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 .ندارد

 .ندارد نیزم

 .ندارد اقتیل نیزم

 .ها را ندارد قیشقا اقتیل نیزم

 .ها دشت آسمان است قیشقا يجا

 .ندارد

 .ندارد گلدان

 .ندارد اقتیل گلدان

 .را ندارد قیشقا اقتیل گلدان

 .دشت است، نه در گلدان پشت پنجره قیشقا يجا

 .خواهدیم ییرها قیشقا

 !يادیز... کوچک است يادیز شیبرا گلدان

 

 "قیشقا"

کز .کرد قیپتو به جانم تزر ریماه را از ز ياش باز شد؛سوز سرد د یشگیهم يکه بالرزش آشنا اطیح يا شهیدرش

 میرو یرفع کُوت يکه فقط برا یلحاف.دمیچیدور خودم پ شتریکردم و لحاف کهنه و مندرسم را ب

 ادشیز يبخاطر سوراخ سمبه ها ایبود  خی شهیهم کردویازجنسش بود که بدتر سرمارا جذب م دانمینم.دمیکشیم

فکرانه دررا  یبه شهناز گفتم که انقدر ب ییهرچه که بود؛در دلم ناسزا!کرد؟یطور با تن ما رفتار م نیبود که ا

 :کفترباز نیسر حس دادیشروع کرد به دادو ب یبازکرد وپشتش نبست و بدرتر آنکه اول صبح

 !م؟یچندباربگو..برادر من اطمانیح يتو زدیریم تیآقا؟؟پروپور کفترها نیحس-

 !فهمندیچکارکنم؟نم گرید وانندیح یآبج-

 !پرشان نده يور نیخب ا دهیپدرآمرز-

 )آمد شدیکه دورتر م يبال بال زدن کفتر يوصدا(بفرما..چشمم يرو..چــــشم-

 !ينوریا یباشد فردا دوباره پرشان بده ينجورینباشد که االن ا نیآقا،ا نیحس امرزدیخدارفتگانت را ب-

 ...چشم..باشد-
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 هیگر يصدا دمیکردم بخوابم که تازه د یسع بندد؛دوبارهیو دررا م گرددیآن بودم االن شهناز برم دیکه به ام من

 .نشستم میوبا حرص سرجا دمیکش یآه یاز سر درماندگ.بلند شد نیریش ي

 يبود ،دسته کردم و با خودشان گره اشان زدم باال ختهیر میحالتم را که آشفته دور شانه ها یلَخت و ب يموها

 .سرم

به اوضاع .با تأسف ینگاه..ولو شده بودند کردم يور کیخانه که هرکدام  یاهال کریبه پ يخواب آلود نگاه

 .بدمان

بود که  نینگاه مثل ا کیکه در  ياوضاع نکبت بار.گوشه کز کرده بودند کیهرکدام ..قد میقدون يها بچه

 !میلولیهم مدر  میدار

 .کردم یکف دودستم مخف نیرا ب صورتم

 .بود دهیتا آنجا که جا داشت؛زائ یعنی.نیریسراغ ش رودیاما حس کردم مادرم دارد م دمیدینم نکهیباا

تادختر 9وگرنه .بود مرده بودند دهیتا هم که قبل از من زائ2تا دختر که خداراشکر خداراشکر 7.هم دختر همه

 !مینبود هیدروهمسا يبرا یکم یسرگرم نیگرچه اآلن هم همچ!دنشانیو خند گرانید یوباعث سرگرم میشدیم

 .کردیام م یحرص شتریبود که ب نیا.نبود که زحمت بکشد یزن مادرم

 .کلفت گرفته بود یهمه را به نوع.سال24تا 3 نیسن نیتا بچه ب7

تازه  نیریکه ش شیسال پ3 قاًیپدرم دق.میدرواقع ما مثل او بود.ما يدرست مثل همه .بایساله بودو جذاب وز38

پدرم را !بازهم خداراشکر که مرد.مرد کرد،اُفتادویم ییکه درآن بنا یآمد،از ساختمان ایبه دن

نبود که ازبد بودنش  يبدپدر !یدرپ یپ يکه مارا راحت کرد از خواهر دارشدن ها کنمیخداراشکرم!میگویم

 .اش باعث شده بود من از نبودش خوشحال باشم يفکر یب نیتنها هم..بنالم

 فهمندیمن که باشند م ياما جا!چه سنگدل..یرحم یچه دختر ب گفتندیم دندیشنیحرفم را م نیا گرانید داگریشا

عام و خاص  يمضحکه .میبود عیضا یلیخ!یسالت باشد و از مادر حامله ات مراقبت کن20چقدر زجر دارد که 

مادربزرگ  يخانه  زیتبر میو رفت میردهفته قهر ک2من و شهناز  ن؛کهیریش يمادرم برا يزمان باردار.میشده بود

 !مانیپدر

بچه را  دیتا شا میو قهر کرد میاست؛باشهناز ساك را بست انیهفتم در م يبچه  يپا میدیموقع که فهم همان

 ...!اما ندازندیب

 !با تو اَم؟ یشق..يآها-
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 ...برو...شهناز اعصابت را ندارم-

 !اقتیل یپاشو صبحانه آماده کرده ام ب...یروان ي وانهید-

 ..بهم خورد يلحظه ا يبرا میکه دندانها يسرما دو برابر اُفتاد به جانم طور)دیکش میولحاف را لجوجانه از رو(

 گررایهم د یلیمادونفر خ.سالم23سالش بود ومن24شهناز خواهر بزرگم...نشستم و سرم را گرفتم یبادرماندگ

که من  کردیفکرم يزیبه همان چ قایکه دق شدیبارها م..میروح دردو بدن بود کی. میدیفهمیم

 خواهران کوچک ترم؛.میبود تیریمد سانسیهردول.کردمیم

 .ساله بودن11و9 داوشرارهیش.ساله بودن16و14 مایوش شهره

 .ساله3هم  نیریوش

 یزندگ نیکه ا میتنها من وشهناز بود نیوا کردندیسرم يگرید يایدن کیخواهران کوچکم کالًدر  نیا همه

 يوارد آشپزخانه .البته که خواهرانم کوچک بودند وحق هم داشتند که درك نکنند.میکردیافتضاح را درك م

 .زندیهم م ار يپهن کرده و آرام استکان چا یکوچک يکه شهناز سفره  دمیکوچکمان شدم و د

 کردیم یکه سع یدرجوابم زد وآرام درحال یند تلخلبخ.زدم شیبه رو ینشستم ولبخند مهربان شیرو روبه

 :پچ پچ گانه باشد گفت شیصدا

 ..!يکردیفکرم کردمیکه من فکر م يزیکه تو هم به همان چ دانمیم-

 ):گفت یعصبان!(؟یکنیازچه صحبت م-

 ):آرام گفتم نباریا..(آرام...سسسیییه-

 ):زد وگفت يپوزخند..(شومیشهناز من که متوجه نم یگوئیچه م-

 !م؟یرانفهم يزیمن و تو چ شودیمگرم..ينگو که تو هم شک نکرد-

 )کندم یگفتم وتکه نان یآهان آرام(

 ):گفتم زدمیرا هم م میکه چا یدرحال!!(؟يندار يهان؟نظر-

 .دمیترس-

 ازچه؟-

 !تیاز واقع-

 ؟یدانیچند روزاست م-

 ..هفته3 دیشا-
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 .ست که شک کرده اما یدوماه!من از تو زرنگ تربودم شهیهم..هه-

 .ام ادگرفتهیرا از تو  یزرنگ!که نرفته؟ ادتی..من هم شاگرد توهم-

 ):تکان داد و دوباره آرام گفت يسر(

 ؟يدیترسیواقعاً چرا م-

 .میباررا اشتباه کرده باش نیا دوارمیام.میبشو میکه هست ینیکه نکبت تر از ا دمیترس-

شهناز ازمن محکم تر بود ..(ترسمیم يزیمن هم از چ قیراستَش شقا..وسط خال میزد نبارهمیدارم که ا نیقینه -

 ):به شهناز چشم دوختم یبا نگران..کردمیمن چند برابر وحشت م دیترسیاو که م.به او بود دمیتمام اُم

 ).خواب آلود وارد آشپزخانه شدند دایو شراره وش...(که ترسمیم نیاز ا-

 ..کوچک ها یآبج ریصبح بخ-

 ؟يزیریم يچا ریح بخصب-

 )من همچنان در فکر بودم..(خواهمیم يمن هم چا..شهناز یآبج ریصبح بخ-

 !با تو هستم قیشقا یآبج-:شراره

 .بگو گرید کباری.شراره جان دیببخش-

 ..تواند یشهناز سره کاراست ونم ی؟آبجيریبگ ییآ یم...دهندیماهمان را م يد يفردا کارنامه ها-

 .حتماً..زمیباشد عز-

 .به بغل آمد ونشست نیریهم آمدند و درآخر مادرش مایوش وایکم ش کم

 !م؟یبه اتفاق بده رخ داده بگر ایآمد و من ماندم بخندم  میبرا ییچشم ابرو یبه شوخ شهناز

بلند شد ورفت در تنها اتاق کوچک خانه امان و  يعاد یلیمادرم صبح اول صبح زنگ خورد واو هم خ یگوش

 .دررا هم بست

 .میزد يشهناز همزمان پوزخندو من

 :به ما انداخت وگفت یو نگاه رونیکه گذشت؛مادرم خندان وسرحال آمد ب يا قهیدق ده

خانم  شگاهیراهم بشور من امروز تا ظهر آرا نیچرك داخل ماش يها ؛لباسيشهناز جان سفره را که جمع کرد-

 ):فتکه گ دمیکالم شهناز را فهم شیفقط من ن.(دست تنهاست.پاشا هستم

 )رونیکرد و رفت ب ياحمقانه ا يمادرم خنده !(مادر مهربان!به چـــــشم يا-

 .و بازهم نگاهم را منتظر به شهناز دوختم دمیکش یآه
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 :کرد و گفت يخنده ا شهناز

 !بده يا دهیبارهم تو ا کی!رم؟یگیم یمیمن چه تصم ینیبب يا ستادهیباز ا!هان؟چت شده است؟-

 :دمیغر خوردیتکان تکان م يرارادیغ میکه از خشم لبها یدرحال

ساکت  یعنیبه بچه ها کرد که  يو اشاره ا دیکش یاو هم حسرت بار آه...(از او متنفرم...ازاو متنفرم شهناز-

 )باشم

 یبهم انداخت وچشمک ینگاه..دمیگذاشتم مادرم را ترگل ورگل و حاضر وآماده د رونیرا که از آشپزخانه ب میپا

 :زدوگفت

 .باش نیریمراقب ش-

 ..را ازش گرفتم میبهش کردم و رو یچپ چپ وناراحت نگاه

 هو؟با تونبودم؟-

 .دمیشن-

******* 

 .دمیرا کنار شهناز پهن کردم و دراز کش تشکم

 .آمد یم مانیمیقد يبخار يشعله ها يفرو رفته بود وتنها صدا ینیدر سکوت سنگ خانه

و  اهیدرشت س يبود ومن چشم ها دهیاوهم طاق باز خواب.و به پهلو شدم تا باشهناز صحبت کنم دمیکش یآه

 :زمزمه بار گفتم.دمیبود د رهیبازش را که به سقف خ

 !نگذاشتند مانیتنها یکنجکاو زمان يبچه ها نیبپرسم اما ا خواهمیم ؟ازصبحيدیترسیشهناز تو ازچه م-

 ):آرام ترگفتم!(قیبلند است شقا تیصدا..!سیییهــــ-

 !داد؟یم يعطر يچه بو يدید-

 ..دمید..آره-

 ؟یترسیم ؟ازچهینگفت-

 ):وگفتم دمیکش ینیه.(خانواده دار مراوده داشته باشد يبا مرد نکهیاز ا-

 ...اگر!یگوئیراست م!رفته شیمغز تو تاکجا ها پ!حاالحاالها مانده تا به تو برسم!شهناز-

مجرد ومثل خودش تنها  ياگر بدانم با مرد.وگرنه ازدواج حق آدمهاست.یساده تر ازمن یلیتو خ..قیآره شقا-

 ...است نیاز ا میمن تمام ناراحت.ندارم يا یازدواج کرده است ناراحت
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 نمانیهم!رمیبپذ توانمیمجرد مراوده داشته باشد من نم ياگر بامرد یحت..شهناز ستمیمن مثل تو عاقل ن-

ازخنده منفجر  یوهردو در اوج ناراحت!(میتازه راحت شده بود!دیایب ایبه دن گرید يمرد خواهرهشتممان از!مانده

 )بلند نشود مانیتاصدا میگرفتیو پتو را گاز م میشد

 :بود آرام و پچ پچ گانه گفت شیاز خنده در صدا یکه هنوز موج یدرحال شهناز

 گریبار د نیوا!(کنمیباشد؛من خودم بچه را به زور سقط م یگوئیکه تو م نجوریاگر ا قیخدا خفه ات کند شقا-

در خواب معذب شده  گرمانیو خواهران د میکه از شدت خنده به هق هق اُفتاده بود يجور...میدیهردو ترک

 )خوردندیبودند ودائم تکان م

 ...به سقف و درفکر رهیو خ میدیرفته که خنده امان تمام شد هر دو طاق باز خواب رفته

 داشته باشد؟؟ یباشد که خانه و زندگ ياگرمرد یبه راست قیشقا-

 ...ترسمیم...نجورنگویا...تورابه خدا...شهناز-

 ..میبده دیباشد؛تاوان مادر را؛ما با نطوریاگرا..قیشقا یدانیم-

 )دمیسرم کش يو پشت به او کردم و لحاف را رو.(است شهناز یکاف-

 یحق النّاس او سر تک تک ما م نیدختر دارد و ا 7فکر ما  یمادر ب.است تیواقع..!فرار نکن دختر گنده-

 يوبادقت به حرف ها دادمیهم فشار م يرا رو میلب ها یاز شدت ناراحت...(را گفتم نیا یچه زمان نیبب.دیآ

 )دادمیگوش م میخواهر رك و واقع گرا..شهناز

از عاقبتم ...ترسمیم!بدهم یجواب منف دیشا..يخواستگار دیایبگذار طاهر ب..قیاول نوبت من است شقا-

 ):با حرص برگشتم سمتش وگفتم.(ترسمیم

شک احمقانه رد  کیاو را با  یخواهیطاهر عاشقت شود؛حاال م میهمه صبرکرد نیا.حرف مفت نزن شهناز-

 !؟یکن

که  ارهچیآن زن ب یزندگ هیمن را شب یچزاندن مادرمان هم که شده زندگ ياگر خداوند برا..قیشقا توانمینم-

 !مادرمان هوار خانه اشان شده است بکند؛چه؟

 !هارا بگذار درِکوزه آبش را بخور نیا!گمان.حدس.دیشا.اگر.اما-

 تیواقع گذاردیاما ترسو بودنت نم.یکه ته دلت با من موافق دانمیخوب م!اگر تو رانشناسم ستمیشهناز ن-

 !يریرابپذ
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 نیاش؟ا یشناسیخودت که م.است یاما خب طاهر پسر پاک..ترسمیمن م...حق کامالً با تو است..درست است-

آن .یکنینم دایاو بهتر پ ؛ازیاگر طاهر را قبول نکن.نگاه بد به تو نکرد کبارهمیهمه وقت صاحب کارت بود اما 

 !ما یاوضاع زندگ نیهم با ا

 .دارمکافات است ایدن..اما به من حق بده که نگران باشم..دانمیم-

شک ندارم من !ردیگیبه ما ندارد پس از راه ما از او انتقام نم يا یکه مادر وابستگ داندیا هم مخد..نه بابا شهناز-

 !گزدیهم مادر ککّش نم رمیبم

 .سدینو یما نم يخدا آنقدر مهربان است که گناه مادر را به پا,یاز طرف..قیحق با تو است شقا-

 ):و گفتم دمیکش يا ازهیخم(

 ...شودیکه فردا شنبه است و باز هم کار ما شروع م میبخواب-

 ****** 

که  يدیاندازه اش؛مورد توجه صاحب تول یب یبائیبخاطر ز.دادیانجام م يلباس بسته بند يدیتول کیدر  شهناز

 یبه نسبت خوب یو وضع مال یبا ظاهر معمول يطاهر پسر.به نام طاهر بود قرار گرفت يساله ا28پسر جوان

 ..گفتیم میطاهر برا تها و حسنا یازخوب کرد؛هرشبیکه آنجا کار م یسال2نیخواهرم شهنازدرا.بود

کرده بود وحاال شهناز  يکه طاهر از شهناز خواستگار شدیم یدوماه قایازدواج با طاهر بود و دق شیآرزو درواقع

 .دیکشیخجالت م مانیازاوضاع زندگ کرد،چراکهیدست دست م

 .کردمیباالتر از خانه امان بود کار م ابانیکه دوتا خ يا یدرباشگاه ورزش انیروز درم کیهم  من

 .گرفتیکه از پدرم به جا مانده بود را مادرم م يزیناچ ي مهیو حقوق ب میخانه من وشهناز بود نیشاغل

بر دلم  یبرود؛غم شمیازپ نکهیو هم ازفکر ا ردیهم دوست داشتم شهناز ازدواج کند وسروسامان بگ من

 .نشستیم

 .یاز لحاظ باطن..ينه از لحاظ ظاهر.بود یمعمول یزن مادرم

را به کاممان زهر  یآنقدر مهربان وپاك دامن مثل اکثر مادران،ونه آنقدر خشن وبدخلق که زندگ نه

 ..بود يخاکستر.کند

 .شودیم اهیراخراب کرده باشد؛س يگریزن د یو مادر زندگ دیایاگر فکر شهناز درست ازآب درب اما

خاطر هم بود که با من وشهناز  نیبه هم.هستند زیکه دو دختر بزرگش چقدر زرنگ وت دانستیخوب م مادرم

 گرفتیم لیتحو شتریآنهارا ب یبه نوع.داشت گرشیدختر د5متفاوت از  يرفتار
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 !بردندیخود به سر م ینادان م؛دریبهتر باشد بگو دیاشایخود  یو درکودک کردندیدرکارش نم یدخالت چون

 .ساده بود اریاز من و شهناز واهمه دارد؛بس نکهیحس ا اما

 یط ادهیشراره را که با معدل نوزده و نودوشش صدم قبول شده بود گرفتم وراه مدرسه تا خانه راپ ي کارنامه

 .کردم

 .مرا به سمتش عوض کرد رمیدادم ومس صیتشخ دادیچراغ م میطاهر را که برا نیراه بودم که ماش يها مهین

 !شمس يسالم آقا-

 ):کامل به او داشتم نشستم نانیازآنجا که اطم.(دینیبنش..یمانیسالم خانم سل-

 شمس؟ يهست آقا يامر-

 !دهند؟ ینم يخواستگار يخواهر شما اجازه  ؟چرایمانیخانم سل-

 .ستمین انیشمس؟من کامل درجر يچه شده آقا-

با شما  دانستمیم م؟آخریکه خدمت برس دیهفته با شهناز خانم صحبت کن نیاز شما خواهش کنم تا آخر ا شهیم-

 .بود که مزاحم شما شدم نیا..راحت تر است

 د؟یخانه امان هم رفت-

 .منتظر نشستم.در را باز نکرد یبله کس-

 مادرم که خانه بود؟-

 د؟یشود با اوحرف بزن یحاال م.که باز نکرد یکس!خانم قیشقا دانمینم-

 .دینگران نباش.کنمیحتماً با او صحبت م.هستند يا یموضوع خانوادگ ریخواهرم اآلن درگ..مسش يچشم آقا-

 شمارا خواهرم بدانم؟؟ توانمیم-

 .شومیخوشحال م.بله-

 او هم مرا دوست دارد؟ ایآ دیپس لطفاً به من بگوئ-

 !دلش با شماست دانمیکه من م یتا آنجائ..شناسمیمن خواهرم را م-

 يچرا که شهناز علناًبه من گفته بود که عاشق اوست و من حاال آبرو دار!دمیحرف خود خند نیدر دل به ا(

 )کردمیم

 را به شما گفته؟ نیخودش ا یعنی-

 .شدم لیتما نیمن خودم متوجه ا.حرفا است نیاو مغرور تر از ا..نـــه-
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 ..هم خوب است نیهم..خوب است-

 .با اجازه اتان من بروم-

 .به سالمت دیبرو-

 ******* 

به نظرم  شتریکه ب کشیبه ظاهر ش ینگاه کوتاه.(دمیبه بغل د نیریراکه به در انداختم؛مادرم را آماده وش دیکل

 )آمد انداختم و ازکنارش گذاشتم یمضحک م

 !سالمت کو دخترم؟-

 .نمره نیبابهتر.شراره راگرفته ام يکارنامه ..سالم-

 .برمیراهم م نیریش..خانم پاشا شیپ رومیمن دارم م!باشد...آهان-

 !کند؟یاستخدام نم اریجداً؟خانم پاشا چرا دست-

 )دیو خند!(خب من هم الزم دارد..هم دارد اریدست-

 !ردیرا نگ تانیرانبر که دست و پا نیریپس ش-

 .ندشیخودش گفت او را ببرم تا بب.ردیگینم-

دارد آنوقت از شما تقاضا کرده  اجیبه اندك مهارت شما هم احت ار؛یسرش آنقدرشلوغ است که عالوه بر دست-

 ):گفت یخوشش برگشت وعصب يرو..شده بود یمن عصب یهمه زرنگ نیاز ا!!!(ند؟؟یتا بب دیراهم ببر نیریش

 !انگار ژاندارم است که جواب پس بدهم.برو کنار-

 .دیخشم از کنارم رد شد و در را محکم کوب با

 رهیساله اش را ش23کودکانه سر دختر  نیچن نیساده بود که ا!بود ش؛سادهیکارها نیمادرم با تمام ا واقعاً

 .دیمالیم

آن مسائل؛  دنیکه تنها راه فهم میبردیم یپ یاوقات با شهناز به مسائل یگاه.ندارند فیها در حس ششم حر زن

 .شد یم باز یبه راحت مانیاز مسائل برا یبعض يچطور گره  میدانستیواقعاً خودمان هم نم!شدن بود "الهام"

شبه تمام ماجرا را کشف 1من و تو بگذارند؛ اریرا دراخت ییماجرا یجنائ ياگر پرونده  گفتیم شهیهم شهناز

 !میکنیم

 برخوردارند يزیشگفت انگ يکه تمام زنان از هوش خداداد البته

 .میها بود نیاز بهتر یکیوشهناز  ومن
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 :تلفن زنگ خورد یبودم که گوش میخواهران مدرسه ا ينهار پختن برا درحال

 بله؟-

 .جان قیسالم شقا-

 د؟یخوب هست!يسالم عمه فخر-

 !شناسمیبهتر م نتیدل نش يآهنگ صدا نیتا تو را با ا7 نیکه ازب میقربان تو برادر زاده خوشگل و خوش صدا-

 د؟یراهم به حساب آورد نیریش..عمه جان دیلطف دار-

 )میدیو همزمان خند(کندیم هیکه فقط گر نیریش..دختر بزرگ و مادرت6.مادرت راگفتم!نه-

 د؟یداشت يعمه؟کار دیکنیچه م.خب-

 .فقط خواستم حال شما ومادرت رابپرسم.زمینه عز-

 خوب هستند؟ يوهاد يآقاصالح و مهد..همه خوبند عمه جان-

 .وفا نباشد یب م؛انقدریزنگ زدم به مادرت بگو..آن ها هم خوبند-

 .ازمن بپرسد یبگو حال..میعروس وخواهرشوهر شد نکهیتا ا میباهم دوست بود یمازمان

 )زدم يو در دلم به آن مشغله ها پوزخند(مشغله هاست ریاو هم درگ.چشم -

 چرا هنوز مادرتان نگهتان داشته؟ یبائیز نیشهناز خواستگار ندارد؟تو چطور؟شما به ا-

 )میدیو بازهم خند(ستیخواستگار ن..مادرم نگه نداشته-

 ..!ینرود به مادرت بگوئ ادتیجان؟ قیشقا يندار يوم کارمن بر گریخب د-

 ...ریظهرتان بخ..نه عمه جان-

 .خداحافظ-

اگر آنها !نبودم میعمه و عموها ادی چیه.مادرم بود ریمشغول پخت وپز شدم و همزمان فکرم درگ بازهم

 ....!که نکرده يبچه چه کار7زن برادرشان با دندیفهمیم

گذاشتن با شهناز را  انیمشکوکش شده بودم اما جرأت درم يه متوجه رفتار هاسه هفته بود ک باًیتقر من

شکست بخورم "شهناز"اُستادم  شیمادرم را خراب کنم و بدتر از آن پ یباشد والک جایتهمت ب دمیترس...نداشتم

 !غلط زده ام يکه حدس ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ١٣ 

 رفتیم ییخانم پاشا شیگاه پ یمادرم گاهو ب.ماجرا شده بود نیماه بود که متوجه ا2 زمیاُستاد عز نکهیاز ا غافل

دارد  شگاهیاست و در چند محله باالتر از ما آرا شگریکه آرا ییخانم پاشا!نه؟ ایدارد  یوجود خارج ایآ میدانیکه نم

 !داشت ازیبود ن لدفقط چند نوع بافت ب دیبه مادر ما که شا یو گهگاه

 .نداشت یشاخ دارش تمام يمادرم دروغ ها.مضحک بود واقعاً

ها از خانم  نیا يهم داشت که همه  يفاخر باخود همراه داشت واصرار يپراز پول بود و لباس ها فشیک اکثراً

آورد که پول  یخودش نم يبه رو ادید؛زیدیکه من و شهناز را مثل دو نگهبان م یاما از آنجائ!است دهیپاشا رس

بچه ها آنچه  يو برا دیخریم یخوراك خوب نهات.کردینم یزندگ يمدرن برا يها لهیوس دیآنها را خرج خر ایدارد 

 .کردیم هیداشتند ته ازیکه ن

 .میوهمه سر سفره نشست دمیشدند و نهار هرکدام راکش لیها تک تک تعط دختر

 ؟یکارنامه ام راگرفت یآبج-:شراره

 ):وگفتم دمیرادرهم کش میکردنش اخم ها تیاذ يمن هم برا..باترس و معصومانه نگاهم کرد.(بله-

نگاهش  يبه تک تک خواهرها کرد که همه با دلسوز یبا ترس نگاه.(شراره يخراب کرد..مانتو یمانتو ب-

 ):کردندیم

 )وبغض کرد..(یآبج دادمیخوب م یلیرا خ میچه؟من امتحان ها یعنی-

 :و بالبخند گفتم اوردیطاقت ن نیا شترازیب دلم

خودش را در بغلم انداخت و  یباخوشحال.(زرد رنگ باش يمانتو دنیپوش يآماده ...کردم شراره جان یشوخ-

 ):صورتم را غرق بوسه کرد

 ..!گرچه نامت هم شرور است..!نشو شرر طانیش-

 ):ستادوگفتیکرد و بشکن زنان ا يخنده ا(

 م؟یبرو یم؟کیبرو یک-

 .رمیبعد که حقوقم را بگ يهفته -

 ..است رید...نه-

وارد آشپزخانه شد و خندان  یبود باسرخوش دهیرس رونیمادرم که تازه از ب نیح نیدرهم!(پول ندارم؟ یوقت-

 ):گفت

 ):شراره با ذوق گفت(شرر جان؟ یخواهیچه م يپول برا!من دارم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ١٤ 

 ):که گفت کردمیم به مادرم نگاه.( خواهمیرا االن م میقبول يکادو..مادر..خانه يزرد پاساژ روبه رو يمانتو..مانتو-

 !رمیبگ تیبرا میاالن برو نیحاضرشو هم-

 ):دمیغر یعصب(

 .هفته صبرکن1شراره تا .رمیگیم شیخودم برا.من به او قول دادم.مادر ستیالزم ن-

 .نو ام به جشن بروم يبا مانتو خواهمیاست ومن م گریدوستم دو روز د ایتولد مح..یآبج توانمینم-:شراره

 )به صورتم کرد یقیپرکرد و نگاه دق یآب وانیمادرم ل(

شهناز خونسرد  يمن به خواسته  کند؟امایدختر زرنگش دستش را رو م ندیبب خواستیم..ستیچ یپ دانستمیم

 .مشغول شدم میانداختم وباغذا نیسرم را پائ

 ؟یخواهینم يزیتوچ-:مادر

 نه-

 .رمیبگ يزیتوهم چ يبرا میبرو ؟حاضرشويازین یب یلیچرا؟خ-

 ):و خشم گفت یبا شگفت.(خواهمینم يزیمن از آن پول ها چ-

 ست؟یکدام پول ها؟مگر دزد-

 !نیهم...دیایبه مزاجم خوش نم شگاهیدر آرا ستادنتیزحمت سرپا ا يپول ها!؟يشویم یچرا عصب!نه-

 .بگو بهت پول بدهم یخالصه که اگر خواست..تو نگران من نباش-

 ستادهیآماده ا دایپشتش را نشان دادم که شراره به همراه شهره وش و بادستم(فعال به شراره برس.متشکرم-

 !)بودند

 .و درفکر است دهیدراز کش مایش دمیکوچکمان شدم که د ییرایمن هم وارد پذ.ها که رفتند آن

 ؟ینداشت ازین يزی؟چیچرا تو نرفت-

 .نه-

 جداً؟-

دختر سوم خانه هم داشت ..دیتنم لرز!(دیاینممامان به مزاجم خوش  يپول ها دایاما من هم جد.که داشتم ازین-

 یاو درسن حساس..زود بود که وارد گروه من وشهناز بشود شیاما برا..دیفهمیم یلیخ گریوحاال د شدیبزرگ م

 )بود

 ):نگاهش را ازسقف گرفت و زول زد به من.(فهممیمنظورت را اصالً نم-
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 دهمیم حیترج.چطور بدست آمده مصرف کنم ستیراکه معلوم ن ییاما دوست ندارم پول ها.دانمیخودم هم نم-

فکرش رامنحرف  دیبا.شدیمسائل م نیاآلن وارد ا دیاو نبا..میچه بگو دانستمینم.(میریتاحقوق پدر را سرماه بگ

 ):کردمیم

 !خانم پاشاست اریمادر دست ند؟خبیآ یچطور بدست م یدانینم!هه-

 !دهند؟یهمه اش را به مادر م نیا چقدر درآمد دارد که يشگریآخر مگر آرا-

 !کنندیدرست م ونیمل کیعروس را با  کی.درآمد دارد یلیخ!ــــادیز-

 .تومان داد تا درستش کنند450م؛یخواهر دوستم مر..نه-

 یخانم پاشا از آن درست وحساب شگاهیآرا دمیمن شن.مایدارد ش ینرخ کی یخب هرجائ!یهم گرفت يچه آمار-

 .هاست

 دهمیحاال به مادر حق م!کردیداشت اعصابم را خرد م گرید.(میومطمئن شو مینیدنبالش تا بب میبار برو کی ایب-

 !)شود یمن وشهناز حرص يکه از زرنگ باز

 !ست؟یچ م؟؟منظورتیکه ازچه مطمئن بشو میبرو-

 ..من..من!ق؟یشقا يشویم یچرا عصب-

 !؟یکداده اند که حاال به مادر مشکو ادتیمدرسه چه  ؟دریتوچ-

 نیریبجان ش!کلفت شده است اینکند مادر مستخدم  میگویمن م!؟يشده ا وانهید!ق؟یچه شقا یعنی!درمدرسه؟-

به فکر فرو !(کند؟یم ياست که مادر دزد نیمنظورم ا ي؟فکرکرديشد یبود تو چرا عصبان نیمنظورم ا

خبر  یخودش را ب خواهدیم یاز مسائل ممنوعه خبر دارد واالن الک طانیش يساله 16دختر نیقطعاً ا..رفتم

آباد  يدخترانه  رستانیوآن هم در دب رستانیدرمقطع دوم دب لیاما به نظرم تحص.. دانمینم!ومعصوم جلوه دهد

 )بود یتمام مسائل کاف دنیفهم يمحله امان برا

اگرم با  که دانستمیم.نبود کردیفکر م مایمادر هرچه که بود آنجور که ش.نثارش کردم و بلند شدم يغره ا چشم

 هیهمسا يچون مادر اغلب روضه ها..خوانده يزیچ يا غهیخانواده دار مراوده داشته باشد؛بازهم ص يمرد

 ...داشت غمبریبه خدا وپ يواعتقاد!کردیهاراشرکت م

 .دیجاروکردن خانه بودم که شهناز خسته از سرکار رس درحال

 .رابست شیوسط اتاق و چشمها دیلباس ها خواب باهمان

 :گفتم بالبخند
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 .شهنازجان یخسته نباش.سالم-

 )راباز کرد شیوچشم ها(چه خبر؟.یسالم مرس-

 .دمیطاهر راصبح د-

 !خب؟-

 .يخواستگار ندیایب یکنم اجازه بده یاز من خواست تاتو را راض-

 !یزنیتو خودت بال بال م دانستیگرنمید

مقنعه اش را ...(با او بودن ندارم يبرا یرغبت گریبه بعد د هیاز آن قض.کنمیمن از او فرار م..قیچرند نگوشقا-

 )آرام لبخند زدم وکنارش نشستم.صورتش انداخت يدرآورد ورو یعصب

 ):کردیکنجکاو به ما نگاه م مایش(

 شهناز؟ یکدام ماجرا آبج-

 .تو به کارت برس.زمیعز یچیه-

 !باشم قیتو وشقا یقاتیتحق میمن دوست دارم در ت..کنمیخواهش م-

 !م؟یکدام ت-

 !دیمن را هم راه بده..دیشما دونفرچقدر باهم حرف دار دانمیمن م یآبج-

 یمنم عاقبت ترسمیاست که م نیسرش آمده؛ا ییهمکارم نسترن؛ازدواج کرده و حاال هوو..شلوغش نکن یالک-

 .کنم دایپ نیچن نیا

 !؟یطاهر راقبول کن یخواهیوا؟شهناز چون نسترن هوو دارد تو نم-

 .ترسمیاز مردان نامرد م.دانمینم.مایش رمیخودم هم درگ-

شهناز .(برو و راحت شو.چون ماست يخانواده ا يبرا سیک نیطاهر بهتر.به نظر من که خودت را خالص کن-

 ):کرد وگفت مایبه من وسپس به ش يصورتش برداشت و نگاه طنزآلود يمقنعه را از رو

خوراکت پوشاکت همه  ؟دفترکتابتيکم دار يادیز زیچ ؟تویناراحت یزندگ نیچطور شده که از ا یوجب میتو ن-

 !به راه بوده یچ

دوش شما کوچک ترها  يرو میادیز یسخت ؛امايتا سوارش شو میندار یآنچنان نیاست که ماش درست

 ..میکنیکه کار م میهست قیمن و شقا نیا!ستین
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من که ..شودیکه هست م ینیمثل طاهر بهتراز ا یما با ازدواجمان باشخص یاما به هرحال زندگ..یآبج دانمیم-

 .کردمیقبولش م عاًیتو بودم سر يجا

نو  يهمه اشان مانتوها.وارد خانه شدند يشاد يبا سروصدا نیریومادرم وش دایشهره وشراره وش نیح نیدرهم

 .هم دردستشان بود یهائ سهیبودند وک دهیپوش

 )شناختمیکالمش را م شیبازهم تنها من بودم که ن!(دیکه نو نوار شده ا نمیبیم!به به-:شهناز

 .میرا حدس زد زتانیسا...میا دهیشما هم خر يتازه برا..بله-:شراره

 )کردیمادرم باز کنجکاو به ما دوتا نگاه م..(میاااا؟چه خوب ممنون-:شهناز

 !میخب بگو ماسرکار نرو!مادر وضعت خوب شده ها-:من

 !دیندازیشما خودتان خودتان را به درد سر م!میگویوقت است م یلیمن که خ-:مادر

 م؟یبرس شیبه وضع ظاهر ایم؟یکه خانه امان را عوض کن يدار يمادر درحد-:شهناز

 نیسنگ يبه فکر پروژه ها م؛بعدشیکنیفعالً خوردو خوراکمان را توپ م.در فکرش هستم..گاماس گاماس-:مادر

 )زدو به اتاق رفت یوچشمک.(میاُفت یتر م

 .بود هرآن سکته کنم کیکه نزد خوردمیآنقدر حرص م من

 :گفت رگوشمیآرام ز کردیشهناز خوب حفظ ظاهر م اما

 !چه شود!در راه داشته باشد یکیو مادرمان هم  میفکرکن من وطاهر بچه دار بشو-

 ):اما آرام گفتم تیبا عصبان(

 !نیحاال بب..کشمیمن مادرمان را م.حرف مفت نزن شهناز-

 !شعار نده..رسدیتو آزارت به مورچه هم نم!قیشقا يه اترسناك شد-

آخر مگر آدم تا !کرده؟ يگرید یچطور خود را هوار زندگ.خوردیاش بهم م یانصاف یب نیحالم از ا.شهناز دانمینم-

 وجدان باشد؟ یب تواندیچه حد م

که از درون دل آشوب  دانستمیخوب م...دیوخند!(مجرد ایمتأهل است  زمانیعز يناپدر میستیما که مطمئن ن-

 )ها از اخالق شوخ طبعش است کهیت نیدارد وا

 ....من مطمئنم-

 دارد؟ یکه گمان برده طرف زن و زندگ دهید زیشاگرد من چه چ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ١٨ 

دانم  ینم...رود یرفتن را دارد؛نم رونیب طیمادر شرا نکهیهست که با ا یاما خب وقت هائ دانمینم قیشهناز دق-

 .میچطور بگو

 .تواند با مادر باشد ینم میدر آن تا کهیمرت که آن انگار

بهتر  يبه استاد کنمیات م یمعرف!به تو درس بدهم توانمیمن نم!يکرده ا شرفتیپ یلیخ گریتو د قیشقا!اوه-

 ...و

امروز راحت  ،مثليبا طاهر ازدواج کرد گریتو دوروز د.میگویم يجد.را بگذار کنار يدلقک باز.بس است شهناز-

 ؟؟یکنیننگ را تحمل م نیچطور ا!یبا شوهرت وخانواده اش طرف..یستین

 .میبکن بشیتعق ایب-

 !که چه بشود؟-

 .میدهیاگر مادرمان را رها نکند به خانواده اش اطالع م میکن دشیوتهد میو برو مینیطرف را بب نکهیکه ا-

درآن صورت ..شودیهنم تر مکه هست ج ینیاز ا مانیم؛زندگیکرد يکار نیما چن دیآنوقت اگر به مادر بگو-

 ...و چدیپیعمه و عمو ها م يمادر در خانواده  ییرسوا

از ما نباشد،که اگر باشد؛بازهم در آنصورت به خانواده اش اطالع  یاسم میگوئیبه آن مردك م.وانهید رینخ-

 ...میدهیم

امروز .مادر ناراحتم یوجدان یمن از ب.کندینم یاما در اصل عمل مادر فرق.خوب است یها که گفت نیا...شهناز-

 ...دانمیم..دیایسر ما م... کندیم نیگزیرا جا يگریرا بگذارد کنار؛فردا د نیا

من که ..انقدر بگو تا جذب شود!تو جذبش کن فتدیب یاگرم قرار نباشد سر ما اتفاق..نده یانقدر موج منف!قیشقا-

 .راگرفته ام ممیتصم

 .کنمیوخودم را خالص م کنمیطاهر ازدواج م با

 ..شودیباهم بودنمان تنگ م يدلم برا-

ازدواجم باعث بشود  دیشا میگویمن م یهنوز که نه به بار است نه به دار است از طرف!اش نکن يهند لمیف-

 ..بکشد شیبکند ودست از کاراها رشدنیمادر حس پ

 .کرده است يریمعرکه گ يریسرپ فهمدیحتماً م ينجوریا!حق با توست!آره-

که مادر آمد  میدیهردوخند!(راحت باشد المانیخ گریزودتر هم مادربزرگش بکنم که کالً د کنمیم یتازه سع-

 ):ستادیا مانیروبه رو
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 د؟یگوئیشما دوساعت است چه م-

 ..خواهرانه يحرف ها..چیه-:شهناز

 !دیبه من هم بگوئ-:مادر

 !شهناز گفت خواهرانه،نگفت مادرانه-:من

 .وجود ندارد يا یپنهان زیاز من چ...خودیب-:مادر

 ):و دست پاچه گفت دیشهناز رنگش پر(م؟یشهناز بگو-:من

 ..احمق نشو...زود است...یچ یعنی..نه!ق؟ی؟شقایچ..چ-

 ):آرام برگشتم سمت مادرم وگفتم یلیخ(

 !)میرازمان را بگو خواهمیم کردیفکر م وانهید...دمینفس راحت شهناز را شن يصدا.(نیهم.شهناز خواستگار دارد-

 نه؟ ایارزد  یسرش به تنش م!هست؟ یحاال چه کس!اااا؟-:مادر

 .طاهرشمس.صاحب کارش-

 !گرید ندیایبگو ب...خب... دمیکه آن روز در محل کارت د یهمان پسر مؤمن!هان-:مادر

 ...سن دار شدن است هاااا ي ؟نشانهيمادرزن بشو يشویمادر ناراحت نم-:شهناز

 ...)امان از شهناز(

 !دمیمالیاتفاقات را به تنم م نیا یپ دیعروس شدم با یسالگ11 یوقت...نه-:مادر

 ..ندیایکه ب میگویپس تا آخر هفته م-:شهناز

 .دمیدیخند یبهم و پق میرفت و بازهم من وشهناز زول زد مادر

 نباریاما ا.میدیطبق معمول من وشهناز کنار هم خواب شب

 .میهردو غرق درفکر بود..میگفتن نداشت يبرا یحرف

 .شدمیآورده از وجودم متنفر م ایکه مرا او بدن کردمیفکر م نیبه ا یوقت.که مادرم او بود یاز من.بودم زاریب ازخودم

خواهران کوچکم را جمع وجور ..رد؟نهیدوست دارم بم ایآ.نسبت به او دارم یچه حس قاًیکه االن دق دانستمینم

حس ..به او داشت یفیخف يواحساس عالقه  کردیم يدل نازکم ناسازگار یازطرف...آنها دوستش داشتند.کردیم

 .شودیسرم هر آن دارد منفجر م کردمیم

 ..کردینم میرها يباز تر کند لحظه ا شیرا برا دانینبود شهناز م نکهیاز ا ترس

 شهناز-
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 ..هوم-

 م؟یکند؛چه کن يحس آزاد شتریو مادر برعکس؛ب ياگر تو برو میگویم-

 ..يشد یباز منف-

به نظرت مادر را زنده  میدیفهمیرا م هیقض نیوا میاگر پسر بود..که دخترم زارمیشهناز از خودم ب-

 ...دست و پا یو ترسو وب می؟االن دختر هست!میگذاشتیم

-..... 

خودش چطور با پدر رفتار  دیآ یم ادتیآن زن گناه دارد؟ ستیآخر خودش متوجه ن.رودیجوره در کَتم نم چیه-

 !داده بود مادر چه کار کرد؟ یسالم گرم هیبار که پدر فقط به زن همسا کی دیآ یم ادتی!کرد؟یم

-..... 

نُهمان  يمن وتو بازهم هشتمان گرو يآه و ناله ها است که با وجود سگ دو زدن ها نیهم میگویمن م-

 نه؟..است

-..... 

