به ممکن حالت نیباتریز با و طرفم برگشت

 عاشقانه، نه تورا_

 عاقالنه، نه

 ! کشم یم آغوش در عادالنه را تو که... عاجزانه یحت نه و

  زیچ هر که است آن نه مگر عدل

 باشد؟ خودش یجا سر

 .دیکش آغوشم در سخت و سفت و دیبوس را میهالب

 گر؟ید بود نیهم عشق. گرفت آرام ناگاه به قلبم

 :داد جواب او و زدم زنگ یرعلیام به. شوم عوض گرفتم میتصم شدم، داریب که صبح

 جان؟_

 ؟یخوب_

  بزنند؟ زنگ من به که دادن افتخار بانو که شدهیچ. رفت و زد پر امیخستگ تمام دمیشن که رو تو یصدا_

 .بشه عوض هوام و حال کم هی رونیب برم خوامیم_

 :شد یجد شیصدا

 جبران امشب! ییتنها تو و ادهیز کارام دونمیم زم،یعز دیببخش. رونیب برمتیم امیم خودم کن صبر. زمیعز نه_

 .کنمیم

 :دمینال

 .تروخدا گهید برم بذار ؟یرعلیام_

 .امیم خودم بذار نه جان؟_

 :گفتم یلوس لحن با

 ر؟یام_

 :زدم شیصدا ناز با. گرفت اشخنده
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 برم؟ ؟یرعلیام_

 :خورد را اشخنده

 !شمینم خر من_

 :دمیکوب نیزم به را میپا

 !ریام_

 حجاب کامالً. شدم حاضر و برداشتم را بود گذاشته میبرا که ییهاپول. کردم اشیراض بود، که یمکافات هر به باالخره

 .دمیکش مداد میابروها یخال یجا به و کردم

 .یبهداشت_یشیآرا لوازم مغازه کی به رفتم کردم که یکار نیاول

 یلیخ ظاهرم از فروشنده، یجلو که هرچند. متیق گران و خوب یابرو کیماز کی با دمیخر( سیگ گاله) ژیپست

 !دمیکش خجالت

 .آمدیم تنم به خوب و بود میزانوها ریز تا قدش که دمیخر یآب جذب لباس کی

 .شدم آماده خوب و زدم شیآرا کردم، درست غذا

 رژ آن و ظیغل شیآرا آن و دیرسینم نظر به زرد گرید رنگم. داشتم مو و ابرو حاال. بود کرده عوضم یلیخ سیگ کاله

 .بودند آمده در صورتم خجالت از خوب قرمز لب

 .آمد بند یخوش و جانیه زور از نفسم خورد، در به که تقه

 .آمد کش شیهالب و شد شوکه دنمید با. بود دستش وهیم کیپالست کلی .کردم باز را در

 :گفتم و زدم دلبرانه لبخند

 !زمیعز یاومد خوش_

 .داده دست از را اشیخوددار تمام که کنم حس توانمیم. کرد نگاهم مات

 خودم به نکهیا از قبل و دیکش خودش سمت حرکت کی با و گرفت را دستم و کرد رها در کنار جاهمان را ها دیخر

 . کرد شکار را میهالب و گذاشت گردنم پشت را دستش م،یایب

 .کردم فرو شیموها انیم را انگشتانم و بستم را چشمانم لذت از

 .کرد خفتم هم دیشا و داد هولم وارید یگوشه و بست را در پا با

 .شدم مچاله گوشه آن من و گرفت یباز به را نمیپائ لب
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 :زد نفس گوشم کنار

 .بشم قربونت جان؟_

 :شدیم تر تند شیهانفس و شتریب شیهابوسه شدت لحظه هر. گرفت سر از را بوسه دوباره

 .یمن مال فقط بگو...بگو...بگو جانا؟_

 :زدم نفس

 .توئم مال_

 .کردم حس را خون یمزه که گرفت دندان به را لبم چنان

 ...ریام_

 .یمن مال فقط_

 .توئم مال_

 !یمن مال! یمن مال_

 .شد قطع نفسم لذت و درد از من و گرفت شیهالب انیم را گردنم گوشت و گردنم یتو کرد فرو را سرش

 .ریام مال. یمن مال فقط تو_

 .توئم مال_

 .یمن مال که بگو جانا_

 :گفتم و دمیبوس دارتب را لبش

 .توئم مال...تو مال_

 :گفت یبم یصدا با و داد فشارم خودش به و گرفت را میپهلوها

 م؟یک من_

 :شد وصل و قطع لذت از میصدا

 ...ریام_

 :گفت گوشم دم و داد فشار را میپهلو

 ؟یچ ریام_
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 .یرعلیام_

 .برگشت چشمانش به آرامش و شد منظم شیهانفس. گرفت آرام

 :دیکش یراحت نفس و چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ

 .دارم دوستت_

 !بودم عاشقش. یدنید کرد، پا به جانم به یشور و زد لبم به یکوتاه یبوسه

 :گفت و گرفت را دستم یوقت کنمینم فراموش را چشمانش برق آن موقع چیه خوردن، غذا موقع

 .ادیم جانا یبو...ادیم یزندگ یبو_

 .زد پس را امیمنف افکار تمام و کرد راحتم چقدر. بود بلد را زن کی چقدر

 :گفت و دیبوس را دستانم باز و اورمیب یچا شیبرا تا ندیبنش کاناپه یرو کردم وادارش. کارش اتاق برود نگذاشتم

 ! یشیم لیتبد تیواقع به که دونستمینم و یبود من یآرزو! من شیپ. یینجایا تو که خوابه، هی انگار_