 )قیآرام بود وعم شینفس ها.دمیبه سمتش چرخ(شهناز؟ يشنویم-

 !)بود هدیخواب......(-

او بودم اما خواهران  یکوپ قاًیمن دق..و چشم سبز د،بوریمتوسط،سف یکلیبود با ه یمادرم زن.غرق فکر شدم بازهم

و به مادرم  میبود بایدرکل همه ز.من و مادرم بود هیکه شب نیریبودند جز ش يوقهوه ا یچشم ابرو مشک گرمید

مادرم بدم  یبائیاز ز.کردیمن را ناراحت م شتریب نیوسط من خوده خوده مادرم بودم و ا نیا یول میرفته بود

من از  انیم نیو ا میرا قبول داشت غمبریما خداوپ يهمه .باعث شده بود که انقدر راحت جوالن بدهد نیهم.امدیم

به قول شهناز  دیس وشادر کل دختر حسا.دمیترسیاز عقوبت گناه مادرم م یلیخ.معتقد بودم شتریشتروبیهمه ب

 .بودم ییترسو

و مادرم هم .کردم زیخانه را تم.میدیها راچ ینیریها را من شستم وش وهیتمام م!کردیرمیس گرید یدر فضائ شهناز

که قرار  يشتریعمل ب يکه حدس من درمورد آزاد دادینشان م نیوا..سر حال بود يتاحدود.کردیم زیرا تم اطیح

 !شود؛درست است بشیبود نص

 .میحرف بزن ایب ،حداقليشهناز کمک که نکرد-

 درچه مورد؟-
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 .مادر-

 خب؟-

 .کردیرا جمع م شیم،دستوپایکردیکه من وتو باهم پچ پچ م یاما تا زمان..شودیآزاد تر م يتو که برو-

 ؟!میایکنار م هیقض نیمن دارم با ا یراستش را بخواه..قیامشبم را خراب نکن شقا-

 واقعاً؟؟-

 .یکنیم دایپ یانشااهللا تو هم شوهر خوب.دانمیم.زندیطاهر که به من نارو نم.یکنیم ریآره تو هم فقط خودت را پ-

 ):نگاهش کردم یبا شگفت(

 !ات گرفته؟ یشوخ-

 ...قیشقا میگویم ينه کامالً جد-

 یدپاشیسمن فکر ا.فتتیب مانیاست که امکان دارد برا یاتفاق نیبدبخت شدن ما کمتر..متأسفم تیبرا-

 )ونشستم وصورتم راگرفتم...(خدا يصورتم بپاشند؟وا يرو دیاگر اس..هستم

 الیخیب!يا دهیباورم شد صدمه د یوصورتت را گرفت يناله کرد يجور!زندیاحمق نگاه کن چه حرفا م يدختره -

 ..فتدیاتفاق ب نیخدانکند ا..مثبت باش..باش الیخیبه زور هم که شده ب..باش

 !يشویم تیها یتر از بچگ فیروزبه روز ترسو تر وضع!؟یترسیدارند که م کاریچ باتو

 !عقل از سرت پرانده یتب عاشق..يعوض شد گریتو هم د...برو شهناز-

کنم؟؟بد است  شتریجان؛خوبه است من هم شروع کنم با تو هم سو بشوم و استرست راب قیشقا-

 !دهم؟یم تیخونسردم؟بداست که دلدار

 .دلم خوش باشد یبه سر ببرم والک یدر نادان نکهیتا ا..دوست دارم شتریمن حق راب-

 ):وگفت دیبه بلوز دامن وشالش کش یشهناز دست...زنگ در را زدند نیح نیدرهم(

 .مانمیم نجایمن ا ییرایبرو تو پذ..یکن بهش فکر نکن یسع-

درو برادر بزرگش به همراه تر شده بود،مادرو پ کیش اریبود بس دهیکه پوش یدرکت وشلوار خوش دوخت طاهر

 .همسرش آمده بودند

 .ومنتظر سکوت کرده بودند نیزم ينشستند رو یهمگ

 !نشود يزیتا آبرور میخواهرانم را در اتاق کوچک خانه امان حبس کرده بود تمام

 .میمن و مادرم نشست فقط
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 ن؟یشما دختر کوچک تر هست-:مادرطاهر

 .بله-

 .نیام،انگار که شما بزرگ ترهست دهیمن شهناز جان را د-

 .رودیگمان م نیبخاطر قدم که از او بلند تر است ا دیشا...  کنندیفکر م نجوریاکثراً ا-

 .دیوخانوم هست بایدر کل ماشاءاهللا هر دو ز..رسدیهم قدتان هم ظاهرتان که انگار پخته تر به نظر م قاًیبله دق-

 .لطف شماست-

 ؟یمانیه مشخص است خانم سلغرض از مزاحمتمان ک-:پدرطاهر

 ..شمس يآقا دیدار اریاخت-:مادر

 درست است؟.رفته اند ایپدر شهناز خانم از دن یمانیسل يآقا-:پدرطاهر

 ..شودیم یسال3بله -

 ..امرزدشانیخداب-

 .امرزدیخدارفتگان شمارا هم ب-

 !)به در اتاق شروع شد شیومشت زدن ها نیریش ي هیگر يصدا نیح نیدرهم(

 :دست پاچه رو به من گفت مادرم

 !برو ساکتش کن!برو-

 :به سمت اتاق رفتم و واردش شدم)دمیتعجب را درچشمان همه د(

 ؟یکنیچرا ساکتش نم مایش!دختره بد...سسیییهـــ-

 ):دیکش غیراگرفت وج میپا هیباگر نیریش!(اش یشناسیخودت که م!از دست من خارج است-:مایش

 ...لونیب امیب خـــوامیم-

 .)گشود تا بغلش کنم میدستانش را برا دیکشیرا باال م شینیکه ب یدرحال.(برمیتو را م یباش ساکت-

 .مهمان ها بازگشتم شیبغلش کردم و پ آرام

 یو استخوان زنقشینام داشت و ر الیعروسشان که ل نکهیتا ا کردندیطاهر و خانم برادرش باتعجب نگاهم م مادر

 :بود گفت

 د؟یشماست؟مگر شما ازدواج کرده ا يبچه -

 )کوچک دارد يتعجب کرده اند که مادرم بچه  یلیومتوجه شدم که خ!(خواهرم است!نه-
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شهناز گوش  دانستمیخوب م..دندیوهمه خند!(داشته باشد یپس پسرمان قرار است خواهر زن فسقل-:پدرطاهر

 )وخجالت سکته کرده است یوحتماً تا به حال از ناراحت ستادهیا

 ست؟یچ بایز يکوچولو نیاسم ا-:مادرطاهر

 نیریش-:مادرم

 !د؟یمجدد داشت يباردار يچطور بعد از دوتا دختر بزرگ حوصله !آوردم ایبه زور به دن یدوتا را درجوان-:مادرطاهر

 هم گریقد د میتاقدون4که  دانستندیچه م...انداخته بودم نیشرم سرم راپائ سوخت؛بایمن که دلم به حال شهناز م(

 !)میدار

 .میبدان شتریخب بهتر است راجع به آقاطاهر ب-:مادر

تمام  یزندگ لیتشک يبرا کنمیفکرم.هم دارد نیخانه و ماش.دارد يدیخودش تول يخب پسرم برا...بله-:پدرطاهر

 .کنمیم نیطاهر را تضم.اما خداراشکر خوب است ستین یآن قدر ها عال.میدار یمتوسط یزندگ.را دارد طیشرا

پسر  نیپرخاش کارخالف از ا یاحترام یب یادب یتا به حال ب.کم است میاخالق حسنه اش هرچه بگو از

 کی..پاك است..قصد ازدواج با او را دارند،اما خب طاهر مثل اسمش طاهر است لیاز دختران فام یلیخ.دمیند

 .دختر است نیبهتر شک یکه دختر شما را انتخاب کرد؛خانمم گفت ب یوقت.قضا نشده شیدانه از نماز ها

 .است مانیو ا نید بندیپا.است یشهناز هم دختر خوب.دیلطف دار-:مادر

 د؟یآ یحاال عروس خانم نم!میدانستیمسلماً م-:مادرطاهر

 ):پدرشوهرش گرفت يخوش عطرش آمد و اول جلو يچا ینیشهناز باس..(گرید ایشهناز جان ب-:من

 ..ممنون عروس خانم-

 .کنمیخواهش م-

 .عروس قشنگم یمرس-:مادرطاهر

 .نوش جانتان-

 )کردند یکوتاه يهمه خنده  نجایا!(زیعز يجار یمرس-:الیل

 .ممنون-:برادر طاهر طاها

 فمانیامشب تکل نینه،عروس خانم هم ای دیرا بکن تانیتا فکرها میما برو یمانیخانم سل نمیخب بب-:پدرطاهر

 !کنند؟یرامشخص م

 !)حاال جواب ندهد نیبکند و هم يو من به شهناز اشاره کردم که آبرو دار دندیباز همه خند(
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 :اُفتاده گفت نیپائ يتوجه به من با سر یب اما

 )ودست زدند رخندهیهمه سکوت کردند و دوباره زدند ز!(میمن راض-

 .انداخت کردم یابرو م میبه شهناز که برا یبا حرص نگاه منم

 .اعالم شد شانیستش کردند و نامزدکه آورده بودند د ینشان انگشتر

 .میرفتن مهمان ها من وشهناز خانه را جمع و جور کرد بعداز

 ..میدیهم خواب وکنار

 .یانشاءاهللا تو هم عشق را تجربه کن.طاهر رادوست دارم یلیخ قیشقا-

 ):دیخند(يرا برد مانیممنون عروس هول که آبرو-

 خوب است؟ ق؛ظاهرشیشقا-

 .گریخوب است د یلی؟خيشک دار-

 .است زیو تم یاما معمول ستین باینه در آن حد ز-

 .ستیلوس ودخترانه ن.چهره اش مردانه است-

 .خدا کند ورزش کند چاق ترشود... قیالغر است شقا یلیخ-

 )عشق مدهوشش کرده بود!چه؟ ریچه بودم شهناز درگ ریمن درگ.گرفتیواقعا خنده ام م(

 .با قد متوسطش جور است.متوسط است.ستیپوست وستخوان هم که ن..رشهنازیسخت نگ-

 .کندیکمک طاهر م يدیدر تول یگاه.پسرعمو دارد مثل خودش خوب است کی-

 !خب؟که چه؟-

 .يشویآنوقت تو هم خوشبخت م..خداکند تو را بخواهد-

 .ستیکاف میبرا اورمیکه مادر را به راه ب نیمن هم..یپرورانیازدواج درسر م يتو آرزو..برو خواهر من-

 .میفکر خودمان باش.دیآ یازمان برنم يمن و تو کار..قیشقا الیخیب...اووووه-

 !پس خواهرانمان چه؟-

 !يتو شلوغش کرد!ندیآنها که راض-

سر  ییدرصد احتمال بده زن آن مرد بخواهد بال کی.ندارم؛جانشان در خطر است يکار تشانیبا رضا وانهید-

 .اوردیاز ما ب یکی
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ناراحتت  شتریبه تو نگفتم نخواستم ب!که مطمئنم آن مرد متأهل است دمیشن يزیچ شبیتازه من د...دانمینم-

با  اطیمادر،در ح. ییشدم که بروم دستشو داریب شبید.میگویبه تو م ییماجرا نیا ریگیاما حاال که انقدر پ.کنم

 دهدیم ییها ریزن تو هم گ"گفت  دکه آن ور خط بو یکه به کس دمیشن ستادمیا زد،گوشیاش حرف م یگوش

 "!ها

 )دستانم گرفتم نینشستم وسرم را ب میو سرجا دمیکش يآه سوزناك ودرمانده ا(

 ...نشست اوهم

 يرو ینرم يوبوسه (فمیندارد خواهر حساس وظر یبیع.يهم مشفق و دلسوز بود یتو ازبچگ..ربخوابیحاالبگ-

 )سرم کاشت

 :آلود گفتم بغض

 ):او هم بغض آلود گفت...(شهناز رمیبم یاله...آن زن چارهیب-

 ..بودم الیخیب نگونهیمن فقط بخاطر تو ا..ناراحتم یلیهم خ ق،منیشقا يآر-

 .که کارش زشت است میاش کن یو دوستانه حال میبا مادر حرف بزن-

سن که  مایمخصوصاً ش.فهمندیاندازد و بچه ها م یراه م يزیآبرو ر,است ی؟عصبیشناسیمادر را نم!نـــه-

 .دارد يا یبحران

 ...خدا چه کنم يوا..اُفتد یاز درس م..یگوئیکنجکاو شده است،راست م یلیخ مایش..شهناز یآه راست-

 .راهم آماده کردم تا سر راه او راهم برسانم مدرسه دایحاضرشدم بروم سرکار؛ ش یوقت صبح

 يرا رو دشیسف يکردم ومقنعه  پیرا ک دایش یکاپشن صورت.آمد یسرد صبح اصال به مزاجم خوش نم يهوا

 ):مقنعه اش ماند يلکه  ينگاهم رو.(سرش مرتب کردم

 چه است؟ يجا نیجان ا دایش-

 .نوشابه-

 چقدر زشت است؟ نیبشورم؟بب تیبرا یچرا نگفت-

 .حواسم نبود-

 ست؟یرشدت خوب ن ينگفتم برا ؟مگرياصالً چرا نوشابه خورد-

 .دوستم تعارف کرد-
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بامزه و بچگانه  يکالفه چشمانش را درحدقه چرخاند و با آن صدا(؟يخوریدوستت م يها یاز خوراک!چه بدتر-

 ):اش گفت

 ):ستادمیکردم وا یاخم!(؟يشده ا یباز هم قفل قیشقا-

 ):کردن درآورد و گفت هیگر يصدا یاز درماندگ!(؟یکشیخجالت نم!چه طرز صحبت است؟ نیا-

 ):اخل شالم کردم و گفتمرا د میموها.(شد رمید یتو را به خدا آبج!آه-

 )میوهردو از درخانه خارج شد.(خانم دایبعد ش يباشد برا هتیتنب-

 .میبرو نیتا مدرسه با ماش ریبگ نیسرد است ماش یلیخ یآبج-

 .يشویگرم م ریشما دست من رابگ.جان دایش ستین یراه-

 )سرد بود شهیهم میدست وپا گفتیراست م!(دست تو سرد تر از من است-

 .خرمیم هیتغذ تیبرا هیبا پول همان کرا شیبجا میبده یالک ي هیاست کرا فیآخر ح-

 .گذاشته رینان پن میشهناز برا یآبج.دارم هیتغذ-

چقدر سرد  يوا...طاقت شدم یخودم هم ب ياصرار کرد رم،آنقدریبگ نیپس صبرکن تا ماش طانیش يا-

 )دمیام را باال کش ینیوب(است

 .تو بشوم هیمن دوست دارم شب یخوشگل هست یلیتو خ یآبج-

 ؟یستین بایتو ز-

 نیما ا يکه به ندرت در محله  ییمدل باال نیماش زدمیحرف م دایکه با ش نیدرهمان ح!(تو ينه به اندازه -

ومن خم شدم  دیکش نیرا پائ نیماش یبرق ي شهیش)ترمز زد مانیپا شد؛کناریم دهید ییها نیماش نیچن

سردم ..را لرزاند جودمعطر تلخ وسردش و يبو شهیآمدن ش نیه به محض پائبود ک یپسرجوان.ونگاهش کردم

 :گفت دایبه عقب برداشتم و او باتعجب به ش یبا استرس قدم..شد

و عقب  دمیراکش دایدست ش)بود بایمردانه وز تینها یب شیصدا.(است ند،سردیبش دیایبه مادرت بگو ب-

 :ترمز زد مانیدنده عقب گرفت وباز جلو زین م؛اویتررفت

 !شمارا برسانم خواهمیفقط م!خانم من قصد مزاحمت ندارم-

 ):راصاف کردم وگفتم میگلو(

 .کنمیوگرنه بد برخورد م دیببر فیتشر.ستیالزم ن.خواهدینم-
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در آن سکوت صبح  نشیاگزوز خاص ماش يصدا(خداحافظ.شرمنده هستم که ناراحتتان کردم...خب یلیخ-

 .)ور شدآهسته د.گوشنواز به نظرم آمد

 )دیکوب نیرا به زم شیوپا..(اَه...خوب وخوشگل بود یلیم؟خیچرا نرفت!؟یآبجــــ-

 ست؟ین یندادند کار درست ادتیدر مدرسه !م؟یبشو بهیغر نیسوار ماش-

 !خواستم سوار بشوم دیاالن من با شما که بزرگ تر هست-

 گرینفر د4چه تنها چه با .شودیمدل باال نم نیدارد؟آدم سوار ماش یچه فرق.باشد-

 !شد رمید-

 .میمنتظر بمان یخودت گفت.بشود-

 )را از من گرفت شیورو..(بداخالق یآبج-

 !آمد ینگاه کن؛تاکس..دیوگفتم ببخش دمیبرسرش کش یدست

که انگارنه  ندهیشاد زن گو يصدا.میدادیدرحال پخش گوش م يویودرسکوت به راد میشد یتاکس هردوسوار

 :صبح است آمد6:30انگار 

 "!ست؟یهر که پرطاووس خواهد جور هندوستان کشد فلسفه اش چ ندیگویکه م نیآقا ا"

 :گفت يسرحال تر مرد

 )آمد يشاد کیموز يصدا("م؟یبپرس زمانیواز مردم عز میبرو دیموافق هست.دانمیمن هم نم"

 ..یآبج-

 بله؟-

 ها پولدار هستند؟ یچرا بعض-

 .دانمینم-

 پولدار بود؟ یلیاون آقاهه خ-

 .دیشا.دانمینم-

 دانم؟ینم یگوئیباز هم م يدیرا د نشیماش-

دوستت لباس عروس دختر عمو نادر را قرض  حهیجشن تولد مل يمگر تو برا.باشد یقرض دیخب شا-

 ..یلباس خودت است و تو پولدارهست کردندیدوستانت فکرم يبود؛همه  یگران ؟لباسینگرفت

 ):کردم وگفتم يخنده ا.(بود بایز یلیاما آن پسر خ..تواست حق با-
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 یهست بایخب تو هم ز-

 !چطور منظورم را به تو برسانم؟!قیشقا یآبج يوا يا-

 ...ام م م ..نوع حرف زدن.دهدیها هست که پولدار بودن را نشان م افهیق يسر کیاست که  نیا منظورم

 ...شد رمانیکه د نیآره حتماً پولدار بود حاال برو پائ.دمیفهم!باشد باشد-

 .کردم وخودم با راننده تا باشگاه رفتم ادهیرا پ دایش

خودم هم دوست داشتم ورزش کنم .رفتندیآمدند وم یم يادینشستم و کارم راشروع کردم،زنان ز وسکیک پشت

 .دادمیوقبض م دمیکشیتند تند کارت هارا م.شد یاما اصالً وقت نم

سرم را  یمن حت!احمقانه رفتار کردم که ازاو فرار نکردم یلیمن خ.شد دهیکش یخودآگاه فکرم سمت پسرصبح نا

 !خم کردم

 کنم؟ینم اطیمن چرا اصال احت!بود چه؟ دپاشیاس اگر

 گفتمیم!دارم ایمن فوب گفتیشهناز م یحت.دمیترسیم یلیخ.گذاشتم شخوانیپ يباز نشستم وسرم را رو...خدا يوا

 !نه تمام مسائل زیچ کیبه  ایفوب!؟یبه کل هست ای؟فوب!به چه ایفوب

بودم که  ریمن تاشب درگ.دیایب یبیمه يبود صدا یکاف.زیازهمه چ.دمیترسیم زیواقعاً حساس بودم ازهمه چ من

 !فتد؟یسرم ب ياگر آن دمبل رو!شد؟یچه م کردیهالتر با من برخورد م ي لهیاگر آن م

کار مادرم شهناز  نیحاال هم که ا.گرفتمیمن استرس م دندیدو یم شیزنان که رو!دمیترسیم لیاز تردم یحت من

 میکه شهناز برا يرینان وپن يلقمه  فمیاز داخل ک.خود دارم يمن که جا!بود؛ترسانده بود یرا که آدم نترس

اما .میایو من صبح تا ظهر ب میباش فتیدوشبود که  نیاصلش ا.خسته بودم.گذاشته بود درآوردم وناهارم را خوردم

بارها به  دمیدیمادرم را م یحرمت یب نیخودم خواسته بودم تمام وقت کار کنم وحاال که ا یمشکل مال لیبه دل

 کردمیوقت کار م داند؟تمامیکه قدرت را نم یکس ي؟برایچه کس يهمه تالش برا نیآخر ا.گفتمیخودم ناسزا م

آنها هم آنگونه .بودم ریاز خواهرانم هم دلگ یحت.جوابم را داده بود نگونهیاو ااما  فتدین یپول یب ایکه او به گناه 

وغرغرو  یاما آنها من را مقررات.مهم بودند میچقدر برا.چقدر نگرانشان بودم.کردندیکه حقم بود با من رفتار نم

 .دندیدیم

تمام  اطیشده بود و من با احت کیهوا تار.رونیرا برداشتم و رفتم ب فمیک.کارم تمام شده بود میعصربود و تا5

به .است ریزمستان دلگ يآه که چقدر غروب ها.گرفتم شیخانه را پ دم؛راهیپائیاطرافم را م یچشم4که  یدرحال

 .مانده بود لمخواب راحت برد کیحسرت .دمیکش ينفس آسوده ا دمیکوچه امان که رس
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 .معمول خانه سروصدا بود طبق

 .عصرانه ایبدو ب یسالم شق-:شهناز

 ):رخندهیز میزد یاش هر دو پق یجمله را اَدا کرد که با وجود تلخ نیآنچنان بامزه ا:(سالم مادرکجاست-

 !!"خانم پاشا" دیااا نه ببخش..."پاشا يآقا" شیرفته است پ-

 ست؟یخانه ن يجد...خدا نکشتت شهناز-

 حرف را بزنم؟ نیبلند ا نیچن نیاگر بود من جرأت داشتم ا..گرینه د-

 .شهناز کنمیدارم سکته م..شورش را درآورده-

 !کندیرابرگزار م یخوشحال باش که طاهر گفت تا آخر ماه عقدوعروس..سکته نکن-

 !جداً؟-

 !بله-

 !!!يتو جهاز ندار!چقدر زود-

 .خواهدیطاهر گفت نم!؟یخانم استرس يباز شروع کرد-

 !میجهاز جور کن ریمهلت بگ..غرورو عزّتت چه؟قبول نکن..است شود؟زشتیمگر م!؟یچ یعنی-

مشکل خودشان .زود تر عروس راببرند خواهندیآنها وضعشان خوب است،خودشان م.خواهر من  خواهدینم-

 .است

 )وعصرانه ام را خوردم...(از دست تو-

 .میزدیاهم حرف ممن وشهناز هم ب.خواب بود نیریوش.دندیدیم الیبچه ها سر..آمد 10مادر ساعت  شب

 ...سالم مادر!به-:شهناز

 ؟یزنیحرف م يجور کیچه شده ...سالم-:مادر

 !بدبه دلت راه نده..نه بابا-:شهناز

 باز است؟ شگاهشیشب آرا10تا-:من

 .است نجوریجاها ا یلیخ.آره-:مادر

 !کشند؟یچرا از تو انقدر کار م..!بشو وهر روز برو یخب استخدام رسم-:شهناز

 )اوردیدر م نهیآ يرا جلو شیلباس ها يو با شاد(میحرف ها را ندار نیا میباهم دوست هستخب ما -:مادر

 ):راگم کرد شیمادر به وضوح دست وپا.(خانم پاشا نیهم شیپ میجشن ازدواج من هم برو يبرا-:شهناز
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 !آمده؟ یحاال چرا آنجا؟قحط-

 .کارشان خوب است یخودت گفت-:من

 .ندارد یآن جا دور است لزوم-:مادر

 )به من زد یوچشمک(است شتریکالسش هم ب.دورباشد-:شهناز

 .رندیگیپول ندهم آنها هم که از من پول نم توانمیدارم؛نم یستیمن با آنها رودر با.الزم نکرده است-:مادر

 يدروغ ها.میو مادوتامادر را دست انداخته بود میبود ستادهیحاال هر سه امان ا(میدهیبه زور م میدهیم-:شهناز

 )بچه گانه اش خنده دار بود

 !برو آنجا بگذار گند بزنند به صورتت..به جهنم-:مادر

 !هاست؟ یدرست حساب شگاهیاز آن آرا یگفتیتو که م!چرا؟-:شهناز

 .ستیکارشان خوب ن.فقط ظاهر و دکور دارد-:مادر

 ):هول شدن مادر هم خنده ام گرفته بود هم حرصم گفتم نیمن که از ا(

زد  یراحت را درك کرد؛پق التیاز آنجا که شهناز منظورم از خ.(آنجا رودینم!راحت الَتیخ!بـــــاشد بــــابــا-

 ):ختیاما خشم مادرم تعجب جفتمان را برانگ..خنده ریز

اش گرفت و به اتاق  هیهوا گر یو ب(د؟یکنیم تمیشما احمق ها حاال اذ يآورم برا یپول م رومیم...دیخفه بشو-

 !)دیودررا کوبرفت 

 ***** 

 !کرده بود يریچشم گ شرفتیدوماه گذشته بود و مادر پ باًیتقر

 يفقط برا.فقط بخاطر خواهرنم.آمد یقم و خانه نم رفتیسفرمقدس قم دوسه شب مثالً باکاروان م يبهانه  به

 .کردمیرا بخاطر آنها تحمل م يخوار نیا.کردمیم یآنها زندگ

ماه  کیهمان  یعنیمن نگذاشتم جشن را زود تر .جشنش بود گرید يهفته .میودتدارکات ازدواج شهناز ب یدرپ

 !!میبدوز یچهارتا تکّه روبالش تیو برا میگفتم بگذار حداقل چندتکه جهاز بهت بده.رندیبگ شیپ

 .دیروز جشن رس نکهیتا ا..رفتیم شیپ عیسر یلیخ زیچ همه

 دیرا که با یکه مجبور شوند تمام رسم ورسومات رندیجشن بگ یبود که انقدر هول هولک يچه اصرار دانمینم

 !شبه اجرا کنند کیاست اجراشود را  یتا عقدوعروس ينامزد نیب يکه فاصله  یدرهرجشن
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تز اش را هم خود سرکارخانم شهناز .امشب پخش کنند خواستندیکنند،م یراکه در حنا بندان پخش م یحنائ مثالً

 .مهمان ها پخش کنم نیکنم و در مراسم ب نی،تزئینیکوچک تزئ يحنا ها را درسبدها دیداده بودندکه با

 .میراکه با من درخانه مانده بود؛برداشتم و هردو خارج شد دایآماده شدم وش عیپر ازحنا سر ي سهیبادوک

 يه خانواد یوقت گفتیشهناز م.بود دهیخر شیتنش بود که طاهر برا یرنگ کوچک یلباس عروس نبات دایش

تعجب هم نکرده اند وتنها به  یحت.نشان نداده اند یستیاصالً رفتار ناشا میدختر هست7که ما دندیشوهرش فهم

 يخانواده ا نیهمچ ریگ هرمخوشحال بودم که خوا.اکتفا کرده بودند"سالمت باشند وخوشبخت" يگفتن جمله 

که تمام ملت  دمیکشیخودم خجالت م تیضعاز و یبودم واز طرف ستادهیا یمنتظر تاکس ابانیکنار خ.افتاده است

 .کردندینگاهمان م

 دمیکشیدائم شالم را جلوتر م!میرویعروس شده کامالً مشخص بود کجا م يودختر بچه  پیوت شیآن آرا با

 .انداختم یم نیوسرم را پائ

 :گفت جانیبا ه دایطور که منتظر بودم؛ش همان

 دهید شیماه پ کی باًیکه تقر يهمان پسر دمیبه سرعت سرچرخاندم و د!(همان آقا پولداره!یآبجـــــ-

 )دیایبه سمتمان م ادهیپ مشیبود

 کیفرستادم و هرآن منتظر  یلب صلوات ریز.را محکم نگه داشتم دایگذاشتم ودست ش نیهارا زم کیپالست

 !اتفاق ناگوار بودم

 يجذب چهار خانه ا يمردانه  راهنیمخمل پ ینفت یکالج آب ياوکفش ه نیبود باشلوار ج يقد بلند پسر

 یآفتاب نکیفشن زده بود وع شیموها.را تا آرنج تا زده بود شیها نیبود وآست دهیوسبز پوش یدوآبیسف يبارنگها

باعث  نیهم!گشتمیم دیاس ياوح يا ياز ترس در دستانش دنبال بطر.سرش به حالت تل گذاشته بود يرو يا

قلبم .دهانم خشک شده بود!دهم صیجنس کفشش را تشخ یشد که تمام ظاهرش را کندوکاو کنم وحت

 ؟!باما چکار داشت.دیکوبیم

 .پرشد مینیدرب یظیعطر غل يشد وباز هم بو کمانینزد

 .خانم ریروزبخ-

 )صورتم شد ي رهیراستش را باال داد وخ يابرو(بود؟ ياامر..ا-

من  نکهیقبل از ا)است بهیغر دمید نکهیآسوده شد از ا يتاحدود المیخ(دیآشنا هست یلیخ!دم؟یمن شمارا قبالً ند-

 :گفت یبا خوشحال دایبزنم؛ش یحرف
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به  ینگاهش را ازمن گرفت وبا مهربان.(مدرسه دیمارا برسان دیخواستیکه شما م میهست ییما همان ها!چرا آقا-

 )دوخت دایش

 :زانو زد وگفت دایش يبعدکنارپا

 دایش...(دمیدر راه مدرسه ات د ش،صبحیوقت پ یلیکه خ یهست ییبایتو همان دختر ز...عموجان؟آهااان يجد-

 )کرد دیتأئ يکه سرخوش بود بالبخند گشاد

 ):دمیغر دایقبل ازجواب ش(چندسالت است عموجان؟-

 .دیبفرمائ دیدار ياگر امر.شد رمانیآقا د-

 ):ها انداخت وگفت کیبه پالست ینگاه ستادیا یکه م یدرحال(

 .خواستمیم یشرمنده ام خانم کمک..آه-

 ):گفت تیومظلوم یداشت با درماندگ یصورت آرام و مهربان.(لطفاً دیزود تر بفرمائ-

 يشما خانواده ا.ستیاز او ن ياما خبر میآ یو م رومیاست که م یچندماه.طلب دارم یمحله از کس نیمن درا-

به فکر فرو رفتم .)تا کمکش کنم کردیناراحت و درمانده اش وادارم م يچهره (د؟یشناسیم یبه نام طهماسب

 :وگفتم

 .شناسمینام نم نیبه ا يا کنم؛خانوادهیهرچه فکر م.متأسفم.نه-

 !را عوض کرده اند لشانیفام دیشا دیرا بده شانیها ینشان

 .شده است ستیرا به مرد خانه داده ام وحاال او ن یمن فقط پول.شناسمشانینم-

 .شده رمانیما د..هرحال شرمندهبه -

 )بزنم یو خودش راه افتاد ونگذاشت حرف.(دییایب..آن جلو.آنجاست نمیماش.رسانمیشمارا م-

 .میو دنبال آن پسر راه افتاد دیهم از خدا خواسته دستم راکش دایش

 :در جلو راباز کرد و با متانت گفت پسر

 )ها را از دستم گرفت کیو خودش خم شد و پالست(دیبفرمائ-

 دینشست و با ذوق خودش راکش نیعقب ماش یزد و ذر صندل یجست دایش.گرم شده بود میخجالت گونه ها از

 :جلو وگفت

 !ماند یم یمثل کشت نیاست اما ا نیماش نیطاهر بهتر نیماش کردمیتا به حال فکر م!قیشقا یآبج-

 !شنود یم!سسسسیه-
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 ...صندوق عقب گذاردیدارد حنا ها را م.رینخ-

 .دیخواجه حافظ هم شن یزنیحرف م جانیآنطور که تو باه..باشد-

 ؟؟یک-

 .از دست توست کشمیکن که هرچه م میرها..دایش یچیه-

بود  دهیاش را تا حد آخر عقب کش یصندل نکهیآنقدر قدش بلند بود،با وجودا.ساکت شد وپسر آرام نشست دایش

 :گفتم یباشرمندگ.نداشت نیتا سقف ماش یچندان يبازهم سرش فاصله 

 ):گفت نیاستارت زد و مت..(میمزاحمتان شد-

 کجا بروم؟ دیفقط امر بفرمائ.باعث افتخار است..ابداً-

 .است یکاف ابانیتاسرخ.ممنونتانم-

 !دیحاال شما مقصد را بگوئ-

 ):آورد وگفت یدوصندل نیسرش را ب دایش.(اصال امکان ندارد.نه دور است-

فکر کنم تهران ..کجا بود...آم م م !کند یم غیتبل ونیهمان که تلوز!میرویم دیشعموجان تاالر خور-

 ):کنم برگشتم و با خشم گفتم ياو خود دار ينتوانستم جلو یشدم که حت یآنچنان عصبان!(پارس

 شیتیت ياز آن دختر ها..هیرگریبا بهت نگاهم کرد وبغض کرد وبعد هم زد ز دایش.(يتو بهتر است خفه شو-

 )مهم بود شیآبرو یلیآدمها خ نطوریا يبود که جلو یمامان

 :گفت انهیودلجو یکرد و با ناراحت دایبه ش ینگاه نهیآ يواز تو دیکش ینوچ ناراحت پسر

به من انداخت وبا  یونگاه کوتاه!(ها دیکنیم هیگر نطوریزشت است ا..دیعروس هم که شد..دیشما خانم زمیعز-

 )افسوس سر تکان داد

 .هم خجالت زده سرم را به طرف پنجره چرخاندم من

 :گذشت وپسر شروع کرد به حرف یمدت..مغزم بود يرو دایآرام ش ي هیگر يصدا

 ):گفتم یبا ناراحت(د؟یرفتار کن نجوریا دیآ یچطور دلتان م.دخترتان است..دیرفتار کرد نطوریا ستیخانم درست ن-

 !ساله داشته باشم؟9 يدختر دیآ یبه من م یعنی-

 .فکر کردم نطوریاما من ا دیآ ینم..نه راستش-

 .ادبم یخواهر گستاخ وب.خواهرم است-

 .کند یرفتار نم نطوریآدم با کودکان ا.دختر ایبه هرحال خواهر -
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 .شدم که شمارا زحمت داد یمن االن عصب.ستمین نجوریا شهیحق با شماست من هم هم-

در محله  میایهرروز مداوم ب خواهمیچون من از فردا م مینیرابب گریهمد ادینم ما زفکر ک یراست...ستین یزحمت-

 !اتان

 !دیاقدام کن یکارها؛قانون نیا يبجا-

 .اقدام کرد یندارم که بشود قانون یمدرک چیه..شودینم-

 ):وگفت دیکش یقیآه عم(؟!دیگذاریم شیکه تمام وقت با ارزشتان را برا دیمگر چقدر طلب دار...چه بد..آه-

 ...یلیخ...یلیخــ-

 مثالً چقدر؟-

 !آدم کیجان  يبه اندازه -

را از شما گرفته اند و حاال پول  یعمل کس دپولیشا...دمیخودم فهم کنمیدر خطر است؟فکرم یجان کس...يوا-

 .دیرا عمل کن تانیآشنا دیندار

 ..مینزن یش حرفبهتر است راجع به.کندیموضوع ناراحتم م نیا.دیدرست گفت يتاحدود..نیآفر-

 ...آه بله-

کنم اما خودم به رسم ادب  یبود که از من نخواست من هم معرف نیوآنقدر مت.(من پرهام حق طلب هستم-

 ):گفتم

 ):کردوگفت یمردانه وجذاب يخنده .(داستیخواهر چموشم هم ش.یمانیسل قیشقا-

 د؟یبریم فیتشر یعروس-

 .خواهرم است یبله عروس-

 د؟یکنیم یزندگ يخواهر کوچک تر گردن شماست؟دونفر تیبار مسئول..خوش بخت باشند..آهان-

 .میکنیم یکه با مادرم زندگ میماچندتا خواهر هست..!نه-

 !نیبچه هست نیچطور فکر کردم شماسرپرست ا دانمینم..آها-

 !سالم است23من فقط !دیدید ریمن را پ یلیشما خ کنمیفکر م-

دختران جوان تنها به  ییجشن ها نیگفتم که معموال در چن نطوریجهت ا نیمن به ا.هم نباشدنه خانم سوء تفا-

شد  جادیا میتصور برا نید؛ایمراقب خواهرتان بود یلیفکر سروسامان دادن خودشان هستند اما شما خ

 .که؛پدرومادر به رحمت خدا رفته اند
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 ):اما مسخره اش نکردم وگفتم..!مسخره فکر کرده بود یلیخ(

 ...از آن جهت..آهان-

 :گفت دویخود را باال کش ینیرفته بود؛ب ادشیکه قهر  دایش

 طاهر چه بود؟ نیماش قیشقا-

 ؟یگوئینامش را م-

 )کرد يتک خنده ا دایپرهام به لحن ش!(م؟یگویاش را م یپس چ-

 .ایپرش يپژو-

 .استیپرش يبهتر از پژو یلیعمو خ نیماش...آهان-

 ):وگفت دیپرهام خند..(يخواهر ریآرام بگ.دایآره ش-

 است؟یشوهرتان پرش نیماش!د؟یریگیچقدر سخت م..راحت باشد دیبگذار-

 )دمیوخند(نه شوهر کدام است-

 ...دوست پسرتان...خب همان نامزدتان-

 !د؟یو قضاوت کن دیکن نیینسبت تع شیپ شیپ دیشما عادت دار!اوه-

 .دیاوریب فیشماهم تشر شومیخوشحال م.شوهر خواهرم.داماد امشب است طاهر

 !شیپ شیپ يکه من عادت دارم به داور دیجالب گفت یلیخ-

 دیلطف دار. را حل کنم یمشکل ایرا حدس بزنم و يا هیدوست دارم زودتر خودم قض.هستم نطوریهم هم واقعاً

 .خوش بگذرد میایبه جشن ب توانمینم

 .میشدیبه هرحال خوشحال م-

 د؟یشما ازدواج نکرد.ممنونم-

 .رینخ-

 )دیخند یوبه شوخ!(است چرا تأهل؟ يمجرد بندد،تایآدم را م يازدواج فقط دست و پا!دیخوب کرد-

 .میحناهارا بهمان داد وباتشکر فراوان از او جدا شد کیپالست.میشد ادهیوپ میدیتاالر رس به

 .بود کیمردانه وش یلیطاهر هم خ.شده بود بایبرابرز100آخر شب در تاالر بزن برقص بود وشهناز  تا

آمدم و به مهمان ها  یو م رفتمیتمام مدت م.واقعا اسمش برازنده اش بود.داشت يا یومذهب ینوران ي چهره

کمکم  ماهمیش میاز انصاف نگذر!دیرقصیفقط م ياو که با عمه فخر!کردمیکار مادرم را هم م.گفتمیخوش آمد م
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که تا چه حد دوست دارد  دمیدیق چشمانش مزحمت بکشد؛چرا که در عم يادیز دادمیاما خودم اجازه نم کردیم

 .سوختیمن دلش م يخوش بگذراند و حاال برا

 کردندیگوشم گفت؛اما همه تصورم ریرا خودش ز نیا کردیم هیازمن گر یشب شهناز فقط بخاطر جدائ آخر

 .دشوار است شیبرا يپدر ياز مادر وخانه  یجدائ

با  يوآقاصالح شوهر عمه فخر شد؛عمونادریبوس م ینیم کی يما به اندازه  يخانواده  تیآنجا که جمع از

 .نفره به خانه امان رساندند4و3دوگروه یمارا ط شانیها نیماش

 کونیفرستادم وآ"خوش بگذرد"شهناز با متن يبرا یامیو من پ میولو شد یطرف کیخسته وکوفته  یهمگ

 .شدم هوشیب یاز خستگ گریگذاشتم و د شیهم برا يموز

 !شدیم دایمن پ يوخواستگار برا خوردیتلفن هر روز مکرر زنگ م یآن؛گوش ي ندهیآ يروز هاصبح آن شب و از

 !میپسران مجردمان در مجالس زنانه را ترك کن يدختر برا دنیپسند يفرهنگ مسخره  ستیکه ما قرارن انگار

 !و من راهم ببرند ندیایب میداشت که بگو يادیهم اصرار ز مادرم

چگونه  ستیکه پشت خط است ک یکس دانمینم یکه حت یآخر من.خواستمیشدن را نم دهیپسند نجوریمن ا اما

 !ورودشان به خانه را بدهم؟ ياجازه 

 ریکالً سرش را مثل کپک ز!دوماه سنگ تمام گذاشته بود نیشهناز گذشته بود و مادرم در ا یاز عروس دوماه

 .برف کرده بود

 :گفتمیو درجواب من که م کردیم جکتشیما ر يو جلو خوردیگاه زنگ م یاش گاهو ب یگوش

 "!ندارم بروم ا؛حالیب دیبگو خواهدیم..خانم پاشاست": گفتیم "!؟یدهیچرا جواب نم"

بود وتنها با  شیرزندگیمادر بود اما خب درگ يکارها انیدرجر یشهنازهم تلفن.زدیحالم را بهم م شیها دروغ

 .کردیرا ثابت م شیافسوس خوردن ناراحت

 .راهم برسانم دایکه بروم سر کار وش شدمیمعمول آماده م طبق

 ریواقعا که دلم به حالش سوخت آخر االن چند ماه بود که درگ..پرهام راشناختم نیماش میدیکه رس ابانیسرخ

 !ماجرا بود؟ نیا

 :شد کمانیدور چراغ داد ونزد از
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تمام !(شما انجام بدهم يبرا يم حداقل کارعالف هست کارویمنکه ب..دینیبش دیبفرمائ.جوان يسالم بر خانم ها-

دهانم گذاشتم  يطنزآلود بود که دستم را رو يومؤدب باشم اما لحنش به قدر يجد شهیتالشم را کردم مثل هم

 .)دمیخند ریوسربه ز

 د؟یریسالم حالتان خوب است؟هنوز درگ..دیدار اریاخت-

 !)با ذوق رفت جلوتر واز پنجره با او دست داد دایش(

 .پمیخوش ت يم عموسال-

 نه؟ گرید دیشما همان پرنسس هست!بـــــه بــــه-

از پرهام  یمحکم يسرش را کرد داخل پنجره و بوسه  يناباور کردند؛درکمالیکه قند در دلش آب م دایش(

 !)گرفت

 .پررو شده بود یلیخ.دمیخجالت کش من

 !)کردندیم یاما بدون توجه به من؛داشتند باهم شوخ!(ادب یب يخجالت بکش دختره  دایش-

 چندتااست؟ نیا یاگر گفت دایش-:پرهام

 !تا2خب -

کرده بود  میقا گهید يوانگشتش را که ماهرانه پشت آن دوتا(؟يرویمگر مدرسه نم!خنگ..سه تا ریهاها نخ-

 :وگفت دیاز خنده ترک دایش)آورد رونیب

 !م؟چطور بفهم يکرد مشیقا یخب وقت-

 يتا حدود!!اوردیدر ب يزیوخم شد که از داشبورد چ...(را داشته باش نیحاال ا.به هرحال مشکل از توست-

 ):طلبکار گفتم

 !شده؟ رمانید یکنیحس نم داجانیش دیببخش-

 !)و در جلو را باز کرد ونشست(یبدو آبج!آره!آه-

 :گفت يپرهام با حالت بامزه ا.برده بود ماتم

بهم انداخت  ینگاه نهیاز آ.)در عقب را باز کردم ونشستم عیومن سر...(3..2...1..میما رفت!دیامدیهم ن دیدیامین-

 :وگفت

 .خانواده نسازد که عالفم کرده اند نیا يخدا برا-
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 ریز میوهردو زد!(دیآ یچند وقتتان م نیچقدر به پست ا لتانیفام یحق طلب؟راست يآقا ستیچ هیآخر قض-

 )خنده

 .کار را زودتر تمام کنم نیمکم کند اخدا ک...آره واقعاً-

خود  يرا جا یحداقل کس!دیبده کیاز صبح کش دییآ یندارد شما ب یاما جسارت نباشد؛به نظر من لزوم-

 ..دیبگذار

 .نمیاورا بب دیتا شا دهمیم کیکش نجایمن ا!ندارد؟ یچرا لزوم-

عکس هم که !است؟ دهیجز من آن بدهکاررا ند یکه کس یخودم بگذارم درحال يرا جا یمن چگونه کس یازطرف

 .بدهم تا کمکم کند یاز او ندارم نشان کس

 .شودیانشاءاهللا مشکلتان حل م.بله حق با شماست...آه-

 :انداخت وگفت دایبه ش ینگاه.دمید نیبغل ماش ي نهیرا از آ لبخندش

 !ضبط؟ نیبا ا یکنیساعت است چکار م2عمو -

 ...ستمیبلد ن...آهنگ بگذارم خواهمیم-

 )پخش شد نیدر ماش یو آهنگ..(نگاه کن...است عمو ينجوریا-

 .کن ادشیآخ جون عمو ز-

 ....بفرما...چشم-

اش زد  یشانیپرهام آرام به پ(د؟یرا به من نشان بده زیچه چ دیخواستیم یراست..خوب است یلیخ!عمو یمرس-

 ):وگفت

 ):به من نگاه کرد وگفت نهیواز داخل آ...(آره..هان-

 )را که کنارم بود به دستش دادم يمردانه ا یدست فیدست پاچه ک(د؟یکنیلطف م.من کنارتان است فیخانم ک-

 :گرفت و گفت دایش يجلو جانیآورد و با ه رونیب يبسته ا.کردیم رورویرا ز فیداخل ک یرانندگ درحال

 )پش بزند اما نگذاشتآمد قا دایش!(ست؟یچ یاگر گفت...را را را رااااام-

 !عمو؟-

 )دایش يپا يوبسته را پرت کرد رو.(هم به من یکیهم به خواهرت بده  کدانهیباز کن بخور  کدانهی-

 .بود یسیانگل يپر از مارك ها شیبود که رو یقرمز رنگ يبسته .و نگاه کردم دمیکنجکاو خودم را جلو کش من

 :گفتم یبانگران
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 ):خنده وگفت ریپرهام زد ز!(دایش ينخور

 !ستین يزیچ..آدامس است بابا-

 يصدا.پرت شد دایازش زدم؛حواسمیکه داشتم با او حرف م یدر حال!(د؟یداشت جانیه شیپس چرا انقدر برا-

 ):خندانش آمد که گفت

و دستم را به  دمیکش یغیج!)دادیو بلند بلند صدا م دیترکیآدامس در دهانش م.میهردونگاهش کرد!!(عـــــمو؟-

 :زدم ادیکردم وفر دایدر حلق ش زور

 ):بود مقطع گفت دهیکه دلش را چسب دیخندیآنقدر م.پارك کرد يپرهام کنار!.(تخ کن...تخ کن احمق-

 يرو جانیداشبورد گذاشته بود و از ه يهم سرش را رو دایش...(نکن خانم..نک!ستین يزیچ..بخدا..بخدا-

 )دیکوبیم شیپاها

 :نشستم وگفتم میآرام سرجا..را به جلو خم کرده ام کلمیتمام ه دمیخودم آمدم د به

در  یکیبسته را برداشت و با خنده !(بخورند دیبچه هاهم نبا!د؟یشما مگر بچه ا..دیهارا نخور نیا.دیکنینگرانم م-

 )من گرفت يهم جلو یکیدهانش گذاشت و

 )از خنده داشت یموج شیوهنوز صدا زدیبرق م طانشیوچشمان ش!(دیبفرمائ-

را هم خورده بود و حاال هر دو  شیدوم دایش.تق تق ها شروع شد يناگهان صدا)..را گرفتم میو رو..(هرگز!هآ-

و دستانش  کردیم نیه نیکه ه یاز خنده کبود شده اند و پرهام در حال دمیبرگشتم ود یباشگفت!دادندیصدا م

 :من هم خنده ام گرفت وگفتم.را زد د؛استارتیلرزیم

 ):گفت یبا مسخرگ!نبود يعاد گرید شینده هاخ(د؟یاز کجا آورد-

 :لب گفتم ریآرام ز).خنده ریزدند ز دایو باش!(از خارج-

 ...مزه ها یب-

 :شد و پرهام گفت ادهیپ دایم؛شیدیمدرسه که رس به

 .میگردیباهم برم.دیبشو ادهیشما پ خواهدیخانم؛نم-

 .بروم ییجا دینه ممنونم من با-

 !هستم میتا يمن که فر.رسانمتانیخب م-

 .باالتر کار دارم ابانیمن دوتا خ-

 .رسانمیشما را م.باشد-
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 .شومیممنون م.لطف شماست-

 .کردیم ینگاهش با نگاهم تالق نهیاز آ یهر از گاه.رفت و من همان عقب جا خوش کرده بودم دایش

 د؟یدانشجوئ-

 .ادامه ندادم گریگرفتم د سانسیمن ل.ریخ-

 چرا؟-

 ...مشکالت-

 د؟ینکیاالن کار م-

 .کنمیبله من درباشگاه کار م-

 !؟یعنی دیهست یمرب-

 .هستم یمن منش..نه-

 ...آهان-

بارها به او گفته !فکر کردم دایبه حرکت ش.مهربان ومؤدب بود یلیخ.کردمیمدت درحال کار؛به پرهام فکرم تمام

پسرعمه ها و عموها به  دنیاما او هنوز با د.بکشد شیکارها نیدست از ا دیاست وبا فیسن تکل یسالگ9بودم 

 .دادیآنها دست م

منوال  نیبه هم دینبا.را حساس بودم یاما تماس جسم دادمینم ریاش کوچک بود و آنچنان به حجابش گ جثه

 .کردیعادت م

 يبامشت به بازو جانیاز سر ه يگهگدار نیهمچن.دیرساند و پرهام رابوس یرا به اوج اعل یامروز گستاخ او

 !دیکوبیپرهام م

 .نمود یوباوقار م نیمت یلیخ.پرهام اُفتادم ادی باز

 .است اما متواضع ومهربان بود یخوب يدارد و ساکن منطقه  یخوب یمشخص بود وضع مال نکهیا با

دو  يموتور کی رفتمیم ادهیکه پ نطوریهم.با همکارم به راه اُفتادم یام بود و بعد از خداحافظ يساعت کار انیپا

ها به سمتم  يکه آن موتور دمیخلوت نگاه کردم و د ابانیترك حواسم را به خود جلب کردند با وحشت به خ

از کنارم به سرعت گذشتند وبند چرم  نهاوآ.شد دهیکش فمیکه ک دمیوفرار کردم و د دمیکش غیفقط ج ندیآ یم

 .مبود تا از آن موتور دور شو دهیراکش فمیاوک.در دست پرهام بود فمیک
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پرهام  يچند لحظه ا بتیمتوجه غ یآنقدر حالم بد بود که همانجا نشستم حت.و قفل کرده بودم دیلرزیم تنم

 .سبز شد میداد جلو یدخترانه جلوه اش م ونشیکه پاپ ینفت یجفت کفش کالج بزرگ آب کی نکهینشدم تا ا

 :و فقط به آسفالت زول زده بودم؛پرهام آرام گفت رمیآن را بگ توانستمیاما نم.را به سمتم گرفت یآب يبطر پرهام

 )دیوچند قطره آب به صورتم پاش..(تمام شد..دینترس-

-..... 

 !؟یمانیخانم سل-

-..... 

 )هیگر ریو زدم ز دیوبغضم ترک(خانم؟ قیشقا-

 !د؟یکنیم هیچرا گر!تمام شد خانم!ه؟یچ يبرا هیگر!ااااا؟-

 .)دمیشود که خودم را عقب کش کمیآمد نزد(

 )و دوباره فاصله گرفت!(ندارد هیگر.را بزنند که موفق نشدند فتانیک خواستندیخب خانم م-

 بزنند؟ خواستندیمنو م فیچرا ک-

 )اشک آلود نگاهش کردم!(دیداشت فیخب چون شما ک-

 ...دیاگر نبود...دیاگر شما نبود-

 !خورد؟ يدرد هیدادن من در کوچه به  کیکش دیدیخانم د قیشقا-

 )ستادمیا یزدم و به سخت يلبخند(

 !نجات من يفرشته .واقعاً ممنونم آقا پرهام-

 ..منزلتان دیبهتر است برو.کنمیخواهش م-

 ...خداحافظ...آه بله-

 ...خداحافظ-

 د؟یمانیم نجایا یشما تاک یراست-

 شب احتماالً چطور؟ ازدهیتا ده -

 ..خداحافظ...ينجوریهم-

 .ه همراه برنج آماده کردمب يمرغ سوخار عاًیخانه شدم و سر وارد

 .تالشم راکردم سنگ تمام بگذارم تمام
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 دردستشان بود؟؟ يا يبطر ایرابزنند  فمیک خواستندیفقط م يآن دو موتور ایکه آ کردمیفکر م نیکار به ا درحال

 .آمد ینم ادمی کردمیفکر م هرچه

نوشابه  يکه قبالً بطر یکوچک يبطر.ونان گذاشتم تونیبه همراه ماست و ز یبزرگ ینیرا آماده کردم و درس شام

را برداشتم؛بچه ها با تعجب نگاهم  ینیس.سر کردم يدیوچادر سف ختمیبود را برداشتم و داخلش آب خنک ر

 :کردند

 ق؟یکجا شقا-:مایش

 .حاج خانم يرا ببرم برا نیا کشمیشما هم م يبرا میآ یم-

 ..غرغرو را يپررو رزنیول کن پ-:مایش

 ..مایدارد شگناه -

 !)ازمن وشهناز هم زرنگ تر شده بود مایش(در خانه آب ندارد؟؟!؟يبر یم شیآب هم برا-:مایش

 !؟یدانستیم.یزنیحرف م یلیخ مایش-

 )رونیورفتم ب(

 .پرهام گشتم نیسرکوچه رفتم و دنبال ماش تا

 .شد ادهیبه سمتش رفتم و او هم پ!چقدر که زرنگ بود!چراغ داد میبرا

 !سالم خانم-

 )را به دستش دادم ینیوس( دیبفرمائ...سالم-

 !است؟ يچه کار نیخانم ا يوا-

 .چندوقت نیا يجبران کمک ها..نوش جانتان-

 ..کشمیمن خجالت م..دیدیزحمت کش...ممنونم یلیخ-

 ...ستیچه حرف نیا-

 .میباهم بخور دینیبش دیخودتان هم با...پس شرط دارد-

 .بروم دیمن با!نه-

 .خورمیس من هم نمنه پ-

 !ام ختهیسم نر دینترس-

 .دیبخور دییایب کنمیخواهش م!...رمیگ یپس دنبالش را نم.دیکنیم یکه شوخ دونمیم-
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 .ام اوردهین شتریدانه ب1اما من قاشق -

 .خورمیندارد من با نان م یبیع-

 .شما باقاشق خورمیمن نان م-

 )میوهردونشست.(باشد-

 .مورد داشت که خودش نخورد شیغذا دیکه نگوئ خورمیلقمه م کی-

 .نداشتم يمنظور نیکه من چن خورمیقسم م!چه؟ یعنی-

 )نان گذاشتم و آرام گاز زدم يتکه مرغ ال کی(

مادرم از ته کوچه خوش خوشان دارد به سمت خانه  دمیسرم را که بلند کردم د.خوردیرا م شیبا اشتها غذا اوهم

 .رودیم

 :پرهام آمد يصدا.در دهانم مانده بود دهیلقمه ام نجو!ودب غشیبنفش ج يقفل مانتو نگاهم

 !دیفقط شما الغرتر!چهره اش...قدش..راه رفتنش!شماست هیاست؟چقدر شب تانیآشنا-

 !)بوده ابانیمانتو در خ نیوقت شب با ا نیمادرم است که ا میبگو شدینم میرو(

-..... 

 خواهر بزرگ ترتان است؟.است تانیپس آشنا!شما شد يوارد خانه !آه-

 .مادرم است-

 !چقدر جــــوااان!جداً؟-

 .دارد یسال39-38.ستیجوان ن-

 .میدانیمادران خوب قدر مادر را م یما ب...دیقدرش را بدان..نگهش دارد تانیخدا برا.به هرحال خوب مانده اند-

 .خدارحمتشان کند..حق طلب يمتأسفم آقا...آه-

 .بود یعال.دستتان درد نکند...رشدمیممنونم من س.امرزدیخدارفتگان شمارا هم ب-

 .مشکل شما هم حل بشود دوارمیام.با اجازه من بروم.نوش جانتان-

 .ریبه سالمت شبتان بخ.ممنونم یلیخ-

 :بود و با بچه ها مشغول بودند دهیمادرم غذارا کش.به دست به خانه امان رفتم ینیس

 .شده یدست پختت عال.قیشقا نیآفر-

 د؟یآمد یک..المس-
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 ؟ينمک نشناس برد رزنیآن پ يبرا.شود یم یربع کی..سالم-

 .سنش رفته باال خب بد خلق شده است.دارد د؟گناهیکن یم ادی نگونهیشما از او ا يچرا همه -

هم به  رزنیدر دلم گفتم پس آن پ!(دهیدشمنش را د ند؛انگاریبیچرا فقط با ما بدخلق است؟من را که سرکوچه م-

 )برده یمادرم پ يشبانه  يرفت وآمد ها

 )وچادرم را درآوردم و سرسفره نشستم.(با من که خوب است.دانمینم-

 یحرفم را در شوخ!(يکه با من نصفه شده ا یهست یبیس گفتیم.امروز عکست را به خانم پاشا نشان دادم-

 ):گفتم

 ....آه چه بد-

 .نکنند فیمن تعر یبائیاز ز نشارایپاشا و دست ستین يروز.دلت هم بخواهد-

 ):گفت یباز عصبان.(مهم است خورد؟باطنیبه چه درد م یبائیز-

 !مگر باطن من چطور است؟-

 .کند باطنش را بسازد یآدم سع.گفتم باطن مهم تر از ظاهر است ؟درکليشویم یچرا عصبان-

را هم  غمبرمیزه ام را دارم خداوپنمازورو.بشود من خوشحالم که هردو را دارم نطوریخب باز هم اگر ا...هان-

 )از خنده رمیبود بم کیدر دلم نزد.(هستم يا دهیدخترانم هم مادر زحمت کش يبرا.دارم

 د؟یآور یحق النّاس را هم به جا م ایآ.حق اهللا است.درست است یها که گفت نیا...آره-

 )دندیخواهرانم خند يوهمه !(حق الناس چه؟مثال بزن دختر آخوند من-

 ..میبشو الیخیب...چیهـــ-

زده بود و با توسل وتمسک به  یمادر من خود را به نادان..نزدم یحرف گرید!(میبود الیخیما ب!یتو اصرار داشت-

 )ریاما حق الناس خ.خداوند خودش گفته است حق اهللا بخشش دارد!کرد یم یوخدا خود را راض نید

دراز  گرمیدور از خواهران د ییرا پهن کردم وتنها دم؛تشکمیخوابیچند ماه که بدون شهناز م نیمعمول ا طبق

 .دمیکش

اوقات  یگاه.دارند یآنها با مادر روزگار خوش.ستمین هیفکر بق گرید.کاش من هم مثل شهناز راحت بشوم يا

 .کشمیاما من دائم عذاب م.آنها نادانند وراحت.بهتر است یلیخ ینادان

 شیجا برود؛راض نیکه از ا نیاو هم.خانه راحت شده؛بلکه خوشبخت هم شده نیگفت نه تنها از ا یم شهناز

 .اوبدهد يشده که حاضربود جانش را هم برا بشینص يمرد نکهیچه برسد به ا.کردیم
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 .کردم سهیجهت پرهام را باطاهر مقا یخود وب یب

را  شانیاگر بخواهم تفاوت ها قطب مخالفند ومن2چراکه آنها .ردیگیخنده ام م..دادینشان نم یاصالً مذهب پرهام

هردومهربان بودند اما طاهر .تا آسمان باطاهر فرق داشت نیپرهام زم یمهربان یحت.کشدیطول م يعمر میبگو

خواهران کوچکم  يمثال برا.دادیرانشان م یمهربان نیا مشیمستق ریداد و با کارها ورفتار غ یاصالً بروز نم

که بچه ها با او راحت  دادینشان نم ییداد و اصالً رو یاما توسط شهناز به دستشان م دیخریم یکادوئ

و  گرفتیاوقات بهانه اش را م یگاه دایگرفت که ش یگرم م دایاما پرهام آنقدر باش.بود یخجالت يادیز.باشند

 .ندیاو را بب خواستیدلش م

 .ریوسربه ز نیبود اما طاهر سنگ یاجتماع اریبس پرهام

 .اما طاهر ساکت وساده دادینشان م دهید ایسرزنده ودن اریبس مپرها

 .مثل پرهام شوهر من بود يکاش پسر يا

به قول خودمان  يادیز..بود يچقدر محکم و قو.کنمیکشم وبه کمک امروزش فکر م یم يحسرت بار آه

 .سوسول بود

بود اما  یهم پرپشت ومشک شیابروها.است يریپوستش حاصل سوالرو آفتاب گ يکه رنگ برنزه  دانستمیم

 .مرتب وپهن بود یلیخ.برداشته رشیاز ز یکیمعلوم بود که خط بار

 اریپرهام بس..من يخدا..کردم سهیطاهر مقا شیبا ته ر نشیلب پائ ریز شیرا با آن اندك ر غشیت6 صورت

 کدام بهتراست؟...اما طاهر مردانه است!دخترانه است يتا حدود دیو شا کیش

چشمانش که مانند دختران پرمژه ..از ظرافت صورتش کم کند یاگر کم..ندیبه دلم بنش شتریپرهام ب دیشا دانمینم

 !و درشت است

 اهیدورش س نینچنیپرش باشد که ا ياز مژه ها دیشا..دانمینم!هم دارد یاندك خط چشم کنمیمن فکرم یحت

 ..دهد ینشان م

 !ستین دیاز او بع چیه!هم لنز باشد نیا دیشا!است يچشمانش خاکستر رنگ

 ...دیآ یچقدر رنگ چشمانش به پوست برنزش م...آه

است که  يپسر نیتر بایشک ز یساده است،چون ب کنم؟جوابیچرا انقدر به او فکر م...زنمیم میدر موها یچنگ

 .با او آشنا شده ام
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زدن  رم،تهمتیگیز مدست خود راگا...پرو بالش دارد ریرا ز يادیمعلوم است دختران ز.هاست طانیاز آن ش اما

 .ستیکار من ن

 .مانیاز زندگ.ردیگیام م هیگر..چکدیاز گوشه چشمم م یاشک قطره

 یتمام را از ذهنم دور ب زیو همه چ کیهمسر ش کیداشتن  دیبا نکهیاز ا.داشته باشم یتوانم پرهام ینم نکهیا از

 .اندازم

 .ستیتنها ازدواج مهم ن میمن برا.مثل شهناز قانع باشم توانمینم من

 .پسندم یها را نم پیت نیاما من ا ستیگرچه طاهر هم عال.مهم است میو تک بودن همراهم برا تیشخص من

 ..اوردین میاما پرهام که به رو..رفت میآبرو.مادرم زننده بود پیچقدر ت..يوا

 .درهم کردم که خوابم برد يفکرها یتا ک دانمینم

 .هارا صدا زدمآماده کردم و بچه  صبحانه

 درست است؟.دیرو یم مایبا ش شهیشراره جان شما که مثل هم-

 .قیشقا یبله آبج-

 نه؟.شهره جان شما هم با دوستت-

 ..من رفتم خداحافظ...آره-

 .میزود آماده بشو که برو دایش.به سالمت-

 ):شد؛برگشت سمتمان وگفت یکه داشت از آشپزخانه خارج م یدر حال....(چشم-

 !میو با او برو مینیباز هم پرهام را ببخدا کند -

 ):بهمان انداخت وگفت یمادرم با تعجب نگاه(

 !پرهام؟-

 .پمیخوشگل وخوش ت يعمو.آره مادر-:دایش

 ق؟یشقا ستیپرهام ک-

 .رساند یاوقات مارا تا مدرسه م یکه گاه یپسر خوب-

 است؟ یاست؟راننده تاکس هیهمسا-

 .مینیب یاو را م یگاه.کار دارد نجایا.رمادریخ-

 ):میگویوم زنمیم يپوزخند شیبه نگران(مطمئن است؟-
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 .راحت التانیخ..بــــله-

 !!نمیبب گریومن هم در دلم دوست دارم پرهام را بار د میرویم ابانیبه سرخ دایدر دست باش دست

 .میرویبه مدرسه م یشود و با تاکس یبرآورده نم میآرزو اما

 .بد عادت شده است!است زانیهم لب و لوچه اش آو دایش

 .گرفتم شینبود؛قدم زنان راه خانه را درپ میآنجا که امروز روز کار از

و به چند وقت قبل فکر  کشمیم یآه.نمیدوست داشتم پرهام رابب یلیخ.که من هم بد عادت شده ام یراست به

 ..کنمیم

فرستادم که  یو به تمام مردان لعنت م بودم ياز مردان وپسران وازدواج فرار شیمادر تا چندوقت پ ي هیقض سر

 !مناسب بودم سیک کیاما حاال دنبال .کنند یم انتیبه زنان خود خ

 !کند؟ انتیپرهام ازدواج کند امکان دارد به همسر خود خ اگر

پرهام .به نظرم امکان نداشت!اگر شوهر من باشد امکان دارد من با پرهام ؛تاوان کار مادر را بدهم؟!راه دور؟ چرا

 ...پس معلوم است اخالق دارد..را رنجانده بودم از من ناراحت شده بود دایش نکهیچقدر از ا.مهربان و با اخالق بود

 !که انگار او االن واله و عاشق من است کردمیراجع بهش فکر م يجور

 ..و باز هم به راهم ادامه دادم دمیتا نان داغ تافتان خر 3راه  سر

 ...هم در آزمون ارشد شرکت کنم دیشا.کردم یم شتریوشانس خود را ب دادمیمه مرا ادا التمیحداقل تحص کاش

 ...هستم ریدرگ...دانمینم

 )برگشتم یبا خوشحال!(ریصبح به خ!سالم-

 د؟یخوب هست!ســــالم-

رنگ شلوار کتان کرم رنگ به همراه  یبزرگ وخاک يکفش ها..و باکالس و مردانه آمد طرفم!(ممنونم یلیخ-

 )رینفس گ شهیمثل هم.ها تاشده بودند نیبه تن داشت وطبق معمول آست اهیجذب س يمردانه  رهنیپ

 ..داغ داغ است..نان دیبفرمائ-

 .صبحانه خورده ام.اوه نه متشکرم-

 )جدا کرد و دردهان گذاشت یمهربان لبخند زد وآرام تکه نان.(نمک ندارد.دیتکّه بردار کیحاال -

 .را نشان ندهم میدرون يکردم شاد یحفظ غرورم سع يبرا.نداشتم يبهانه ااما !داشتم آنجا بمانم دوست

 .من بروم دیخب اگر اجازه بده-
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که به  دانستمیم.(طلبم را زدم دیمن ق..میبکن یشگیهم یخداحافظ دیبا گرید دیراستش را بخواه...دیدار اریاخت-

 )انگار که معتادش شده بودم..ناراحت شدم یلیخ.است دهیوضوح رنگم پر

 )وبرگشتم سمت کوچه.(خب پس به سالمت...يوا يا-

برگشتم سمتش !(پارك برمیرا م دایو ش میآ یامروز م میبگو خواستمیمن م!ن؟یهم!یمانیخانم سل يآها-

 ):وگفتم

م به زحمتت خودتان را ه..!گریکردم د یمن هم خداحافظ میکن یخداحافظ دیگفت م؟شمایخب چه بگو-

 .بد عادت شده است دایش!دیندازین

 !شد ینم یشما؛سوار تاکس دیبه ام امروز

 .است بایبانمک وز یلیخ.ام داکردهیعالقه پ دایبه ش یلیمن خ دیراستش را بخواه!من هم بد عادت شده ام-

 .شودیمادرم ناراحت م..دانمینم-

 .دییایشماهم همراهمان ب-

 د؟ییآ یم یچه زمان-

 5حدودا ساعت ..عصر-

 .دیانداز یبه زحمت م دیبه نظرم که خودتان رادار-

 )میحرفش هردولبخند زد نیوبخاطر ا(هستم دایش يدایمن عاشق وش.ستین نطوریابداً ا-

 یقیراحت لبخند عم الیپشتم را که به او کردم با خ)وسرتکان داد دیکش شیدرموها يپنجه ا.(خداحافظ.باشد-

که تابه حال  کردمیرا تجربه م يدیحاال حس جد.بود دیاز من بع!هم فشردم يذوق روزدم وچشمانم را از 

را کم  میغم ها ینیو دوست که که سنگ اری کیبا.مرد کیحس خوب بودن با .بودم دهیطعمش را نچش

چه " گفتمیدائم در دلم م.داشتم يریحس خوب وصف ناپذ میرا با او بگذران يادیقراربود مدت ز نکهیازا.کند

 "شود؟یم!خدا يد؟ایایاگر از من خوشش ب شودیم

 !کردم عصربرسد یم يشمار لحظه

 .داشت رنظرمیمادرم ز.مشهود بود میدر کارها يقرار یب نیا

 !داد یم طیشرا صیتشخ یکاره بود واآلن به خوب نیا خودش

 :وگفت اوردیهم طاقت ن يآخر

 !ق؟یاست شقا يخبر-
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 باشد؟ ينه چه خبر-

 .یسدلواپ یلیخ.دانمینم-

 .کنم ریرا غافل گ دایش خواهمیم...آهان-

 !است؟ زیچرا؟تولدش که درپائ-

 .میباهم باش یبار ببرمش پارك وچند ساعت کیبه او قول داده بودم .دانم یم-

 ؟یزنیخواهرت انقدر دست وپا م يشاد يپس برا..هوم-

 !است؟ د،خوبیهست الشانیخ یشما که ب!بد است؟-

 !دیشده ا یراحت هستم تو وشهناز بامن دشمن خون اریدختر کوچکم بس5من با .ستمین الشانیخیمن ب-

باهم  یاست که کم کمانینزد یسن يبخاطر رابطه .میمن وشهناز شما را دوست دار!بود یجالب یمادر شوخ-

 .میناسازگار

 !آورد یم شتریب تیمیکم،صم یسن ؟فاصلهیگوئیبرعکس م-

 د؟یهست یمیصم یلیشما اآلن خ یعنی-

 .با شما ندارم یمن مشکل.دیریگ یم افهیتووشهناز ق-

 .ندارد یچون بحث ما تمام میبهتر است ادامه نده.دانم ینم-

 .میبه پارك برو میخواهینفهمد که م دایبه او سپرده بودم ش.را مادرم از مدرسه آورد دایش

شنل مانند به رنگ  يپانچو کیلباسم را که  نیتر کیخودم ش.را آماده کردم طانمیخواهر ش,شد4ساعت  یوقت

که رنگ سبز چشمانم  يسورمه ا يا هیکردم و سا ییبایز شیآرا.دمیپوش اهیو شال س اهیبود با شلوار س یزرشک

 .دمیپلکانم کش داد؛پشتیتر نشان م بایرا ز

 .میچقدر پولدار وخوشبخت کردیفکر م دید یکه هرکه مارا م میدرست کرد يظاهر دایزدم و باش عطر

 .میرفت ابانیبه سرخ دایودست در دست ش دمیرا پوش میها کفش

 میدادم االن به او بگو حیشدم وترج مانیشود اما پش ریخواستم غافل گ.برد یدانست پرهام مارا م یهنوز نم او

 .فرصت نشود گرید دیشا.وبسپارم که مادر نفهمد

 جان؟ دایش-

 بله خواهرم؟-
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در غبغب  يکه به او گذاشته بودم؛باد یاحترام نیاز ا(د؟یتوان یم.دیراز را در قلب خود نگه دار کی دیشما با-

 ):انداخت وگفت

به من گفت مادر پدرش طالق گرفته اند وبه  هیهان روزید نیهم.من در مدرسه هم به رازدار معروف هستم!بله-

 !میگو یمن هم هرگز نم.میمادرم بگو یحت چکسیبه ه دیمن گفت نبا

 !یکه االن به من نگفت دمید-

 )ولبش را گاز گرفت!(حواسم نبود...يوا يا-

محال  گری؛دیات به مادر بگوئ یحواس پرت نیبا ا گذارمیم انیرا که االن با تودرم يراز نیندارد اما اگر ا یبیع-

 .میباهم به پارك برو میاست بتوان

 )لبانش گذاشت يودستش را رو.(چشم.چشم.میگوینم-

را محکم بغل  میوپا دیکش غیابتدا با دهان باز من را نگاه کرد وسپس ج!(ركپا میما قرار است با عمو پرهام برو-

 )کرد

 !!من شده است بیرق طانیش يدختره .دمیسرش کش يرو یذوقش خنده ام گرفت ودست از

 !را نواخت یاش آهنگ عروس یدر پ یپ يو با بوق ها دیدم پرهام رس همان

من  يدوست داشتم آنجا جا یلیمن که خ!در جلو را باز کرد و نشست دایکه ش میدو خوشحال به سمتش رفت هر

 .باشد؛پکر شدم و به همان عقب نشستن قانع شدم

 :پس خندان گفتم.را پرهام بفهمد یتینارضا نینخواستم ا اما

 ):نگاهم کرد وبعد زبان باز کرد هیبرگشت و اول چند ثان.(زحمتتان شد.سالم آقا-

 )ومرتبشان کرد و راه افتاد دیدست کش شیبه ابروها نهیبرگشت ودرآ..(نبودهم زحمت  چیه..ســـــالم-

 :گفت یزبان نیریباش دایش

 عمو جان؟-

 جــــانم؟-

 بزنم؟.شما را پرهام صدا بزنم خواهمیم-

 )به من کرد نهیاز آ ینگاه کوتاه..میدیو همه خند!("يپر"اصال بگو !بزن عموجان-

 ):زده گفتم رتیح!(دوست دارم ترشیهم ب قیپرهام من شما را از شقا-

 ):زد وگفت يپرهام قهقهه ا!(؟یگوئیراست م!بدجنس يدایش يا-
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 م؟یکجا برو دایش-

 يشهرباز-

 .شرط دارد-

 چه؟-

 ستادیزبان او ا شوند،ازینام کوچکم آن هم بدون پسوند و پ دنیقلبم از شن.(یعوض کن قیرا با شقا تیجا-

 )دنیوسپس با قدرت شروع کرد به تپ

 .من دوست دارم کنار شما باشم...نه-

پرنسس  قیاما شقا.ندرالیمثل س.نندینش یپرنسس ها عقب م..یاما تو پرنسس!منم دوست دارم کنار تو باشم-

 .تو باشد يجا دینبا.ستین

 )بودم فورینم؛کیدوست داشت من جلو بنش نکهیواز ا.خنده ام گرفت استشیهمه س نیاز ا(

بودنش کم  ندرالیکه انگار قرار بود از س يوطور.(نشست یعقب کالسکه م درالنیس.حق با شماست.باشد.باشد-

 ..!)ستایوا گفتیم رلبیو دائم ز کردیم یتابیشود ب

 ):به اوگفت دایشدن ِش ادهیپارك کرد وقبل از پ يپرهام آرام کنار(

 !هم دارد يگریشرط د!صبرکن-

 !)ببوسد دایوصورت خود را جلو برد تا ش!(چه؟-

 .دیرا بوس دایاو کاشت و او هم محکم صورت ش يگونه  يرو یمحکم ي بوسه دایش

 !به او معذب شده بودم یکیومن از نزد.میرا عوض کرد مانیجا

 !فرستادیم یاز آتش وگرما بود واز خودش حرارت را تا شعاع یمنبع یکه او گوئ خورمیجرأت قسم م به

وکوچکم که در دستم عرق کرده بود؛رها شدوافتاد کف  نیمدل پائ یآنقدر هول ومضحک شده بودم که گوش.

 :گفت شیبایز يمردانه  يبا صدا.سرم را خم کردم ودنبالش گشتم.نیماش

 چه شد؟-

 ...اُفتاد...ام یگوش..ام یگوش..چیه..ه..ه-

 .نکن تیاالن خودت را اذ.میگرد یدنبالش م میدیسرت آنجا که رس يفدا-

 .شوندینگران م..خواهرانم..ردیگیمادرم تماس م..نه-

 :دستش را پشتم گذاشت و گفت)من را آتش زد یآرام نگه داشت و باحرکت.(خب پس بگذار نگه دارم یلیخ-
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 ادهیپ عیسر.تمام تنم سر شده بود مانند دختران تازه بالغ گلگون شدم.(زمیدنبالش بگرد عز رونیشو واز ب ادهیپ-

 يدست مرد ییدر نانوا شیچندروز پ.چرا با تمام تعصباتم حاال الل شده بودم دانمینم)کردم دایرا پ یشدم و گوش

نبوده و آنچنان  یاتفاق دمیعمل را تکرار کرد فهم نیا هچهارم ک ایبار سوم  يچند بار بامن برخورد کرد و من برا

 ...که پا به فرار گذاشت اما حاال  دمیکش ادیسرش فر

 :زد وگفت یمهربان لبخند

 ):دلخور گفت دایش(زاده خانم؟شاه میبرو-

 د؟یهم گفت قیمن شاهزاده ام؟چرا به شقا دیشماکه گفت-

 !)دمیزد که من واضح د دایبه ش یچشمک نهیاز آ(

 یدوصندل نیموافقت کرد و خودش را ب دایش.(بگذار دلش خوش باشد!گریهم خواهر شاهزاده است د قیشقا-

 ):وگفت دیکش

 پرهام آهنگ بگذار-

 ؟يدارچه دوست .چشم-

اول آفتاب )گشتیرا م نیور و آنور ماش نیشاد دائم ا يد یکرد و هم به دنبال س یم یوپرهام هم رانندگ.(شاد-

 یس فیوبعد خم شد تا از داشبورد طرف من ک.کرد یرا بررس يد یو چند س دیکش نیطرف خودش را پائ ریگ

ام  وانهید شیوعطر خوش موها ودخم شده ب میپاها يرو.سکته کردم کم است میآخ که اگر بگو.را بر دارد يد

 !مرد یبدون آهنگ م.حرصم گرفته بود دایاز ش.کرد یم

 :ترس گفتم با

 !است؟ تانیحق طلب حواستان به رانندگ يآقا-

 )گشتن شد یکرد و راست نشست و پ دایرا پ فیو ک...(بـــــله-

 شود؟ یحاال آهنگ نباشد؛نم دایش-

 )دمیکش يا یعصب قینفس عم.(کنم فیبگذار ک.قینه شقا-

را  يد یو س.(يپسند یاز همان ها که تو م..خوب دارد يانقدرآهنگ ها دایش..کردم شیدایپ...هان-

 !)بود دایکه عشق ش یمعن یچرت وپرت وب يشاد و رپ ها يپر بود از آهنگ ها يد یس..گذاشت

 :کردم که پرهام آرام گفت یرا نگاه م رونیحوصله از پنجره ب یب من

 ):کردم وگفتم يا ياجبار يخنده .(مشخص است.حوصله اتان سررفته است-
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 .فقط خسته ام..ابداً-

 د؟یدوست دار ییشما چه سبک آهنگ ها-

 من؟-

 !؟یپس ک!گریبله د-

 !د؟یکن یمسخره ام نم..من خب-

 چرا مسخره کنم؟!نه-

که اشعار حافظ  يخواننده ا اینواخته بشود  یسنت يسازهاکالم که توسط  یب یسنت ای.دوست دارم یمن سنت-

 .را بخواند يوسعد

 کنم؟یمسخره اتان م دیچرا فکر کرد!!خوووب است؟ یــــلیخ ــــنکهیا-

آنها .يوالدیفصل و4مثل .را هم دوست دارم لیاص کیمن البته کالس..را دوست ندارند یآخر اکثراً جوانان سنت-

 )داشبورد بود نگاه کرد يکوچکم که رو یبه گوش يلحظه ا.(دهم یام دارم وگوش م یرا درگوش

را تا حد مرگ دوست دارم  کیمن هم کالس.دیآ یخوشم م دهیاز دختران عاقل و فهم یلیخ.خوب است یلیخ-

 .گذارم یم نیدرماش میمهمان ها يرپ را برا يآهنگ ها نجوریا.دهم یو خودم که تنها هستم گوش م

 .بله-

 د؟یستهم بلد ه يساز-

 .ستار بلدم یکم...داده بود ادی ییزهایبه من چ یداشت که همان کودک یمیستار قد کیمن پدرم -

 .زنمیم یتاربرقیمن هم گ..نیآفر!خوب است یلیخ-

 ؟!است ضیضدونق یکیکالس ي هیاصال با روح نکهیا!اوه-

 .است یبرق تاریوساز دومم گ زنمیهم م کیتارکالسیالبته من گ.به صدا و فرمش دارم يادیز يعالقه .دانمینم-

 .دارد یهمخوان شتریام ب هیبا روح کیکالس تاریگ ياما خب صدا.اورمیسر درنم ادیمن ز..هان-

 م؟یخب راستش را بگو یول...یباشد وغرب لیاص...کیجاز،راك،کالس.عالقه دارم یقیالبته من کالً به موس-

 !دیبفرمائ-

به سن شما  يارا مسخره نکردم چون به نظرم قشنگ آمد که دختراما شم!دوست ندارم یاما اصالً سنت دیببخش-

 ):وگفتم دمیآرام خند.(است نیانقدر سنگ

 .میهست ریِبه  ریِ.من هم جازوراك دوست ندارم.ندارد یبیع-
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 ):قهقهه زد وگفت(

 )دگرگون شدم و به روبه رو زول زدم!(خواهر با حالت نیخوش به حالت با ا دایش-

 !مدرسه امان ریمثل مد.است یمنظم وقانون یلیخ..رمینخ-:دایش

قدرش را .تو را دوست دارد.طور مواظب تو است نی؟ايسبک سر باشد دوست دار.گریخوب است د-:پرهام

 .مانم یم ؛باتودوستیو به اورا دوست داشته باش یاگر قدرش را بدان.بدان

 )شانه ام زد يرو يوبوسه ا.(یلییییخـــ!دوســــتش که دارم-:دایش

 .کردم يسرش گذاشتم وتک خنده ا ينگاه به او دستم را رو بدون

 .نیپائ دیبپر!میدیرس-:پرهام

جذّاب و .دمیفهم یم شتریب گذشتیم شتریهرچه که ب.قشنگ بود شیصدا یلیپرهام خ.شد ادهیبا ذوق پ دایش

 :مردانه گفت

 .قیراهم بده به شقا یکیآن .دستت را بده به من دایش-

 )دمیرا قاپ دایزده بودم از خداخواسته؛دست ش جانیه یمن هم که حساب(

قلبم جان  میبه پارك ببر نیچن نیمثل پرهام ازدواج کنم و فرزندمان را ا يبا فرد ندهیمن در آ نکهیتصور ا از

 .گرفت

 م؟یسوار بشو یخانما اول چ...خب خب-

 ..ریالس عیترن سر...ترن-:دایش

 ..ع استسال ممنو16ریاما ز!دایش يچه حرفا بلد..آه-

 .میپس قطار سواربشو-

 .میهم با هم3در آن صورت هر .خوب است نیا-

 .تا نوبتمان شود میگرفت و منتظر بود طیسه بل پرهام

 .ها دوبه دو است یصندل دمیکه آمد؛د قطار

 .از واگن ها نشست یکیوداخل  دیدو یکیکوچ دختر

 :کرد وگفت تیدختر هدا یرا به سمت صندل دایش پرهام

پرهام راسفت  ينامرد پا يدایاما ش.(میپشتت هست قیمن وشقا نیخانم کوچولو بش نیا شیجان شما پ دایش-

 ):وگفت دیچسب
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 )دیولجوجانه پاکوب.(کنار تو باشم.تو را دوست دارم.خواهم ینم...نه-

ارم و احمقانه د یکه من هم عزّت ندیکنار آن دختر بچه نشستم تا پرهام بب عاًیگفتم و سر دایبه ش ییدلم ناسزا در

 .مانم یمنتظر نم

 :دمیشن یرا م شانیحرفا يپشتم بودند وصدا دایوش پرهام

 ؟يبرادر ندار دایش-

 .نه-

 ؟یکه برادر داشت یدوست داشت-

 .دوست داشتم یلیخ.بله.شما بود هیاگر شب-

 من مگر چه جورم؟-

 ):کرد که دلم ضعف رفت یخوش آهنگ يخنده !(ماه.. قدبلند..پولدار..جذّاب..بایز-

کالم به زوربا من حرف  کیخواهرت که !یراحت ترهست قیاز شقا!ست؟یسالت ن9تومگر .طانیش يدختره -

 )دوباره گوش کردم.گفتن نداشتم يبرا یبود حرف نیا تیواقع..را گاز گرفتم میآرام لب ها..(زندیم

 .من پررو هستم.طور است نیاو هم..بله پرهام جون-

 .مثل خواهرت معذب نباش.خوب است ينجوریا.یستیو نپرر.نه گلم-

 چه؟ یعنیمعذب -

 .کشد یکه دارد عذاب م یاست و دائم از حالت یکه خجالت یآدم یعنی-

که به اطراف  نطوریهم.(کند یاست که آرام حرکت م نیاش ا يالبته بد..دارد فیپرهام چقدر ک يوا...آهان-

 )گوشم است کیحس کردم صورتش نزد کردم؛ناگهانیپارك نگاه م یمصنوع اچهیودر

 :پرهام از پشت آمد يزمزمه بار ونفس ها يصدا

برگشتم  عیواضح عکس العمل نشان دادم وسرم را به علت مورمور شدن خم کردم وسر یلیخ(نه؟ گذردیبد م-

 ):سمتش

 ترساندمت؟ دیببخش-

 .تخوشم آمده اس اچهیاز در.برم یدارم لذت م.خوب است..نه..نه-

 .ها قشنگ هستند قو

 م؟یبعدش چه سوار بشو.قشنگ هستند یلیخ..هوم-
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 .بهتر است دیکنیهرچه که شما فکر م.دانم ینم-

 طانیوش(م؟یسواربشو یدو تائ يدوست دار ؟ترنيچه دوست دار!تو را بخدا انقدر خجالت نکش قیشقا يوا-

 ):نگاهم کرد

 .شود یحالم بد م.ترسم یمن م!نه يوا-

 .دهد که نگو یآنقدر حال م.ار امتحان کنب کی.جان من-

 )وبرگشتم.(دیحرفش را هم نزن.نه-

 .میاصرار کرد چرخ وفلک را هم تست کن داًیدیش دایوش میشد ادهیهرسه پ يباز انیپا بعداز

 .میتابع حرف او؛سوار چرخ و فلک شد بازهم

آن همه جا بود وپرهام از .هم کنار او دایبه علت وسعت جا من که نشستم؛پرهام هم فوراً کنارم نشست وش نباریا

 .بود چقدر تنها و محتاجم دهیانگار اوهم فهم.چسباند یقصدخودش را به من م

 .را برگرداندم میواگن چسباندم و رو يرا به انتها خودم

 .زد یم دیو پارك را د زدیبلند شد و درواگن چرخ م دایوفلک که راه اُفتاد؛ش چرخ

 :مقدمه گفت یب یلیو خکرد کمیخودش را نزد پرهام

 ):بودن حرفش کردم گفتم رمنتظرهیکه از غ يبه صورتش نگاه کردم وبا خنده ا(د؟یدوست پسر دار-

 .نه-

 د؟یرو نداشت یکلّاً کس ای دیستین یو درحال حاضر باکس دیجداً؟تازه به هم زد-

سؤال  نینمود و با ا یجذّاب م کیآنقدر که از نزد.آب دهانم خشک شده بود.(نداشتم يتجربه ا چینه،اصالً ه-

 ):کردیهولم م شیها

 د؟یچرا؟دوست ندار.است بیعج-

 .هستم یمسائل بندیپا نکهیندارم هم ا ينه من هم عالقه ا-

 ؟یچه مسائل-

 ..."زمیبرو عقب تر عز!مراقب باش دایش"-

 ):اُمل حسابم کند دمیترس یم..(یچه مسائل دمیپرس-

 .هم نداشتم يشنهادیآخر تا به حال پ.دانم ینم-

 )را ازتعجب باال انداخته بود شیوابروها!(شودیمگر م-
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 )انداختم نیوسرم را پائ...(دانم ینم..اما خب..نباشد يشنهادیپ چیه نکهینه ا-