 :گفتم و زدم لبخند من و

 .بوده ایرو زیچ همه نمیبب و بشم داریب خواب از ترسمیم_

 !تهیواقع شهمه یعنی کشونه،یم شیآت به و قلبم و شهیم یکی تنم با تنت، یگرما یوقت! ستین_

 را دستانم و نشستم شیپا یرو خجالتیب هم من و کرد هیهد را عشقش از پر لبخند میرو به و آوردم یچا شیبرا

 .کردم حلقه گردنش دور

 .بود کننده کور چشمانش برق که آخ

 .حرص و طمع از پر یباز عشق آن و تنمان یکینزد. لبش یگرما و بوسه آن دوباره

 .فرستاد کنارم به و زد پسم اشت،دن را خود اریاخت گرید شیهانفس که آخر دست اما

 .پوشاند را صورتش دست، با و نشست مبل یلبه خودش

 :گفتم و هیگر ریز زدم اوردم،ین طاقت گرید

 ؟یکنینم حال افمیق با ای زدم؟ دلتو ؟یبش کمینزد نکهیا از یدار عذاب بازم ه؟یچ ه؟یچ_

 :بود شده ترسناک چشمانش برق. کرد نگاهم و دیکش یعصب نفس
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. بشه بهتر شیجسم حال بذار گفتم بگو، و خر منِ ؟یکنیم داغون آدمو حرفات با چرا. باش آدم ذره هی...احمق_

 و سوختم تبش تو سال چند که یکس واسه رمیبگ خودمو یجلو تونمینم کنم بوسش گفتم. کردم کنترل خودمو

 ...ادیب کنار خر منِ با...ادیب کنار یزندگ نیا با...ادیب کنار طشیشرا با بذار گفتم. کردم سازش

 :زد نعره صورتم یتو و شد وانهید شد، یوحش هوکی

 زنم خوامیم چون. کنم عقدت خواستمیم چون کردم؟ کنترل خودمو سگ مثل و نزدم دست بهت چرا یدونیم_

 شعوریب توئه یول. بگذرم خودم ازین از شرفیب منِ که دارم دوستت اونقدر چون،...ذارمیم احترام بهت دارم...یبش

 .حرفات با یکن داغون و زیچ همه یبزن عادته

 :دیکوب قلبش به

 !خر هی! خرم کی من چون. زنهیم تو واسه فقط پدر، یب قلب نیا یدونیم چون عاشقتم، یدونیم چون_

 .گرفتم سر از را هیگر دوباره و شدم مانیپش

 :دیکش داد

 .ببند دهنتو. اینکرد یکرد هیگر_

 :دمینال

 یچجور ستین معلوم. یناز با یریم تو. سرکار یریم یگیم یالک خرم؟ من یکرد فکر ،یشد خسته من از تو_

 !خرم من یستین خر تو. امینم چشمت به من گهید که یکنیم حال باهاش

 دیپاش خون. یعسل زیم یرو دیکوب را دستش و دیکش عربده زد، رونیب اشیشانیپ و گردن یهارگ و شد سرخ یآن

 .شد تکه هزار شهیش و رونیب

 :دیکش داد صورتم یتو نشسته خون به چشمان و کرده باد رگ همان با

 عاشق. ییتو دردم من. کنمیم پاره قهی تو واسه رم،یمیم تو واسه! رو تو...خوامیم رو تو من ه؟یک خر ه؟یک خر یناز_

 .احمق توئم

 .کردم نگاه دیچکیم خون که دستش به هیگر با و آمد سراغم به یمانیپش دوباره

 . برداشتم را هیاول یهاکمک یهاجعبه و رفتم عجله با

 :گفت بلند ییصدا با که بکشم را دستش خواستم و زدم زانو شیپا یجلو

 .نزن دست من به_

 :گفتم هیگر با
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 .بخدا رمیمیم. ادیم خون داره دستت...دستت_

 .شود بلند ندادم اجازه و گذاشتم شیزانوها یرو را میهاآرنج که شود بلند خواست و دیکش را دستش

 .ادیم خون داره ببندم دستتو بذار نیبش. خوردم گهُ من دیببخش. یرعلیام تروخدا_

 هم به یوحشتناک طرز به شیهااخم و بود یبرزخ اشافهیق. کرد شهیپ سکوت او و کردم پانسمان هیگر با را دستش

 .بود خورده گره

 :دمیبوس باند یرو از را دستش و دمیچیپ دستش دور را باند

 .یرعلیام کردم غلط_

 :شد برافروخته صورتش تیعصبان از

 گهید. ییتو فقط من سگِ پدر قلب تو نیبب و کن باز کورتو یچشما اون کم هی و کن درست اخالقتو. نکن غلط_

 .نکن هیگر

 . کند بغلم کردم وادارش و نشستم شیپا یرو طاقتیب

 ! داشت حقم و بود یبرزخ یبدجور. کنم آرامش کردم یسع و دیبوس را صورتش

 !نبود که خدا به! نبود که خودم دست اما

 :گفت یخش_خش یصدا با گوشم دم و کرد بغلم شد، که آرام

 .میکنیم عقد اومد جوابش نکهیا از بعد. شگاهیآزما میریم فردا_

 :گفتم شوکه

 ؟یچ_

 گفتم؟ یچ یدینشن ؟یکر_

 ؟یچ یعنی_

 .یزد گند که کنم زتیسوپرا خواستم! درمونیب درد یعنی_

 !یکن ولم دمیترسیم_

 ؟یگیم نویا که یکرد فرض یچ منو تو کنم؟ ولت دیبا چرا بگو دِ کنم؟ ول رو تو دیبا چرا_