 ):به کمکم آمد خوشحال شدم نکهیاز ا..(مثالً درحدتان نبودند-

 .ترسمیهم م یاز طرف.روابط عالقه ندارم نیخودم هم به ا..بله-

 .دیریگیبله متوجه شده ام که چقدر از نامحرم فاصله م-

 .میگویرك م دیببخش.دیآ یظاهرتان نم به

 .حق باشماست.کنمینه خواهش م-

 د؟یهست یباکس یبه ازدواج ختم شود شما موافق دوست ياگر رابطه ا-

 .دیشا..باشد یسالم ودر حد آشنائ یبه ازدواج باشد و دوست یقطع نیاگر تضم-

 ..آهان-

 !)داند یرا نم شانیمعلوم بود که آنقدر دارد که اسم ها..دمیبه سؤالم خند(د؟یشما چطور؟دوست دختر دار-

 م؟یراست بگو-

 !خب مسلم است که دوست دارم جواب راست از سؤاالتم بشنوم-

شان هم آنها خود.جهت ازدواج ندارم يا يجد يرابطه  چکدامیاما با ه.هستم یبا چندتائ..بله...خب راستش من-

 .نقش دارند میبرا..میکن يدیخر..میبرو یرونیب..میبزن یحد که زنگ نیودرهم ستمیدانندکه من دنبال ازدواج ن یم

 .دیکن طنتیدهد ش یظاهرتان نشان م.راستش معلوم بود-

 .دیسخت گرفته ا يادیشما ز.است خانم يعاد یلیها خ نیا.کنم یم طنتیمن نگفتم ش-

 )سکوت کردم گریو د.(بله-

 .در آورد يباز دیدپدیرا برد آنقدر که ند میآبرو دایو ش میشد ادهیپ

 .میهم سوار بشو یبرق نیماش.شمارابخدا...پرهــــام-

 .میکنیو تو رانگاه م میستیا یم رونیاما ما ب...میبرو..زدلمیبـــاشد عز-

 ):میکرد یم شیشد و ما تماشا ستیوارد پ دایش..(قبول-

 هستند؟ بایخواهرانتان انقدر ز يهمه ..ستیبائیدختر ز یلیخ-

 .هستند بایخواهرانم واقعا ز.بله.از خود نباشد فیتعر-

 .همه اتان.دیبه مادرتان رفته ا-

 .شباهت را دارم نیشتریوسط من ب نیا.بله-
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 ):اش را شروع کرد يام باز مسخره باز وانهیقلب د.(دیشما که گل سرسبدهست..درست است-

تمام بدن سرد شد اما دست چپم ).متوجه شدم که دستم را در دستانش گرفت(ست؟یه حرفچ نیا..نه بابا..نه-

بود که به عمرم  یحس.کردمیاش را حس م یخارج ياما سرما سوختیدستم از دورن م.گرفتیداشت آتش م

 .نداشتم

 .دستم را بکشم که محکم نگهش داشت آمدم

 .است دیاز شما بع.زشت است.دیکن میرها-

 .کنم تیبه من نگاه کن تا رها قیشقا-

 .فهمم یمنظور شمارا نم چیمن ه.دیشما را بخدا تمامش کن.توانم ینم-

 ):با زور نگاهش کردم.(میبه من نگاه کن تا منظورم را بگو-

 نیدر ب فمیدستان سرد وظر(است؟ يچه کار نیا.دیخوب هست یلیشما خ کردمیمن فکر م..حق طلب يآقا-

 )شده است سیکه دستم از عرق سرد خ کردمیحس م.دستان بزرگ وگرمش گم شده بود

 من االن درنظرت بد هستم؟-

 )دمیانداختم ودوباره دستم راکش نیودرمانده سرم راپائ.(بله دیاگر به کارتان ادامه بده-

 .نیهم.میباهم دوست بشو خواهمیمن م-

من ازدواج را دوست داشتم اما .بود ختنیکم هر آن درحال راش.(دیشمارو بخدا تمامش کن!میدوست بشو!ن؟یهم-

 .)نه یدوست

من به روح مادرم قصدم .دوستتان دارم کنمیمن حس م.ام با شما هدفمند است یچراتمامش کنم؟من دوست-

 .ازدواج است

 ):قرار گرفته بودم اما گفتم ریتحت تأث نکهیبا ا(

 .دیآ یخوشم نم یمن گفتم از دوست.گذارد یحترام مطرفش ا يرا دوست دارد به خواسته  یکه کس یکس-

 .دیکه به ازدواج ختم شود را قبول دار يا یدوست دیاما شما گفت-

من خودم را .ترسم یمن م.از مقدس بودنم است میگوینم.توانم ینم نمیبید؛میعمل که رس يپا.اشتباه کردم-

 .کنمیها نم هیحاش ریدرگ

 ):گفت رتیوح یبا شگفت..(رخ داده یروزنامه ها که هرروز و هر روز هزاران حادثه سر دوست تریازت.ترسمیم من

 !دیشما مانند دختران کوچک هست!نشیبه کجا ها کشاند!من يخدا!آه-
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 !کند یعاقالنه تر رفتار م دایش!ستندیآن هاهم انقدر بچه ن یحت!نه

 ...خدا يوا!"حادثه"

 !چند صباح کوتاه از من خوشتان آمد؟ نیه شما در اچطور شد ک..ها به کنار نیاصالً ا-

 .شناسم یرا م انیرفتار اطراف یلیمن خ.هم کوتاه نبود نیچیهم-

 .دیهست يدختر خوب و ساده ا دمیدم،فهمیراکه د شما

 م؟یکن یدوست دیخواه یخب پس چرا م-

که  ییبا صدا)دمیبود،خجالت کش دهیحرفم را فهم نکهیاز ا!(؟يخواستگار میایراست ب کی دیگوئ یشما م یعنی-

 :مهربان گفت زندیانگار دارد با بچه حرف م

 کنند،سبکیم قیتحق یخواهند بخرند،مدت یهم م لیموبا یگوش کیاالن .بشوم تیمن قربان سادگ یاله-

 .شناخت پنجاه درصد بوده نیمن گفتم شما را شناختم اما ا!چیگرهیازدواج که د کنندیم نیسنگ

 .بهتر است یدوست نیما ا يهر دو يبرا..دیشناس یاه درصد ممن را پنج شماهم

 ):داد وخوشبختانه رها کرد وگفت يزد ودستم راسفت فشار يقهقهه ا.(دینگذار یاسمش را دوست-

 دهید چهیمن را باز نکهیاز ا(خوب شد؟."ییآشنا" میگذاریاسمش را م..خب باشد!آن است؟ يمشکل تو نام گذار-

 ):بود حرصم گرفت

 .شما مردان عادتان است.دیکنیبد است که مسخره ام م یلیخ-

آه چه " دیگفتیبودم بازهم م يکاره ا نیحاال اگر دختر بد و ا!دیکنیام م د،مسخرهییمن را بستا یپاک نکهیا عوض

 ."است یفیدختر کث

 ):خنده اش را جمع کرد ومظلومانه گفت(

 یدهم آدم خوب یقول م. جالب است میبرا یکنیآخر مثل کودکان رفتار م.دیببخش.حق با تواست قیآره شقا-

 ییآشنا نیا یحت.بود قسم خوردم که هدفم با شما ازدواج است میفرد زندگ نیزتریمن روح مادرم را که عز.باشم

 .میرا بشناس گریهمد ياخالق ها یاست که فقط کم نیا يبرا

را باال  د،سرشیسکوتم را که د.اش را درآورد ومنتظر به صفحه اش چشم دوخت یوگوش..(شماره ات را بگو حاال

 ):آورد

 د؟یکن تمیاذ دیآ یمن دوستتان دارم چطور دلتان م.دینکن یچه شد پس؟بدقول-

 ):وگفت دیکش یپوف.(است بیع.دهم یمن شماره نم-
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دانند هرگز دوست  یم نکهیاااالن اکثردختران ب.است يمسائل به شدت عاد نیا.دیریگ یسخت م یلیبخدا خ-

 یلیخ یلیشده شما خ يعاد اریبس نیدهند و ا یم یقیکند،اما تن به روابط عم یپسرشان با آنها ازدواج نم

 .دیریگ یسخت م

هم خوب  یلیخ یرانیدختران ا!هستند؟ نیچن نیگفته است اکثر دختران ا یچه کس.خواهمیعذر م یلیخ-

 !دیکن یم يکه با احساسات بکرشان باز دیشما پسر ها هست نیا.هستند

 )کرد يو تک خنده ا!(کردم نیکه به همجنسانتان توه دیببخش!یچه تعصب!آه-

نظرم عوض شد به شما زنگ  ياگر من روز دیشما شماره اتان را بده.االن قبول کنم توانمیبه هر حال من نم-

 .زنمیم

 :دیپس شماره ام را وارد کن!هم خوب است نیهم!باشد-

"0912112......." 

 !ستیاش چ شهیشماره اش تا تهش را خواندم که کارو پ از

 !در خانه اتان میآ یخودم م دیاگر لفتش بده.دیفقط منتظرم نگذار-

 )کردیم یرانندگ جانیبا ه دایدورآخر بود وش.چشم دوختم ستیسکوت کردم وبه پ(

 يوگرنه حداقل برا!دیچانیمن را بپ دیخواهیکه م دیاز االن خودتان را لو داد دینیبب!چه کاره ام؟ دیپرس ینم-

 میرو.چاندنیرا نکرده بودم،اما نه بخاطر پ شینجایفکر ا گفتیراست م!(دیدیپرس یشغلم را م يریگ میتصم

 )شدینم

 .نشد بپرسم میرو-

 یلیخ!به سمتش برگشتم جانیبا ه!(را دارم(...)  ي ندهیمحصوالت شو يمن کارخانه .خواهدیرو شدن نم-

 !)هم گران بود یلیکه خ میکردیم هیاز محصوالت آنها ته یخود ما گاه یحت!بود یصول معروفمح

 !میمحصوالت شمارا استفاده کرده ا ؟مايجد!دروغ است؟!يوا يا-

 !زده شده ام جانیه اریبس يوااا...دارند یخوب اریبس يمخصوصاً بو.است تیفیبا ک یلیخ

 ):وگفت دیمن خند جانیبه ه(

 !پسندمیو محصوالت خودمان را نم کنمیاستفاده م یخارج ي ندهیاما من خودم فقط از شو-

 !!د؟؟یکن یاستفاده نم لشیتشک يبرا یاز مواد خوب یعنی!چه؟ یعنی-

 ...گریغاز است د هیمرغ همسا.دوست دارم یمنتها من خارج..دارد تیفیهم ک یلیاتفاقاً خ.نبود نیمنظورم ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ٦١ 

 )خنده ریز میوهردو زد( دیشو یم يمشتر دیبار تست کن کی.دیکن یبه نظر من اشتباه م-

 :سمتمان وگفت دیدو یبا خوشحال دایش

 )میدیباز هم خند...(گرید رشدمیمن ســـ-

 .برد یکیشب بود که پرهام مارا به رستوران ش 8:30حدوداً  ساعت

از  گریبخدا من که د...دیدیوتنقالت خر یآن همه بستن.دیشما واقعا مارا شرمنده کرد.نبود اجیبه شام احت گرید-

 .خجالت آب شدم

 .دیطور نگ نیا.واقعاً لذت بردم د؟منیکنیم یشوخ-

 گرید.من را برده بود يآبرو دایش.(یمان یقصه ها م يبشوم که مثل شاهزاده  تیپرهام انشاءاهللا فدا-:دایش

 )کنترلش را نداشتم

 قبال هم گفته بودم مگرنه؟ یتو هم مانند پرنسس ها هست...دلم زیعز...هاها-

 .من پرنسس هستم وشما پرنس..دیگفته بود..اوهوم-

 ست؟یچ قیآنوقت شقا-

 )از خنده دندیو هردو ترک.(ما يخدمه -

 ..میشویخانم بالخره تنها م دایحاالمن شدم خدمه؟ش..نامردها يا-

 يراست خواستگار کیاگر .بودم شنهادشیومن درفکر پ میپرهام خورد تینها یب يها یوشوخ يرا با شاد شام

 .است شتریخوشحال تر بودم اما االن استرسم ب کردیم

 .خوابش برده بود نیعقب ماش دایکه ش میراه بازگشت بود در

 :گذاشت و آرام گفت یکیکالس میمال کیموز پرهام

 دیسالم است و شا28.هنر هستم سانسیفوق ل.تک فرزند هستم..میگویمن خودم م د؛امایپرس یگرچه شما نم-

 .شرکت کنم يآزمون دکتر

 .کنمیم یکه فوت کرده ومن از پدرم جدا زندگ شودیم یچند ماه مادرم

 يبا ذوق به حرفا.(رسمیدر کنار شما به آن آرامش م کنمیهستم که حس م يآرام وعاشقانه ا یزندگ دنبال

 )دادمیجذابش گوش م يآرامش و لحن مردانه 

 د؟یگوئ ین نمشما ازخودتا-
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خوب  ادیز مانیوضع مال.کنمیم یقد دارم و با مادرم زندگ میخواهر قدون6.تیریمد سانسیساله هستم ل23من -

 .است نیمتوسط رو به پائ.ستین

 .زشت است یلیدانم خ یم..میرا رك وراست به شما بگو زیاول همه چ نینظرم الزم است که هم به

 !زشت است؟ یچ-

 .دیخواهیهنوز هم متعجب هستم چرا من را م...مانیاقتصاد تیوضع.محله امان.ادیز تیجمع-

 .چشمان من جا دارند يباشند رو دایش ینیریخواهرانتان اگر به ش.ستیها اصالً مهم ن نیا-

 درمن وجود داشت؟ يواقعاً چه جاذبه ا.دیبزرگوار هست یلیشما خ-

 دیتوانیحس کردم م.دیسن سبک سر نبود نیاتان که در ا و پخته نیبعد هم اخالق مت.م،ظاهرتانیاول رك بگو-

 .دیباش یو همسر ومادر خوب دیتنه بچرخان کیرا  يا یزندگ

 ..)ابرها بودم کم گفته ام يرو میآخ که اگر بگو(

کردم وبه  داریب اوردیو تا خانه ب ردیبغلش بگ خواستیپرهام که م لیرا برخالف م دایو من ش میدیخانه رس به

 .ببرند یرابطه بوئ نیخانواده ام از ا خواهمیدادم که نم حیپرهام توض

 .دارم ازیبه پرهام ن داًیکردم شد دادم؛حسیکه م یهفته گذشته بود و من بر خالف تمام شعارهائ کی

 .زدیدامان م میتنهائ نیشهناز ازمن بر ا ییجدا مخصوصاً

 .میدیفهم یرا نم گریهمدخواهرانم دورم بودند اما .تنها بودم یلیخ

 .شدم یتر م يباخودشان سرگرم بودند ومن روزبه روز منزو آنها

 !!!!!"پاشا يآقا" شیها مدرسه بودند و مادرم پ بچه

سه تا بوق خورد و برداشت اما من ...رند وماندگار پرهام را از حفظ گرفتم يرا با ترس برداشتم وشماره  تلفن

 ..توان سخن گفتن نداشتم

 الو؟-

... 

 ؟!دیبفرمائ-

 ):کرد که طاقت از کف دادم انیوخوش لحن ب يوفانتز بایدوم را آنچنان ز يالو.....(-

 ):حالت مستانه وخمار داشت شهیهم شیصدا...ییآه که چه صدا(؟...و..اَلـــ-

-..... 
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 نه؟!"عاشق شهیگل هم...قیشقا"...فکر کنم شناختم...هوم-

 ):وگفت دیآرام خند.(میدانستم چه بگو ینم..دیببخش.سالم-

 !یزنیزنگ م شیمن گفتم همان فردا...دمیهفته انتظار کش کیانصاف  یب-

 .بودم ریبا خودم ووجدانم درگ-

 .یدختران هست نیشک تو پاك تر یب.ایکوتاه ب قیبابا شقا!وجدااااان!آه-

 .ستیهام ن نطوریا..اوه-

 .يدادیهمراهت را م يان است؟کاش شماره شماره خانه ات نیا.منتظرت بودم یلیخ...هاست نطوریچرا هم-

 !دیاگر مسخره کن دیهست انیفقط مد.فتدیکه شماره ام ب فرستمیم امیپ کی تیبرا-

 ؟یبفرست یخواهیرا که م یامیمتن پ!را مسخره کنم؟ زیچه چ!را؟ زیچه چ-

 ...نا رند يشماره ...يخط اعتبار...شماره ام را...نه-

است؟مهم  یچه حرف نیا...یهست یگفت تو به شدت حساس و خجالت یراست م دایش!قیشقا!يوا!يوا!يوا-

 ):وتواضعش احساس آرامش کردم یهمه خوب نیاز ا(نه؟ دهدیکار انجام م کیاست خط من و تو هر دو  نیا

 .یسپاس گزارم که انقدر مهربان-

 رون؟یب میبرو یک.ها را رها کن نیا...وانهید-

 .ممن فردا سر کار هست.دانم ینم-

 دنبالت؟ میایب یک.میرو یم يخب بعدش که مرخص شد-

 زحمتت نشود؟-

 )دیپوف کش یکالفگ ياز رو(

 ..شرمنده..تحمل هستم رقابلیغ دانمیکالفه اتان کردم خودم م دیآه ببخش-

 .دیرا بگوئ میتا...دیزیشما عز-

 .دییایعصر ب5:15-

 شد؟ یشد که قلبتان راض یخانم خوشگل؟چ يچطور گرید..باشد-

 !)شد یوجدان رضا نم!وقت است رضاست یلیقلبم که خ(

 ..کارهابکنم نیمن محال بود از ا.دیهست ییشما جادو.دانمینم-

 است؟ تیجنا ییمگر آشنا!!ازکدام کارهاااا؟-
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 .دیمن آشنا بشو بیعج يحاالحاال ها مانده تا با اخالق ها-

 .در باشگاه منتظر پرهام بودم يتمام شده بود وجلو کارم

باز کند که مانع شدم  میبشود و طبق معمول در را برا ادهینگه داشت وخواست پ میپوش ومرتب جلو کیش

 .نشستم عاًیوسر

 .باز کنم تیدر رابرا خواستمیم!سالم-

ومن هم حساس  دیکنیکار را نم نیا گریشدم د يمدت که تکرار کیبعداز .بدتر است ينجوریا ستیالزم ن-

 ):واو گفت دمیدیهردوخند!(خورمیهستم بدجور ضربه م

تا دور از جان  دیزبانم نچرخ یزدم حت یگلگون شده ولبخند محجوب.(شود يتکرار میبرا قیاگر شقا رمیمن بم-

 )میبگو

 :افتاد وگفت راه

 م؟یبرو دیرا درنظر دار یخاص يجا-

 .ریخ-

 .دارد ییباصفا يلواسان آنجا رستوران ها میرویخب پس م-

 .میجاها باش نیهم..اصال...نه نه-

 .گردانمیبرتان م عیچرا؟سر-

 .ممنونم..دینه حرفش را هم نزن-

 خوب است؟.کافه میرویخب پس م یلیخ-

 .یمرس.بله-

 .شکستیسکوتمان را م کیکالس میمال کیموز ریمس درطول

 .میشد ادهینگه داشت وپ ییبایز يکافه  يجلو

 .یعال...و دنج کیتار.بود کیوکالس بایارزیبس

اما او خونسرد .راگم کرده بودم واسترس داشتم میمن که کال دست وپا.میو نشست میرا انتخاب کرد یدنج زیم

و  طیمح يکه نگاهم دائم درحال گردش رو یچانه اش قرار دادو زول زد به من ریدستانش را مشت کرد و ز

 .بود انیمشتر

 ):به من گفتپرهام (د؟یدار لیم یچ دیبفرمائ-
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 ؟یشما چ.محشر است.را امتحان کرده ام نجایا يها رپستهیمن ش-

 ):گفت انهیموز..(دیمن هم همان که شما گفت..من...من-

 من چه گفتم؟-

 .محشر است دیهمان که گفت-

 )سکوت کردم.مچم را گرفته بود(را گفتم محشراست؟ زیچه چ قاًیمن دق-

-..... 

 ..."رپستهیش"گفتم !د؟یچرا حواستان انقدر پرت است؟شما نگران چه هست.دیبا حال هست یلیخ-

 ...همان...هان-

 ):گفتم رانهیدوباره موشکافانه نگاهم کرد که با خجالت اما مچ گ...(لطفاً رپستهیآقا دوتا ش-

اش را  رپستهی؛شیهمه خوردن نیا نیکه از ب دیجارا آباد کرده ا نیبا دوستان دخترتان ا یمعلوم است حساب-

 !دیدیپسند

 ):کرد وگفت یسرخوش يخنده (

 !باور کن!حاال چرا فقط دختر؟من دوستان پسر هم دارم بخدا-

 )زد یبائیوچشمک ز.(میآئ یم ادیز نجایآنها هم ا با

 ..ام را هم زدم رپستهیش وانیپهن داخل ل یآرام با ن..را آوردند سفارشمان

 ):دست پاچه گفتم(؟یشما چ.احترام به طرف مقابلت.ادب.مهم است میبرا یلیصداقت خ یمن در زندگ-

 ):نگاهم کرد وگفت قیعم.(دیراهم اضافه کن يوفادار.من هم مثل شما-

 مهم است؟ تانیبرا یلیخ يواقعاً وفا دار-

 آرام خانه بهم وفادار طیدر مح دیزن ومرد فقط با..التی،تحصیبائیمهم تراز پول،ز..زیمهم تراز همه چ.بله-

 .است نیمن توقعم هم.باشند

 چطور است؟ رپستهیش...من هم کامالً موافقم.خوب است یلیخ-

 !هنوز نخورده ام-

 ):سکوت دوباره گفت قهیپس از چند دق!(دیکن لیخب م-

 ست؟ینسبت به من چ قاًیحستان دق-
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به شخصه نسبت  یاسچه احس دانمیاما من االن نم دیازدواج هست يبرا یخوب اریشما مورد بس..دانمینم...حسم-

 .به شما دارم

کاش مادرم زنده بود وشاهد  يا...کنم یدارم با شما زندگ لیتما شتریمن هرروز ب..من که از احساسم مطمئنم-

 .من بود یزندگ

 کیتار طیفقط برق اشک در آن مح.دینچک يزیاما چ.وچشمانش پراز اشک شد(من داشت يآرزوها برا یلیخ او

 )زدیدر چشمانش سوسو م کیو رمانت

 .شما است یاو االن هم شاهد زندگ...دیخودتان را ناراحت نکن...رحمت نیروحشان قر..من واقعاً متأسفم..آه-

 ند؟یمن را بب يکارها تواندیاالن او م یعنیجداً؟-

 ..کنمیفکر م نطوریمن ا.بله-

 هد بود؟؟وحال خوا ندهیمن در آ یاو شاهد تمام زندگ دیدار دهیشما عق یعنی-

دختر  يعده ا نیح نیدر هم.(خبر دارند زیروحشان از همه چ شانیا.بله!گریبود د نیخب من منظورم هم!البته-

 ):گفتند جانیهجوم آوردند وباه زمانیجوان وسبک سر به سمت م

 یبه دختران م یبه پرهام ونگاه ینگاه يشده بودم؛با کنجکاو جیمن که گ(؟؟؟؟؟"يهــــــومن خاکستر"-

 )انداختم

 !!دیاشتباه گرفته ا رینخ-:پرهام

 :داشت گفت يزیور اهیکه چشمان س يدختر

 يهومن خاکستر دیتوقع دار میگذرانیما تمام عمرمان را در مجالت مد وفشن م!میمحال است اشتباه کن-

 م؟یمعروف را نشناس

 !)ه جذاب بود پسرك سوسولبس ک!از ستارگان مد اشتباه گرفته اند یکیآنها پرهام را با  دمیتازه فهم(

 .کردیآنهارا انکار م يکرد و دائماً حرفها یبه آنها نگاه م يبامزّه ا جانیبا خنده وه پرهام

 :گفت يآخر

 ):من هم به آن دختران گفتم(هستم؟ یجان شما بگو من ک قیشقا-

 )را ترك کردند زمانیآنها که معلوم بود هنوز قانع نشده اند م يآخر!(پرهام حق طلب هستند شانیا-

 !شده اند وانهیملّت د-
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که  کندیشک م ندیب یدر نگاه اول هرکس شما را م.دیپوش هست کیش یلیشما خ!حق دارند.نشده اند وانهید-

 ...دانمینم..هست يطور کی دانمینم.دهیشما را د ییجا ای دیهست شهیانگار هنرپ

 .خاص است يمنظورتان چهره .شوم یمتوجه منظورتان م-

 .قاًیآهان دق-

 ..از لطف شماست-

 یبه سادگ یآدم نیبا همچ توانمیفقط من حس کردم نم.نداشت یخاص ي جهینت مانیشب صحبت ها آن

 .بود انتیمستعد خ میبهتراست بگو ای!را بدجور داشت انتیخ لیکه پتانس یبا آدم.کنم یزندگ

بخواهم  نکهیا.سخت بود اریبس نیا.دادیخوش نشان م يشدند و او هم رو یجذبش م يادیدختران ز چراکه

در تمام !مرد کیآنهم .نمود ومهربان اما انسان بود یگرچه عاقل م.رمیبگ يپسر نیبا همچ یبه زندگ میتصم

 یاز کافه به پارک دکه بع یزمان.کردمیحس م شیدختران را رو ي رهیخ يکه با او بودم نگاه ها یمدت

 ينگاه کنجکاو نمودندیهم که مومن وعاقل م ییاز دختر ها یلیخ یحت.نبود که او را نگاه نکند يم؛دختریرفت

 .دادیو عذاب م ترساندینبود بازهم من را م دارانهیاگر نگاهشان پاك بود و خر یحت.او داشتند يرو

 :کردم افتیمتن از او در نیبا ا یامیخواب شدم؛پ يشب که آماده  آخر

 "کرد دیبا یهست؛زندگ قیواقعا تا شقا نمیبیم...میآشنا شد شتریاالن که ب"

 :نوشتم شیبرا

 "؟یکن ینم یاگر نباشم زندگ"

 "يام شد یزندگ يتو که آمد..را ازدست داده بودم یزندگ دیبعد از مادرم اُم"

 "دیآ یجوانان تازه آشنا شده خوشم نم نیب یالک يحرف ها نیاز ا.دیدروغ نگوئ"

 "یدهیدوباره را به من م یتو حس زندگ..کردم دایشحالم که تو را پبازهم به روح مادرم خو...من راست گفتم"

 .دوستش داشته یمعلوم است حساب.خوردیقسم م ادیمادرش را ز روح

 "ممنونم...است اما قبول یرمنطقیغ نکهیخب با ا یلیخ"

 "؟یرمنطقیچرا غ"

 ".جان بدهد یکس يبرا يزود نیبه ا یکس کنمیچون من باور نم"

با تو  ییحد از آشنا نیکه چرا تا ا یکنیم ،دركيدار یو نقش گاهیمن چه جا یدر زندگ یاگر بدان...باورکن"

 "شبت قشنگ وستاره باران..خوشحال هستم
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 .کردم امشب را به مغز خسته ام استراحت بدهم و بدون فکر بخوابم یسع

 !نشده بودمن  بتیمتوجه غ چیآمد که ه یم ریبود مادرم آنقدر د نجایا جالب

 ****** 

 د؟منیآ یخوشت م زهایوازچه چ يها متنفر زیاز چه چ یرا بدانم؟در زندگ قتیعال شتریدارم ب ق؟دوستیشقا-

 !)را آماده کرد شیو رکوردر گوش.(یتا تو کامل نظراتت را بهم بگ میگو ینم چیه

 !؟یضبط کن یخواهیم!چه است؟ يبرا گرید نیا-

 !شما صحبت کن.بله-

  !االن حضور ذهن ندارم!م؟یبگو کجایاست  يچه اصرار.پرهام یفهمیبه مرور م-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يبایو ز کیبار يکه در جاده  یودرحال!(امان ازشان استفاده کنم ندهیآ یدر زندگ خواهمیم..فکر کن و بگو.نه -

 رفتیاو عقب عقب م رفتمیوهمانطور که من جلو م ستادیا میگرفت وروبه رو شیشوخ م؛پرهامیزدیپارك قدم م

 ):گرفت میجلو کروفونیرا به حالت م شیشوگو

 .زشت است.نندیبیم.زمینکن عز-

 ..کنمیضبط م..شروع کن.نکن تیاذ..ایجان پرهام راه ب-

 یپات یقاط توانمیم..یدرزندگ دنیمحبت کردن محبت د.عاشق عشقم.عاشق آرامشم...خب من-

 )خندمیوم(م؟یبگو

 .بگو يهرچه دوست دار.زمیآره عز-

 .شوم یبه خدا هول م..آن را قطع کن!من که واقعا هول شده ام!به تو دست داده؟ يحس خبرنگار-

 ..حرف بزن.زمیهول نشو عز-

 واناتیاز ح.من ترسو هستم.زندیاعصاب وآرامشم را به هم م.زارمیاز جاز وراك ب.هستم یسنت یقیعاشق موس-

 )ندمخ یباخجالت م نجایوا!(شوهر هستم یعاشق مهربان.عاشق گل هستم.ترسمیم

 )خندد یوقهقهه م!(بترسد واناتیساله از ح23جالب است دختر میبرا یلی؟خیترسیم یوانیاز چه ح...خب-

 "ساله23پسر" دیگوئ ینم"ساله23دختر " دیگوئیخودتان م.تعجب ندارد-
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 اندازد؟ یوحشتت م شتریحاال کدامشان ب-

 ...يوا...سگ دوبِرمن..شتریسگ ب..همه-

 ...!من فیلط.قربانت بشوم یاله-

 .یلیخ.مهم است مینمازوروزه برا..آمد ادمیهان ..دورازجان-

 هارا؟ نیانجام بدهم ا دیجداً؟من هم با-

 .همسرم خودش عالقه داشته باشد خواهدیدلم م...بخاطر من نه-

 )دیخند بایوز(ست؟هان؟یاجبار در کارت ن...هوم-

 !کنفکر  شیرو..شود یبهتر م مانیزندگ یاما اگر انجام بده..نه-

 خب؟تمام شد؟-

 )چندش جمع کردم يوصورتم را به نشانه !(ستین یوالکل هم که گفتن اتیهان دخان.تمام شد کنمیفکر م...آره-

 ست؟یاَش چ قهیپرهام سل زدلیها را ضبط کردم تا بدانم عز نیا..زمیعز یمرس-

حاال با آنها !یهست میرهاتو مناسب خواه!يچقدر با من فرق دار..یبچه ها هست نیع..است پرهام بیکارت عج-

 .يگذار یارزش م میبه هر حال ممنون که انقدر برا! میگویچه م یفهمیم يکه آشنا بشو

تاسر شانه  یسانت5پاشنه  يبوت ها میقدم با ن..میدستان مهربانش گرفت و با هم قدم زد انیدستم را م پرهام

دوستش داشتم اما هنوز  یلیخ!آسمان خراش بود يادیاو ز.من خوب بود ي م،اندازهیبه نظرم متناسب بود.اش بود

 .ودو دل بودم دمیترسیهم م

 ):با حرص گفتم..(ـیفهم یچند ماه دوست نیجان من در ا قیشقا-

 ؟یدانینم...دیآ ینام بدم م نیمن از ا!!ینگو دوست-

 )دیخند زیو ر(خوب شد؟...ییآشنا...خب...هان-

-.... 

 کیدر .(وکمال شناختمت م؛تمامیباهم شروع کرد يکه بصورت جد يا ییچند ماه آشنا نیا گفتم؛دریداشتم م-

 ):گرفت میدر آورد وجلو بشیاز ج یمخمل يزانو زد وجعبه  میوجلو ستادیا میروبه رو رانهیحرکت غافلگ

 ):زده دستش را گرفتم بلندش کنم اما مقاومت کرد وگفت جانیه(؟یکنیبامن ازدواج م-

 .جواب بده بلند شوم-

 !بلندشو-
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 ):وگفتم دمیبلند خند(بله؟..شومینم-

 !بـــــله-

 .ابرها بود يمادرم که رو.يآمد خواستگار یپرهام امشب با پدرش م.دمیگنج یخودم نم درپوست

 :و گفتم ششیرفتم پ.بود که پکر بود یتنها کس مایش

 خواهر چرا ناراحت است؟ زدلیعز-

 .دیایشب هم به اصرار مادر قبول کرد بام!زده بشیکال غ..وفا یمثل شهناز ب..يدوست ندارم برو-

 .به تو سر بزنم دهمیاما من قول م.ندارد يخانه چندان جاذبه ا نیا.شهناز حق دارد-

 دایش...ینام مارا هم فراموش کن تیبایتو مطمئنم با آن شوهرز د؛امایآ یبار را م کی يشهناز هفته ا یدان یم-

 )دیو آرام خند!(؟يکرد دایچطور او را پ.عکسش را نشانم داد

 )دمشیآرام بوس...(يشده ا ریبهانه گ-

 ..شومیتنها تر م يتوکه برو.کنمیم ییحس تنها یلیمن خ-

 .يشویانشاءاهللا تو هم خوشبخت م..زمیعز-

 ..قیشقا-

 جانم؟-

واسترس  يناراحت نشو یدهیم م؛قولیرا به تو بگو یمن حرف ؛اگریهست یحساس و نازك نارنج یلیتو خ-

 ؟يرینگ

 ):قول بدهم اما گفتم توانستمیکه نم یحالدر (

 .بگو.باشد-

 )حلقه زد شیبایواشک درچشمان ز.(دمید يخواب بد شبیمن د-

 !؟يدیچه د-

 !باچاقو.يپرهام مرده است و تو او را کشته ا دمیمن د-

اگر .شدن عمر است ادیدرخواب ز ؛مردنیاز طرف.چندوقت تو است نیا يها یبخاطر آشفتگ.خواب بوده!زمیعز-

شده خوابت  يکه من او را کشته ام پس خون جار یگوئیکلّاً باطل است وحاال تو م گریکه د ینیخون هم بب

 .کندیراباطل م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ٧١ 

 یکم!(واو مرد امدیافتاد اما خون ن نیواو به زم يتو با چاقو پنج شش ضربه به پرهام زد!دم؟یاما من خون ند-

 ):ندادم یتیچند وقت افکارش آشفته بود اهم نیا مایا که شاما چون خواب بوده وازآنج دمیترس

 .یکن فایشهناز خواستگار آمده بود ا يکه برا یو نقش من را در زمان يبهتر است حاضر بشو-

پرهام به من .به پرهام نداشت؛آمدند  یشباهت یبود ول یسرحال رمردیبود که پرهام و پدرش که پ9ساعت  شب

معروف را  ي ندهیمحصوالت شو ياز خانواده ام نفهمند که او کارخانه  چکدامیهوجه  چیسپرده بود که به ه

 نیهم.رفتارشان با من فرق کند دباعث شو نیآنها بدانند و هم خواهمیاست نم لشیگفت االن که اوا یم!دارد

 یاما االن خجالت زده م.میگوئیدر کار ساخت وساز هستم خوب است،سرفرصت به آنها م ییکه به آنها بگو

مرد مهربان متواضع عشق  نیباعث شده بود من دوبرابر به ا نیهم.شوند اگر بدانند چقدر معروف وپولدارهستم

 . بورزم

 !را گم کرد شید؛دستوپایآنها را درهمان حد ساخت وساز فهم یکه وضع مال مادرم

 .کرد یبه من نگاه م رتیهم با ح شهناز

اما امان از .میدادیما تنها سر تکان م يو همه  زدیمعمول را او م يبود و تمام حرف ها پرهام مجلس گرفته پدر

آمد وکنار ما  نیهم يبه پرهام نتوانست در اتاق بماند و برا ادشیز ياز عالقه  دایش!جنب وجوش پرهام

اوج گرفت  شانیاه یآنقدر شوخ!اوردیدر ن دایش ينبود که در خفا برا یفعال شکلک شیپرهام ب نیحاال ا.نشست

 :بشنود گفت واریود دیکه به در بگو يطور یعصب يکه شهناز تا حدود

حرفش  نیاز ا!(ياوریکه دائم ادا اصول در م ستیکه ن يبچه باز!است؟ يچقدر بحثمان جد ینیبینم دایش-

 )انداخت نیشرمزده سرش را پائ.به پرهام کردم ینگاه يفور.شوکه شدم

توجه به تذکر داده شده؛به سمت پرهام رفت و در  یب دایش.اشتباه بود اریکارش بس.شدم یشدت از شهناز عصب به

 !!کرد دیگفت که پرهام چشمانش برق زد و باسر تأئ يزیگوشش چ

حالت کشان کشان  يبغل کرده بود و تا حدود مهیرا نصفه ن نیریکه ش یبه سرعت به اتاق رفت و درحال دایش

 !!آورد رونیداشت ب

 د؛حالمیاما حاال که به چشم خود د.دارم یخواهران کوچک دانستیپرهام م.دانمینم.میاز خجالتم چه بگو دانمینم

 یچراغان یمسائل و سوژه ها بود؛با چشمان نجوریا ينگاهم کرد و پرهام که خدا يشهناز با دلسوز.دگرگون شد

پرهام انگار نه انگار داماد است .میداشتاما من وشهناز بغض  دندیهمه خند!را گرفت نیریبرداشت و ش يزیخ

 :رفتار کند؛بلند گفت نیسنگ دیوبا
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 )وقهقهه زد!(چه باحال است!جــااان يا-

خودش تک فرزند بود و به قول .کنار گونه ها تا بناگوش درحال سوختن هستم یاز نواح کردمیحس م خوب

 .ها باکالس؛اما حاال شاهد خواهر زن سه ساله اش بود یلیخ

 :تخار گفتبا اف مادرم

 !به عمو سالم کن دخترم نیریش-

-پرهام از خدا خواسته شروع کرد!(عمو امیس:( 

 )کردیرا برانداز م نیریودائم دست و بال ش!(يدار يخواهر بامزه ا نیهمچ ينگفته بود قیهاها شقا-

 :بار گفت نیا زیهمه چ یب يدایش

 ):من گفت يشهناز بجا!(اورم؟یرا هم ب هیبق یخواهیپرهام م-

 ):اما پرهام خندان و سرخوش گفت!(یخودت هم اضافه هست.الزم نکرده است-

 )زد و با شهره و شراره بازگشت بشیغ باًیتقر دایش.(اورشانیبرو ب.برو-

 !يشباهت داشت جز خواستگار زیدور پرهام جمع شده بودند ومجلس به همه چ یهمگ حاال

 يانرژ نیهمه از ا.مات زده بود باًیطاهر تقر.توان اعتراض را هم نداشتم.آتش بود میزده بود و گونه ها خی دستانم

درآخر هم پدرش !آنها شد یهم کم کم جمع من و شهناز را ترك کرد وقاط مایش.و اخالق پرهام متعجب بودند

 :خندان گفت

 !د؟یبله را بده ستیبهترن یمانیخانم سل-

 .میمزد شدو ما رسماً نا میسکه قرارداد بست1000 ي هیمهر با

تر  عیاما او خودش اصرار کرد که سر میرینگ یقبالً هم به پرهام گفته بودم به احترام مادرت تا سالش جشن من

 !میازدواج کن

 .تر است یراض نطوریا مادرش

را فراموش  زیهمه چ عیکرد که من هم چه سر یباران کرد و دائم تکرار م کهیمن را ت یآن شب حساب شهناز

 یاما من در عمق چشمانش اندک میرا دوست داشت گریهمد نکهیبا ا یاز طرف!کردم و تن به ازدواج دادم

 .انگار که او دوست نداشت شوهر من سر تر از طاهر باشد.دمید یم یتینارضا
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 نیا یبچگ از همان.خانه کرد يروانه  ییمن بخوابد و طاهر را به تنها شیبه طاهر گفت که دوست دارد پ شب

که از خودم  یقطعاً با شناخت.که نه دیشا..باشم لیشوهر ذل یمن زن دیشا.دمیپرست یشهناز را م یاقتدار وراحت

 .شودیهم م نطوریدارم هم

 .کند یاو طاهر را کنترل واداره م يکردم که تا حد یتازه من حس م.شهناز رك وقدرتمند بود اما

 :بدون مقدمه گفت میدیکه کنار هم خواب یهنگام

 ؟يگذار یو به حساب حسادت من نم يشو یناراحت نم میبگو يزیچ-

 !ناراحت نشوم؟ دیخواه یاولش از من م دیهرچه که قرار است به من بگوئ مایمن چرا تو وش زینه عز-

 .یدانیخودت هم م.یحساس هست اریآخر تو بس-

 .حاال حرفت را بگو-

 .خورد ینم یبه نظر من پرهام به درد زندگ-

 !!چه؟-

تواند  یاست و نم یقرت یاو جوان.میگو یاز سر حسادت نم نیریبه جان ش.نظر من بود نیا.که گفتم نیهم-

 .را بسازد تیزندگ

 يتا چه حد توانا و قو یفهمیم یکه با او باش یاما مدت.دخترانه است نطوریات گرفته؟او ظاهرش ا یشوخ-

تا  دیکه با نمیبیم کنمیمن که درباشگاه کار م.بدنساز است.ستینطاهر الغر  ؟مثليا دهیرا که د کلشیه.است

 .یتا آن وزنه ها را بزن یباش يچه حد قو

 .وقت شوهر کردنت باشد شودیباورم نم!یبچه هست اریتوبس!هه-

 تنومند است؟ کلینکردن به ه انتیمگر خ!کار با اندام او دارم؟ چه

 ):گفتم یعصب يتا حدود(

 کند؟ انتیمگر او خواسته خ-

 )و پشتش را به من کرد.(اصالً به من چه-

 .وبرش گرداندم دمیرا کش دستش

 ؟يا دهید يزیتوچ-

 ..من؟نه-
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هنوز آنقدر وابسته اش .را بهم بزنم زیهمه چ عاًیسر یباش دهید يزیدهم اگر از او چ یقول م.کنمیخواهش م-

 .ستمین

 !امدیخوشم ن چیاخالق وکارش ه کیاما از  دمیکه ند یخاص زهیچ-

 !چه؟کدام؟-

 نیریوشراره وشهره وش دایاش با ش یحاال راحت میهست یراحت بود؟ما دختران بزرگ مایچقدر با من وش يدیند-

 يکرد که من جلو یرفتار م يطور مایاما با من وش...نبود یآن هم کار خوب ست،گرچهین يا یمشکل آنچنان

 .ومعذب بودم دمیکش یطاهر خجالت م

او با  دیسقف رفت کی ریفردا که ز.ستیاصالً خوب ن یراحت نیا.راحت بود یلیخ!بود که آمده بودبار  نیاو اول تازه

 ؟يدار دنیکند آن موقع هم توان د یراحت ارتباط برقرار م بهیدختران غر

 اریاو بس.واقعا خنده دار است!يا دهیگفتم حتماً او را هنگام انجام عمل ممنوعه د..یساده هست یلیخ!ـــن؟یهم-

 .کند یاست که نگاهمان هم نم يافاده ا يادیمهربان ونرمال است طاهر ز

 میندارد اما رو یطاهر اخالق خوب میخواهم بگو یوقت است که م یلیاتفاقاً خ.ندارد یربط نیمسئله به د نیا

 .شود ینم

 !کند یرا بغل نم نیریش یحت او

 ایخواهرزن باشد  ستیمهم ن!م انقدر راحت باشد؟دارد آدم با نامحر یچه معن.به نظر من کار طاهر درست است-

 .نا محرم نامحرم است.بهیغر

راحت  اریشوند بس یم يکه وارد خانه ا يمن دوست دارم عروس و داماد.شده است یمیحرف ها قد نیا-

 .باشند یوخودمان

 م؛یخواهرانمان چقدر ذوق کرده بودند؟ما که برادر ندار يدیند

 .بهیهفت پشت غر نکهینه ا.باشند برادرمان دیوپرهام با طاهر

 !!است؟؟ ندیتو خوشا يشوند؛برایکه روزبه روز بزرگ تر م گرخواهرانیو د مایذوق کردن ش-

 !!البته-

 یبا دختران گرم م يادیشهناز نجاتم بده پرهام ز" یوگفت يآمد یوقت..بگذرد یبگذار مدت..شناسمیمن تو را م-

 "ردیگ

 )دیسرش کش يوپتو را رو.(خندمیم شتیمن به ر آنوقت
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 ...اما خواهرانم فرق داشتند شدمیناراحت م اریبس گرفتیاگر پرهام با دختران گرم م يآر

 ):آمد شیپتو صدا ریاز ز...(شهناز آخر خواهر فرق دارد-

را حاال هم ادامه اش نداده چ.ها است بهیبا غر ندهیاز رفتار شوهرت درآ یکوچک ينمونه و الگو.ندارد یفرق چیه-

 !یمن اشتباه قضاوت کن مارت؛درموردیخواهم با آن ذهن شکاك و ب یکه نم

 )دمیبا پرهام خواب ییایرؤ يروزها دینزدم وبه اُم یحرف گرید(

 ****** 

 :دمیصفحه د يپرهام را رو يبایبالشم درش آوردم و نام ز ریام خواب آلود از ز یگوش امیپ يصدا با

 "ریامان بخ یروز نامزدم نیعمر من صبح اول..بشوم زمیمن قربان نامزد عز یاله"

 .شهناز بود نگاه کردم؛اما او رفته بود يو مغرورانه به کنارم که جا دمیکش یاز سر خوشبخت یقیعم نفس

 :نوشتم شینشستم و برا یباخوشحال

 "انقدر خوب نباش.اش هم دوستت دارم يجور نیهم"

 :زنگ زد بالفاصله

 .هامپر زدلیســـــالم بر عز-

 ؟یخوب..سالم پرهام جان-

 .نازو خواب آلودت که جذاب تر شده است يقربان صدا.خوبم-

 ؟یکجائ.دورازجان-

 ؟یدانستیم..يسرکار برو يحق ندار گریتو که د نمیبب.شرکت هستم-

 يمستانه ا يکه خنده  دمیرا شن يدختر يهمان موقع صدا.(دانستم اما خودم در نظر داشتم که نروم ینه نم-

 )کرد

 .زندیرا م ییرا گرفته است و ناواضح دارد حرف ها یگوش يکه پرهام جلو دمیترشد وفهم فیضع صدا

 :که استرس گرفته بودم گفتم یدرحال

 )زد یاما جوابم را نداد وهمانطور حرف م!(ست؟یک يصدا-

 :داد زدم یعصب بایتقر

 ):دیپرهام واضح آمد که دادکش يحاال صدا(پرهام؟ ستیک يصدا-

 .رونیب دیبرو يمحمد یو خانم عل یانم صالحخ-
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 .دیهست نجایشما ا میدانست یبه خدا نم سیرئ يآقا-

 اَلو عشقم؟...کارتان یپ دیبرو!دیحاال که دانست-

 پرهام چه شده بود؟-

 .کارخانه هستم شگاهیدانستند من در آزما یدختران احمق وسبک سر کارخانه اند که نم.چیه-

 چرا؟ يوحرف زد یرا گرفت یگوش ياول جلو-

 .است دهیمن؟نه من سرم را برگردانده بودم که دور به نظرت رس-

 ؟یگفت یچه م..یگوئیخب همان که تو م-

 .به کارشان برسند يبا مواد کارخانه وکف باز یشوخ يدادم که به جا یتذکر م-

 رون؟یبروند ب يدیچرا آخرش دادکش-

 .کردندیم یرا جمع کنند داشتند با من هم شوخ نشایدستوپا نکهیا يچون آنها بعداز تذکر من بجا-

 ؟یستین سشانیباتو؟مگر رئ یچه؟شوخ-

 .دارم آنها دور برداشتند یخوب يچرا خب من چون با کارگران وکارمندانم رابطه -

 ):کرد یبود اما خودش را کنترل م یعصبان شیصدا..(يپس چرا االن با آنها بد بود-

 .میکن دیخر.رونیب میامروز برو میبگو خواستمیم!داشتم يحرف مهم تر.جان قیشقا-

 ؟يپرهام جان من؛چندتا کارکن زن دار-

 .ندارم یمن اطالع زمیعز.قیدانم شقا ینم-

 ...گرید شود؟بگویمگر م-

 ..پنجاه تا ایچهل  دیشا-

 همه جوانند؟!اوه-

 .هستند یهمه سن-

 هستند؟ بایز-

 !کنم به من چه؟ یمن که دقت نم!دانم؟یمن چه م!است؟ یچه سؤال نیا-

 .یکه صورت ها را نگاه نکن یستین يپس پسر یداشت يادیدوستان دختر ز یتو گفت.دروغ نگو-

 دارانهیمن آنطور خر.دانمیاشان را نم یوزشت ییبایاما ز کنمینگاهشان م.قربانت بشوم.دورت بگردم...جان قیشقا-

 !کنمیکه نگاهشان نم
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 ؟ياز دوستان سابقت خبر هم دار-

 ؟يرا دوست دار نق؟میشقا-

 !معلوم است-

 )وتماس را قطع کرد.(خدانگهدارت.میآماده باش که برو3شو و ساعت  الیخ یپس مرگ پرهام ب..خب-

 .او انقدر پاك باشد کردمیکردم قبول دارم اما خب هنوز هم باور نم شیعاص

 .در منتظرش بودم يشد و جلو3 ساعت

و حداالمکان از مادرم  میکرد یزود تر ازدواج م دیبا.رود یم میبودم که اگر بفهمد مادرم چکار کرده آبرو درفکر

 .میشدیدور م

 .تند تند چراغ داد وسوارشدم میبرا

 .گونه ام زد يبوسه رو کیو دیو او من را جلو کش میهم دست داد به

 :شک گفتم با

 کدام عطرت است؟ نی؟ایسالم خوب-

 چطور؟.زدمیم شهیمهمان که ه-

 ):وگفت دیاش را بلند کرد وبو کش قهی یدرحال رانندگ(مردانه است؟.کندیدخترانه جلوه م یلیخ..نه-

 ؟یپرس یچرا م.بخدا همان است-

 .دیآ یعطر زنانه م ينه نه بو-

 !خب از خودت است-

 یاز تو م.دیآ یم نیبو از ماش نیشناسم؟ا یعطر خودم را نم يبو.مسخره نکن پرهام جان يها یشوخ-

 )را فشردم میها قهیوشق(دیآ

 :گفت یشگفت با

 يدستش را سمتم آورد اما پسش زدم و با دلخور!(یزنیاز چه حرف م دانمیدلم؟بخدا من نم زیچت شده عز-

 )سرم را برگرداندم

 :گفت نکهیتا ا میساکت بود يا لحظه

چراکه االن دم .رسانده یسوار کرده و تاجائ از کارمندانش را يدختر دیمنتظر بودم بگو!(دمیحاال فهم...آآآه-

 )حرف بود نیتر یدست
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 )پرسش گر نگاهش کردم...(قیشقا ينامرد یلیخ یول-

 فشیوبرگشت ک.(دهمیکادو ات را م یبساط را راه انداخت نیاما االن که ا.هنگام شام.کنم زتیسوپرا خواستمیم-

 ):را به سمتم گرفت یبائیز يشده  چیکادوپ يبرداشت و جعبه  یصندل يرا از رو

 یلیفروشنده ذره خ یحت.باشد يات قو ینیانقدر ب کردمیفکرش را هم نم یمن حت.جان قیبود شقا نیا يبو-

 از آن را به ساعدم زد یکم

 .مبارکت باشد.زمیعز ایب....نماند شیکه اصال بو يطور

 )دهان باز کند ومن را ببلعد نیزم خواستیدلم م(

 :را گرفتم و گفتم جعبه یوسرافکندگ باخجالت

 ):وگفت دیمن را در بغلش کش رانهیغافل گ...(نیهم...من شرمنده ات هستم-

 .مهم هستم تیمن خوشحال هم هستم که برا.است يادیاز دوست داشتن ز.سرت يفدا-

 یلیخ.دادمیاو را جواب م يمن دائم سکوت کرده بودم و تنها حرف ها..نیدرماش.دمانیخر.مدت گردشمان تمام

که  میودر حال سرو غذا بود میرفت یبائیز اریآخر شب به رستوران بس.دمیکشیواقعا خجالت م.کرده بودم يکار بد

 :پسر به سمتمان آمدند کیدودختر جوان به همراه 

 )میمن و پرهام هردو سالم داد!(سالم-:دختربلندقد

 ):بشقاب گذاشت و گنگ گفتپرهام قاشق پر شده اش را در!(نمیبیم کیشما را از نزد شودیباورم نم-

 )کردمیو منتظرنگاهشان م دمیرا درهم کش میاخم ها.رو به موت بودم اریبس یمن هم از ناراحت!(د؟یاشتباه نگرفت-

 !باهم میهم داشت يما همکار دیآ ینم ادتانی دیببخش- :پوش کیپسرش

من !میرا مالقات کرد گریهمد مد وفشن يدر جشنواره  ایتالیا والیمن وشما در فست!ندارد اشتباه کنم امکان

 ):کرد وخندان گفت يپرهام تک سرفه ا!(میآن جمع بود يها یرانیوشما ا

 !د؟یاشتباه گرفته ا یشما من را با چه کس!دیواهللا به خدا اشتباه گرفته ا-

 :گفت يگر يکه تا به حال سکوت کرده بود با حالت موز يدختر

و به آن (من و خواهرم توسط نامزدش!!؟"يهومن خاکستر" يآقا دیکن یخودتان را معرف دیخواه یحاال چرا نم-

 یحت!چطور ممکن است شما را نشناسم؟!شما را دارم يو من تمام پوستر ها میشناس یشما را م)پسر اشاره کرد

 شما را بدانم قیدق یوگرافیوقت نشد ب چیست؟هیچ لتانیفام!شما معروف است به تک بودن يچشمان خاکستر
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چرا که با  رندیاشتباهش بگ یآمد انقدر با آن هومن لعنت یپرهام هم انگار که بدش نم..گرفتمیداشتم آتش م(

نتوانستم سکوت  گریزد که د یحرف نباریدخترك احمق ا!!دیخندیو م دادیآنها گوش م يبه حرف ها جانیه

 ):کنم

 .ام دهیشما را د يگرفته  گوریبرهنه و ف يعکس ها یمن حت-:دختر

 ...دیاگر االن اون خال نبود شما شرط را برده ا.بغلتان است ریخال ز کی

آنها هم که انگار تازه متوجه من شده بودند برگشتند و با دهان باز !(؟یمتوجه حرفت هست چیاحمق ه يدختره -

 )نگاهم کردند

 !دیا ختهیاعصابم را بهم نر نیاز ا شتریتا ب دیتر گم شو عیسر-

 !چه ات شد؟!زمیعز-:پرهام

 .بعداً باتو هم کار دارم.حرف نزن پرهامتو -

خودشان  قایهمان مدل معروف هستند؟چون دق شانیا ایآ مینیبب میخواستیما م.شدن ندارد یخانم عصبان-:دختر

 .کنندیهستند اما انکار م

ات  یاگر خال اوهم راض یخواهیم دیدروغ بگو گرانیاست که مدل باشد وبه د ضیانگار مر.دیگم شو دیبرو-

آن گر  کیزدم و خیحرفم خودم هم  نیو با ا!!(ست؟؟ین ایخودش است  يتا مطمئن شو ینکرد؛با او بخواب

 )ونفس نفس زدم نیسرم را انداختم پائ.ام تمام شد یگرفتگ

 .و آن دو هم دنبالش روانه شدند دیدو یکرد و با ناراحت هیگر دختر

 یغذاها م ينگاهش آرام آرام رو کردوینگاه م زیه فقط به مگشاد شد يآنقدر قفل کرده بود که با چشم ها پرهام

 .دیچرخ

 :را بلند کردم وگفتم سرم

 رند؟یگ یاست که همه تو را با اواشتباه م یهومن گوربه گور شده چه کس نیا-

 .قمیآرام تر شقا-

 ؟؟يزدیتوچرا آنطور قهقهه م.مهربان نشو یالک-

 !نیهم...جالب بود میمن برا..من..من؟من خب-

 ومن قهقهه بزنم؟؟ رندیاشتباه بگ یجول نایو من را با آنجل ندیایخوب است پسران هم دائم ب-

 ..اتفاق افتاد نیجان؟کال دوبار ا قیکدام دائم شقا!دائم؟-
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با خنده !(یات را عوض کن افهیق "دیبا" یتو هومن خاکستر هست ندیبگو ندیایبار دختران ب نیا.دانمیمن نم-

 ):گفت

 !چکارکنم؟!چه؟ یعنی-

 ریاگر بازهم گ.یکنیوکوتاهشان م یکنیراعوض م تیمدل موها.ینزن تیدست به ابروها.يبگذار شیر دیبا-

 !يگذاریدادند؛لنز هم م

 )زدمیحرف هارا م نیا یوعصبان يمن کامال جد(

 .یهرچه تو امر کن.چشم قربانت بشوم-

 .هنوز در مخم است تیخنده ها نیطن.زیزبان هم نر-

******  

کرده بودم؛ناراحت بودم اما دست خودم  یخداحافظ نیبا او حرف زده بودم و درآخرم آنقدر سنگ نطوریا نکهیا از

 .نبود

عطر .امروزمان که زهر شد حیتفر.آورد که من چقدر تلخ بودم ینم میآنقدر مهربان بود که اصالً به رو او

 .دمیراپهن کردم وخواب میرا درکمدم جا دادم وجا شیاهدائ

 .کرد یکالفه ام م يکاریب.از کارم انصراف داده بودم چون

 .رود یروز به سفر م 10 يصبح بهم زنگ زد وگفت برا پرهام

 جان؟ قیالو شقا-

 دنبالم؟ ییآ یم.سالم-

 .درمورد محصوالتمان به اصفهان بروم یشیهما يمن قرار است برا..نه-

 !چندروز؟!چه؟-

 ..ده روز-

 .بود يمسخره ا یشوخ-

 .مجبورم.گلم کنمینم یشوخ-

 !مینکرده ا يکار چیاست و ما هنوز ه کینزد مانیعروس!که چه بشود؟ يده روز برو.ستمین یمن راض-

 .خدانگهدارت.ينشو ریکار دارم زنگ زدم که بعدا ازم دلگ یلیمن وقت ندارم خ.گلم میرسیبه آنها هم م-

 )وقطع کرد(
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 .شده بودم یعصب یلیخ.تمام وجودم راگرفته بود خشم

 .چاندیمن را بپ خواهدیده روز م نیا کردمیحس م.گرفتمیوتندتند شماره اش را م زدمیاتاق قدم م در

 .حاضر شدم و به کارخانه رفتم.دسترس خارج کرده بود از

 :به من انداخت وگفت یکرده بود،نگاه شیصد قلم آرا ياش دختر یمنش

 .رفتند.ستندین سیرئ يآقا-

 چرا؟کجا رفت؟-

 نگفت؟!دیستیمگر نامزدش ن شما-

 ):کرد وگفت تمیبه عصبان ینگاه متعجب.(مطمئن شوم خواهمیچرا م-

 ..زیچ...ام... يکه آقا دیمطمئن باش-

 حق طلب-

 .شیهما يحق طلب رفته اند اصفهان برا!هان-

 همسفر هم داشتند از همکاران؟-

 ..ستیمیش...رعاملیمد...همراهمشان رفتند يبله چند نفر-

 نم هم همراهشان بود؟؟خا.خانم-

 .هستند دمانیخانم مسن همراهشان بود که مسئول خر کی-

 ):دمیپرس يخنده اش گرفت اما من کامالً جد(چندساله حدوداً؟-

-47 -48 

 ...ممنونم خدانگهدار...خب-

 ***** 

با  دانستمیم.کردیمن را تحمل م يها یبدخلق یبا پرهام درتماس بودم واو دراوج مهربان یده روز تلفن نیدرا

مهم  میاما اصال برا کندیکل کارخانه را خبردار م یرا برده ام وحاال آن منش شیاش آبرو یمنش شیرفتن پ

 .پرهام حساس هستم ودوروبرش نپلکند يبگذار بفهمند چقدر رو.نبود

 .امدیهم ن دنمید یبه اصفهان رفت و حت يعجله ا یلیخ.بودم ریهرحال ازپرهام به شدت دلگ به

 غیوج دیدو اطیدوختم که شراره با ذوق درح یم یجهازم رو بالش يتمام شده بود و من در اتاق داشتم براروز  ده

 :کشان گفت
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 !).آمد یدر پ یپ يماچ وبوسه ها يوصدا.(پرهام جان!پرهام است-

 میلباس ها.طاقچه کردم يرو ي نهیبا عجله به آ یبلند شدم ونگاه میازجا نمشیزدم بب یکه پرپر م یدرحال

 .افتاد اطیدر را باز کردم و نگاهم به ح.بود تابشیدلم ب.بود اما مهم نبود عیضا يوتا حدود یگشاد و راحت

 .تا آسمان فرق کرده بود نیچرا که زم.شوکه شدم دنشید از

 .کوتاهش کامل صورتش را پوشانده بود يها شیبودم که ر يباز محو پسر مهین یبادهان

 .سانت بود3درحد  دیکوتاه کوتاه شا شیموها

 ایچند رنگ  يچون دستبند ها یآالت نتیز گریو د یمردانه ومعمول اریبس شیلباس ها.نمود یپرتر م شیابروها

 ینیپالت يساده بهمراه حلقه  اریبند چرم وبس یتنها ساعت.ساده يساده .نداشت یوچرم لیاست يگردنبند ها

 .عوض شده بود یلیخ.اش

 .کرد یمثل سربازها جلوه م.عوضش کرده بود شتریب شیموها

اما االن .دوباره کشف شود شیبائیتا ز رفتندیتو بحرش م انیاطراف دیبا.را نداشت یرگیبود اما آن خ بایهم ز هنوز

 .کردیکه ضمخت جلوه م دادینشان م يا یکلینگاه پسرقد بلند وه کیدر

 .دیرا بوساش  یشانیآورد و پ نیگردن پرهام را گرفت و پائ مادرم

 .پسرم يخوش آمد-

 )دیو مادرم را درآغوش کش!(آخ جان!دارم؟ یجوان نیمادر به ا-

هرچه تمام تر  یبا مهربان.(نگاهش به من اُفتاد یسرچرخاند و درآن شلوغ.ها همه دورش راگرفته بودند بچه

 )نگاهم کرد ومشتاقانه به سمتم آمدم

آن حس کردم از  کیکه  دینچنان مردانه وعاشق به آغوشم کشام لرزان ومشتاق تر جلو رفتم آ يدلخور باتمام

 .میدیهم را بوس يرو یورسم میودست داد میبعد ازهم جدا شد.من خوش بخت تر وجود ندارد

 :میتوانستم بگو تازه

 .سالم-

و  کردندیم یرائیدائم از پرهام پذ.و خواهرانم قلقله راه انداخته بودند میهمه داخل شد.(پرهام زدلیسالم عز-

 )دورش بودند

درمورد دو  يا يخدارا شکر کردم خواهرانم آنقدر مؤدب بودند که کنکجاو.کردیم يبا آنها باز یهم با خوشروئ او

 .پرهام نشان ندهند يساك بزرگ کاغذ
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 .برداشت و به دهان پرهام گذاشت یشد و بادام امد؛خمینم نیاز آغوش پرهام پائ يکه لحظه ا نیریش

 :و گفت دیرابوس نیریو پرهام آرام ش دمیدیخند همه

 .شما آورده ام يها را برا نیا!رفت یم ادمیداشت ...هان-

 )آورد یرا ازساکش در م ییو دانه دانه کادوها(

پرنسس  يهم برا نیا.طونیش يشراره وشهره  يبرا نیا.خانم گل گالب مایش يبرا نیا.زمیمادر عز يبرا نیا-

 .دایخوشگلم ش

 )دیرا محکم بوس نیریوش.(عسلم نیریشــــ يهم برا نیا

دست بچه هارا از گردنش جدا  کردیم یاز شدت خنده نفسش گرفته بود ودائم سع.ها هجوم بردند طرفش بچه

 .کند

 .اش اشک درچشمانم حلقه زد یاز مهربان.کالم آقا بود یواقع ياو به معنا.شدت شرمزده و خجالت زده بودم به

 .کرد که دهانم بسته بود یاما پرهام آنقدر خوب تا م دمیشک یخجالت م تمانیاز جمع لیاوا

 .رفتم اطیوداد بلند شدم وبه ح غیدرآن ج آهسته

 داده است؟ رییچهره اش را انقدر تغ چرا

 :آرام پشتم زد وگفت.را باز کرد وخندان آمد سمتم يا شهیدر ش.نشستم اطیکوچک ح یآهن ي هیچهار پا يرو

 ..يدار یخانم خودم؟عجب خواهران باحال قیشقا یچطور هست-

 ):گفت یبعدازمکث(

 .تنگ شده بود تیدلم برا-

 ؟يخودت را عوض کرد ست؟چرایچه ظاهر نیا-

 !مورد پسنداست؟-

 .جوابم را بده پرهام جان-

 )بخاطرمن باشد زدمیخودم حدس م.(عوض شدم یچون تو دوست داشت-

-.... 

 )زانوانش خم شد وبه چشمانم زول زد يو رو(بانو؟ ستیچه شد؟مورد پسند ن-

 اصفهان خوش گذشت؟-

 ؟یچهره را دوست داشت ریی؟تغینگفت-
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 م؟یراستش را بگو-

 .البته-

وسرم را انداختم !(بود باتریز یلیقبلت خ يمهم بودم خوشحالم اما خب چهره  تیمن برا نکهیخب از ا-

 )من را متوجه خودش کردبود دوباره  ستادهیکه راست ا یقهقهه اش درحال يصدا..نیپائ

 م؟یاز دست شما دختران چه کن-

 دختران؟-

 !نترس منظورم تمام دختران با پسران بود!اوه-

 ):نگاهم کرد رتیبا ح.(یکه با دختران مراوده داشته باش ستین دیآخر از تو بع-

 بازهم با دختران رفاقت دارم؟؟ ستمین يمن االن هم که پسر مجرد یکنیتوفکر م یعنی-

 )خنده ریبازهم زد ز!(یکنیخود م یآن را که ب-

 !یچه عصبان!اوه-

 اصفهان چطور بود؟-

 ):نگاهش کردم يبا ناباور!(اصفهان نبودم-

 !؟يروز کجا بود10 نیپس سوغات ها چه بود؟ا-

دوماً مال تو هم محفوظ ..خانواده ات بود يبرا یجان؟آنها فقط کادوئ قیگفتم سوغات هستند شقا یاوال من ک-

 .ستا

 ):وتند در صورتش نگاه کردم ستادمیوا.(ام نکن یعصب...پرهام-

 ی؟با ک!اصفهان هم نبودم یگوئ یو حاال م یگذاشت میتنها یآنچنان یخداحافظ ،بدونيخبر،عجله ا یده روز ب-

 )گرفت یفیخف يجهت تنم رعشه  یو ب(؟يبود ؟کجايبود

 :دوباره گفتمو  دمیآورد که عقب کش شیترس نگاهم کرد و دستش را پ با

 ):نشست وآرام گفت یآهن ي هیچهارپا يمن رو يدلخور نگاهم کرد وجا!(؟یزنیچرا حرف نم.جان بکن-

خاص من  يدفعه با ظاهر کیو  دیایدر ب میها شیگذاشتم تا ده روز ر يشو زیبخاطر تو که سوپرا.تهران بودم-

 ..ینیرا بب

 ):زانو زدم ودستانش راگرفتم شیپا يروبه رو یباشرمندگ.ختندیوجودم ر يآب سرد را رو(

 .زود قضاوت کردم یلیخ.من را ببخش.زمیمتأسفم عز یلیخ-
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 ):وبالبخند گفت دیسرم کش يرو یمانند پدران دست(

 .ندارد گلم یبیع-

 .میمدت باهم بود نیآمدند و ما ا یآنها در م یجیتدر زم؟خبیبود عز يچه کار نیپرهام آخر ا-

 !؟يآخر تو از چه انقدر ناراحت شد.یکنیطور رفتار م نیا دانستمینم.يوشاد بشو یآن تعجب کن کیخواستم -

 )انداختم نیوسرم راپائ...(نکهیاز ا-

 زم؟یعز يچرا به من اعتماد ندار-

کرد که تو رفته  دیتأئ دم؛اویات پرس یمن از منش.آورند یازچنگم درت ب ترسمیچه ام شده م دانمینم.دارم-

 ):وگفتم ستادمیا یودوباره عصب!(يا

به من که ..او به من.جالب است!هه!کند یکیکه حاضرشد باتو دست به  دیماشاءاهللا چقدر هم باهم راحت هست-

 ):وگفت ستادیا.دمیاش به وضوح د يغم را درچشمان خاکستر.(نامزدت هستم دروغ گفت

 ؟یکنیباراست که قضاوت نادرست م نیچندم نیا.جان قیشقا-

خودم دوستم را فرستادم  ياما من بجا!اصفهان هستم یدفتر راه يبچه ها پیمن هم با اک کرد یواقعاً فکرم او

توچه "ودر دل گفتم  دمیبازهم احمقانه خجالت کش.(شرکت کنم شیدر آن هما یچون حوصله نداشتم الک

 ...)ترسم یکه من چقدر م یدانیم

 :گفت دیبار یم شیاز صدا یوکالفگ یکه ناراحت یدرحال

 ):سرم نشاند و به طرف در رفت يرو ینرم يوبوسه (خدانگهدارت.بروم دیمن با.زمیخب عز-

 کجا؟؟-

 .کار دارم-

 !یما بمان شیشام را پ دیبا شودینم-

 ):را گرفتم شیبازو یوبا درماندگ دمیدو(خداحافظ.شود ینم.زمینه عز-

 .من را بازهم ببخش.بخدااشتباه کردم.برگرد.غلط کردم پرهام-

 )همه صبور و رئوف باشد نیتواند ا یمرد م کی کردمیباورنم(

 :خشن شده بود يادیز.آمد ینم دشیجد ختیچشمانش به ر یمهربان
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 نطورینکردم و هم یچرا از خانواده ات خداحافظ یگوئ ینم!روم یمن بخاطر حرف تو نم.دوراز جانت!زمیعز-

 رومیکردم وگفتم م یازخانواده ات خداحافظ يبشو یتو عصبان نکهیمن قبل از ا!روم؟یسرم را انداخته ام و م

 ):زد وگفت یچشمک.(کم حرف بزنم وبعد برم کی قیباشقا

 !میبدرقه که من و تو خلوت کن امدندیهم ن آنها

 )ودرآغوشش فرورفتم(دوستت دارم...یمهربان هست اریتو بس..یکنیکه انقدر من را تحمل م یمرس...آه پرهام-

 .خدانگهدارت.بشوم تیبرو تو فدا.ودم را کنترل کنمخ توانمینم قینشو شقا طانیش-

 خداحافظ-

******* 

 م؟یبرو نتیباهم به کاف ییآ یم یآبج-:مایش

 چرا؟-

 .انجام بدهم نترنتیرا از ا یقیتحق دیبا-

 چه؟ قیتحق-

 .است ستمانیدرس ز قیتحق!نکن میج نیتورا به خدا انقدر س یآبج-

 ؟يرو یچرا خودت نم-

 .شومیمن معذب م.چون آنجا پراز پسراست-

 .باشد،صبرکن حاضرشوم-

 :نشسته بودم تا کارش را انجام بدهد مایومن کنار ش میرفت نتیبه کاف مایباش

 .بزن نترنتیدر ا یو گشت نیاز دستگاه ها بش یکیشما هم پشت  یآبج-:مایش

 .ندارم يکار خواهمینم-

ذوق کرده !گفتیانگار که بدهم نم(؟یسرچ کن یخواهینم هم زهایطورچ نیعکس لباس عروس و حلقه وا-

 ):گفتم

 ..یگوئیراست م!چه خوب...آه-

را نگاه کردم،اما طبق  يادیز يوعقد را جست وجو کردم و طرح ها ومدل ها يلباس نامزد يکلمه  اول

 نگیمدل به يمن آنقدر شاخه شاخه شد که از لباس نامزد يوجود دارد؛جست وجو يکه درعالم مجاز یتیخاص

 !دیپسر مشهور رس يها
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 .را جست وجوکنم "هومن خاکستر"در ذهنم زد تا  يجرقه ا نیهم

 .دهانم باز ماند دمیرا د شیکه عکس ها یاماوقت

به ..خودش بود..تمامش!!سه در چهار يرخ تمام رخ قد میاز ن.دمیرا د شیتمام عکس ها.خود پرهام بود قاًیدق

 .شد یدهانم که ازخنده وتعجب کش آمده بود بسته نم يطرز احمقانه ا

 :که گفت دمیرا شن مایش يزده  رتیح يصدا

نه تکان دادم ودوباره  يهمانطورشگفت زده نگاهش کردم وتنها سرم را به نشانه (پرهام است؟؟!!ق؟؟یشقا-

 ):سرچ کردم

 "هومن خاکستر یوگرافیب"

- 28=سن-ان خاصش به خاکستر معروف استبه علت چشم=لقب-نامشخص=لینام فام-هومن=نام"(

 ...)85=وزن-193=قد-هنر=التیتحص

تا نشان پرهام  ختمیر مایفلَش ش يرا رو يهومن خاکستر یوگرافیفقط تمام عکس ها وب.اش را نخواندم هیبق

 .بدهم

 :به بغل گفت نیریش م؛مادرمیخانه که برگشت به

 .گردمیخانم پاشا زود برم شیپ رومیهم م د،منیآ یسالم دخترا،پرهام دارد م-

 !یپرهام شما نباش يزشت است جلو-:مایش

 .شودیناراحت نم.پسرم است.ستین چمیه-

 :که تاحاال سکوت کرده بودم گفتم من

 ):در را باز کرد مایزنگ در زده شد وش.(دیامروز را بمان کیحاال -

 :جذاب وخمارش آمد يصدا

 ؟یخوب مایسالم ش-

 ):وبه ما نگاه کرد نیآمد پائ اطیرا با احت اطیدر ح يجلو يچند پله .(بفرما.يخوش آمد.سالم پرهام-:مایش

 !خانم قیشقا ن؟سالمیسالم مادر خوب-

 ؟یسالم پرهام خوب-

 ؟یسالم مادر خوب-

 ن؟یبریم فیتشر یجائ.ممنونم مادر یلیخ-:پرهام
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 یتو ناراحت نم دانمیکنم،میپسرم من آنقدر با تو راحت هستم و بهت اعتماد دارم که االن که خانه را ترك م-

 )کردمیم ياز درون خود خور!(يشو

 !ستم؟یمن مزاحم که ن...آه-:پرهام

 .من شرمنده ات هستم.کمک دوستش شگاهیبرود آرا دیمادرم با.نه پرهام جان-:من

 !ندارد گفتم که پرهام ازخودمان است یبیع-:مادر

 برسانمتان؟ دیخواهیمادر م-:پرهام

 .خداحافظ.خوشحالم یکه باالسر بچه ها هست نیهم.زمینه عز-:مادر

 :شرمزده نگاه کرد يمایبسته شد؛پرهام مهربان به من وش درکه

 !است؟ نیچرا سرتان پائ!چه اتان شده است؟-

 .مادرم مجبوربود.من متأسف هستم-

 )سرم گذاشت يرو يودستش را دور گردنم انداخت وبوسه ا(ستمیمن واقعاً ناراحت ن!ندارد یبیع زمیعز-

 !آمد یپرهام وبچه ها م يغوغا يمن به آشپزخانه رفتم تا شام درست کنم وصدا.میوارد خانه شد یهمگ

 .دادم ساکت باشند یرفتم و تذکر م یبه دست تادر آشپزخانه م ریکفگ یکه هرازگاه کردندیشلوغ م آنقدر

 .شانه ام گذاشت يگود يها بودم که از پشت بغلم کرد وسرش را رو يا تابهیبرگرداندن کباب ماه درحال

 :سرم را کج کردم یآمد وکم قلقلکم

 )کند تمیبودن اذ یسرچراغ اینبودم که ناخنک زدن و ییاز آنها(؟یده یخرده م کی!قیدارد شقا یچه بوئ-

 .بکشم تیبرا نیبش.زمیباشد عز-

 .داد هیتک نتیو آمد کنارم به کاب ننشست

 ):از دستم گرفت وگفت اطینان را با احت.(نوش جانت.پرهام جان ایب-

 !معطّل نشوند نیا شترازیراببند که بچه ها هم ب لیآماده که شدند باروبند...خب-

 !چه؟ لیمعطّل؟باروبند-

 ؟یموافق.میکن کشین کیپ میخواهیم.پارك میرویم میدار-

 !د؟یو دوخته ا دیا دهیاالن که خودتان بر!؟یپرس یموافقت من را االن م-

 کنسلش کنم؟ یخواهی،میحاال ناراحت هست-
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 يخودیب يخانواده  یلیخ.من را ببخش پرهام.شود یخواهرانم باعث شرمم م ادیز يرو نیفقط ا.نه-

 یعنیبود، یباهوش يساله 28پسر  پرهام.به کارم ادامه دادم يشتریرا گرفت و با حرص ب میوبغض گلو.(میهست

شاهد نبود مادرم  هآمده بود ک شیپ یلیخ.حرف ها دارد یته دلش کل دانستمیم!به مادرم شک نکرده است؟

 .)بود کیتار يدرهوا

 !یدانم چرا انقدر معذب هست ینم!قیواقعاً شقا!است؟ یچه حرف نیا-

 ..نعمت است دیجد يخانواده  نیمثل من که از نعمت خانواده محروم هستم ا یکس يبرا

 !ستیازشان ن يپدر خوب هستن؟اصال خبر یراست..یممنونم که انقدر خوب..زمیممنونم عز-

 .میکردیم یمن ومادرم از اوجدا زندگ یحت.من است ياش جدا یاو اصالً زندگ.پدرم را ولش کن..قیشقا..آه-

 !طالق گرفته بودند؟!دانستمینم-

 طیدر دل گفتم شرا.(هم يوقت بود که به نام هم بودند اما جدا یلیخ.یطالق عاطف.یورسم ينه طالق دفتر-

چرا که !اش است یمن سوار زندگ حیاست که مادر وق يا چارهیآن زن ب طیبهتر از شرا یلیمادر فوت شده ات خ

 )ندیبب نیاز ا شتریشوهرش را ب يمهر یتا ب ستیمادر تو ن

 .میبرو تا بندمیاالن سبد غذارا م..متأسفم-

،  مای، شهره ، ش دایش. خودمان  يبرا میبود یلیآخر ا!میکردیکه سکسکه م میدیسوارشدن آنقدر خند هنگام

 یدرشت يوشهره استخوان بند مایچاق نبودند اما ماشاءاهللا ش.شراره به زور عقب نشستند ومن هم جلو

 !خواندندیو م دندیرقص یکرد ودختران م ادیرا تا ته ز کیپرهام موز.داشتند

فعال دوباره بلند  شیجماعت ب نیاما ا.مینشست یو همگ میرا پهن کرد راندازیز.میدیرس يسبز دلباز يفضا تابه

 .کردم شانیصدا دمیغذاراکش.کردند يباز یشدند و با پرهام وسط

 :نشستند وپرهام گفت همه

 .میهم داشته باش کیتا موز اورمیلپ تاپم را ب نیماش يبگذار بروم و از تو-

که  فیاز ک.ام زنگ خورد یکه گوش میخوردیاش پرهام بود شام م یکه باعث وبان يشادودوستانه ا يدرفضا

 :را جواب دادم یبرش داشتم وگوش.بودم افتاد ماگرفتهیازش نتیکه عصردر کاف یدرش آوردم چشمم به فلَش

 جانم شهناز؟-

 دهد؟ یجواب نم یچرا خانه کس-

 !میستیچون خانه ن-
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 د؟یکجائ-

 .میپارك شام بخور دمیباپرهام وبچه ها آمد-

 !!چه؟-

 چه گفتم مگر؟؟!؟یکنیرفتار م نطوریچرا ا!وا؟-

 !د؟یکشیخجالت نم-

 .ستین یکنیپرهام اونجور که تو فکر م..شهناز شروع نکن...اوه-

 !؟یزنیحرف م ياو دار ياالن جلو!احمق-

 .زندیدارد بابچه هاحرف م.ستیحواسش ن-

 .میگویمن بخاطر خودت م.باز شود شانینگذار رو ادیبه هرحال ز..خب-

 طاهرخوب است؟-

 ..میبهتان بزن يسر کی میائیب میخواستیما م..آره-

 .میگردیبرم میما دار دییایآه خب ب-

 ..را بده به او یکند؟گوشیاز مادر چه خبر؟چه کار م...است رید گهینه د-

 .رفت.ستیاو با مان-

 !کجا؟-

 !خانم پاشا-

 !ست؟ینگفت؟ناراحت ن يزیپرهام چ!يوا يا-

 .تازه ما را به پارك آورد!نه-

 است؟ یک یعروس...خب یلیخ-

 .ستیفعال معلوم ن-

و با  دیپریباال و سپس م کردیو پرتاب م داشتیحلقه شده را برم يها ارشورینگاهم به پرهام افتاد که خ(چرا؟-

 ):نگرانش شدم.رفته بودند سهیام هم که ر وانهیخواهران د!گرفتشانیدهان م

 فعال خداحافظ.خواهرم دانمیشهناز نم-

 ):گفتم یتماس را قطع کردم و عصب(باشد خداحافظ!اعصابت را خرد کردم ها-

 پرهام؟؟-
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 جانم؟-

 ):خندان گفت مایش(زم؟یبه سرم بر یاگر بپرد در حلقت چه خاک-

و  دیتوجه من حس لذت کرد و ازکارش دست کش نیپرهام از ا...(شودیاش نم يمجنونت طور!یلینترس ل-

 )سرش يرو زدیدشمنَت خاك رس بر:گفت رلبیز

 :پرهام لم داده کنار سفره گرفتم وگفتم يرا که در دستم عرق کرده بود؛جلو فلش

 .دارم تیبرا زیسوپرا کی یراست-

 !چه؟-

 .بزن به لپ تاپت-

 )کردندینگاه م توریو همه به مان!(نمیبب-

شد؛پرهام به وضوح آب دهانش را قورت داد و با دقت به من نگاه  انیصفحه نما يکستر که روهومن خا عکس

 !کرد

 !اش را نگاه یباق!نیآنجا رابب!به من نگاه نکن-

 ؟!!ستیک گرید نیا!ست؟؟یها چ نیا-

چشمش را !(کردم شیجستوجو نتیامروز در کاف!که دختران عاشقش هستند يهمان هومن خاکستر گوربه گور-

 ):من گرفت و به صفحه زول زد از

 ..قیخودم شوکه شدم شقا!من است هیچقدر شب-

 .نوع خطوط اخمش هم شکل تو است پرهام یحت-:مایش

 )اما او مات ومحو عکس ها بود.( شودیپرهام جان نم هیشب چکسیه رینخ-:شراره

 .کردوخودش رفت ادهیهم مارا پ شب

****** 

 .پارچه آقا بود کی م،پرهامیدنبال مراسم عقدوازدواجم بود به

وبا  دیجهاز را هم خودش خر یداد،حت یتنه انجام م کیتمام کارهارا .آب در دلمان تکان بخورد گذاشتینم

 .کنم هیبه قول خودمان خنزرپنزر را خودم ته يسر کیاصرار من اجازه داد حداقل 

م را در دست گرفته وفقط نام مهمان قل دمیکه درکمال تعجب د مینوشت یما کارت ها را م يدر خانه  میداشت

 :پرسدیمارا از بچه ها م يها
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 مادرت چه بود؟ ينام خاله  یگفت مایش-:پرهام

 .ینیاسی يخانواده -:مایش

 ):بلند گفت نوشتیکه با خط خوش وآرام م یودرحال...(ممنون...هان-:پرهام

 "ینیـــــاسی"

 يها هیدور و همسا يها لیکارت ها تمام شد از بس فام!؟یسی؟وقتش نشده از اقوام خودتان هم بنو!پرهام-

 !يمارا دعوت کرد

 ):؟ که سرش را با وحشت بلند کرد ونگاهم کرد"چه"آنچنان بلند گفتم .(دیآ یاز طرف من جز پدرم نم یکس-

 !!چه؟-

 !آرام تر مگر چه گفتم خانمم؟ زمیعز-

 !د؟یآ ینم یچرا کس!؟یچه گفت-

 !دیایرا ندارم که ب یچون کس-

 !ندیاین"چکدامیه" شودینم لیدل نیدرست است خارج از کشور هستند اما ا!؟يرا ندار چکسیتوه!دروغ نگو-

 !بخاطر من؟ ندیایبلند شوند ب کایاز آلمان وامر-

 !عروسشان را دوست نداشتند ندیبرود فردا بگو مانیها لیفام يجلو میآبرو خواهمینم.دانمیمن نم-

 .پرهام حق دارد.ریسخت نگ قیشقا-:مایش

 !عمر سوژه امان کند؟ کی یخواهیم!؟یشناسیخاله فروغ را نم!مایتوساکت ش-

 !موفق است؟ یلیخودش خ.سوژه کند.به درك-:مایش

 .ندارد یبه من ربط امدندیاما اگر ن ندیایکه ب کنمیبخواهد من خبرشان م قمیحساب اگر شقا نیبا ا-:پرهام

 .خودم با آنها صحبت کنم ریتماس بگ-

 )اش شماره گرفت یوبا گوش(االن صحبت کن نیهم ایب.خب یلیخ-

 ):را به دستم داد یگوش یمعطل یوب!(م؟یچه بگو!االن نه!شومیهول م!؟يشده ا وانهید!!نه-

 الو؟-

 الو؟-

 )به پرهام خندان رفتم يوچشم غره ا.(کارتون داشتم.من خانم پرهام هستم دیببخش-
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 لیرا تحو یگوش یکه با درماندگ گفتیم ییزهایچ یسیانگل لیواص ظیغل يبا لهجه  یشخص پشت گوش اما

 .پرهام دادم

 !دمیکلمه اش را نفهم کیمکالمه را ادامه داد که ما خواهران  یلیاص يهم با خنده ولهجه  خودش

 !دادم صیتنها خداحافظ را تشخ من

مسائل  نیچون آنها اهل ا!دیمن خند شنهادیرا جواب داده بود اصالً به پ یعمه ام گوش ق؟پسریشقا يدید-

 ینه آنها که به اندازه کاف.میرا دوست دار گریکه همد یمن وتوئ!من و تو مهم است ياتفاق برا نیا!ستندین

 !پرمشغله هستند

 ...حق با پرهام بود.میچه بگو دانستمینم

 .خب حداقل دوستانت را دعوت کن-

 .ندارم یدوست-

 .ندیایب شودیدوستان دخترت هم که نم,یگوئیراست م...هان-

 خورد؛پشتیکه از دستم حرص م مایش!(نکند تیبه خواهرت بگو انقدر من را اذ مایقم؟شیشقا يباز شروع کرد-

 )نازك کرد و کارت هارا در پاکت گذاشت یچشم

 ****** 

 .برگزار شد يا یپرهام در تاالر معمول لیبرخالف م م؛مجلسینداشت يادیز يکه مهمان ها یآنجائ از

آنها هم مثل من  ایکه آ کردمیفکر م نیو به ا کردمیخواهران کوچکم که همچون فرشته شده بودند نگاه م به

 قرار است تاوان گناه مادر رابدهد؟ شوند؟کدامشانیوشهناز خوشبخت م

 به ما دخترها نداشته باشد؟ يخداوند آنقدر بخشنده است که کار یعنی

 "داماد آمد"

 .تاد و پرهام از مجلس مردانه وارد مجلس ماشداف يا همهمه

 :کنارم نشست وخندان گفت شهیجذاب مثل هم بایز

 .را ندارم یمن هم که کس دیهست لیشما که همه فام!م؟یریمراسم را مختلط بگ دیچرا نگذاشت-

 !میستیمحرم که ن.میهست لیفام-

 !نش؟یکه آنور نشاند کندیبه چشم ناپاك نگاهشان م ای خوردیاالن مثال طاهر خواهرانت را م...قیبابا شقا يا-

 .شودیخودش محرم نامحرم سرش م مش؛اویما هم که ننشان-
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 !د؟یآ یاز من بدش م!کند؟یچرا طاهر به من بد نگاه م دانمینم قیشقا...!بله بله!آه-

 .است نیسنگ نطوریاخالقش ا.پرهام جان ستین نطوریا-

 !است ها به هرحال از آن باجناق ها دانمینم-

 ...ریسخت نگ..حاال شودیدرست م-

 !برقصند من شاباش بدهم.بگو راحت باشند!کنند؟یشال سرشان م نطوریدارند که ا یشراره و شهره چ نیآخر ا-

 !)است انتیگفت پرهام مستعد خ یحرف شهناز افتادم که م ادی(

 !محترم يآقا میهست یمدل نیما ا.الزم نکرده است آقا پرهام-

 !؟يآور یچرا چشم آدم را در م قیخب شقا یلیخ-

 .کردم دمیجد یزندگ یو خودم را راه دمیخواهران ومادرم را بوس يآخر مجلس رو در

****** 

 .چشمم به پرهام افتاد.وچرخ زدم دارشدمیسشوار ب يباصدا

نگاهم  نهیل آاز داخ.کردیشدند خشک م یکوتاهش را که دوباره داشتند بلند م ينشسته بود و موها نهیآ يجلو

 :کرد وبا خنده گفت

 )وآرام جوابش را دادم دمیسرم کش يملحفه را رو.(سالم عشقم-

 )وسشوار را خاموش کرد(؟یکجا رفت طانیش يا-

-..... 