 .میحال چه تو االن یدونینم. یفهمینم منو تو_
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 !یمن زن گهید روز چند کن فرو گوشت تو یول. شدم زاده نفهم کالً من آره_

 .یکنینم درکم تو_

 ؟یچ که خب! درکمیب نفهم آدم هی من آره_

 نکهیا. دارم یترس چه و کشمیم یعذاب یچ من دیفهمینم و بود نفهم واقعاً او. رفتم اتاقمان به و شد خرد اعصابم

 ! بزند را دلش ام،افهیق نکهیا! نخواهد مرا گرید نکهیا! کند انتیخ

 رژم از کم هی فقط که هرچند. کردم شمیآرا کردن پاک به شروع مرطوب، دستمال با و نشستم یشیآرا زیم پشت

 .بود کرده جان نوش یرعلیام را اشهیبق و بود مانده یباق

 !نه! نه. زنمیم دار را خودم کند، انتیخ اگر چه؟ نخواهد مرا گرید اگر! ایخدا! ایخدا. دیبار اراده،یب میهااشک

 :گفت و کرد نگاهم رنجش با نهیآئ یتو از و کرد بغلم پشت از. آمد اتاق به

 .بشم شکلت قربون یکنیم هیگر چرا آخه_

 :دمینال فکر، یب

 !رمیسم زن من، یکنیم فکر هنوزم تو_

 :دیغر و شد برافروخته و یعصب

 .ارین من شیپ و ریسم اسم انقدر_

 :دمیکش داد شدم، وانهید و گرفتم جنون انگار

 .ارمیم خوبشم! ارمیم اسمشو ارم؟ین اسمشو بوده شوهرم چون چرا؟_

 :زدم هق و سمتش برگشتم من و گرفت خون رنگ چشمانش

 اونم کردم خراب سرمو پشت یپال یهمه که بگو و خر من رم؟یسم زن افتاد ادتی و زدم و دلت االن یکرد حالتو_

 .تو بخاطر

 یب که کرد قیتزر جانم به یوحشت چنان اشنعره و زد نعره و شد قرمز یآن و زد رونیب حدقه از اشیعصب چشمان

 :شدم دور قدم چند هوا

 .کثافت ببند دهنتو. شو خفه_

 .بود شده ترسناک یلیخ. دادم قورت را دهانم آب ترس از

 :دیلرز امچانه
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 ...من_

 .شو خفه_

 .بود شده خیس شیها رگ تمام که دیکش کبودش گردن به یدست او و گرفتم خان خفه

 :گفت دم،یشن زحمت به که ییصدا با و نشست کاناپه یرو

 .میدیم شیآزما میریم فردا_

 :زدم پوزخند و شدم وانهید دوباره

 .یبزن دستم بهش ٰ  یحت یستین حاضر یوقت ،یریبگ سابقتو داداشزن یخوایم یستین نگران_

 :دیکش ادیفر و کرد تند پا طرفم به

 .رمیگیم گِل چاکتو یب دهنت اون امیم یعل حضرت به جانا_

 .....بگو ایب و باش مرد نداره یبیع خب ؟یدیرس جهینت نیا به تازه_

 از پر و محکم. دتمیبوس و کرد حمله میهالب به و کرد قفل یضبدر حالت به کمرم پشت و گرفت را دستانم مچ

 !نیریش هم دیشا و یزور یبوسه کی. خشونت

 .شد شتریب شیهابوسه شدت لحظه به لحظه اما کند آزادم تا کردم تقال. شدنم خفه درحال

 .دمیکش میها هیر به عجز، با را ژنیاکس و دمیکش یقیعم نفس. کرد میرها بارهکی به و دیمک را میباال لب آخر، در

 :گفت و دیکش لبش دور را زبانش

 !بود خوشمزه_

 :داد تکان صورتم یجلو گرانه دیتهد را اشاشاره انگشت بعد،

 .داره ضرر برام خورمشون،یم. ستین خوب واسم. نزن آشغال یرژا نیا از گهید_

 :گفتم و زدم یپوزخند تیعصبان و رتیح با

 .کنمینم ازدواج توئم با. امینم فردا من_

 :گفت و کرد نگاه را میسرتاپا

 تا بخواب برو و بکن شتویج آدم بچه مثل و اریب در سرت از و مسخره سیگگاله اون حاال. یکنیم غلط یلیخ شما_

 تپاره و کهیت دندونام با و جونت به وفتمیم و شمیم سگ بشم سگ! جانا نکن سگ منو. سرت رو نشدم خراب

 .کنمیم
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 دیفهمینم مرا حالِ چرا. داشت رو بشر نیا چقدر. دیکش دراز تخت یرو رفت و زد یپوزخند او و ماند باز دهانم

 واقعاً؟

 رفتم و کردم هم را شمیج خودش، قول به و دمیکش آب را صورتم و دست و کردم پاک سکوت یتو را شمیآرا

 .او به پشت درست دم،یکش دراز کتارش

 .دیبوس را گردنم پشت و نشست میپهلو رو دستش رت،یح کمال در و

 :گفتم یعصب

 .نکن_

 :دمیغر. دیکش خودش طرف مرا و کرد حلقه شکمم دور را دوستش که بروم جلو یکم خواستم

 .نکن گمیم_

 .خورد بدنم به داغش، نفس و نشست امبرهنه یشانه یرو ملهتبش، و داغ یهالب

 :گفتم وحشت با و دمیترس و شد خشک دهانم آب

 .ریسم نکن_

 !سرم بر خاک. زدم یگند چه دمیفهم و شد گرد چشمانم و گرفتم دهانم به را دستم

 و گرفتم را دستش که که برود خواست. نشست تخت یرو و شد بلند و کرد میرها عیسر یلیخ و شد شوکه یرعلیام