 .کنم دارتیآمد ب یوگرنه دلم نم.لنگ ظهراست-

 ؟ يبرو شودیم-

 )وقهقهه زد!(نــــه-

 .پرهام جان کنمیخواهش م-

 )تخت يمتوجه شدم که نشست لبه .(شرط دارد.شودینم-

 .امروز را سربه سرم نذار کنمیخواهش م!ستیشرطت چ دانمیم-

 )و بلندشد ورفت دیهمان ملحفه سرم رابوس يازرو(

 .تن کردم وآرام خارج شدم یو راحت دهیپوش يها لباس

 :نگاهم کرد وگفت بالبخند
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 م؟یماه عسل کجا برو-

 )شدمآشپزخانه  یوراه.(دانمینم-

 .دیآ یشدم که دنبالم م متوجه

 ؟يدر نظر ندار یجائ یعنی-

 .نه-

 .است خچالیداخل .درست کردم رعسلیش تیبرا-

 .ممنونم یلیخ-

 )ومحکم از پشت بغلم کرد(؟یهست یوتعارف یچرا انقدر خجالت!قیبابا شقا يا-

 پرهام؟-

 جان دل پرهام؟-

 ؟یخوب بمان شهیشود هم یم.دوستت دارم یلیخ-

که االن  ایرا بخور و ب رتیش.است یمیصم يخانواده  کیداشتن  میمن آرزو..دهمیقول م.مانمیخوب م شهیهم-

 .آورند یناهارمان را م

 .شدم ییرایووارد پذ دمیپرهام را سر کش يساخته  رعسلیش

را بستم  میمبل نشستم و چشمها يرو.کرد یکه غذارا آورده بود؛صحبت م یکیبود وبا پ ستادهیدر ا يجلو پرهام

 .دمیکش یقیونفس عم

 .گفتمیدائم با خودم م مانیبود که ازوقت آشنائ يجمله ا نیا.نگه دارد میرا برا خداپرهام

 .بخور سرد شد!زمیعز-

 .است يامروزمان حاضر يپرهام من شرمنده هستم که غذا..چشم-

 .غذا درست کن یهروقت حال وحوصله داشت.سرت يفدا-

-..... 

 .در محمود آباد دارد یالئیدارم که و یستمن دو یراست...هان-

 م؟یبرو يدوست دار.فصل سال نیمخصوصاً ا.باصفا است یلیخ

 .شود یاگر زحمتت نم.میبرو-

 .من زن شاد دوست دارم.گفته باشم!؟يشو یخودمان یخواه یم یک-
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 !گناه دارم ها؟.قیشقا يسرد یلیتو خ..اوردیدر ب يکه بچه باز یزن

 ):کردم وگفتم یآرام يخنده (

 .آب شود خمی یبگذار کم.اولش است.چشم-

 ):نگاهش کردم یعصب.(میهمه مدت دوست بود نیکجا اولش است؟ا-

 دوست؟ یباز گفت-

 !آشنا.خب یلیخ-

عوض  زدلمیبخاطر عز.اما چشم.معروف بودم ریخواهرانم به گوشه گ نیمن کالً ب یدانیخب م.شد نیهان ا-

 .شومیم

 ):بلند شد آمد کنارم نشست ودستش را دور گردنم انداخت یاشت واز مبل روبه روئگذ زیم يقاشقش را رو(

 )دمیبوسیومحکم م.(خب؟بگو خب ولت کنم.قربــــــانت بشوم-

 :گفتم یگرفته به سخت يبا صدا)دمیبوسیم یدر پ یمحکم وپ طمیاما بدون توجه به شرا!(وانهیخفه شدم د!آه-

 )کنار دیبه سرفه اُفتادم که خودش را کش..(ولم کن...میدر گلو دیپر..غذا-

 )دیکوبیوبه پشتم م ختیآب ر میدست پاچه برا...(يوا..دیببخش يوا يا-

 :حالم بهتر شد و دلخور نگاهش کردم.در چشمانم جمع شده بود اشک

 .يکردیخفه ام م یداشت.روش ابراز محبتت درست نبود پرهام نیا-

 .اشتباه کردم.ادم خانممکنترلم را ازدست د دیببخش-

 )بلند شد ورفت به سمت اتاقمان.اش زنگ خورد یگوش(

 کجا؟-

 .میآ یم-

 است؟ یچه کس-

 .را بخورد تیتوغذا.حاال میآ یم.دوستم-

 .خودم را به اتاق رساندم نیپاورچ نیآرام بلند شدم و پاورچ.را بست و من مشکوك به در زول زده بودم در

 گنگ بود شیهم صدا.شدم ینم شیادقت کردم متوجه حرف ه هرچه

در  تیبا عصبان.کم کم متوجه شدم آنقدر پوست لبم را کنده ام که دهانم طعم خون دارد.موضوع مورد بحث هم

 .را باز کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ٩٧ 

 میحالت بلندگو تنظ يرو یخورد وگوش یگوش یلمس يپاچه نگاهم کرد واز هولش دستش به صفحه  دست

 .شد

 :آمد که گفت يدختر يصدا

 )قطع تماس را زد یوصف رقابلیپرهام با استرس غ("!پرهام؟"-

 .بدهم حیحالم را چطور توض دانمینم.دانمینم

 يطور.دهانم خشک شده بود واشک در چشمانم حلقه زده بود.کردمیوکوبش قلبم را حس م دیلرزیبدنم م تمام

دانه دانه  میول زده بودم واشک هاتخت ز يافتاده رو یهمانطور به گوش.دمید یپرهام را به وضوح نم ریکه تصو

 .دیچکیصدا م یو ب

 :آرامش آمد يصدا.که دستانم را گرفت دمینفهم

 چه شده قربانت بشوم؟-

-..... 

 ؟يدرد دار!دیآ یلبت خون م.بشوم تیفدا-

-... 

 )بردارم ینگاهم را از گوش توانستمیاما نم.دادیو آرام تکانم م!(ق؟یشقا-

-..... 

نگران بود اما  تینها یب شیصدا.کردیرا پاك م میاشکها یو با ناراحت!(زم؟نگرانمیچه شده؟عز یگوئینم-

 )حرف بزنم توانستمینم

 )رد نگاهم را گرفت.....(-

 ):درآمد میاز گلو ینامفهوم يصدا!!!(؟یبخاطر آن تماس ناراحـــت-

 بود؟ ي..ك-

 .شرکت یمنش-

 )کردم د؛نگاهشیچکیوقفه م یب میاشکها که یبا خشم درحال.و به خودم آمدم(پرهام؟ دیگویبه تو م-

-وگفتم دمیکش غیهوا ج یب!(گفت پرهام؟ یک:( 

 .از تو متنفرم یآشغال هست یلیخ.آمد شیهمان موقع که من در راباز کردم صدا-
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را از دست  يزیعز یزار زدم که گوئ ينشستم و جور میسر جا..(قیمن آشغال هستم؟شقا قی؟شقایگوئیچه م-

 )داده ام

تا بلندم کند که به  ردیرابگ ربغلمیدست پاچه بود آمد ز.بود دهیبه شدت ترس!(ق؟یشقا!است؟ یچه وضع نیا-

 ):شدت پسش زدم

 )کردم هیگر يها يو ها...(يبا من چه کار کرد...پرهـــــام-

 .تمامش کن کنمیچه شده،خواهش م میگویم ؟باشديشده ا وانهید-

 ):نش گرفتدستا نیتخت وسرش را ب يوکالفه نشست رو(

مادر زن سالم تولدت را هم جشن  میرو یامروز که م.میکن زتیسرمان سوپرا ریخ میخواست.بود مایش-

اعتمادت به  نکهیبخاطر ا.خودم يبرا.تیمتأسفم برا.میکن زتیکه چطور سوپرا میکردیهماهنگ م میداشت.میریبگ

 .صفر است ریمن ز

سرم را  یافتاده بودم واز سرشرمندگ يصورتم خشک شده بودند وحاال به هق هق کودکانه ا ياشک ها رو(

 )انداخته بودم نیحد ممکن پائ نیتاآخر

 .خواهمیمن معذرت م..من..پرهام..پر..پ-

-..... 

 ...از عشق..من از..من...کردم...اشتباه کر-

 .زمیعز ستیاسمش عشق ن نیا.است یکاف-

انگار که لحن حرف زدنم دلش را به رحم آورده باشد،آمد کنارم نشست وسرم را دربغلش (..من..من...چرا..چرا-

 )روسرم گذاشت يگرفت وبوسه ا

 .که خسته شدم ختمیآنقدر اشک ر.اُفتادم هیگذشتش بازهم به گر از

 .مدت باصبر وحوصله سرم را نوازش کرد وگذاشت آرام شوم تمام

 !آب بدنت خشک شد..زمیعز گریخب د یلیخ-

 )میما برو يوخجول حاضر شدم تا به خانه  نیآرام بلند شدم و غمگ....(پرهام....آه-

 :را مهربان وگرم فشرد وگفت دستم

 .یدانیآنها وانمود کن نم يجلو يدیبشوم حاالکه تو فهم تیفدا-

 )بازهم خجالت زده ونادم،سرتکان دادم(
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انگار که او هم درك .دادمیپرهام جواب م يبه سوال ها یسکوت کرده بودم وهرازگاه نیمدت در ماش تمام

 .حرف بزنم کردیچقدر ناراحت هستم واجبارم نم کردیم

 !است؟ مایش دمیچطور نفهم.کردمیآن دختر فکر م يصدا به

 .داد یاما آن لحظه مغزم فرمان نم.بود مایش قاًیدق.گفتیم راست

 .رابستم و به رفتار زشتم فکر کردم میحرص چشم ها با

 ام هم که شده  یبخاطر حفظ زندگ..کردیچطور من را تحمل م پرهام

 .مادرم بود ریرفتار ها تقص نیا يهمه .بدهم رییخودم را تغ دیبا

 .را من ینیریگل را تو بردار ش.زمیعز میدیرس-

 ...باشد-

 .انداختم نیحت سرم را پائاما من بازهم نارا.را فشرد وخندان به من نگاه کرد زنگ

 .دیرا بوس میو رو دیدستم را کش يوباشاد.در را باز کرد مایش

 .شب هم تنگت شده بود کی نیدلم هم-

 )نگاه کرد مانیمن شد پرسشگرانه به هردو یانگار که متوجه ناراحت..(نطوریمن هم هم-

 !؟یدعوتمان کن یخواهینم مایش-:پرهام

 )وخودش جلوتر راه اُفتاد دیوشالش را جلوتر کش.(نیخوش آمد...چرا-:مایش

  یو کاغذ رنگ يسرو صورتمان برف شاد يرو میوارد شد تا

 توانستمینم چطورهیه.امان بودم ندهینگران آ ياما بدجور زدمیلبخند م يظاهر دیشا.اما من شاد نبودم.ختندیر

 .آرام باشم وبه پرهام اعتماد کنم

طبق معمول بچه ها دورپرهام .هم از پرهام بایساعت ز کینم کادو گرفتم وبلوز و دامن از خواهرا يسر کی

 !بشود دایوش نیریپرهام بخواهد اُالغ ش شدیباورم نم.جمع شدند و سروصدا راه انداختند

هم از خنده غش کرده  هیگرداند وبق یکرد و در طول اتاق چهار دست و پا آنهارا م یها را پشتش سوار م بچه

 !بودند

 :دیکش ادیمن سر بچه ها فر لیبار با من همسو شد و مطابق م نیا مادرم

 )دیرا کش دایوبا خشونت دست ش!(احمق ها!دیخجالت بکش-
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 میخورد یم يمن و مادرم چا.پرداختند يگرید يخندان به باز ینکردند وهمگ یآنقدر شاد بودند که توجه اما

 !گذشته است يمرز عاداز حدو گریبچه ها د جانیخنده و ه يصدا میکه متوجه شد

 یحت!نطوریشلوار خودش را تا زانو باال زده و بچه هاهم هم يکه پرهام پاچه ها میدیو د میرفت اطیبه ح کنجکاو

 !بود دایزانو پ ریتا ز دشیسف يشال سرش بود اما ساق ها مایش

 :گفتیم جانیو با ه کردیماست را پر م يشلنگ آب را برداشته بود و تند تند دبه ها پرهام

 !یفهمیحاال که گروهت را نابود کردم م مایش..هاها-

 .یتر هست يتو قو!يهنر کرد-:مایش

 .دیتر هست يپرهام؛شما قو دیگویراست م-:شراره

 من هستند اما میدر ت دایوش نیریش!م؟یتر هست يما کجا قو-:پرهام

 !دیباهم دیکه قد خرس شده ا مایوشهره وش تو

 .میخواهرانم خجالت زده بود يزیومادر هم خنده امان گرفته بود هم از آبرور من

 .دیچند لحظه به دهان همه امان کوب يکه شهره کرد مهر سکوت را برا يکار میبزن یکه حرف نیا قبل

 !کرد یسر پرهام خال يآب را رو يو ازپشت دبه  ستادیباغچه ا يلبه  يرو شهره

و از  اطیافتاده بودند کف ح.دفعه همه از خنده منفجر شدند کی.میو همه سکوت کرد دیاز لرز کش یآه پرهام

 .خنده کبود شده بودند

 :دمیکش ادینثار شهره کردم وفر يا یلیجلو رفتم وس تیعصبان با

پرهام را به سمت خانه  یوبا نگران!(سرما خورد ابله.بگذارم نجایرا ا میمن غلط بکنم با هفت پشتم که پا گرید-

 )کردم تیهدا

 .رفت سهیو ر اطیکردن بدتر به خنده اُفتاد ونشست کف ح هیگر يبرخالف تصورم به جا شهره

 .شودیم فیداخل فرش ها کث امیب.هستم سیولم کن خ!قیشقا-

 ):هولش دادم به داخل وگفتم.کنمیچه م دمیفهم یبودم که نم یآنقدر عصب(

 .رودیگندشان تا آنور محل هم م يبو مانیفرش ها.برو بابا دلت خوش است.ستیتر ن فیکث نیریاز شاش ش-

 )را از کمدش برداشتم و به دستش دادم مایشلوارك گشاد ش(

 .بپوش-

 !ق؟یشقا-
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 )دیشلوارك راگرفت وپوش يبا دلخور.(بپوشش.حرف نزن-

 .ملحفه را با حرص از کمد برداشتم.شده بود اما مهم نبود مضحک

 .دمیچیپرهام را از تنش خارج کردم وملحفه را دورش پ حرص لباس باهمان

 ):نگاهش کردم.دیمچ دستم را کش.(اورمیپتو هم ب نیبش-

 .خانم قیرفتارت درست نبود شقا نیا-

 عوض تشکرت است که نگرانت هستم؟-

واهرانت هم نکند به خ.میکردیم يباز میما داشت.یباش یانقدر عصب دیاما تو نبا.ات با من ممنونم یبابت مهربان-

 )دمید يدیشد يو در عمق چشمانش دلخور(؟يشک دار

 .کنند يزیتو انقدر آبرور يجلو دینبا میگویمن فقط م!نه-

 ):داد وگفت هیتک یدستم را رها کرد و آرام نشست و به پشت ینیبا حالت غمگ(

پس .تو رفته است يجلو شتریکه با آنها باشم ب يخانواده ا ؛نهیکه نه مادر دارم نه پدر درست حساب یمن يآبرو-

 .نده ریانقدر به ماگ

 )کنارش نشستم ودستش راگرفتم...(زمیعز...آه-

-...... 

 !دیبکن دیخواست ياصال هرکار.خواهمیمعذرت م...خب یلیخ-

 ):زد و گفت یلبخند تلخ(

شلوارك  نیفکر کن من را با ا!دیایهم ب زمیقرار است باجناق عز.انداز رو بند تا خشک شود یرا ب میلباس ها-

 !ندیبب

 )فرمان کنم يخنده و من رفتم تا اجرا ریز میهردو زد(

 .میتا شام را آماده کن کردمیآشپزخانه به مادرم کمک م در

پرهام با همان .رفتند یاز رو نم.میآمد یاز پسشان برنم گریآمد و من ومادرم د یبچه ها م يخنده ها يصدا

بود و  ختهیکرده بود و بچه هارا داخلش ر نیکه به او داده بودم را پهن زم يبرهنه،ملحفه ا يشلوارك و باالتنه 

 !دیکشیکوچکمان م ییرایدورتادور پذ

 :توجهم را جلب کرد شانیکه صدا کردمیخرد م ازیپ داشتم

 !شکندیکمرم م.نیبش یتو تک یهست نیسنگ یلیتو خ مایش-:پرهام
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 ...هاااااا یدهیم ریمن گ کلیبه ه یلیپرهام خ-:مایش

 ):گفت یحرص مایش!(يشو یچاقالو م يدار..خب الغر کن دختر-:پرهام

 ):پرهام وبچه ها از خنده غش کردند.(گنده ات کلیبا آن ه.یخودت چاق-

 میمن ومادر هم زد نباریا.(يشوینباشد مثل شهناز م ؛حواستیدر سن رشد هست.میگویبخاطر خودت م-:پرهام

 )خنده ریز

 شهناز از همان اول هم تپل تر بود وحاال که ازدواج کرده بود؛ آخر

 :مادرم آرام گفت.میدیخندیو دقت پرهام م طنتیش نیوحاال ما به ا.شدیروز چاق تر م روزبه

دختر نوعروس کنارش باشم و  کیمجبور بودم مثل ..مادرم تُف سرباال بود..دمیآرام خند!(چشم طاهر روشن-

 .)کمکش کنم

 :زنگ را زدند و پرهام بدو بدو آمد در آشپزخانه و دست پاچه گفتموقع  نیهم

 ):گفتم انهیموز!!(میلباس ها-

 .دهمینم-

 )رفتم اطیبلند شدم و به ح!(آمدند!نکن تیجان من اذ-

 کیها کامال حس  شیبود با آن ر دهیپوش اهیدست س کیوشلوار  راهنیچراکه پ.تر به نظرم آمد یمذهب طاهر

گشاد شده اشان لباس  يکردم ودرمقابل چشم ها یسالم واحوال پرس عیسر.را به من منتقل کرد یمرد روحان

 .پرهام را از بند جمع کردم و رفتم داخل يها

 :که گفت دمیشراره را شن یرلبیز يصدا

 )جمع کرد یتیرا ازسر نارضا شیولب ها...(طاهر...اَه ه ه-

 :فتمراه برگشتم و آرام به صورتش زدم وگ يها مهین

 ):شهره آمد کنارمان وآرام گفت!(است؟ یچه حرف نیا..تیترب یب-

 ):گفتن پرهام حواسم را به اتاق جلب کرد سیپ سیپ يصدا....(اَه..گرید دیگویراست م-

 !؟یکنیچه م!گرید ایب-

 .زود بپوش.ریبگ-

 .میگفتیوخوش بش کنان به شهناز وطاهر خوش آمد م میستادیا فیرد همه

 :فتگ ریسربه ز طاهر
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 ):گفت يفور دایش(آقا پرهام کجا هستند؟-

 ):شهناز متعجب گفت.(پوشدیرا م شیدارد لباس ها-

 )دیو خند!(مادر زن سالمش چقدرراحت بوده یروز اول!آورده بود یمگر لباس راحت-

 .اوردیکردم مجبور شد لباسش را درب سشینه من خ-:شهره

 :بلند گفت طانیموقع پرهام آمد و خندان وش نیهم

 میوزد میخودمان را کنترل کن میما جز شهناز وطاهر نتوانست يهمه !(ســــــــالم بر باجناق خوشگل وجذابم-

 )خنده ریز

 :شده دستش را جلو آورد وگفت یبود عصبان طاهرمعلوم

 .سالم-

 .نشست کنارمان دیاما حاال با چادر سف کردیاکتفا م یبه سر کردن شال لیاوا.عوض شده بود یلیخ شهناز

 .دیباریازچشمانشان م يکه بچه ها شاد کردیم نتیطیآنقدرش پرهام

 .حالم بهتر شده بود و با آنها همسو شده بودم گریهم د من

 :پرهام گفت نکهیا تا

 !د؟یا دهیپوش اهیدست س کیخدا بد ندهد آقاطاهر؟-

 !د؟یدانستینم.زانمانیماه شهادت عز.شود یازفردا محرم شروع م.دهد یبد نم چوقتیخدا ه-

پرهام  "یسوت"به قول خودمان  نیطاهر آرام ترشده بودند اما االن با ا يجلو.بود یدنیخواهرانم د ي چهره

 .آن قهقهه اشان به باال رفت کیشد و يطور کی شانیاول اشک آلود شد وبعد صورت ها شانیچشم ها

 :دترش کرد وگفتکرد و مثالً آمد درستش کند اما ب يا یمصلحت يسرفه .هم خنده اش گرفت پرهام

 .نتواستم خودم را کنترل کنم گرمنید!(آمرزدشان یخدا ب...چرا...چرا...هان-

 .)شدم ورفتم به آشپزخانه و در را هم بستم بلند

 .شده بود يجار میکه اشک ها دمیدر خند آنقدرپشت

اشان نا خودآگاه  يفتاردرکنار طاهر وتفاوت ر طنتشیجدا بود ناراحت بودم اما ازش مانیوا نیانقدر از د نکهیازا

 .گرفت یخنده ام م

 :پرهام خندان و هول آمد تو وگفت دمیبلند شدم ود زندیدر را م یکه کس دمید

 )با مزه اش را نداشتم يتوان نگاه کردن به چهره !(بد گفتم؟ یلیخ-
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 .دمیخندیخفه م فقط

 )میرابغل کرد گریخودش هم به خنده افتاد ومحکم همد...(خاموشم کند لیبا ب خواستیشهناز م...يوا-

 .رفتمیم شیها يخنگ باز يوقربون صدقه  دمیبوسیاش را م نهیتند س تند

 :نگاهمان کردوگفت يو جلب وموز دیرس شهناز

دوست  یلیاما ماشاءاهللا شما را خ!زنندیبا او حرف نم یطاهرتنهااست بچه هاکه کالم شیپ دیآقا پرهام برو-

 !دارند

 )وخجالت زده رفت!(است؟ یچه حرف نینه بابا ا...چشم-:پرهام

 :سرگرم کردم که آمد کنارم وگفت ختنیر يرا باچا خودم

 چه خبر؟-

 .چیه-

 )برداشتم نتیزعفران را از کاب.(است طانیچقدرپرهام ش-

 ..هوم-

 )ختمیر يداخل قور يمقدار.(شاد است یلیخ...خوبه یلیخ-

 ...هوم-

 )استکان هارا پر کردم.(است يخطر یباک یمرد ب نیهمچ.اما خب خطردارد-

 ):را برداشتم وگفتم ینیس(

 .اعتماد دارم شتریبه او از چشمانم ب.ستین يخطر چمیه-

 .اندازد یبگو کمتر طاهر را دست ب...باشد نطوریخداکند ا-

 ):زدیحرف م یواقعاً مهربان و از سردوست نباریا.دلسوزانه نگاهش کردم(

 کجا دست انداخت؟-

 .اندازد یم کهیاز اول تا آخر بچه هارا دورش جمع کرده وت..کالً-

 .تر رفتار کند میمال یکار؛تو با طاهر حرف بزن کم نیا يبجا.من خارج است يبخدا از عهده -

 ):وگفت دیکش یآه آرام(
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پرهام  کنمیخب حس م...اما..دانمیخشک مقدس است م يادیدوستش دارم اما ز.مؤمن است یلیخ.ندارد دهیفا-

 یرائیوبه پذ دمیشهناز صورتش را بوس ي هیدیخوشحال از تأئ.(دیخوشبخت باش.دوست دارم شتریب لیرا از اوا

 ):رفتم

 .کردیطاهر گوش م يبه حرف ها نیح نیدر هم کردویرا بغل کرده بود وآرام سرش را نوازش م نیریش پرهام

 .دهد یسر تکان م یکالفه شده است والک یبود حساب معلوم

 يپرهام انرژ نیآنقدر که ا.طاهر را به حرف گرفته بود يوپرهام بدجور میخورد يدوستانه تر يرا درفضا شام

 !داشت

 ******* 

ام از  ینگران توانستمیاما نم.کردمیبود که فکر م یتر از آن نیریام ش یهفته گذشته بود و زندگ کی باًیتقر

 .را کنار بگذارم انتشیخ

 .میو ماه عسلمان را بگذران میقراربود به محمود آباد برو امروز

 .اوردیرا از کارواش ب نیرا بستم ومنتظر بودم تا ماش چمدان

 :راست به سمت چمدان رفت وگفت کیشد و ادهیلبخند از آسانسور پ با

 ...یبدو خانم-

 .انداخت آنقدر شادم کرد که حد نداشت کهیآنقدر ت ریطول مس در

خود و  یرا بلد بود؛ب یکه آدرس یمثالً در حال.بودم از راه به درکرده بود یرا که مقررات یومن کردیم تیاذرا  همه

ها دائم تذکر  رزنیمن هم که به قول شهناز؛مثل پ!انداخت یو دستشان م کردیجهت از چند عابر سؤال م یب

 ! تخس بودو  انمکب یلیخ.گرفتیاما انصافاً خنده ام م.کردمیم شیو دعوا دادمیم

 :گفتم جانیباه.است نشیکنار درماش یکه تفنگ آب پاش بزرگ دمید يناباور درکمال

 ):به در انداخت وگفت ینگاه کوتاه یدرحال رانندگ!(ست؟یچ گریآن د!پرهاااام-

 !تفنگ آب پاش-

 !؟يا دهیچه خر يبرا-

 .درصندوق عقب بود.داشتم-

 !اش؟ يچرا آورد میگویم.دانمیم!خب-

 ):به من کرد ودوباره به جاده نگاه کرد وبا لبخند گفت یبار نگاه کوتاه طنتیش(
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 ):باچشمان گشاد شده نگاهش کردم.دیگنج یام نم لهیدر مخ!(میکن سیکه مردم را خ-

 !م؟یچه کن-

 .میکن سیمردم را خ-

 !چرا؟-

 .خنده يبرا-

 !م؟یمگر بچه ا!چرا آخر!نه-

 )میادافت ریگ کیودر تراف.(نگاه.دارد فیک یلیخ-

 :درهمان حال به من گفت.سر تفنگ را باال آورد لکسیر یلیو خ دیکش نیپنجره را پائ ي شهیش آرام

حرفش را گوش  يرارادیغ.باشد يکنار نیحواست به ماش یچشم ریبه جلو نگاه کن اما ز.قیتابلو نکن شقا-

 کرد؛با تفنگش  یکه به روبه رو نگاه م یودرحال دیدرهم کش يرا جد شیاخم ها دمیکردم و د

 .کرد کیشل یبغل نیماش به

که  دیوبرگشت و مارا د دیبه آن دست کش يشد وفور سیکنار راننده نشسته بود که پس کلّه اش خ یپسرجوان

 .به جاده میزول زده ا يجد

 .که معده ام درد گرفته بود دمیآنقدر خند.خم شدم وصورتم را گرفتم.کم است دمیترک میبگو اگر

 :گفتآهسته  پرهام

 .روان شد عقب ماندند کیباال تراف ایچه باحال است؟حاال ب يدید-

 )باخنده آمدم باال ونگاهش کردم(

 :بالبخند نگاهم کرد وگفت.نه انگارش بود انگار

 ):وغرق بوسه اش کردم دمیمحکم گردنش را کش(چه ات شد؟خوب نبود؟!هان؟-

از ته  دنیخند نیا توانمیاما نم يکرد تیاذ نکهیبا ا...چرا.یهست زدلمیعز.بشوم طنتتیش نیمن قربان ا یاله-

 .رمیبگ دهیدل را ناد

 )دیکش نیرا پائ شهیرم؛شیرا بگ شیمن جلو نکهیوقبل از ا.(داد دوباره فیپس حاال که ک.خدانکند-

 .چه کار کنم وحواسم را دادم به روبه رو دمیفهم گرید خودم

 .بودنددختر جوان در آن 2بود که  یرنگ دیسف206

 :دختر آمد که گفت غیج يکرد وصدا کیکه کنار راننده بود شل یبه آن پرهام
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 )میکنیکه خونسرد به جلو نگاه م دیوبرگشت ما را د!(چه بود؟ نیا...اَه-

 .کردیام درد م نهیخنده ام را کنترل کرده بودم که قفسه س آنقدر

 .کرد سیرفت که راننده را هم خ شیپ يشتریبار آب باشتاب ب نیکرد و ا کیدوباره شل پرهام

 :به ما نگاه کرد و به پرهام گفت دیبار یاز آن م یکه شگفت ییبا صدا دختر

 ):جواب داد يسرش تل کرد وجد ياش را رو یآفتاب نکیپرهام ع!(د؟یشویم سیآقا شماهم خ-

 ):را گم کردند وگفتند شانیبودن او دست وپا يدختران از جد(چه خانم؟ یعنی-

 .دیشدیم سیشما هم خ دیگفتم شا دیآخر از سمت راست به ما آب پاش-

 )دمیصدا خند یکم آورده بودم؛سرم را چرخاندم و ب گریمن که د(

 دیرا کش یودست.(مه باشد ایمعتدل است احتماالً قطرات شبنم  شیآب وهوا نجایا.مینشد سیما که خ.نه خانم-

 )جلو تررفت یوکم

 .دمیراحت خند الیوبا خ برگشتم

 ):آرام به دستش زدم وگفتم!(بزن قدش-

 .گناه دارد.بس است گرید-

آب  نکهیا!میختیریداخل تفنگ م رکاکائویش رونیب میآمد یما با دوستانمان که م.ستین يزیکه چ نیا..برو بابا-

 .است

 !د؟یختیریمردم م يبعد آن را رو!يوا يا-

 !کنند مانیتا بخورند دعا میداد یم!پس نه-

 !که شودیلک م شانیلباس ها-

 !میضبط را روشن کنم حداقل بگذار شاد باش يگذاریبه احترام محرم که نم..قیبابا شقا يا-

 .)بود امدهیبدم هم ن.گفتیراست م(

 !پس ادامه بده!باشد-

 .یکن کیشلّ دیبارتو با نیا-

 !من؟!؟یک-

 )و تفنگ را به دستم داد دیوخند...(خود تو..آره-

 !ایکوتاه ب!توانمیمن نم-
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 )پرداخت نیماش يوبه جست وجو... (امممم...صبرکن...عیسر...دختر ریبگ-

 .آنها رانگاه...هان

 کدام؟-

 .رنگ اهیس يهمان مزدا-

 !خب؟-

 )وکنارشان نگه داشت.(کن سشانیخ!خب به جمالت-

 !اگر بفهمند؟.ترسمیم...شومیمن هول م!توانم یمن نم...من-

 .زمیعز ریبگ ادی.سرت يفدا.دندیهم فهم دندیفوقش فهم.یتوانیم-

 )دیکش نیسمت من را پائ ي شهیوش.(منتظرم من

 .بود کردم ییبه راننده که مرد اخمو ی؛نگاهیآفتاب نکیدستان لرزانم سر تفنگ را باال آوردم وازپشت ع با

 :گفتم دوباره

 .زنمیگند م.توانمینم-

 ):کردم که پرهام با خنده گفت یجان یب کیبا استرس شل.(ندارد بجنب بیع-

 !)بود رشدهیاما د!(نگاهش نکن میمستق نطوریا وانهید-

 !را پاك کرد و با اخم به من که به او زول زده بودم نگاه کرد مردصورتش

 :گفت تیعصبان با

 ):با خجالت وترس گفتم!(من؟ يرو نیآب دهانتان را انداخت-

 ):زد ادیفر...(نه بخدا..!نه!من؟-

 )به مرد انداخت یپرهام خونسرد سرش را خم کرد ونگاه!(نمت چکار کرد؟خا!آقا؟-

 .که باز شده بود فرار کند یراه نیازب خواهدیکه م دمیدنده گذاشت وفهم يرا تو نیماش نیح نیهم در

 :وروبه مرد گفت دیرا ازدستم کش تفنگ

 !)کرد سیرا خ چارهیب يصورت راننده  یوحساب!(کاررا کرد نیا-

 !فرار کرد کافیت کیر و با نو باسرعت

 !م؟یدیرس یک دمیآنقدر که اصالً نفه.خوش گذشت یلیخ

 .زمیشو عز ادهیپ-
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 .را پارك کرد و چمدان را از صندوق برداشت نیماش

 )زدمیهوا آنقدر مطبوع بود که دائم لبخند م.(میبرو-

 .را باز کرد يبزرگ و رنگ و رو رفته ا یآهن در

 !نجاست؟یا-

 .آره-

 !ال؟یو یتو گفت-

 دهیچیو بدون هرَس در هم پ یبرگ و خشکش وحش یکه درختان ب میشد یوارد باغ.(داخلش قشنگ است-

 )بودند

 !ترسناك است نجایا-

 !ترسناك است؟ شیکجا!ق؟یبابا شقا يا-

 !د؟ینداشت یباغ یالئیو کیشما خودتان -

 .ستیمساعد ن شیآب وهوا شیاما االن ک.بود شیک.چرا-

 !رفتن است شیزمان ک نی؟بهتریگوئیجوك م-

 )و خندان به کارش ادامه داد!(که غلط اضافه کردم دیببخش...دااااانمینم-

 .شدیحس ترس به من منتقل م شتریب.هم نبود یبد نبود اما عال.میعمارت باغ شد وارد

 .ها وهیرا باز کرد وشروع کرد به خوردن م مانیبارها.الیخ یاما ب پرهام

 ..قیشقا ایب-

 .تو بخور.یمرس-

 .چند روز نیا يبرا دیخر میبرو دیبا ایب-

 م؟یزبگویچ کیپرهام -

 .بگو زیدو چ.جانم-

 .میرفتیم يگرید يکاش جا-

 !به من ياما توسپرد.را انتخاب کن یدرضمن من که گفته بودم خودت جائ.ریسخت نگ!خوب است که؟ یلیخ-

 .حق با تو است-

 .میرویحساب اگر عشقم بخواهد م نیبا ا-
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 .خوب است..نه-

نفره  کیچراکه تخت  میپهن کرد نیزم يرا رو مانیجا.بودم دهیترس یلیخ.آمد یپارس سگ ها م يصدا شب

 .آمد یبه چشم م فیکث یدر اتاق بود واز طرف يا

بدون !بفهمد تا چه حد بزدل هستم خواستمینم.کردم کیومن خودم را حداالمکان به او نزد میدیخواب کنارهم

 !کردمیتش من هم حرکت محرف با هر حرک

 !؟یچرا مضطرب هست!چه شده؟-

 گر؟یکجا بود د نجایا...پرهام..اه-

 !است الیاحمق به من گفت و!انقدر بد است دانستمینم!قیآره شقا-

 !؟يامدیخودت تا به حال ن یعنی-

 !نه-

 !داخلش قشنگ تر از خارجش است؟ یتوکه گفت-

 !کنم دواریخواستم تو را ام-

 .فقط کنارم باش.با تو که باشم؛همه جا خوب است.ندارد بیع-

 )مرا به خودش فشرد ودستانم را نوازش کرد(

 :گفت یقیعم ي ازهیباخم.میشد داریپرندگان ب يبا صدا صبح

 )میدیهر دوخند!(شوند چرا؟ یالل نم-

 ...حاال هم پرندگان میدیسگ خواب ییشب با الال-

 هوم؟.کنم هیکرا الیوبعدش هم و میدر شهر بگرد میحاضرباش تا برو دمگرید؛برمیخر رومیمن امروز م قیشقا-

 !د؟یخر يتنها برو-

 .میایزود م.آره-

 !ترسمیمن م!!نه-

 !روز روشن ازچه؟-

 ):را گرفتم وگفتم شیبازو(

 ..من را هم ببر..نه-

 )رونیب میورفت میآماده شد...(ترسو!باشد-
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گذاشت وتلفنش را جواب  اطیها را درح دیپرهام زنگ خورد خر یدر گوش يجلو میو برگشت میکرد دیخر یکل

 :داد

 الو؟-

-.... 

 ؟یک-

-... 

 خب؟-

-.... 

 .محمود آباد-

-... 

 کجا؟ قاًیدق-

-.... 

 )بلندشد شیدوباره صدا.گفت يزیازمن دور تر شد وآرام چ یو کم!(شودینم-

-.... 

 ):اش را قطع کرد یگوش...(میایپس بمان تا ب-

 .رمیگیرا از دوستم م یالئیو دیو کل رومیم عیما برو داخل من سرش.جان قیشقا-

 ):دلخور و کالفه نگاهم کرد.(میآ یمن هم م-

 !خوب شد؟.است زیدوستم ه.میآ یشما برو م.خواهدینم-

 .نمینشیم نیمن در ماش!وا؟-

 ):ناراحت گفتم!(سرکوچه هستم!جان قیشقا-

 .نجایا مانمیمن م.هارا ببر داخل دیپس خودت خر-

 :آمد گفت یم نیپائ یکیرا دوتا  وانیا يکه پله ها یدرحال.)برد داخل خانه دهارایکالفه خر(

 .میآ یم.نمان نجایا-

 .ییایتا ب مانمیم.ات نباشد يبا من کار-
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به  یاخم ایبلند نکرده بود و میرا برا شیاما هنوزصدا.از دستم کالفه بود یلیانگار که خ).سرتکان دادو خارج شد(

 .من نکرده بود

 .دانستمیخودم م.آمد یبا من راه م یلیخ

 .کردمیوهم ناك باغ نگاه م طیبه مح نطوریکنار در و هم نشستم

 يدوساعت گذشت اما خبر.را بغل گرفتم ومنتظر پرهام شدم میزانو ها.ترساندیمن را م شتریب واناتیح يصدا

 .نشد

 .دادیاش زنگ زدم اما در دست رس نبود وآنتن نم یگوش به

 .بازگشتم ونشستم.را باز کردم اما خلوت خلوت بود درکوچه

 ..در آوردم وخوردم یشکالت فمیاز ک.ام شده بود گرسنه

 .بردارم یوارد ساختمان بشوم و خوردن دمیترسیم

پرهام بود که  يها يفکر یاز ب.ام گرفته بود هیگر.نبود يچندباربه کوچه رفتم اما بازهم خبر.شده بودم کالفه

 .شده بودم ریاس

باغ به  طیشده بودو مح کیهوا تار.حاصل بازگشتم یاما بازهم ب.رفتم ابانیدر گذاشتم وتا سر خ يال يآجر

 .شدت هولناك بود

 .کردمیدر نشستم و با وحشت به اطرافم نگاه م کنار

 .ر را هم ببندمدر رد شد که مجبور شدم د ياز جلو يولگرد سگ

ام آهنگ  یبا گوش.ختمیریاشک م شدیشکسته م یتوسط پارس سگ يکه گهگدار یتنها در سکوت يتنها حاال

باغ .شب بود ومن تمام آن روزم را به انتظار گذرانده بودم11ساعت .پخش کردم تا حالم عوض شود يا یسنت

له له زدن توجهم را  يصدابود؛ نیکه سرم پائ نطوریهم.برق آن کجاست دیکل دانستمیبود ومن نم کیتار کیتار

 !دم؟ید ی؟چه م!من يخدا!آه!جلب کرد

گارد .زانیآو یباز وآب دهان یبا دهان.زیونفرت انگ اهیس.پرهام بود يهم اندازه  دیکه شا یسگ!!دوبرمن سگ

 .گرفته به سمت من

به اطراف نگاه  يباناباور.ترساندمیبلندش دوچندان م يپارس ها.ستادمیآرام بلند شدم ا.شدینم باورم

اما .حدش است یب يها یهم ازهمان شوخ نیاست وا یشوخ دیوبگو دیایهرآن منتظر بودم پرهام ب.کردمیم
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سمت ناکجا  هوفرار کردم ب دمیکش یغیج.آن به سمتم حمله کرد کیگرفت ودر  یحالت تهاجم یسگ وحش

 .باغ يها

 یبه سرم م دمیترسیاز هرآنچه که م.دمید یفرد م نیو خودم را بدبخت تر ختمیریصورت اشک م يپهنا به

 .بود نیهم یاز بچگ.آمد

 رجهیاما آنقدر شاخ وبرگ درختان درهم بود که نتوانستم فرار کنم وسگ ش.زدمیوخدا وپرهام را صدا م دمیدو یم

 بدنم را گاز گرفت که فقط طلب مرگ يجا يوجا دیافتاد به جانم و آنقدر پنجه کش.وپرت شدم میزد رو

 :پرهام آمد که گفت ادیفر يصدا.زدمیمباتمام وجود زار .برده است نیصورتم را از ب دانستمیم.نابودشدم.کردمیم

کنار رفت و زوزه کشان به سمت  میو از رو دیزد که سگ هم ترس ادیآنقدر گوش خراش فر!!("خــــدا ای"-

 )پرهام برگشت

 :زد ادیسمتمان وفر دیدو پرهام

کاش من  يا..سگ هم در کمال تعجب فرار کرد واز خودش دفاع نکرد!(کنمیتکه ات م تکه!حـــرامزاده يا-

اما من آن لحظه  شودیتر م يچراکه جر یسگ فرار کن يهنگام حمله  دیبودم که نبا دهیشن..کردمیهم فرار نم

 )بودم دهیبه شدت ترس

 .و آن هم فرار کرد دیدویبه سمتش م یبا تکه چوب پرهام

 .دیچوب را پرت کرد و به سمت من دو پرهام

 :انداختم و زار زدم وگفتم شیام؛ آب دهانم را رو یبا تمام ناتوان دنشیازاو دلخور بودم که به محض د آنقدر

 )دیدو رونیبدون توجه به حرف وعملم من را بغل زد و به ب.(کثافت متنفرهستم ياز تو-

حالم به شدت بد .کردمیتمام مدت از درد آه و ناله م.دکر یعقب گذاشت و باسرعت رانندگ یرا در صندل من

 .شده بودم میدچار عذاب ال.بودم هوشیبود نه ب نجایحالم نه ا..باال آوردم نیدوبار کف ماش.بود

از .زدمیدست و پا م یو در برزخ دمیکشیتنها درد م.نبود ریاما امکان پذ رمیبم ایبشوم  هوشیب ای کردمیم آرزو

 .میا دهیحرکات پرهام متوجه شدم به درمانگاه رس

 "!کمرم شکست..یهست نیچقدر سنگ"که گفت  دمیلب شن ریز.را باز کرد و من را محکم بغل زد در

ردوبدل  ياز حرف ها چیه.حالم دست خودم نبود.کردمیفقط ناله م!زبان باز کنم وفحشش بدهم یحت توانستمینم

 ....چیه.ندارم ادیپرستاران و پرهام به  يشده 

****** 
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 .بود که به من وصل کرده بودند یسرم دم؛قطراتیکه د يریتصو نیرا با درد گشودم و اول چشمانم

 .ونگاهم به پرهام افتاد که سرش را کنار تختم گذاشته بود دمیدرگردنم چرخ يدیشد یگرفتگ با

را ازدست داده  میبائیکه تمام ز دمیشده بود فهم دهیچیکه دور صورتم پ يازبانداژ.را برگرداندم میرو يزاریب با

 .شد يجار میاشک ها.ام

از  شترینتوانستم ب.مهم تربود میصورتم برا.نداشت یتیاهم میاما آنها برا.هم پانسمان وبانداژ شده بود میو پا دست

 .ستادیا عیوسر دارشدیپرهام ب.کردم هیبلند بلند گر.دیآن بغضم ترکّ کیکنم و هیصداگر یب نیا

 ؟يدار زم؟دردیقم؟عزیشقا.قربانت بروم یاله.دورت بگردم یاله-

 :زد ادیسرعت در را باز کرد وفر وبه

 ...به هوش آمد..دیائیب...پرستار...دکتر-

 .نمتیبب خواهمینم رونیبرو ب...پرهام برو-

 :رفتیفقط قربان صدقه م.ردیرا بگ میکجا یدلجوئ يبرا دانستیتکه پاره شده بود که نم آنقدربدنم

 .خوردم يادیز زیچ.گذاشتم تیغلط کردم تنها...ردیپرهامت بم یاله-

 .نکن هیتورا به خدا گر زمیعز

 .کردند و به سراغ من آمدند رونشیب دکتروپرستارها

 :زدم زار

 ...آه...بانداژم را باز کن...بده نهیدکتر آ...دکتر-

 .است خودتان بهتر يبرا.خانم دیآرام باش-:دکتر

 چه ام شده؟نابود شده ام نه؟..کنمیالتماس م..کنمیخواهش م-

 )به زور ساکت شدم ونگاهش کردم.(بدهم حیآرام باش تا توض.ستمین یالک يمن اهل دروغ و دلدار-:دکتر

 .حسابش ازدستم خارج است.است هیپراز بخ تیدست و پاها-:دکتر

 د؟یخب؟صورتم؟آن را بگوئ-

 .حاال نه.ینیبیوخودت م میکنیرا باز م بانداژ.نکن یتاب یب-:دکتر

 چطور شده؟ دیبگوئ کنمیالتماستان م-

 .رودیبه مرور اثرش م.یکنیکه فکر م ستیآنقدرها فاجعه ن-:دکتر

 ):گفتم یعصبان(
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 چه برصورتم آمده؟ دیکالم بگوئ کی-

ات  قهیچانه وکنار شق ریز یقیوخراش بزرگ و زخم عم دهید بیکه گرفته شده؛آس يات براثر گاز ینیب-:دکتر

ات هم  ینیب.. است تیگونه ها يرو ستین يوجد قیکه چندان عم یدگیهم خراش یکم.میزده ا هیاُفتاده که بخ

 .ستیاما االن وقت عمل ن.شود یدرست م یبائیبا عمل ز

 .دمیفهمیرا نم زیچ چیه گرید.دمیشنیرا نم شیگرصداید

 .کرد نیبغلم راگرفته بود؛ومن راآرام سوارماش ریز اطیپرهام با احت.حرف نزدم یشدم؛کالم صیکه ترخ یتازمان

دوساعت گذشته بود که پرهام  دیشا.کردمیساکت وشوك زده به روبه رو نگاه م م؟فقطیرویکجا م دمینپرس چیه

 :گفت

 .شودیدرست م یهمه چ..دکترها نیبهتر شیپ برمتیتهران،م میرویم-

 ):داشت یبغض محسوس شیصدا(

 .يلعنت به قبرپدرت ببارد که بدبختمان کرد يحامد ا-

-..... 