 :گفتم زدهوحشت

 .ببخش تروخدا. رفت در دهنم از دیببخش ر؟یام ر؟یام_

 :کرد زمزمه و زد یتلخ لبخند. بود شده پُر اشک از چشمانش طرفم، برگشت

 !ستین مهم! نداره اشکال_

 و بست را بالکن در. افتادم راه سرش پشت عجله با. رفت تراس یسو به و دیکش رونیب دستش انیم از را دستم

 .کرد قفلش

 :گفتم و گذاشتم شهیش یرو را دستانم کف هیگر با

 ؟یرعلیام_

 .آمدم فرو جا همان من و رفت و کرد به را پشتش و گذاشت ”سیه” عالمت به اش،ینیب یرو را انگشتش
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 مانده جا تنم یرو ات شده لعنت یبو

 مانده جا بدنم نیا تنت یبو بر نه ای

 

 یپرخاشگر عادت و من چنگ تو، عطر

 مانده جا شدنم فارغ و تو از زیچ سه نیا

 

 خودم انگشت سر بر یدهن نیخون گرگ

 مانده جا رهنمیپ قفس در یوسفی

 

 مپرس که یدور محنت من به داده یغربت

 مانده جا وطنم ییگو تو آغوش کنج

 

 بشوم سابق آدم آن تو بعد نگو یه

 مانده جا دهنم در لبت بیس ی مزه

 

 رود ادی از که ستین یا حادثه شدن ما

 مانده جا منم ز یزیچ چه که یدیند تو

 

 شما گرم دم و باد در خاکستر و دود

 ! مانده جا زدنم آتش از که یادگاری

 

 مرهم شدم دوباره گارشیس و نزد دم و مُرد باره کی به مردم که دمید و شکستم را قلبش. شد خراب زیچ همه

 .زخمش
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 ! بزرگ نیفوالد خنجر کی با زدم، من که یزخم

 !احمق منِ به لعنت! من به لعنت

 .زدیم رونیب شکلمان یرو و سر از غم و مینبود خوشحال. نبود مانیاهایرو هیشب زیچ چیه. میداد شیآزما

 .کردیم سکوت او میکردیم هیگر من

 .شدیم پاره داشت گردنش رگ و کردیم دود گاریس او کردمیم هیگر من

 .کردیم نگاهش نهیآئ از من و میبود نشسته ساده محضره کی یتو عقد، یسفره سر که آمدم خود به یوقت فقط

 مرد. دادیم عذابم نگونهیا و دانستینم. شومیم زنده و میریگیم نفس نگاهش با دانستمینم. کردینم نگاهم

 !گرید بود من نامسلمان

 !بودم یزشت عروس چه. کردم بغض

 لم؟یوک خانم عروس_

 :کردم زمرمه و شد باز امیتنفس راه نشست، دستم یرو که گرمش دست اما کرد،ینم نگاهم هنوز

 !بله_

*** 

 :گفتم. دیکش رونیب تنش از را کتش

 !یرعلیام دیببخش_

 .رفت کارش اتاق به و کرد سکوت

! داشتم غم من و بود شده شوهرم! بود شده شوهرم. زدم پوزخند خودم به و دمیپوش یلخت لباس کی و دمیکش آه

 !شدمینم آدم که سرم بر خاک دوباره و دوباره و نداشت بس و جفت دهانم

 !کردم درستش بدمزه که زد سرم یتو بار هزار که یهمان. اشعالقه مورد یسبز قرمه. پختم غذا

 :گفتم یمرتعش و بلند یصدا با

 .غذا ایب_

 .دیایب که کردم خدا_خدا و شدم هاالهیپ یتو ماست ختنیر مشغول و دمیگز لب

 .برگشتم عیسر و شد گرد چشمانم شد، داغ اشبوسه از که گردنم پشت
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. کرد نگاه لبم به و کرد کج را سرش. شد کمینزد و گذاشت نتیکاب یرو و کرد رد میپهلو طرف دو از را دستانش

 :بود بم شیصدا

 ه؟ینجوریا لبات چرا_

 :گفتم لکنت با و دادم قورت را دهانم آب

 ؟یچجور_

 .زنهیم حرف آدم با که یجور هی...یجور هی_

 :گفتم جانیه با و زد خی میسرتاپا

 انوقت؟ گهیم یچ_

 :گفت یکشدار یصدا با و شد خمار چشمانش

 .بخور منو ایب گهیم_

 .آورد بند را نفسم و دیبوس و دیبوس و دیبوس و کرد حمله میهالب به و

 :گرفت دندان به را گوشم یالله و کرد بغلم

 یلیخ من، حاال! یشد میزندگ! یشد زنم! یشد سرم تاج. یشد همسرم غم، و حسرت یکل از بعد. یشد همسرم_

. دارم دوستت. دارم دوستت. بشم زنده دوباره و بچشم اموممنوعه بیس و کنم لمس و گناه نیا تونمیم راحت

 !تو یب رمیمیم چون. جانا نکن ولم چوقتیه. عاشقتم چقدر یبدون خوامیم و دارم دوستت

 .سپردم گوش قلبش زیانگ دل ینوا به و گرفت قرار اشنهیس یرو سرم و کرد بغلم کامل

 :کرد زمزمه

 است سرخ بیس همان تو یها لب_

  شومیم رانده بچشم

 رمیمیم نچشم

  بهشت به چه مرا اصالً

  کنند دیتبع مرا بگذار

 ...آغوشت نِیزم به
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 و کردیم پر را فلک گوش مانیهاقهقهه یصدا. میکرد یمال کف را هم صورت و میشست ظرف باهم. میخورد نهار

 .میکردیم یخال را هاحسرت و هاعقده یکی_یکی داشتم

 دهانم یطوالن و سخت بوسه کی با شد،یم ادیز که میها اعتراض. دادینم امان و دیبوسیم هوایب شستن ظرف موقع

 :گفتیم و بستیم را

 !ببوسم زنمو دارم دوست! نباشه حرف_

 ! بود نیریش زیچ همه چقدر و

 :گفت تخس، و طونیش یهابچه پسر مثل و دیمال را چشمانش و دیکش یاازهیخم یرعلیام ها،ظرف شستن از بعد

 .ادیم خوابم من جانا_

 .بخواب برو خب_

 .ادیم خوابم نه_

 .شبِ هفت ساعت تازه ست،ین خواب وقت که االنم. کنم مرتب رو آشپزخونه خوامیم من. گهید برو خب_

 .شدم کنده جا از و کرد بغلم هوی یرعلیام که خچالی کنار یشارژ جارو طرف رفتم

 .شد گم اشمردانه یهاقهقهه انیم غم،یج یصدا

. دیبوس و دیبوس. نداد امانم و زد مهیخ میرو و کرد حمله طرفم به او و زدم غیج دوباره من و کرد پرتم تخت یرو

 !شدم یرعلیام زن و شدم زنده شدم، متولد امانیبازعشق انیم دستانش، انیم دوباره من و گرفت را جانم

 را عطرت

  کنمیم بو همیشه از بیشتر

 را، داشتنت دوست و

 !کشمیم نفس بیشتر

 زنند،یم پلک که چشمانم

 !یشویم متولّد من در تو

 یدیگر صبح من در تو

*** 

 .نبود یرعلیام شدم داریب که صبح
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 مقابل و دمیپوش لباس زحمت به و برداشتم امبرهنه بدن دور از را ملحفه و شدم بلند میجا از یکرخت با و خوردم جا

 .دمید را امشده کبود گردنم یوقت زدم لبخند. ستادمیا نهیآئ

 .بشم قربونش یاله. کرده ناکارم یچجور نیبب شعوریب_

  بود؟ رفته کجا یعنی. زدم زنگ او به برداشتم را یگوش

 :رفت یلیو یلیق دلم و دیچیپ یگوش پشت گرمش یصدا

  جان؟_

 . یرعلیام ینامرد یلیخ_

 :دیخند

 چرا؟_

 .یرفت و یکرد ولم که ینامرد_

 .زمیعز درم دمِ من_

 .دمیکش کنار را پرده و پنجره پشت رفتم

 :کردیم نگاه من به و بود ستادهیا ابانیخ وسط

 .جانا یشد زنم کردم، مونیزندگ دیخر نیاول_

 .بود نون دستش یتو

 .دیباریم نم_نم باران. پنجره به دادم تکه

 .یشد سیخ خونه، ایب وونهید_

 .زمیعز دارم دوستت یلیخ_

 .ها گشنمه_

 :کرد عاشقم دوباره اشخنده و دیخند

 شدم؟ عاشقت یک بار نیاول یدونیم_

 ؟یک_

 ؟یشد عاشقم یک از تو. بود نکرده نگام چکسیه که یکرد نگام یجور هی شب، اون. رستوران تو_
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 :گفتم و دمیخند

 !دست به چمدون اونجا، یاومد که یاول روز همون-

 .دیخند

 .وونهید. گهید ایب یرعلیام_

 :گفت لذت با

 .دارم دوستت_

 :دمیکش غیج. دمایم یرعلیام طرف به سرعت با که ینیماش به شد خشک چشمم

 .یرعلیام_

 یرو به و خورد نیماش شهیش به یرعلیام و شد رد یرعلیام یرو از نیماش. افتاد دستم از یگوش و ختیر قلبم

 .شد یخال میپاها ریز و رفت جانم. شد پرتاپ سیخ آسفالت

 .مُرد یرعلیام_

 .بود آتش یکوره بدنم و زدمیم نفس_نفس. دمیکش ادیفر و دمیپر خواب از وحشت با ناگهان

 جانا؟_

 کردم، نگاه خودم به عیسر. بود برهنه بدنش و بود دهیکش دراز کنارم. دمید را یرعلیام و دیچرخ سرم و دمیکش غیج

 .نداشت تنم به زیچ چیه هم خودم

 :گفت نگران

 .عشقم یدید خواب شده؟یچ جان؟ جان؟_

 :زدم هق من و دیبوس را صورتم و سر نقطه به نقطه او و کردم بغلش سرعت به و دیچک اشکم

 .یستین گهید دمید خواب. بد یلیخ دمید بد خواب_

 .بشم فدات نکن هیگر جان؟ .من خوشگل ستین یزیچ. نجامیا نیبب. ستین یزیچ جان،_

 اشهمه که کشدیم نفس دارد که است زنده که شوم مطمئن خواستمیم. دمیکش بو را تنش و کردم بغلش محکم