 شیالیدرو..يناراحت بود تینگه دارم،ازجا یتا تو را راض میوشب به آنجا برو رمیحامد را بگ يالیو دیرفتم کل-

 میاش بکشاند تا مثالً خوش بگذران یلعنت یبه مهمان يمن وتو را هم به بهانه ا خواستهیم.گرفته بود یپارت

 .يو تروخشک را باهم بردند کالنتر ختندیها ر سیهمان موقع پل اما

-...... 

 .امان را هم گرفته بودند یگوش.بودم يتا آنوقت کالنتر-

-.... 

 ...بزن یحرف...ات که باران زده است یچشمان چمن يفدا..حاللم کن.ندارم یقرآن من گناه قم؟بهیشقا-

 .يبهتراست دهانت را ببند-

 .ف بزنتوفقط حر.چشم-

 .گفتم خفه شو پرهام-

-..... 

 ******* 
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وبه سقف زول  دمیتخت دراز کش يرو.را درآوردم میرمق به اتاق رفتم و لباس ها یساکت و ب یحرف چیه یب

 .خس خس داشت مینفس ها.دوتا آمپول مسکن زده بودم اما بازهم درد داشتم.دیکشیم ریبدنم ت يجا يجا.زدم

 .که چقدر ملتهب وحساس است کردمیخوب حس م.بود تا نفس بکشم رونیببانداژ  ریام از ز ینیب نوك

 .تخت نشست يوارد اتاق شد ولبه  يا ینیباس پرهام

 :نگاهم کردوگفت مهربان

 ):دمیباحرص غرّ.(را بخورد شیخوشگل من بلند بشود وداروها-

 ):خورد وگفت يا کّهی!(مخصوصاً اآلن.خوشگل هستم یلیخ!آره-

 !است روقتیدادنزن د!زمیباشد عز-

 .دیایانشاءاهللا خبر مرگم ب..وقت است ریبه جهنم که د.نمتیبب خواهمیبرو نم-

 . . .من!؟یکنیم يچرا با من بدرفتار!بروم الیعوض کردن و يمن بخاطر تو مجبور شدم برا قیشقا-

 درکش انقدر سخت است؟.کالم گفتم خفه شو پرهام کی-

 )را دستم داد میومظلومانه قرص ها.(شومیرا بخور من خفه م تیداروها-

 .که بر من وارد شده بود؛متوجه رفتارم نبودم يا یاما بخاطر شوك عصب ستین رکاریآنقدرهاهم تقص دانستمیم

 .دمیو دوباره خواب دمیهاراباهم خوردم وآب راسرکش قرص

 )هیرگریازدرکه خارج شد،زدم ز.(شومیمن هم مزاحمت نم.بخواب تافردا تخت استراحت کن.قربانت بشوم-

 خوابم برد یبا افسردگ.کردمیم تشیانقدر اذ دینبا.حادثه بود کیفقط  نیا.ام گرفت هیاش گر یازمهربان

******* 

 :زدیآمد که داشت با تلفن حرف م یم شیشدم صدا داریکه ب صبح

 .است الیخارج از و قیشقا گذرد؛االنیخوش م یلیبله مادرخ-

-.... 

 .بله حتماً خدانگهدارتان-

 :بالبخند گفت.ونگاهش به من افتاد برگشت

 !یپرتقال یصبح عال-

 )رفتم یو لنگان به دست شوئ...(مزّه یب-

 :وگفت ستادیدرا پشت
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 .نوبت دکتر گرفته ام گلم تیبرا-

 انهیم چیهکه  یمن!بود یهم نعمت یتوالت فرنگ.انجام بدهم يدیحرکت جد توانستمیم قهیدق1هر  دیشا.(باشد-

 .زدیلب سوت م ریدر آشپزخانه بود وز.آهسته خارج شدم).با آن نداشتم حاال بدجور کمک حالم بود یخوب ي

 .کردم زنگاهیاشتها به م یوب زنشستمیپشت م.بود دهیچ یمفصل ي صبحانه

 .میبخور که زودتر برو-

 زیاشک م يازپشت پرده .کردمیحس م میدر گلو يدردبد.راگرفت میکه دوباره بغض گلو کردمیم نیریراش میچا

 .زمیبرسرم بر یچه خاک دانستمیکه نم دادیآنقدر زشت شدنم آزارم م.دمیدیرا لرزان وتار م

ومتوجه شدم کارد را در  دیکش ینوچ)سر دادم هیگر يها يوها زگذاشتمیم يسرم را رو(زم؟یعز يخورینم-

 .پرت کرد یدست شیپ

 .رانوازش کرد میباالسرم و موها آمد

 .شود قربانت بشوم من،نکن مرگ من یدرست م-

 ...بدن م...صورتم...توانمینم..پرهام توانمینم-

 کنمیم دایپ تیجراح هارا برا نیبهتر.هم چاره دارد یهرچند سوختگ!چاره نداشته باشد ستیکه ن یسوختگ-

 .قمیشقا

 ..)وبلندشدم دمیکش یآه(

 )سرش راتکان داد.(آماده بشوم رومیم-

 )نگاهش را از جاده گرفت وبه من نگاه کرد.(ماه عسلمان ماه زهر شد-

 .يبزرگش کرد يادیتوز.است فتادهین یاتفاق!خدانکند-

 )اش زدم یالک يدواریبه اُم يپوزخند(

 .بایز يزشت هستم و تو مرد یمن زن گریحاال د-

 م؟یچندباربگو شودیدرست م.حرف رانزن نیا-

رد کردم وخودم  یاما عصب ردیآمد دستم را بگ.بود یوخصوص يحرفه ا مارستانیب.را خواندم مارستانیدر ب سر

تمام .که کامل حواسش به من است وتا حدود احاطه ام کرده است کردمیخوب حس م.آهسته راه اُفتادم

 .بانداژ دور صورتم جلب توجه بود.کردندینگاهم م مارستانیب
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اما دوباره !را برگرداند شیوچشمانش را جمع کرد ورو دیکش یپرهام آه.اهم کردرا باز کردوبا دقت نگ دکتربانداژم

 .نگاهم کرد نیغمگ

 !که به تو حمله کرد؟ يمگرچه کار کرد-:دکتر

 چیه-

 .بشوند دستورگرفته اند یشده هستند اگر وحش تیمخصوصاً دوبرمن ها اکثرا ترب..که شودینم-

 .درباغ نشسته بودم که به سمتم حمله کرد.دانمینم-

 ):به دکترگفت یوعصب دهیپرهام با رنگ پر!(ستیاصالً عاقالنه ن نیآمد اما ا یوولگرد بود؛بر م یابانیاگرسگ خ-

 !ازقصد آن را فرستاده؟ یکس دیگوئیم یعنی-

داد که  یفحش یلب ریپرهام ز.(ام نظر دادم یفقط طبق اطالعات عموم.سینه دامپزشک هستم نه پل.دانمینم-

 )است یبا ک دمینفهم

 شود؟یدکتر صورتم خوب م-

 .نگران نباش.شودیات درست م ینیاما ب.ماندیم یاثر کم..خوبه خوب که نه آنقدر شفاف-

 ):گفت يپرهام فور(د؟یبده نهیآ شودیم-

 .ياش من را خفه کرده ا يطور نیهم.شودینم رینخ-

درآورد و به دستم  زشیم يازکشو يا نهیراحت آ یلیدکترخ.(بده نهیدکتر تورا به خدا آ.خواهمیم نهیآ.خواهمیم-

 .)داد

 يبا تمام درد عیرا پرت کردم و سر نهیآ.کردم يا یوآن یعصب ي هیگر.اُفتاد،آه از نهادم برآمد نهیکه به آ نگاهم

 .که داشتم بلند شدم

 :وگفت دیدستم راکش پرهام

 .بانداژت کنند دیبا!کجا؟-

تمام .اما پرهام با قدرت دستانم را گرفت ونشاند.خواهمیباند نم.رمیبگذار عفونت کنم بم..رمیبگذار بم...ولم کن-

 مدت که 

 ریصورتم را شست وشو داد؛پرهام ازپشت محکم من را بغل گرفته بود وخودش ز ارشیبه کمک دست  دکتر

زوق  میآنقدر ران ها وساعدش را چنگ زدم که ناخن هامن هم !گوشم گفت هروقت دردت آمد من را چنگ

 .دوباره افسرده شده بودم میبه خانه که برگشت.کردیزوق م
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تازه ترس به .کردیداشتن پرهام هم شادم نم یحت.کردن را نداشتم یزندگ يزشت شده بودم که حوصله  آنقدر

 یانتیخ ي نهیآورد که زم یبه مغزم فشار م فکر نیاز صبح ا!کند انتیام باعث بشود خ یجانم افتاده بود که زشت

فکر  دانمیفقط م!دانمیروز چه بود نم وزبهر نیحاال ا.شودیروز دارد فراهم م دم؛روزبهیترسیاز آن م شهیکه هم

 رود یکه به مخت بزند تا تهش م یمنف

وتمام وقت در خدمت من  رفتیسرکار نم.کردیو پرهام تمام مدت از من مراقبت م گذشتیماجرا م نیروز از ا20

 .بود

 ادمیبار من را به حمام برد؛ نیکه اول يروز.بستیو م شستیرا م میزخم ها نیخودش با بتاد.بدخلق وافسرده منه

هرچه اصرار کردم زنگ بزند .من به زور من را به حمام برد لیاش برخالف م یدرپ یپ يآنروزبا اصرارها.رودینم

 لیو س زدندیهمراهم زنگ م یبه گوش یهگهگا.میماهنوز سفرهست کنندیمگفت نه آنها فکر .امادرمیشهناز 

حمام را  نیآن روز که اول.به شدت دلتنگمان بودند.که کال قهر کرده بود مایش.شدیاعتراضاتشان هوار سرم م

 :افتاد که تا مدت ها در ذهنم حک شد یانجام دادم،اتفاف

 .کو نشاندس يمن را رو.را خودش با حوصله درآورد میها لباس

پانسمان ها وبانداژ هارا آرام باز کرد .شلوارش را باال داد تاراحت تر کار کند يخودش را درآورد وپاچه ها شرتیت

 !صورتش را جمع نکند تا من ناراحت شوم کردیم یو سع

آب را .بود یمصنوع شیها یها ومزه پران یشوخ.کندیکه تاچه حد دارد خودش را کنترل م شناختمشیم خوب

 کرد و همانطور که دکتر دستور داده بود، یرا کف فیل.ولرم کرد و وان را پر کرد میبرا

تمام بدنم .کشدیم میزخم ها يبعد آرام رو.کف داشته باشد چالند یکه کم ییراگرفت وتاجا شیکف ها یحساب

ازفشار  میلب ها.آمد یم باز شده بود و قطره قطره خون یکم هیاز نقاط بخ یسربعض.از سوزش جمع شده بود

 .شده بود گرفتم؛لمسیکه م یگازهائ

که داشت پشت  یوقت.کردیوبه من نگاه نم گرفتیم نیسرش را پائ.کندینم یوشوخ زندیحرف نم گرپرهامید دمید

 يصدا..کمرم است ياش رو یشانیکه دستش متوقفش شده وپ دمید؛دیکشیم فیبود ل دهیند یبیکمرم را که آس

اشک  نگونهیا نکه پرهام شاد م شدیباورم نم.مردانه اش گم شد يفش فش دوش درکنار هق هق ها

نازش با اشک قهر  يچشم ها.خندان بود شهیپرهام من هم.دیخندیپرهام فقط م.بود بیغر میاش برا هیگر!!زدیبر

که بند  کردیم هیك ومردانه گرپرهام آنقدر سوزنا.کردم هیوگر دیبغض من هم ترک...زدیزار م نطوریبود اما حاال ا

 .دلم پاره شد
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 :رانم گذاشت وگفت يسرش را رو.زانوزد میوروبه رو بلندشد

 .ردیپرهام بم یاله-

 .خدانکند-

 .شدیقلم م میکاش پا-

 .خدانکند-

 .اورندیب تیکاش خبر مرگ من را برا-

 !خدانکند-

 )کرد هیودوباره گر...(کاش-

آرام با لگن کوچک از وان .خون غوطه ور بود ياش در دوکاسه  يچشمان خاکستر.وبلندکردم دمیرا بوس سرش

 .ختیر میآب پر کرد ورو

من هم که .حمام کنم تا زخم ها ببندند يدکتر گفته بود هفته ا.روز گذشته بود و نوبت حمام دومم بود20 حاال

 .هفته نتوانسته بودم به حمام بروم کیدرابتدا تا 

 .را به همراه باند وشامپو بچه که دکتر سفارشش را داده بود بخرد میرفته بود دارو ها پرهام

 .شهناز است يخانه  يکه شماره  دمیخانه زنگ خورد،ومن د تلفن

 .....ریغامگیپ يجواب ندادم تا رفت رو پس

 "خبرم کن دیدیرس.تنگ شده است تیدلم برا يخواهر"-

 .ورفتمدر مبل فر شتریوب دمیکش یقیعم نفس

 .خالصم کند ریگ غامیبارهم گذاشتم تا پ نیزنگ خورد و ا دوباره

 "خبر دارم یکه کل ای؟بیپرهام؟کـــــجائ"-

 :را برداشتم یگوش عیسر.بود یدخترجوان يصدا.نشستم خیس

 الو؟-

 !الو؟-

 د؟یبفرمائ-

 دارند؟ فیحق طلب تشر يآقا-

 !؟يزد شیحاالشد حق طلب؟اول پرهام صدا-
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 .دیببخش.نه آخر فکرکردم اشتباه گرفته ام-

 شما؟.ستندیرنینخ-

 .ازکارکنان کارخانه.من همکارشان در اصفهان هستم..من-

 .است سینه همکارش،چرا که او خودش رئ یپس کارگرش هست-

 .بله حق با شماست..بله..هان-

 !د؟یچرا انقدر راحت نامش را صدا زد نمیخب بب-

را پرهام  شانیتمام شرکت وکارخانه اجازه دارند ا.میراحت باش شانیفته اند با احق طلب خودشان گ يچون آقا-

 .صدا بزنند

اجازه از شما گرفته شد؛چراکه حاال او متأهل است و من دوست ندارم شوهرم با  نیا دیبهتراست بدان گریخب د-

 .البته توسط کارمندان وکاگرانش...نام کوچکش صدازده شود

 .دانستمینم.چشم خانم-

 .دیحاال خبرتان رابگوئ-

 .دیستین انیشمادرجر.میگویبعداً به خودشان م.چیه-

 .میباش انیتادرجر دیخب بفرمائ-

 !است خانم يبخدا کار-

 !شود؟یهم م يرازکاریمگرغ-

 .خدانگهدار.شامپوها موافقت شده است دیبا طرح جد دیبگوئ...نه-

 .انداخت و وارد شد دیپرهام کل.اعصابم خرد شده بود باز

 :زد وگفت لبخند

 .هم از داروها نیا دیبفرمائ-

 .از اصفهان.کارمندت زنگ زد-

 خب؟-

 .شده رفتهیپذ تانیگفت طرح شامپوها-

 )آورد روخرمایش میوبرا.(چه خوب.هان-

 .ناراحتم کرد یلیخ يزیچ کیاما -
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 ناراحتت کرد؟ يزیبخور وبعد بگو چه چ.زمیاعزیب-

 .صدازد یاو تو را خودمان-

 )و خرما را چپاند در دهانم.(دیآ یمن خودم به آنها گفتم از غروروتکبر بدم م.است يخب عاد...هان-

 )دمینوش ریاز ش یکم.(را حفظ کنند مشانیبگو حر.است میحر.ستیاسمش غرور وتکبر ن نیا-

 ؟ینگفت يزیتوکه چ.چشم-

 .بزند تیحق ندارد پرهام صدا گرید م؟گفتمیچرا نگو-

 ):وگفتم دمیکوب زیم يرا رو وانیل.ودلخور بلند شد.(يخوب کرد.خب یلیخ-

 !امدیهان چه ات شد؟انگار به مزاجت خوش ن-

حساس بود  یام حساب هیروح.(سوزدیدلت م یکنیم تمیچقدر اذ یبخدا اگر خودت بدان.جان قیبس است شقا-

 ):افتادم وگفتم هیحساس ترهم شده بودم به گر

چه کار هان؟راست  خواهدیم لیتازه دامادباهزاران خواسته زن عل..حق باتواست..کنم؟باشدیم تیمن اذ-

 ):نشست وگفت میکنارپا..با بهت نگاهم کرد!(طالقم را بده يدوست دار یلیخ.نمانده میبرا یوبدن افهیق..یگوئیم

 اعتراض کردم؟ ایبه تو اخم  یمن ک.کن یوجدانت راقاض قیشقا-

 گله کردم هان؟ طمانیاز شرا ین کرا بلند کردم هان؟م میصدا یک

 ..قمینکن شقا تمیانقدر اذ.هستم که وجدان دارد یمن تازه دامادم وهزاران خواسته؛اما اول از همه آدم آره

درکار  یاما اشک شودیم شیدلش ر دابودیگرچه پ.میهردوعادت کرده بود گریبارد نیا.حمام میبلندشو برو حاال

 .نبود

****** 

آمد  یم رونیازب شیصدا.دیچرخیشدم وبه پرهام فکرکردم که مثل پروانه دورم م يبستر.ام بود ینیعمل ب وقت

حساب  ينامه و برگه  تیعالم پرونده ورضا کیبا.شدیدر اتاق رد م يازجلو یبود وهرازگاه میکه دنبال کارها

 .زهایجورچ نیو ا يدار

 :شم گفتودرگو دیرابوس میاتاق عمل آماده ام کردند وپرهام رو يبرا

 "کرد دیبا یهست؛زندگ قیتاشقا"-

 .دارم که چشم باز کردم وهوا روشن بود ادیرا به  یشدم وچقدر از عملم گذشت؛فقط وقت هوشیچطور ب دانمینم

 .است دهیخواب ماریتخت همراه ب يپرهام رو دمیبازهم د.خوردیاست حالم به هم م مارستانیازهرچه ب گرید
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 یکوچک ادداشتیکنار تختم به همراه  يا وهیآب م دمیسرکه چرخاندم د.ضعف وحالت تهوع داشتم احساس

 .قرارگرفته است

 :راخواندم شیداشتم ورو برش

 )بود دهیکش لیاسما کونیآخرش هم آ("دارکنیمن را هم ب.را بخور وهیآب م.يبخور عاتیگلم،دکترگفت ما"

 .نکردم دارشیرا خوردم اما ب وهیآب م پرهام یآسوده از مهربان الیوباخ لبخندزدم

نگاهم کرد وآرام سالم کرد وبه طرفم  دیباریم شیکه از سرورو يا یشد وبا خستگ داریچندلحظه بعد ب خودش

 :آمد

 .که حد ندارد يشده ا بایآنقدر ز-

 )ازداخل کشو به سمتم گرفت يا نهیآ.(بده نهیکو؟آ-

با .دمیند يزیو چانه ام چ قهیشق قیام و زخم عم ینیگنده رو ب یمن جز چشمان گود رفته و کبود و پانسمان اما

 :خشم گفتم

 !؟يمن را دست انداخته ا-

 !ام نداختهیبخدا دست ن!آرام!است قربانت بشوم؟ يچه رفتار نیا-

 !شودیشده منظورم باطن کار بود که بعداز چند وقت معلوم م بایز اریرخ و فرمش بس میبد است اما ن ظاهرش

 )دمیسرم کش يا روملحفه ر(

 .یکن انتیاگر خ يتو حق دار.زشت هستم یلیخ-

 !!چه؟؟-

 شوم؟یمرخص م یک.باخودم بودم...چیه-

 .عصر-

 .برو بگذار استراحت کنم..باشد-

 )رونیو رفت ب!!(چشم-

 .به خانواده ام دروغ گفت شدینم نیا شترازیگربید

 .دنمید امدندیافتاده و االن همه اشان داشتند م یپرهام سربسته بهشان گفته بود که چه اتفاق امروز

را  میحال رو یب.دیکشیم یهارا ط کیلچک به سر سرام.کرد يریزوگردگیمانند زنان تمام خانه را تم پرهام

 ..داشت یچقدر حس زندگ.داشت یچه حوصله و ذوق.برگرداندم
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 .اورندیغذاهم سفارش داد ب.دیچ ینیریوش وهیرا دم کرد و م يچا

لم داد ومن تنها با  میخسته روبه رو.من آماده کرده بود تا راحت تر در جمع حضور داشته باشم يرا برا کاناپه

 "دیخسته نباش"گفتن

 !را جواب دادم شیها محبت

 يبه ذهنم زد وبا صدا يفکر.یچه جسم یچه روح.بودم دهید بیبه شدت آس.کنم که دست خودم نبود چه

 :گفتم يبلند

 !یراست!هآآآن-

 جانم؟-

 ؟يدکترگفت سگ از عمد حمله کرده فحش داد یچرا تو آن روز در مطب وقت-

 .الیصاحب و.دادم دفحشیبه سع-

 !چرا؟-

از خودش را درباغ  ریباغش گذاشته بود و آموزشش داده بود هرکه غ يبرا یافتاد سگ نگهبان ادمیچون تازه -

 .نفله کند دید

 !يدادیفحش م دیبه سع دیحساب نبا نیباا-

 چرا؟-

به شدت دلخور شد اما بازهم کوتاه !(یمسئله را به من بگوئ نیکه حواست نبوده ا يدادیبه خودت فحش م دیبا-

 )آمد وبلندشد

 )وبه آشپزخانه رفت.(حداقل...کم مهربان ترباش کیآنها  يجلو.ندیآ یاالن م-

اما من مشمئز شدم چراکه همه را از  دیرابوس میمادرم رو.خواهرانم ناراحت ودلتنگ بغلم کردند.ام آمدند خانواده

 !دمید یچشم او م

نگاه  نهیبه خودم در آ يبا من رفتار کردند که چندبار يآنقدر عاد.دندیخندیو همه م گفتیمعمول پرهام م طبق

 .آوردند ینم میآنها که به رو!زخم ها هنوز هستند؟ نمیکردم تا بب

پرهام نگاه  ينگاه همه رو.سرحال شدم يشهنازوطاهر هم آمدند وجمعمان جمع شد ومن تاحدود آخرشب

 .خواندمیم شیاز چشم ها یرا به خوب نیا.طاهر هم دوستش داشت یحت.عاشقانه بود
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بودم و قدرش را  یانگار که فقط من از او شاک.زدیو پشت پرهام م دیخندیمردانه م کرد؛طاهریم یکه شوخ پرهام

 .رفتیدر م شیحساب،قلباً جانم برا نیاما با ا.دانستم ینم

 .کرده بودم دایو من بهبود پ گذشتیماه ازازدواجم وآن حادثه م5

 رچانهیسانت ز2ام و قهیسانت رو شق4 يبه اندازه  يرنگ وبرجسته ا دیرد سف يبود اما جا باشدهیز اریام بس ینیب

 .ام مانده بود

خطوط .داشت ياثر شیبدنم هم کمو ب.بدجور درچشم بودند یآن دو رد لعنتبرگشته بود اما  میبائیوز مالحت

 .وبرجسته شده بودند دیسف يبه رد لیوقرمز مثل روز اول نبودند وهمه تبد یآنگونه عفون

 نیزشت هستم بگذار بهتراز ا گفتمیم!پرهام به من دست بزند دادمیاما من هنوز اجازه نم.آنچنان بد نبود درکل

 !بشوم بعد

 .زنمیو دلش را م شودیپرهام بدتر ازمن دور م کردمیحس م.اما دست خودم نبود.تحمل بودم رقابلیغ دانمیم

 .دیخسته از راه رس.راآماده کردم ومنتظر ورودش شدم شام

 شیدلم برا.شانه ام گذاشت و آهسته ازکنارم رد شد يرو یدست.گفتم يدیراگرفتم وخسته نباش فشیک

 :را در کمد گذاشتم وگفتم فشیک.دنبالش به اتاق رفتم.سوخت

 ):گفت رلبیز.کردیرا باز م راهنشیپ يدکمه ها(؟یخوب-

 .زمیعز یمرس-

 )صدا سر تکان داد یب(خب؟.ایب.غذا آماده است-

 .تاغذارابکشم زنشستیرا عوض کرد وپشت م لباسش

 :که گفت میبود هردونشسته

 .ممنونم بابت غذا زمیعز-

 .است فهیوظ.کنمیخواهش م-

 )دمیکالمش را فهم شین.(مورد نیدرا يندار يا فهیتو وظ.نه-

 یتمام ناراحت.بودم دهیاز اوند یاعتراض وخشونت نیمدت کوچکتر نیدرتمام ا!(ندارم هوم؟ فهیمورد وظ نیدرا-

 )بود شیگاه گاه چشمها يها ياش همان دلخور

 .که مهم ترهستند يهم دار يگرید فیتو وظا.آره-

 .را بخور تیغذا.ادامه نده لطفاً-
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حداقل کنارت .یلعنت يکنارت باشم؟؟خسته شدم ازکاناپه  يگذاریچرا نم..یبائیبخدا ز.قیشقا یبائیتو ز-

 )انداخت نیومظلومانه سرش را پائ.(تورا به خدا.بخوابم

 .تخت مهمان دارد یاتاق بغل.کاناپه نخواب يرو.بامن بحث نکن.فهممیحرف ها را نم نیمن ا-

 ياحمق ها رو نیاما آنطور که ع.میکه از هم جدا هست دیآ یبه چشم م یلیخ نطوریا.رومینم يگریمن اتاق د-

 !همانجا خوابم برده است دنید ونیخودم را گول بزنم که هنگام تلوز توانمیخوابم؛میکاناپه م

 تنها بمانم؟؟ دیبا یتا ک دیبفرمائ شودیم حاال

 .کردم دایتاهروقت بهبود کامل پ-

 !يا داکردهیاالن بهبود ناقص پ!هان-

 ):گفتم هیمجروحم رانشانش دادم وباگر ي نهیوباالس دمیکش نیام را پائ قهی یعصب(

 .غذا بخور یتوانیحالت بهم خورد؟حاال اگر م!؟ینیبیم.ناهاشیا-

 .است يعاد دیرد سف کی.ستین يبه وهللا طور-

 .چقدرالتماسش کردم من را تنها نگذارد.دانستمیمن هنوز درعمق قلبم او را مقصر م.دمیاتاق رفتم ودر راکوب به

 .خودم را به خواب زدم.عطر زنانه تمام اتاقمان را پرکرد يبو

حاال آمده بود .خودم رابه خواب زدم دمیراشن نشیماش يمنتظرش بودم اما تا صدا.آمده بود رید اریشب بس آن

 .سرم يباال

 ...روقتید...عطر يبو!نشستم میازاتاق که خارج شد باوحشت سرجا.دیم رابوسا یشانیشد وپ خم

چشمش به من افتاد وبالبخند سالم .دینوشیبود وآب م ستادهیپشت اوپن ا.نیپائ دمینکردم واز تخت پر تحمل

 :کرد

 !کردم؟ دارتیب.زمیسالم عز-

 !کرد دارمیب دیآ یکه ازت م یعطر خوب يبو!خودت نه!سالم-

 ):رنگاهم کردجست وجوگ(

 !کدام عطر؟-

 چیعطرکادوپ شهیش کی شهیمردان هم!شده يخوب بهانه ا!؟يدیعطر خر مینکند بازهم برا.خوبت يعطرزنانه -

خواستند بکنند آخرش هم که زن آنها شک کرد کادو را به او  یبگذارند وبعدش هرغلط فشانیشده درک

 !بوده نیا ندیبدهندبگو
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 )به من دست داد وانگانیتفاوت نگاهم کرد که حس د یآنقدر خسته وب(

وبه ...(تحمل کردن سخت بود که ؟انقدريخندیم شمیوبه ر یکنیبه بال بال زدن من نگاه م!؟یکنینگاه م!هان؟-

 )افتادم هیگر

 :آرام ومردانه اش آمد يصدا

 .ستیم مشکلت چ دانینم.ينجورنبودیتوا.قیشقا يخسته ام کرد-

 .میبرو امشاوریروانکاو و شیاوپیب

 ):ترازقبل گفتم یعصبان.حرفش آتش گرفتم نیباا(

 !ام؟ وانهیمگر من د-

 .ستین وانگانید يمشاوره برا.یشکاک-

 ؟يوقت کجا بود نیتا ا د؟اصالًیآ یکه م ستیچ يبو نمیخب باشد بگوبب-

 .دوستم يخانه  یمهمان-

 ...بدون من...تنها-

 !یزشت هست يکردیچراکه گمان م يامدیهمکارم دعوتمان نکرد؟تون شیماه پ2مگر !ییآ ینه که م-

 يکه رو زنندیکه آنقدر عطر م یکه زن دارد وآنهم زنان یجائ ينبودم برو یراض ؟منیچرا رفت.مسخره ام نکن-

 .ندیتو بنش

 !!کنم؟؟ انتیباشم وخ گریدنبال زنان د دیتو را دارم چرا با یجان؟من وقت قیشقا-

 .شوندینم یدانه راض کیت مردان است که به ذا نیا!دانمینم-

 ):به سمتم آمد وگفت یبامهربان(

 .بخدا دوستم اصرار کرد.يشو یشترخالیهم بزن در گوشم تا ب یکی-

 !يریبگ یتوانستیتماس که م-

 .دادم امیمن هم پ دیشما جواب نداد.گرفتم-

 )ام رفتم وبرش داشتم یبه سمت گوش(

 متن داده بود نیباا یامیپ.گفتیم راست

 "بود که برود يضرور.من بخوابد؛پرهام امشب دعوت شده است قیگل شقا"

 .معمول او جفت شش آورد ومن باختم طبق
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 .بشوم وحق با اوبشود عیمن ضا نکهیا!شده بود يگرعادید

 کنارت بخوابم؟ شودیحاال م-

 )دیراکش میسمت اتاق که بازو رفتمیداشتم م.(رینخ-

 )دیخند انهیوموز!(کجا؟-

 .ياست هنوز قانعم نکرد تیکه رو يبابت عطر-

که به جان تو لب  یدرصورت.دیایهم م گاریس يبو.بو کن.آمد شیآنقدرشلوغ بودکه پ.چطورشده دانمیبخدا نم-

 .نزدم

 .به زور کنارم ماند بایوتقر.شب باتمام مخالفت من پرهام کارخودش را کرد آن

****** 

 هیاز زن همسا.شدمیرها نم یشک لعنت نیپرهام خوب بود اما من از بند ا.ام به نسبت بهترشده بود یزندگ

 .دمیترسیمؤنث اطرافمان م يجنس ها يازهمه .دمیترسیازکارمندان پرهام م.دمیترسیم

 .مهربان تر بشوم تا خودم خودم را بدبخت نکنم کردمیم یسع

 دیآ یکه پرهام خوشش نم دانستمیم!دیایرتم مثالً کمتر به چشم بصو يتا خطوط رو کردمیتر م ظیراغل شمیآرا

 نطوریاما من ا.دیآ یخوشش نم شمیکه ازآرا خواندمیو در عمق چشمانش م کندیوباحسرت به صورتم نگاه م

 .شدمیارضا م

 .ختیکه دوباره اعصابم بهم ر دینکش یطول اما

 لیبار رسماً من را تحو نیچراکه ا.بزنم یجرأت نداشتم که حرف.مشکوك داشت يبود که پرهام تلفن ها یمدت

 !دادیم مارستانیت

بارهم  نیا.زدمیاشتباه م يدائم درمورد پرهام حدس ها شد،حاالیم مانیدانائ يچرا من وشهناز که ادعا دانمینم

 ریخودم را مشغول تعم يروز.ورمایب شیتا بعد به رو اورمیبه دست ب یجانانه ومدرك محکم يمنتظر بودم تا آتو

 .م عوض شودیراشروع کنم وحال وهوا یستار کهنه ام کردم تا مثالً نوازندگ

 :ستادمیآرام خودم رابه اتاق رساندم وگوش ا.اش زنگ خورد یمتوجه شدم گوش.کردیپرهام دراتاق استراحت م

 !خب؟ً!آهان-

-.... 

 .ادامه اش رابگو!چه جالب است!جانم يا-
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-.... 

 ..یالبته خوب حالش راگرفت!ازدست تو يوا-

-..... 

طرف پشت خط  دیفهمیهم م دایآنقدر تن صدا ولحنش را جذاب کرده بود که ش..(میایعصراحتماالً ب..دانمینم-

 )زن است

 :هوا وارد اتاق شدم وگفتم یب

 )"چه؟"را گرفت واشاره کرد یگوش يجلو.(را بده یگوش-

 !یزنیحرف م یبا چه کس نمیبده تا بب.میگویرا م یگوش-

 ):کرد وآرام گفت زیچشمانش را ر.بودمش دهیند نطوریا چوقتیه.چهره اش سرخ شد(

 چه؟ یعنی-

 ):که پشت خط بود گفت یبرداشت و به کس یگوش يدستش را ازجلو.(که من گفتم نیهم یعنی-

کم  کیگفته ام او  شیباتو برا دمیجد يدستت باشد با خانمم صحبت کن چون من از همکار یاحمدجان،گوش-

 !ندارد  يما ضرر يوخودت به او بگو که همکار ایب.نگران است

 ):را گرفتم یگوش(

 ):گفت يبم ومردانه ا يصدا(الو؟؟-

 الو خانم؟-

 .سالم...س-

 احوال شما؟.کمیسالم عل-

 !همان که شوهرم گفت...من...خواستمیمن م..دیببخش...ممنونم-

 .ستین یراحت،مشکل التانیخانم خ.دانمیهان م-

 ...خدمتتان یگوش..دیریپوزش من را بپذ..دیهرطورشماصالح بدان..باشد-

 !حدم یب يتهمت ها نیدرکار نبوده وناراحت از ا یانتیخ نکهیخوشحال بودم از ا.خارج شدم ازاتاق

 زدیدرصورتم ماگر  یحت.ستادیا میتماسش که تمام شد آمد روبه رو.از طرف پرهام بودم یهرنوع مجازات ي آماده

 .نداشتم یاعتراض

 :را گرفت و محکم تکان تکان داد وباخنده گفت میومهربان دو تا گونه ها یمیاو صم اما
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 .دیآ یدماغ سوخته م يبو-

 .دانمیم.ام وانهیپرهام من واقعا د-

 .یاعتماد من یب زشکاكیعز.یستین وانهید-

 .ترسمیام م یدائم در زندگ.من ترس دارم.ستیبحث اعتماد ن-

راحت  التیباش من به چه قسم بخورم که خ الیخ یب!؟يچرا دائم در فکر.باش لکسیر.بخند.قیآرام باش شقا-

 !باشد؟

 )ومحکم بغلش کردم...(چیه-

****** 

 !!!نه؟ ای میبگو يزیکه چ کردمیم دم؛شکیدیاگر پرهام را هنگام عمل ممنوعه م یشده بودم که حت يگرطورید

را  شانیبروم وچشم ها خواستمیکردند،میدختران که نگاهش م.خوردمیازدرون حرص م.کردمیم يخودخور واقعاً

 .اورمیدر ب

 :بود وتلفن خانه زنگ خورد لیتعط روز

 ؟یخوب قیسالم شقا-

 ؟یتوخوب.ممنونم!سالم شهناز-

 .میباهم بگذران دییایرا با پرهام ب لیزنگ زدم روز تعط-

 است؟ یطاهر راض...دانمینم-

افتادم که مادوخواهر چه  نیا ادی!(که نرفته تاچه حد تابع من است؟ ادتی.است یاوهم راض.ام یمن راض-

 !)آمده رمانیگ یعیشوهران مط

 .ندازیخودت را زحمت ن یتورا بخدا الک.میآئ یخب م یلیخ-

 .خدانگهدار.باشد-

 .خداحافظ-

 .غرق لذت بودم شیها یوبازهم در شوخ میآماده شد باپرهام

 .نگه داشت یشگل فرو يجلو

 .خواهدیگل نم-

 .دادنش وگرفتنش.دارد یحس خوب.چرا؟خوب است-
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 .ایباشدزود ب-

 ؟یانتخاب کن ییآ یتو نم-

 .حوصله ندارم.نه-

هوا شروع  یاش ب یبرق ستمیس ای ریاگر دزدگ نیماش يرو گذارمیرا م چیدارد سوئ یقاط نیفقط برق ماش.باشد-

 .دکمه را بزن نیکرد ا

 ...برو...خب یلیخـــ-

 یب يکه پخش را فشردم؛صدا نیهم.راچرخاندم تا بتوانم حداقل ضبط را روشن کنم چیسوئ.دیطول کش رفتنش

هرچه .شدیکم نم کردمیهرچه صدارا کم م.شدم وانهید.را پر کرد نیراك تمام ماش کیگوش خراش موز تینها

کر نشود اما درقفل شده  میحداقل گوش ها شوم ادهیآمدم پ.بود یبدتر از قبل يترك بعد کردمیآهنگ را عوض م

را چرخاندم اما  چیسوئ!ادنگرفتم؟یپرهام را  نیماش ي دهیچیپ ستمیس چوقتیبرخودم لعنت فرستادم چرا ه.بود

 .گذاشتم میگوش ها يدستانم را رو.دیچرخیقفل شده بود ونم شیدرجا

گوش  يدستانم را از رو توانستمیبکنم اما نم يکار توانستمیم دیشا کردمیاگر تالش م.بود یبتیچه مص دانمینم

که  زدیم ییحرف ها یبم يوتریکامپ يصدا.بودم دهیآنقدر خشن بود که ترس کیموز.بردارم وآزادشان کنم میها

وتمام خاطرات بدم از  دیچکیم میاشک ها.ترسناك نبود يها لمیف یطانیش يروح ها يشباهت به صدا یب

 .رفتیرژه مچشمم  يتا به امروزم جلو یکودک

 ..سگ يکنده شدن سرعروسکم توسط شهناز تا حمله  از

تحمل نکردم و قفل فرمان را  گرید.کردمیجلوه م يرعادیبود که غ نیا..تا چه حد حساس هستم دانستندیم همه

 .کردندیآمدم وتمام رهگذاران نگاهم م رونیاز پنجره ب.را شکستم شهیبرداشتم وش

هراسان از مغازه  شهیش یروشکستگیدزدگ يکه به علت صدا دمیوپرهام را د یسمت گل فروش دمیدو بااشک

 .رونیآمد ب

 :با وحشت گفت دیمن را که د تیوضع

 )دیومن را در آغوش کش(شده؟ ی؟چیجانم گلم چ!جانم؟-

 :هق هق گفتم با

 بود؟ یچه آهنگ نیا-
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آرام .شرمنده ام.ام اوردهیاش را در ن يد یس دانستمینم دهمیگوش م یستیکه تو ن ییخودم وقت ها يبرا.راك-

 .شودیدرست م یهمه چ.باش

 يحمله  يکه در آن حادثه  یشوک.چقدر اشتباه کرده ام فهممیکارم احمقانه ولوس بود که حاال خودم م آنقدر

 .ام کرده بود وانهیسگ به من دست داده بود پاك د

 میومتوجه رفتار من شد؛آنچنان با تأسف سر تکان داد که خجالتزده پشت پرهام قا دیرا د شهیش یوقت شهناز

 .شدم

 .وخودشان سفره را جمع کردند میمن وپرهام کمک کن م؛نگذاشتندیکه شام را خورد یهنگام

 )زد یوچشمک!(را من ببرم یکی نیبگذار حداقل ا نیپارچ را برداشت وگفت توبش پرهام

 .نگاه کردم نویدادم وبه تلوز سرتکان

پرهام را  يوصدا ستادمیا واریپشت د.به طرف آشپزخانه رفتم یواشیمشکوك شدم و .دیرفتنش طول کش اما

 :گفتیکه آرام م دمیشن

 ...چه کنم دانمینم گریبخدا د-

 .کنمیمن با اوصحبت م-:شهناز

 .ندارد دهیصحبت فا-

 .مشاور برود شیاش کن پ یخب شهنازجان راض-:طاهر

 "ام وانهیمگرمن د"کندیمشاور پرخاش م میبرو میگویتا م.دهدیاما گوش نم.ب استخو نیا.آره-

 نیعدم توجه پدرمادرم به ا يروز دانستمیم.ترسو بود یاز کودک.کال حساس است قیشقا-:شهناز

 .شودیمشکلش؛دردسر م

دائم من را چک .است ختهیآن حادثه اعصابش را به هم ر.است یبخدا دختر خوب!ندارد شهناز خانم یمشکل-