 .بوده خواب

 .کردم خراب را حالمان و دمید خواب که من به لعنت و دیکشیم نفس و بود زنده

 .شدم آرام که رفت امصدقه قربان و دیبوس آنقدر. دمیبوس
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 :گفتم وحشت با بپوشد، رونیب لباس خواست یوقت

 ؟یریم کجا کجا؟_

 .رمیبگ نون رمیم جان؟_

 :دمیترس

 . دمید بد خواب من. تروخدا نرو یرعلیام نه_

 .عشقم شهینم میزیچ_

 .تروخدا یرعلیام نه_

 !شهینم یزیچ جانا_

 .نرو تروخدا یرعلیام. دمید خواب من نه...نه_

 :دیبوس را امیشانیپ

 .شهینم یزیچ گفتم خواب؟ هی بخاطر نمیبش یزندون نجایا و میریبم هردو یخوایم_

 .رفت میهاهیگر به توجهیب...رفت

 :دادم یدلدار خودم به و کردم یط استرس با را اتاق عرض و طول

 طعم بذار. ببخش و گناهکارت یبنده نیا و برسم دادم به خودت ایخدا! شهینم یزیچ! شهینم یزیچ...نه...نه_

 !توبه ایخدا! توبه. رمیبگ آروم بذار. بچشم و یخوش

 ها، هیآ آن خواندن از بعد که داشت یسر چه دانمینم. شدم قرآن یهاهیآ دامن به دست و خواندم یالکرس و تیآ

 :گفتم و دمیکش یراحت نفس که گرفت آرام چنان دلم

 !بده انجام صالحمه به یهرچ. ایخدا_

 بوق چند از بعد. گرفتم را نساء یشماره و نشستم کاناپه یرو. زدم آب را صورتم و دست و کردم عوض را میهالباس

 :داد جواب

 زم؟یعز جانم_

 ؟یخوب نساء سالم_

 ؟یخوب تو خوبم_

 :زدم یکمرنگ لبخند
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 .شدم یرعلیام زن_

 :گفت محبت و یخوشحال با

 .دیدیرس هم به باالخره! باشه مبارک_

 :دمیخند

 ؟یکنیم کارایچ تو_

 :داد جواب و کرد مکث یکم

 .برم عمارت نیا از خوامیم کردم،یم جمع لمویوسا داشتم اتفاقاً_

 ؟یستین پرستارش مگه ؟یچ مهبد پس چرا؟_

 .کنندیم یپرستار مهبد از گهید خودشون. برگشته هم الیژ اومد، رحم به دلش خانم عمه_

 ؟یچ تو پس_

 .گهید شهر هی برم و رمیبگ داداشمو دست خوامیم. ندارم یدار بچه و بچه حوصله گهید_

 :گفتم حال همان در و فنیآ و طرف رفتم و شدم بلند. آمد زنگ یصدا

 آخه؟ یچ یبرا_

 .زدم را در و زدم را فنیآ

 .متنفرم شهر نیا از. نداره یچ یبرا_

 :گفتم و دادم هیتک کانتر به را آرنجم کی. آشپزخانه سمت رفتم

 مهرداد؟ بخاطر_

 نشناسه منو که یکس. گهید شهر هی رمیم کار؟یچ خوامشیم. مهسا یپِ رفت که مهرداد! خودم بخاطر بابا نه_

 .بدم ادامه درسمو خوامیم. اونجا

 :تر رنگ پر منم لبخند و شد باز در

 .نذار خبریب حالت از منو. یباش موفق انشاهلل_

 ....ومدهین روزه چند ریسم نیا یراست. بشم قربونت_
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 ققط من و آمدیم نساء یها آمدن الو_الو یصدا. شدم رهیخ میروبهرو فرد به زده وحشت و افتاد دستم از یگوش

 .بود زده خشکم

 .کردیم نگاه کچلم یکله به ناباور و داشت بغض. دهیژول شیموها و بود خون رنگ به چشمان

 :دمینال حالیب و زدم چنگ کانتر به

 ر؟یسم_

 :گفت حسرت با

 جانا؟_

 :دمیکشینم نفس ترس از

 یخوش طعم منم بذار بار هی کن، ولم و باش آدم بار هی. برو تروخدا. برو نجایا از عباس حضرت به ترو...ریسم...ریسم_

 ؟یکن آب اموزهره ؟یچ که نجایا یاومد. بچشم یخوشبخت و

 !کردیم هیگر داشت. داد قورت را دهانش آب و دیکش باال را اشینیب

 :گفت و گرفت باال میتسل حالت به را دستانش

 .نمتیبب بار نیآخر واسه اومدم...فقط_

 :نشستم کنارش و گرفت امهیگر. نشست نیزم یرو وارچارهیب و شد خم شیها زانو

 .خوامتینم که ینفهم و یبد عذابم یخوایم یک تا ر؟یسم ر؟یسم_

 :زد زل چشمانم به یدلتنگ با و شد لرزان اشچانه

 ...یول دهیفهم عقلم. یندار دوستم دمیفهم وقته یلیخ من_

 :دیکوب قلبش به مشت با

 !نه صاحابیب نیا امّا_

 :زدم هق

  نجا؟یا یاومد یچ یبرا_

 :کرد نگاهم یدلتنگ و حسرت با

 .گرفتم شیآت و دمتونید. دیاومد رونیب محضر از دمتونید_
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 :گفت التماس و یچارگیب با

 چرا؟ بگو فقط چرا؟ جانا؟ چرا_

 :گرفت اوج امهیگر

 ...دونستمیم کاش_

 :گفت کرد، شیر را دلم که یامردانه یهیگر با

 .نمتیبب گهید بار هی فقط بار، هی فقط تا رونیب ادیب خونه از بودم منتظر. بودم درتون دمِ صبح تا_

 :گفت و کرد باز هم از را دستانش

 .بسوزم حسرتت تو نذار. جانا کن بغلم گهید بار هی فقط_

 .میگرفت او از را حق نیا بد، چه یرعلیام و من و بود حقش آغوش نیا! بود حقش

 .گرفت آتش دلم و دیکش آه و کرد بغلم سفت و محکم و رفتم آغوشش به

 :کرد زمزمه

 .یشد برادرم زن_

 .دیببخش_

 .نبود حقم نیا. بخشمینم چوقتیه_

 .دونمیم_

 گهید بذارم، دلت به داغشو و بکشم و یرعلیام خوامینم گهید کنم،ینم تتیاذ گهید جانا، ندارم باهات یکار-

 .بکنمت خودم مال و بدزدم رو تو خوامینم

 :دیکش یقیعم نفس

 .برسه دلم داد به خدا ذارمیم و کشمیم آه. شهینم صاف و شکست کمرم. فهیکث یلیخ ایدن نیا دمیفهم_

 :گفتم التماس با

 .بشم خوشبخت منم بذار. المذهب نکش آه_

 خوشبختم؟ من مگه_
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 و یدرد د،یببخش کردم غلط بگم بارم هزار. امشرمنده و بودم من یواقع گناهکار. ستین تو ریتقص یچیه دونمیم_

 .بشم خوشبخت بذار. برو و کن ولم یول. دونمیم خوب نویا و کنهینم دوا تو از

 :زدیم هق آشکارا نداشت، اشیمردانگ بردن سوال ریز از ییعبا گرید

 برات؟ گذاشتم کم یچ من_

 . بود خر دلم_

 .داشتم دوستت واقعاً من...جانا...جانا_

 .شرمنده نداشتم، و اقتتیل_

 . یبش دچار من درد به ادینم دلم خدا به. ادینم دلم کنم، نینفر خوامیم_

 .دیببخش. دیببخش_

 ادتی منو شهر، اون. براش بشم پدر کنم، بزرگش خوامیم. رمیم و رمیگیم اموبچه دست یول. ببخشم تونمینم_

 .ندازهیم کثافت توئه

 :دمیبوس تند_تند و گرفتم را دستش

 ...دیببخش...دیببخش_

 :گفتم هولزده و دمیپر جا از من و آمد فنیآ یصدا

 ...یبکن یکار هی ترسمیم...ریسم ترسمیم...برو تروخدا...اومده یرعلیام...اومده یرعلیام_

 :رفت در طرف به و شد بلند شیجا از

 .شد تموم گهید. کنمینم یکار_

 :گفتم یوحشتناک استرش با و دمیترس

 .نتتیبب خوامینم_

 :ماند خاطرم به ریسم از که بود ینگاه نیآخر نیا کرد، نگاهم دهیرنج

 ! جانا خداحافظ. مریم نجایا از اومد، شوهرت یوقت باال، طبقه رمیم_

! کمک ایخدا. شدم یالکرس تیآ خواندن مشغول و زدم را در. شد بلند فنیآ یصدا دوباره و شد دهیکوب هم به در

 !کمک ایخدا

 .نمودم باز شیرو به را در و کردم پاک را میهااشک. گذاشتم کانتر یرو و کردم جمع نیزم از را یگوش
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 با و دیبوس را امقهیشق. کرد بغلم و گذاشت کانتر یرو را ها دیخر. دمیکش یراحت نفس ،یرعلیام یافهیق دنید با

 :دیپرس یمهربان

 م؟یزندگ یخوب_

 همه یعنی! ندیبب را ریسم یرعلیام خواستمینم چیه. فرستادم رونیب پله_پله را نفسم دم،یشن که را نیپائ در یصدا

 !شکرت ایخدا شد؟ تمام زیچ

 :داد فشار را میپهلوها و گفت لذت از یآخ. دمیبوس را شیگلو ریز و شدم بلند پا یپنجه یرو

 !یبود نگران یالک نشد؟ یزیچ یدید_

 :شدم رهیخ اهشیس چشمان به

 ؟یرعلیام_

 جان؟ جان؟_

 .کنم اتهیتنب خوامیم_

 :بودم اشعالقه مورد یغذا انگار. کرد نگاهم لذت با و انداخت باال ییابرو

 انوقت؟ یاهیتنب چه_

 .یکن بغلم وقفهیب ساعت مین دیبا_

 :کردم اشاره ساعت به و نشستم کاناپه یرو

 .شد شروع االن از اتهیتنب_

 .کندیم کورم برقش گفتم، که زد یبرق چنان چشمانش

 .آورده در دم ن،یبب منو خوشمزه آخ_

 .دمیکش بو را عطرش و گذاشتم اشنهیس یرو را سرم. کرد بغلم و نشست کنارم. دمیخند

 :دیبوس را کچلم سر

 .بشم قربونت جان؟_

 :کردم زمزمه من و داد فشارم سفت

 .ترسمیم_
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 جلو ادیب گذشته یهاخاطره یگاه م،یکن دعوا یگاه قراره دونمیم دونم،یم...جانا نترس یچیه از گهید! نترس_

 .دارم دوستت امّا بشم، وونهید و چشمم

 .یکن دعوام چوقتیه یندار حق_

 :دیبوس محکم را لبم یگوشه و کرد جدا اشنهیس از را سرم عشق با

 .کنمینم دعوات ،یباش یخوب دختر یبد قول_

 :گفتم عشق با و فشردم را لباسش گوشه ام،پنجه با

 .دارم دوستت_

 :گفت و دیبوس را میهالب فراوان یعطش با

 .مونده یزیچ هی فقط_

 ؟یچ_

 :زد لب

 .بدم سیپل لیتحو و آقاجون خوامیم_

 بفهمد؟ اگر خدا یوا! مادرجون...آقاجون. شدم زده وحشت

 :دمیپرس دستپاچه

 ؟یکِ_

 .عسل ماه برم ،یرنگ چشم دلبر هی با خوامیم فعالً چون. گهید ماه کی_

 :گفتم دلم یتو و دمیخند بود، شده پا به استرس دلم ته نکهیا با

 و یبر لو توئم ممکنه بده لو و آقاجون اگه. رو یزیچ نفهمه یرعلیام تا یبکن یغلط به دیبا. یدار وقت ماه کی تا_

 ! نه! نه! یرعلیام دست کف بذاره و زیچ همه آقاجون

 :کردم زمزمه و بستم چشم

 بره، لو آقاجون اگه. کنم شیراض دیبا. بده لو و آقاجون یرعلیام ذارمینم! نه! نه نداره؟ یاشکال که شدن بد کم هی_

 !ذارمینم نه. ستین رسمش میکرد حقش در که یبد همه نیا از بعد. رهیم لو رمیسم

 .شده دیام نا من از گرید خدا، کردم حس. دمیکشیم یانقشه دیبا. شدیم یراض یرعلیام و کردمیم یکار دیبا
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 دستش از دینبا خواستم،یم را یرعلیام! زدمیم یهرکار به دست خودم، منافع بخاطر و بودم بد یآر! بودم بد من

 ...نه...نه...دادمیم

 ؟یکنیم فکر یچ به_

 چپم یشانه یرو دوباره طانیش اما دمیکش خجالت یالحظه کرد،یم نگاهم عشق با داشت. دمیکش یقیعم نفس

 .گرفت را کردن فکر یاجازه و نشست

 ای ردیبگ را دامنمان چگونه ریسم آه د؟یآ شیپ چه ندهیآ در است قرار دانستمینم. خواستمیم را مرد نیا من

 ! بدهد لو هم مرا و برود لو چگونه آقاجون

 .خواستمیم را یذغال اهیس چشمان نیا و آغوش نیا و تن نیا خواستم،یم را لحظه نیا من

 میهادست و نشست کاناپه یرو ش،یهارون طرف دو م،یهازانو دو. نشستم شیپاها یرو زانو دو و شدم بلند زانو یرو

 .کرد نگاهش وارصیحر چشمانم، و گرفت قاب را صورتش

 قیعم یچاله اهیس کی مثل. ماندیم ذغال مثل که یچشمان و بود افتاده خط که یشانیپ و پشت پر یابروها آن به

 .یکن سقوط داشت امکان هرلحظه که

 و بود مانده باز هم از که ملتهبش و سیخ یهالب به آخر در و بود صورتش یرو شهیهم که رنگ پر شیر ته آن به

 .داشت بوسه طلب که ازشین از پر و خمار چشمانش

 !باشم خوشبخت که خواستم و زدم پس را گذشته را، آقاجون را، ریسم را، فکرم را، زیچ همه

 داغ یبوسه کی. میدیبوس را گریهمد شور، از پر و گذاشت کمرم پشت را دستش. گذاشتم شیهالب یرو را میهالب

 .رینفسگ و

 :گفتم و جاخوردم. زد نفس_نفس و دیکش کنار دفعه کی دنمان،یبوس انیم

 شده؟یچ_

 :گفت رفت،یم نیپائ و باال تند_تند اشنهیس یقفسه که یحالر د ،یخشدار و بم یباصدا

 مارتم؟یب بودم گفته_

 :گفت و شد امخنده محو او و دمیخند ناز با

 و نجاستیا یمن یایرو نیترمحال حاال. ستین تو مال بگن و سرت تو بکوبن نفر هزار اگه ٰ  یحت شد، اما بود محال_

 .رمیگیم کام بودند، یسم و ممنوعه که ییهالب از هاش،لب از دارم منم
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 و زد زل چشمانم به و گرفت را صورتم طرف دو که اورمیب جلو را سرم خواستم و کردم مشیتقد را نگاهم نیباتریز

 :گفت

 ...را تو کنمیم گناه_

 :داد ادامه ییگلو تو و بم یصدا با او و آمد ترجلو سرم

 !من یآرزو نیتراشتباه بسوزم، بذار و کن دعوت جهنمت به منو پس اشتباه، به اگر ٰ  یحت_

 1398/۲/3۰ انیپا

 1395/۲/1 شروع

 

 سخن نویسنده: 

شد، امیرعلی و جانا کپی شدن، ایده کپی شد ولی سکوت چند سال طول کشید، ولی تموم شد. بارها رمان کپی 

 .خیلی از این ایده کپی بشهقراره دونم بعد از پخش و می مکرد

های عزیزم که همیشه با نظرای کنم به خوانندهاگر ایرادی داشت بذارید پای اینکه اولین رمانمه. رمان و تقدیم می

 .قشنگشون بهم انگیزه دادن و صبوری به خرج دادن

شیدا   _sheyda_zareiای ندارم. تنها راه ارتباطی با من و اطالع از رمان بعدی اینستا هست: رمان دیگه

      زارعی.