نداشته  یبشود که من مدرک یوقت ترسمیگناهم م یهردفعه ثابت کردم ب!کنمیم انتیمن خ کندیفکر م.کندیم

 ...باشم

 ):وخندان داد زدم میبرگشتم سرجا يفور(

 !د؟یشوهرم را خورد!صاحب خانه؟...يآها-

 .میتو نبود ادیاصالً !دیپاچه آمدند وگفتند ببخش دست

 .به بهانه حرف زدن رفتند.من وشهناز را تنها بگذارند خواهندید طاهروپرهام مواضح بو یلیخ
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 ق؟یشقا-

 هوم؟-

 اوضاع چطور است؟-

 .یعال.خوب-

 جداً؟-

 ؟یتوچ.آره-

 چطور است؟ قاًیپرهام دق.میما هم خوب-

 .قبول دارم ازمن بهتراست یمن حت.ماه.یعال-

 .اش هم معلوم است چقدر آقاست یآره خدائ..چه خوب-

 )برداشتم ياریوخ.(آره-

 !نکرده است؟ افتیدر يدیات خبر جد یحس يشاخک ها نمیبب-

 .است دهیبهم نرس یوقت است الهامات یلیخ!بود يمادر يخبرها در خانه !نـــــه-

 !دارم یاما من خبرهائ-

 !چه؟-

 !دهیمادر ازکارش دست کش-

 !؟يدیچطور فهم!!!!چه؟-

 )زد یوچشمک(شده نیمتوجه شدم که خانه نش.زنمیاست که سر م یمن مدت يرویخانه نم ادیکه ز یوئت نیا-

 )وازته دل شاد شدم وسبک!(خداراشـــــــکر!آه-

 ؟ینیبیپدرشوهرت را م-

 .است کایآمر دیگویپرهام م!ردیگیتماس هم نم یاو حت!نه-

 ....آهان-

 خاله نشده ام هنوز؟-

 ...زوداست حاال...نه بابا-

 .میبرو دیمابا گریخب د-

 !؟يرا نابود کرده ا نیماش ي شهیش ؛چرايبچه ا یلیخ یراست...دینیکجاحاال؟بنش-
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 .یکنیدرکم نم.یفهمیتو نم-

 .ات را خراب نکن یزندگ.دوستت دارد یلیخ.پرهام را ازدست نده-

 .کرد يبه پرستار داشتم ازمن نگه دار ازیتمام مدت که من ن.میباهم خوب یلیما خ.خراب نکرده ام-

 ست؟یپس دردت چ!خب یلیخ-

 !زده ام؟ یمن حرف!کدام درد؟-

 .یده یم چارهیپرهام ب نیبه ا چتیسه پ يرهایمعلوم است که از آن گ-

 .بگذارد انیبخواهد با شما درم زدمیحدس م..همان-

 .میدیما خودمان پرس.نزد یاو حرف.يا وانهید یلیخ-

 .گفت ازیرتاپیرا س زیهمه چ!او هم شروع کرد به حرف زدن هان؟-

 )انداختم نیسرخ شدم وسرم راپائ!(؟یکنینم نشیشلوغش نکن،چرا تمک-

 !طاهر؟ يجلو!ها را هم گفت؟ نیا-

 .ستیاما معلوم بود منظورش چ.اشاره نکرد قاًیدق-

 ..يوا...بد شد یلیخ-

 ؟یکشیخجالت نم.یکنینباشد؛تو اهلش م انتیاگر او هم اهل خ.جواب من را بده-

 ...خودم زشت شده ام.بدنم زشت است-

 باتریات به بعد ز ینیصورتت هم از عمل ب.شودیچندتا اثر که روزبه روز محو تر م.ام دهیبدنت را د.چرند نگو-

 .دیآ یبه چشم نم چیه!شده

****** 

 :وگفتم دمیکش يجگرسوز غیج هیگر با

 ؟يکجــــــــا بووووود-

 !شب است مردم خوابند12ساعت !سیه-

 پرهام؟ يبود يکدام گور-

 .آرام تر زمیعز دهمیم حیتوض-

 .جواب من را بده.نزن جایحرف ب-

 .باشم يوکالنتر مارستانیمجبورشدم ب.تصادف کردم-
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 !بگو يدیجد زیچ.يرا قبالً استفاده کرده ا يکالنتر يبهانه -

 )شد کمینزد اطیآرام و بااحت(؟یمتوجه حرف زدنت هست چیه!قیشقا-

 )شودیاز او ساطع م ینیریوباز هم حس کردم عطر زنانه وش!(ایجلو ن-

 .تورا بخدا آرام تر.چشم گلم-

 )کردم یکیستریه يوخنده !(يالبد با زن تصادف کرد.یدهیعطر م يباز هم بو.خواهمینم-

شکاك .وافسرده دهیژول!؟يشده ا یچه شکل يا دهی؟ديبه ظاهرت نگاه کرده ا چیه!؟یگوئیچه م یفهمیم چیه-

 )مبل وصورتش را گرفت ينشست رو نیو غمگ.(وبددل

منتظر بودم !(يدار ادیدست وبالت ز ریتو که زن و دختر ز.رسمیبه خودم نم کنمیخوب م.شده ام دهیآره ژول-

 ):سال صبورانه وآرام گفت کی نیاما طبق معمول ا.خفه شو دیکند وبگو نیتوه

 .نیهم.میمشاور برو شیجلسه پ کیفقط ...مجان قیشقا-

 !چه است؟ يگاهت برا یگاهو ب يبگو آن تماس ها میگویاگر دروغ م.یخودت هست وانهید-

که  ییدارم،تماس ها یمشغله دارم کار دارم زندگ.کارخانه کی.شرکت هستم کی سیمن رئ!؟!چه است يبرا-

 ؟!است يعاد ریدارم انقدر غ

 سیرئ ایاگر از آنها بپرسم که آ!فهمندیم شتریبخدا که خواهران کوچکت از توب):کرد وگفت يازسر حرص خنده ا(

 !خواهند کرد دیشک آنها تأئ یباشد؟ب ادیز شیتماس ها دیبزرگ با یشرکت

 .یکنیم انتیروشن است که خ میمثل روز برا.شودیحرف ها سرم نم نیمن ا-

 ؟يرا خورده ا تیاصال قرص ها-

 :)باحرص گقتم(

سال گذشته است و من هنوز آن ها را مصرف 1.آن ها را بخورم خواهمینم گریاصال د!دارد؟ یه ربطچ-

 . یآن هم با اصرار جنابعال!!کنمیم

و  ياز هار نکهیمثل ا.یضد عفونت را مصرف کن يسال آن قرص ها1پزشکت گفت حد اقل  زمیعز-

 . يخبر ندار گرید هیکروبیم هیماریب100

 چرند نگو و بحث ر عوض نکن جواب من را بده-
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چشمانش  يوساعدش را رو دیتخت دراز کش يرو.به دنبالش راه افتادم.شد و به اتاق رفت  بلند

و پرهام هم درحضور  گرفتندیبا او م یدرپ یپ يمدت تماس ها نیا.بازگشتم یرائیزدم وبه پذ يپوزخند.گذاشت

 .دادیمن جواب نم

 دچار شده بودم دمیترسیکه م یراحت به سرنوشت یلیخ.بود جالب

 .نظر گرفتم ریخودم را به خواب زدم؛و رفتنش را ز صبح

تا من را  دمیسرم را دزد.میدیهمزمان با او رس بایتقر.آدرس شرکت را دادم.گرفتم یآماده شدم وتاکس بالفاصله

 .ندینب

 ییبالبخند گشاد و رو.شد ادهیکه از آسانسور پ دمیدوارد شرکت شدم و اطیبااحت.راننده سپردم بماند تا برگردم به

جستوجو گر ومتعجب  يمتوجه نگاه ها یشده بودم و هرازگاه میقا واریپشت د.کرد یاحوال پرس یخوش با منش

 .شدمیآمدند م یرفتند و م یکه م یکسان

 :گفت یبه منش یآن در اتاقش باز شد وبا خنده ومهربان کی

 ...فعال خداحافظ.رومیمن م-

 .شدم نیرفتم وسوار ماش نیاز پله ها پائ يفور

 .دیکن بیرا تعق نیآقا لطفاً آن ماش-

 .داشت یبائیسبز ز يکه فضا میدیاز شهر رس یخوب يدر منطقه  یابانیبه خ.رفتیم یکدام قبرستان دانمینم

 .ر اطراف را نگاه کرداش را برداشت و جست وجو گ یآفتاب نکیع.پارك کرد و وارد محوطه شد پرهام

رخ  مین.نشستند یمکتین يهر دو رو.با لبخند جلو رفت وحرف زد.که پشتش به من بود اُفتاد یزن يرو نگاهش

 .دمید یپوش بود نم کیارشیاما صورت آن زن را که بس دمیدیپرهام را م

شدم و به  ادهیپ.زمینداشتم که بر یاشک گرید.بلخره ضربه را خوردم.تمام شد.زدم یولبخند تلخ.رابستم چشمانم

 .سمتشان رفتم

 :واضح ترشد صداها

 .دیداشت ینقش پررنگ اریبس.ممنونم-:پرهام

 .داشت مینخواه یمشکل میبرو شیشکل که پ نیبه هم.کنمیخواهش م-

 یچقدر هم خودمان...(هنوز..اما خب هنوز هم مشکل دارم.شومیسبک م زنمیباشما که حرف م کنمیحس م-

 )گذاشتم حرف بزندن!!بودند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

 !گذرد؟یخوش م!یچه عال!بـــه بـــه-:من

 )ساله بود36حدوداً  دیشا.بود کیوش بایجوان نبود اما ز ادیبرخالف تصورم؛زن ز.هردوبه سمتم برگشتند(

 :با بهت گفت پرهام

 ):دهانم را کج کردم وبا تمسخر من هم نامش را صدا زدم!(قیشقا-

جمع شد و رنگ  یکم شیگونه ها.کنار چشمانش اُفتاد فیند خط خفچشمانش را تنگ کرد که چ!!(پرهام-

 )آمد یدر م افهیق نیا شد؛بهیم یشاک یکه حساب یزمان.شناختمشیخوب م.دیرسیپوستش گلگون به نظرم م

 !؟یکنیچه کار م نجایا-

را درگوشش بخوابانم  يا شهیمحکم وکل یلیشدم وآماده شدم تا س کشینزد يوبا خنده مسخره ا!(م؟یمن بگو-

 ):که آن زن گفت

 !دیخانم گل شمائ قیپس شقا...هان-

 ):با نفرت نگاهش کردم وگفتم(

 ..!دیمادرم باش يجا کنمیفکرم-

بار به من  نیاول يمچم را گرفت و برا يدستم را بردم باال که بزنمش اما جد.(درست حرف بزن!قیشقا-:پرهام

 ):اخم کرد

 )رها کرد وچند قدم فاصله گرفت یرا عصبمچ دستم .(قیتمامش کن شقا-

 )نگاهش کردم يبا ناباور.(یمشاور وکارشناس خانواده و روابط اجتماع.فرزانه چرخنده هستم ؟منیخانم-

 :گرفت وادامه داد میرا جلو کارتش

 ..از من کمک خواستند شانیا.کنمیحق طلب مشاوره م ياست با آقا یمن مدت-

 درچه مورد؟..در-

برخورد؛چه  نیکه بهتر میگویو بهشان م شنومیرا م شانیا يمن حرف ها.اش و مشکالتش یدرمورد زندگ-

سرش گذاشته بود و به  يکالفه دستانش را رو.پرهام بود يفقط نگاهم رو.دمیشنینم گرید...(است و يبرخورد

 ..)من يآه خدا...چندوقتش نیا يپس تماس ها.کردیآب نما ها وفواره ها نگاه م

 .شانه اش گذاشتم يو دستم را رو جلو رفتم آرام

 ):گرفته اش آمد يصدا.اما الل شده بودم...(پرهام من-

 ):بزنم،دوباره خودش گفت ینتوانستم حرف(تو چه؟-
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-..... 

 ....)را گاز گرفتم میحرفش لب ها نیا یاز ناراحت.(مرگ کردم يبا تمام عالقه ام به تو از خدا آرزو شبید-

-..... 

 )که از سوزش چشمانم رابستم دیکش یآه.(نبود خواستمیه من مک يا یآن زندگ نیا-

شد  کشیچرخنده نزد.به همان شکل مانده بود.آرام به عقب برگشتم ونگاهش کردم.ترکش کردم یحرف چیه یب

 یدر راه نگاه.ونادم با همان راننده به خانه برگشتم نیآهسته سرم را چرخاندم و غمگ.وشروع به حرف زدن کرد

 :به من انداخت وگفت نهیاز آ

 )وچشمانم را بستم دمیکش یآه.جوابش را ندادم(د؟یکنیحاال چه کار م..پست فطرت يد؟ایمچش را گرفت-

 .....آه-

 !!است شتریمردان ب یخودم هم مردم اما به هرحال قبول دارم که بوالهوس.نندیمردان هم-

 ):وگفتم چشمانم را باز کردم یعصب(م؟یراست به دادگاه برو کی دیخواهیم

 .نگهدار-

 !رسانمتان یم!چرا؟-

ادامه .کردم یحرصم را سر او خال.(نه شوهر بدبخت پاك من دیفعال که شما خودتان جزو گروه بوالهوسان هست-

 ):دادم

 م؛یاحمقانه و نابجا ينادرستم،شک ها يهستم که با اخالق ها یاحمق روان کیمن -

 ):تر گفتموآرام  دیبغضم ترک.(را نابود کرده ام مردم

 ....نگهدار-

آنکه پرهام را  يبرا.با تمام وجودم از خودم و مادرم متنفربودم.از خودم متنفر بودم.یلیخ.افتضاح بودم من

 .کردم زیخوشحال کنم؛تمام خانه را تم

لباس  ضیتعو يبار گذاشتم وبرا يا يقرمه سبز..کردم یحیمل شیو پر شده ام را مرتب وآرا یوحش يابروها.

آنقدر زشت .انداختم یبه خودم نگاه نهیدر آ.دمیپوش يبلوز و دامن بلند.بوگرفته بود به اتاق رفتم یکه حساب میها

نه .بود لیاوا قیاو شقا اقتیل.بود يا افسانهو  بایز یزن اقتشیاو ل.پرهام کم شده بودم ينشده بودم اما برا

از برجسته بودن و ضمخت .دیورتم کشخطوط ص يرو یدست.برد غمایاش را به  یبائیسگ؛ز کیکه  یقیشقا

هر طور که شده بود دنبالش .گذاشتم شیآرا زیم يجمع کردم سرم را رو یصورتم را از ناراحت.بودنش چندشم شد
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 ياتفاق هرچند به گفته  نیا.حساس و نازك دل بودم یکاف يبه اندازه .نمتا صورتم را درست ک گرفتمیرا م

و من  زدیچطور پرهام انقدر راحت به من دست م.رمیاش بگ دهیناد توانستمیو ساده بود اما من نم یجزئ گرانید

وچه  يچه رفتار.شدمیدرست م دیبا ستادمیوا دمیکش یقیعم شد؟نفسیاز من مشمئز نم ایآ!کرد؟یرا لمس م

 که وارد شد؛ یهنگام.گرفته بودم که خوشحالش کنم یمیتصم.صبرانه منتظر ورودش شدم یب. يظاهر

 .افتاده است یکه انگار نه انگار اتفاق يطور يعاد يوچهره ا یخوشحال با

 :استقبالش رفتم به

 )تعجب در چهره اش محسوس بود.(يخوش آمد.زمیسالم عز-

 ؟؟یخوب.سالم-

 .را عوض کن شام آماده است تیلباس ها.زمیعز یمرس-

 .ممنون!باشد-

 .ختمیخورش در ظرفش ر يرا پر کردم وخودم ازگوشت ها بشقابش

 :کرد وگفت ینیریش ي خنده

 .زمیریخانم خودم م یمرس-

 .خوشحالت کنم خواهمیمن امشب م-

 جداً؟چطور؟-

 ):زد وگفت یچشمانش برق.(روانشناس بروم شیگرفته ام پ میمن تصم-

 .برمت یچرخنده م نیهم شیپ!چه خوب.جانم يا-

 .راحت باشم خواهمیم.باتو بروم خواهمینم.رومیخودم م-

 یکارش عال اریبس.همان فرزانه چرخنده برو شیاما پ!است نیاصالً درستش هم يبرو یتوانیتنها که م!هان-

 .اش کرده اند یبچه ها معرف.است

 ):کنجکاو وقاشق به دست نگاهم کرد.انداختم نیوباشرم سرم را پائ.(یراست..رومیهمان م شیپ.خوب است-

 جانم؟چه؟-

 ):گفت نین گرفت وبه خوردنش ادامه داد درهمان حنگاهش را ازم الیخ یب(نگفت؟ يزیامروز چرخنده چ-

 چیه..نه-

 .کردیداشت باتو صحبت م دمیهم د د؟خودمینگو شودیمگر م.چرا-
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بار واقعا دوست داشتم بدانم چرخنده از  نیاما ا!شوم یبازهم روان دیترسیطفلک م!درمانده و باترس نگاهم کرد(

 !)کرده است یرفتار من چه برداشت

 !نیآرام باشم هم گفتیفقط م.. . .زمیعز-

 ):باشک گفت!و خودم را لوس کردم(بگووو..پرهامممم..کنمیخواهش م-

 ..ولش کن دیگویاشتباه م..اما...خب...گفت يزیچ کیشرف  یب-

 ):گفت کندیکه معلوم بود حرف را در دهانش مزه مزه م یدرحال اطیبا احت!(جان من...بگو...نه-

آنکه دلخور نشوم فحش را  يپشت بندش برا عاًیسر...(و انتیبه خ ایفوب!يدار ایصد فوبتو احتمال نوددر دیگویم-

 !)دیکش چارهیب يبه چرخنده 

 !؟يپس حرفش را قبول ندار!کارش درست است یگوئیتو که م!فحش نده-

 ):کردم وگفتم يخنده ا...(است اما ادیز التشیچرا خب تحص-

 .فردا قرار مالقات جور کن يبرا.دارم یم مشکلبه هرحال من قبول دار.زمیعز ستین یمشکل-

 .)رفتیخودم ودست پختم م يدائماً قربان صدقه  شیدرحال خوردن غذا.(زمیباشد عز-

 !یکنیخجالتزده ام م!نوش جانت!بس است پرهام-

 )خودم را به آن راه زدم!(ات مانده یحاال خجالت زدگ-

-.... 

 !ستین يراه فرار.هم نکن يآنطور-

****** 

 د؟یترسیم شتریخب از چه ب-

 .من را ترك کند نکهیازا-

 .دوستت دارد یگوئیخودت که م-

 .هم را دوست دارند یزمان یخب به هرحال هر زن وشوهرجوان-

 ؟يریگینکرده اش را م انتیخ ياز االن عزا-

 .فرق دارد طمیآخر من شرا-

 ؟یچه فرق-

 !است%90پرهام به من  انتید احتمال خدرصد باش یبه همسرش س يشوهر انتیمثالً اگر احتمال خ-
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 !؟يدار یتو چه فرق!چرا؟-

 .میبگو توانمینم-

 .بگو راحت باش.زمیمن راز دار شما هستم عز-

 لیاما دل!ام یصورت خط خط گرید یکی.اش یبائیاز آن ز یکی.پرهام با دختران یاز آن راحت یکی لیدال یلیخ-

 !دارم که از گفتنش معذورم يبزرگ تر

 ..آن را بگو-

 فهمد؟یپرهام نم میاگر بگو...من...من-

 .راحت التانیخ-

 !دهمیرا م یتاوان گناه کس يروز کنمیمن حس م-

 !د؟یرا شما بده یتاوان گناه شخص!شومیمتوجه نم-

 .بله-

 !دیخب چرا؟واضح تر بگوئ-

 ...ترسمیحاال من م.شده بودمتأهل  يمرد ي غهیمادر من ص!اورم؟یننگ را بر زبان ب نیچگونه ا...آه خدا...من-

 ):کرد وگفت يخنده ا(

 !دیشما مانند دختربچه ها لوس و ساده هست گفتندیحق طلب م يآقا-

دارد همزمان هم شما را نگه دارد  یچه لزوم!د؟ینیبیاو را نم یمهربان ایآ!است؟ يچه تصور نیآخر ا.داشتند حق

 !اورد؟یهم هنوز دوسال نشده سرتان هوو ب

 د؟یکنیشما کمکم م-

 !الـــبته-

 شیشهناز مقابلم بود وبرا ینکرده بود و گوئ یگرچه او کمک چندان.داشتم یآمدم،حس سبک رونیمطبش که ب از

 بمینص يزیامروز که چ.کردیم شود؛خوشحالمیمن م یاو در جلسات بعد ناج نکهیاما به هرحال حس ا!زدمیحرف م

 کیمن وبعدش هم  یاول ابراز نگران.دافتا یبا شهناز م افتاد که هنگام حرف زدن ییتنها همان اتفاق ها.نشد

 .حاصل طرف مقابل من یب يها یها ودلگرم حتینص يسر

***** 

 ):دمیکش غیج هیباگر.(ندارم يباتو کار.بخوابم خواهمیدر راباز کن م!است؟ يچه رفتار نیچرا آخر ا-
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 )سکوت کرد.(ریبم.نخواب-

-..... 

 .کرد شودینم يچکاری؛هیلجن باش یتو وقت.ندارد ریاما تأث.رومیمشاور هم م.خوردیبرو که حالم از تو به هم م-

 .میدر را باز کن با هم حرف بزن.جان قیشقا-

 .کن میرها.خوردیات بهم م یالک يها یحالم از مهربان-

 !آخر شما به من بگو باز چه شده؟-

مشکوك  يوجواب داد يحمام آمدمن که جواب دادم قطع کرد اما تو که از .ات زنگ خورد یلعنت یآن گوش-

 !چه؟ یعنیها  نیا.يو از من دورشد يحرف زد

اما .روز افتادم نیاز دست تو به ا.زدیریدارد م میق؟موهایشقا یکنیم نجوریچرا ا.بخدا تصورات غلط ذهنت است-

 .هنوز هم جانم به جانت بسته است

 .میدهیم صیختش یرا از صد فرسخ انتیخ يمن وشهناز بو.دهانت را ببند...برو-

 )حرف اضافه زده بودم.سکوت کردم!(د؟یکردن دار انتیخ يچرا؟مگر تجربه -

-..... 

 د؟یشناس یرا م انتیخ يچطور بو.باتو ام-

 .است يزن ها حس ششمشان قو.میخب ما زن هست...ما-

 !کرده است دایپ یتو مشکل فنّ يفعال که برا-

 نیبه ا یتاک نمیبب خواهمیم.میجدا شو یوبگوئ ییایتا خودت ب گربگذردید یمنتظرم کم.برو حوصله ات را ندارم-

آرام بخش  يداروها وقرص ها.شده است دیمن سف يموها زدیریتو م ياگر موها.یدهیمسخره ات ادامه م يباز

 .پدرم را درآورده است

 .شودیدرست م يرویماه هم نشده مشاور و روانپزشک م کی..دورت بگردم یاله-

 .يام درست کرده ا یوانگید يبرا يقطور يده پرون.رومینم گرید-

 .تو است ریهمش تقص.آورند یهستند که گاو را ازپا در م يآنقدر قو!؟يا دهیاعصابم را د يداروها

 .در را باز کن بالش بردارم-

 .من را گول نزن میبالش دار یاتاق بغل يواریدرکمد د-

 .خواهمیبالش خودم را م-
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 .که قفل را چرخاندم محکم در راهول داد نیرا برداشتم وبه سمت در رفتم،هم بالشش

 .نمیبرو بب وانهید-

 .کارم را بکنم دیبا شودینم-

 .شومیم یعصب.چرت نگو-

 )دیتخت وغش غش خند يرا پرت کرد رو مانیبه زور من را بغل کرد وهردو!(؟ينشده ا یمثالً االن عصب-

 .از تخت بلند شد يناهنجار يوصدا میافتاد باهم

 .شکست.یاحمق روان-

 !ناسزا است شیپنج تا یزنیکه حرف م يکلمه ا3از هر .زشت است بخدا.قینکن شقا یادب یب-

 .برود مانیهر دو يکه آبرو کشمیم غیآنقدر ج ینکن میاگر رها-

 ):دمیغر یعصب!(است وانهید ند؛زنهیگویم یکه بکش غیج.رودیمن نم يآبرو-

 !را به من بگو وبعد راحت باش نیا!ست؟یهدف چ!که چه بشود هان؟زور است؟.ابله یخودت هست وانهید-

 !شود ادیاست که محبت ز نیهدف ا-

 !تو؟ يمحبت نداشته !کدام محبت؟!من يخدا!آه-

را  یلعنت يفاصله  نیکه ا ایو راه ب ایپس ب!محبتمان رو به زوال است يخودت هم قبول دار!!يدید!هان؟-

 .میبردار

 !م؟یکن ادیکه به زور محبتمان را ز!را هم آن چرخنده آموزش داده است؟ها  نیا-

 !)کرد ریس گرید يایدن کیخودش در ينداد و بالبخند مرموز وچشمان بسته برا یاما جواب(

******* 

 .کردمیم هیتمام مدت گر.ختیبه زور در من آو یشب پرهام لعنت آن

تمام  کردمیحس م.ام یاز او از زندگ.از خودم خوردیاتفاقاً مهربان وشوخ بود اما حالم بهم م.دادینشان نم خشونت

 :گفت يدر آخر با خوشنود.دهدیرا م بهیزن غر يبدنش بو

 )و قهقهه زد!(ست؟یخب حاال نظرت چ-

 :گفتم هیو گر بانفرت

 )تخت نشستم وزار زدم يرو.(يندار یفرق وانیتو با ح.زارمیاز تو ب-

 :تخت نشست وگفت يلبه  هم او
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 .زدمیات نم يآمدم وخودم را به خر یاگر آدم بودم انقدر کوتاه نم.وانمیمن ح.حق با تو است..آره-

 يآرنج دودستش را رو.(است نیبارد؛همیاز وجودت م انتیتعفن خ يبو یتا وقت.چندش است تیمحبت ها..برو-

 ):آهسته گفت.اش متورم شده بود قهیرگ کنار شق.داد و صورتش را پنهان کرد هیزانوانش تک

 ):وآهسته تر جواب دادم دمیام را باال کش ینیب(کرده ام؟ یچه گناه ؛منیبار بگوئ کی...بار کیفقط  شودیم-

حرف  چیطبق معمول بدون ه.را چنگ زد و از اتاق رفت شرتشیت یحرکت عصب کیبا..(برو..نمتیبب خواهمینم-

 !)ددر کمال احترام ترکم کر...ینیتوه ایو

****** 

 نیمفت تر خوردمیبه جرأت قسم م.به کارم نداشت يکه پرهام هم کار يبه حد.شدمیتر م يروز منزو روزبه

 !بود نشیاول بهتر يجلسه .ردیگیپول هارا چرخنده م

آب خنک به من  وانیل وانیکرد؛لیمن گوش م يفقط به حرف ها.جلسات بعد همان حکم شهناز را هم نداشت از

 "!یکن آرام باش یسع یکن آرام باش یسع"گفتیو فقط م خوراندیم

با آنها آرام تر .اعصاب داده بود يمن به دوست روانپزشکش بود که به من قرص ها یهم معرف دشیکار مف تنها

هستم چرا  ماریقبول نداشتم که ب.دمیکشیو عذاب م بردمیبه سر م يداریخواب آور بودند ومن کمتر در ب.شدمیم

 يواومن را باز کنمیکه اشتباه نم گفتیبه من م یحس.ند بند وجودم دورزدن پرهام را باور داشتمکه با تمام ب

در راه بازگشت به خانه ..پنداشتندیم وانهیپرهام را قبول داشتند ومن را د انیتمام اطراف...ییاما امان از تنها.دهدیم

 :بودم که پرهام تماس گرفت

 ):سکوت کرد و گفت یس من کماحسا یاز لحن خشک و ب(؟يچه کار دار-

 .زمیسالم عز-

 .سالم-

 ؟ی؛رفتیقرار مالقات داشت-

 آره-

 خب؟خوب بود؟-

وتندتند  کندیخارج م یخشک باشد؛سر زبانش را کم يادیکه طرف مقابلش ز یطبق عادتش زمان دانستمیم.(نه-

 )وکالفه است دهدیتکان م

-.... 
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 .قطع کنم يندار یخب؟حرف-

 .شما يخانه  میبرو نجایشرکت که از ا ایب.نرو خانه میخواستم بگو..چرا-

 .بخوابم خواهمیم.حوصله ندارم.خواهمینم-

حوصله اش را (دنبالت؟ میایب یخواهیم!هان..مانمیشرکت منتظرت م يجلو.زنگ زد دعوتمان کرد مایش-

 ):به دروغ گفتم.نداشتم

 .میآ یخودم م.آورده ام نیماش-

 .زمیباشد عز-

دلربا کنار پرهام بود  اریوبس یآنچنان پیبا ت يدختر.شدم خکوبیمقابلم م يصحنه  ازدم؛یشرکت که رس به

 .وخندان باهم مشغول حرف زدن بودند

 . کرد و وارد شرکت شد یمن خداحافظ دنیاما دختر قبل از رس.شدم کشانیتند کردم ونزد قدم

 ):متعجب برگشت وگفت(بود؟ یچه کس-

 .کارمندم..زدلمیسالم عز!ا؟-

 ؟يدیخندیم شیبه حرف ها نطوریندت بود که اکارم-

 .خانواده ات منتظر هستند میتمام شد برو ییحاال اگر بازجو.زد خنده ام گرفت یحرف جالب-

 ):به ساختمان شرکتش کردم و دوباره گفتم ینگاه مشکوک(

 !کرد؟ یزود خداحافظ دیچرا تامن را از دور د-

 .تمام شده بود گل من شیحرف ها-

 .اخراجش کن-

 !؟یچ-

 ):دستم راگرفت وگفت.(يدیهمان که شن-

 .گفت مادرت منتظر است مایش-

 به تو زنگ زد؟ مایش-

 !چطور؟!آره-

 !چرا به من نزده است؟-

 !!؟يهم شک دار ماینکند به ش-
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 )دمیموج خشم را در چشمانش د نباریا!(ستین دیبع-

 .نشستم يمن هم فور.شد نشیتوجه به من سوارماش بدون

 !)بود قیعم يجوابم تنها نفس ها(به تو زنگ زد؟ ؟چراینگفت-

 کردمیها به اطراف نگاه م وانهید نیهم سکوت کردم وع من

 :شهره شادمان در را باز کرد وگفت.میدیرس

 !)سرش کرده بودو حاال دست پرهام را فشرد مهیپانزده سالش شده بود و شال را نصفه ن!(پرهام جان...آخ جان-

 !که یترهست نیشهره خب آن شال را بردار سنگ-

 )تمام جلو جلو وارد خانه شد يهر دوسرخ شدند وپرهام با دلخور(

 ق؟یشقا یاست آبج یچه حرف نیا-

 د؟ینامحرم یدانیاست؟تو نم یچه حرف-

 !او مثل برادر من است.میحرف هارا ندار نیما که ا-

چه  يبرا يسرت کرده ا مهیکه نصفه ن یپس آن شال.برادرت باشد تواندینم چگاهیاو ه.زمیعز رینخ!برادر-

 )آمد یپرهام بوداز داخل خانه م دنیذوق بچه ها که حاصل از د يصدا(است؟

 )شد ینگاهم برزخ.(دیماریشما ب.باشم نیبا او سنگ توانمیمن نم!فرق دارد نیا-

 )آمدند اطیهمه به ح ادمیاز فر!(مارم؟یکه گفته من ب-

 :کشان گفتم غیج پرهام روبه

روانپزشک  شیپ ییبه همه بگو دیبا!؟يریبگ یتوانیزبان الل شده ات را نم ياحمق نفهم جلو يتو-

 !هان؟!آن زن نفهم بروم؟ شینفهمد حاضرم پ یکه کس یمگر نگفتم به شرط!روم؟یم

 !!به ما نگفته؟ يزیپرهام چ!؟یزنیاز چه حرف م!ق؟یشقا-:مایش

 !نزده است یپرهام حرف!یهست ماریگفتم ب یمن فقط لفظ!دیگویراست م-:شهره

 !؟يبه پرهام زد ستیحرف ها چ نیا تیترب یب يدختره -:مادر

 )وفوراً از در خارج شدم.(دیخواهشاً ساکت باش گریشما د-

نگاهش کردم وبغض .دیبشوم که از پشت دستم را کش نیخواستم سوارماش.هم آرام وخسته به دنبالم آمد پرهام

دادم و شرمنده چشمانش  نیام را به در ماش هیتک.زدیهزاران حرف در آنها موج م.بخاطر نگاهش.را گرفت میگلو

 :آرام ومهربان گفت یسرزنش چیبدون ه.دمیرا کاو
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 !رمیحالت را بگ توانمیکه چرا نم ردیگیاز خودم حرصم م-

ادب  دیکند تا شا میبارهم که شده در دهانم بکوبد و دعوا کیدوست داشتم !حس را داشتم نیخودم هم هم(

 ):آرام وبابغض گفتم...باشد يتلنگر دیتاشا.شوم

ات هنگام برخورد با جنس  یراحت..زشت شدن من..اندازه ات یب یبائیز.ردیگیخودم هم از خودم لجم م-

 )مهرش گرفت؛آرام آرام شدمسرم را که در آغوش گرم وپر.(کندیام م وانهید..ات با همه یمهربان..مخالف

 :مهربان تر از قبل گفت.که سردرد گرفتم ختمیدر آغوشش اشک ر آنقدر

  .شودیحل م زیهمه چ.از شهره ومادرت هم بابت رفتارت عذر بخواه.زمیداخل عز میحاال برو-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !؟یچرا انقدر مهربان!شود؟یم دایغرور در وجود تو پ يذره ا ایآ..پرهام-

 ):شهره زدم و آرام گفتم يبه رو یبار لبخند مهربان نیوا میاخل خانه رفتباهم به د!(چرا دارد؟-

 ...تو ببخش!است وانهیخواهرت د-

 .نشستم يگوشه ا بانهیرا عوض کردم وغر میها لباس

 :گفت یبه حالت مزه پران مایش

وبه !(؟يکرده ا دایاز ما بهتران پ!ق؟یچه ات شده شقا):شدوگفت يوجد!!(دیراحت باش!!خودتان است يخانه -

 )پرهام اشاره کرد

شراره با چند کاغذ وقلم از اتاق خارج شد و  نکهیهمه ساکت بودند تا ا.برداشتم یبیحال سرم را چرخاندم وس یب

 :خندان گفت

حال  یمن هم ب یحت.دندیصدا زده بود خند يپرهام را پر نکهیهمه از ا!(میکن يباز لیاسم فام ایب يپر-

 )دمیخند

آمده بود؛خندان  فیسر ک یحساب یشلوغ نیپرهام که انگار از ا.درك بود رقابلیغ يا م؛مسئلهیاشان برا يشاد

 :وبلند گفت

و ! که هنوز مشغول نوشتن بود زد مایبه دست ش یرا دراز کرد ولگد کوچک شیوآرام پا.(وقت تمام شد!استُپ-

 ):دوباره گفت
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 !)همچون کودکان قلم را پرت کرد وقهر کرد يجد يو جد.(میآ یاصال من نم!مایجر نزن ش-

 ...خطَش زدم ایب.دیببخش..خب لهیخ-:مایش

 ):پرهام خواند(؟"م"پرهام تو بگو نام از -:شراره

اما من ! دیپرهام را با قربان صدقه کش يچرا خنده اشان گرفت وشراره گونه  دانمیبچه ها نم.(ایشیلــــیم-

 ):نگاهش کردم وگفتم یعصب

 !؟يرا انتخاب کرد سیجرج!امبریهمه پ نیا-

 ):و روبه بچه ها گفت(نصف شود؟ ازمیکه امت "میمر" سمیخب چه کار کنم؟بنو-

 !!)را نوشته بودند میمر دایشراره وش!(د؟یبود"میمر" تانیچندتا یلیخداوک

 يباز یقرت نیمثل زنان؛اهل ا!زن صفت باشد نقدریا دیمرد که نبا!؟یدانستینام را از کجا م نیبلخره ا!باشد-

قدر خبره شده  نیا تیها يبودم اما تو به خاطر دختر باز دهینام را نشن نیکه زن هستم ا نیمن باا!یهاهست

 )درمانده نگاهم کرد!!(يا

 :دیغرّ یعصب مایش

 !)اشان ادامه داد يباز يحرف به ادامه  یپرهام ب.(بافدیم سمانیتاصبح آسمان ر یولش کن.پرهام ایب-

 .یزنیحرف م نطوریکه در مورد بزرگ ترت ا یادب هست یب یلیخانم خ مایش-

 )به اتاق رفتم تا استراحت کنم یمعطل یوب(

حالت تهوع به  ادشیز يکه از لوند ییآن هم با صدا.اش بود یرا که باز کردم؛مادرم مشغول صحبت با گوش در

 :من دست داد

 که بود؟-

 )وبه سرعت از کنارم رد شد.(يفخر.عمه ات...زیچ...ام-

به من  نانیبا اطم وانهیشهناز د.شد یتر م نیروزبه روز هم سنگ.کردمیروز ها حس م نیرا ا يا یعصب فشار

 .خطا کند صشیبود در تشخ دیاز او بع!گفت مادر به راه آمده است

مادرش او را به علت  داشتم که یبچه که بودم در دبستان دوست.مطمئن بودم که از مادرم متنفر هستم حاال

من با آن همه .است زاریکه از مادرش ب گفتیو آن دختر دائم در مدرسه به من م زدیکسب نمرات بد کتک م

اوقات  یکه مادر من هم گاه نیابا .باشد زاریمگر امکان دارد آدم از مادر خودش ب گفتمیخودم م شیپ یکودک

که مرگش خوشحالم  يشده است،طور دیپل اریبس کنمیال حس محا یول.از او متنفر نبودم چگاهیاما ه.زدیمن را م
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آنقدر مهربان است که اگر رازمان برمال شود او  دانستمیگرچه م.شودیپرهام حفظ م يجلو میحداقل آبرو.کندیم

 ....يریتحق نیبدون کوچک تر ماندیم میمردانه به پا

را  شیکه پرهام دست ها دمیبا شتاب به هال رفتم ود!شودیدارد خفه م دایکه حس کردم ش بردیخوابم م داشت

به .رفته بودند سهیر یدختران هم همگ!زدیم غیوج دیکشیاز خنده نفس نم گرید دایش!چرخاندیرا م دایگرفته و ش

 :حال خوبشان غبطه خوردم و پرهام راصدا زدم

 جانم گلکم؟-

 .تمام شده اند..خواهمیقرص م-

 .خانه میرویم عیسر بعد شام!میهنوز شام نخورده ا-

 !؟یفهمیم ستیحالم خوش ن توانمینم-

 .حاضرشو.میرویخب االن م یلیخ-

جلوه  فیظاهرم را ضع ادیز خواستمیاما نم.کردمیضعف را در خودم حس م.داشت یفیلرزش خف بدنم

 ينکند تا توانمند شنهادیپ دنمیخودم رامحکم نشان دادم که پرهام با د.افتادم یوسط اتاق م نیوگرنه هم..بدهم

 !میهم برو یوتراپیوفز

اش  یکردم ومنتظر پرهام وراج که حاال با دختران شوخ یحال خداحافظ یداشتم ب یفلج شدن ولمس حس

 .گرفته بود نماندم

کوچک تر هم بود گذاشته و خندان به  کی شیبزرگ که رو يقابلمه  کیپرهام  دمیکه نشستم د نیدرماش

 :دمیحال غر یب.کرد يجاساز اطیدر عقب را باز کرد وقابلمه هارا با احت.دیآ یسمتم م

 .مردم از درد بدو-

 .آمدم.دور ازجان-

 ؟يریمیم يغذا نخور-

خم  دمیکه د دادمیرا ماساژ م میها قهیشق ریدر طول مس!(دوست دارم نیریچقدر فسنجان ش یدانیتوکه م!آره-

 )خواباند میرا برا یوصندل میپا يشد رو

 .رمیمیآرزو به دل نم گری؛ديات دار يباز نیاز ا یاگر من بفهمم چه هدف-

 ):متعجب نگاهم کرد وگفت(

 !!؟يکدام باز-
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 .خائن بودن نیدر ع نیو دروغ یالک يها یمهربان نیهم-

 !يبشو تیومتوجه حرف ها ییایرا زود بخور تا بلکه سرحال ب تیقرص ها میرسیاالن م-

 ..یخودت هست وانهید-

 )دیو دست خودش را بوس دیوخندان گونه ام را کش!(من االغ.من احمق.وانهیمن د.باشد-

 )قرص گرفت میشد و برا ادهیخودش پ.(تمام شده میقرص ها..نگه دار یجائ-

 قرص از دستم افتاد ومجبور شدم خم بشوم ياز بسته ها یکی

برش داشتم .توجهم را جلب کرد زدیبرق م یصندل ریکه ز یکیش يکه خم شدم؛سنجاق سر دخترانه  نیهم اما

 :وگفتم

 )نگاهم هم نکرد که جواب بدهد یحت(ست؟یچ نیا-

-.... 

 )انداخت ینگاه حالیب نباریا(ست؟یچ نیا میگویم-

 ؟يدیچطور؟تازه خر.دانمینم-

 .ات غهیص دمیشا ای.سنجاق سر دوست دخترت است!یهست يعجب آماتور-

 .تو یمن را کشت.ردین را بگجان م ایتو را شفا بدهد  ایخدا انشاءاهللا -

 میبا تو برا یآنقدر زندگ یاز تو دست بکشم واز طرف توانمیآنقدر دوستت دارم که نم.چوب دوسر طال يا شده

 .مرگم زودتر برسد کنمیسخت شده است که دعا م

 .يوتو ترگل مانده ا شودیمن است روزبه روز شکسته تر م يچهره  نیفعال که ا-

 .....آه-

آن سنجاق را گرفت واز پنجره پرت کرد  کیدر (دارد؟ ییتو چه معنا نیسنجاق در ماش نیواقعاً ا!آه نکش-

 ):و آرام گفت رونیب

 تیاز جد یکم(؟؟"خب".تمامش کن گرید رونیحاال هم انداختمش ب.احمد است يساله 5دختر  يآمد برا ادمی-

بار در  نیا دمیترس قتاًیاما حق!زند؟یوزنانه م یکیش نیساله سنجاق سر به ا5دختر  گفتمیوگرنه م.دمینادرش ترس

 .)دهانم بکوبد

***** 

 .داروها رو به انفجار بود ادیسرم از مصرف ز.بلند شدم یحالیباب
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 دهیژول میموها.شباهت به لباس مردگان افسانه ها نبود به تن داشتم یکه ب يدیخواب بلند وساده وسف لباس

 .کاناپه ولو شده است يرو رونیکه پرهام با همان لباس ب دمیدورم بود در را باز کردم و د

خام وسر بسته بود  نکهیبا ا.چشمم به تخم مرغ افتاد حالم دگرگون شد.را باز کردم خچالیآشپزخانه رفتم و  به

 .شد داریآنقدر عوق زدم که پرهام ب.ییسمت دست شو دمیبد آن در ذهنم نقش بست و دو يآن بو کیاما 

 :زدم ادیفر.کردینگاهم م یبود و با ناراحت ستادهیدر ا يجلو

 .نمیبب رونیبرو ب!؟یکنیچه را نگاه م-

 ست؟یحالت خوش ن-

 )و دوباره باال آوردم(حالم خوش بوده؟ یک-

 :وکمرم رانوازش کرد آمد

 .دکتر میبرو.بلند شو قربانت بشوم-

 )یرائیرفتم در پذ انهیو وحش.(خواهمینم-

 اورم؟یب تیچه برا-

 .اوریر بزهرما-

 )اش را حفظ کرده بود یاز شوخ طبع یهم کم طیشرا نیدر ا.(گربگوید زیچ کی.میندار-

 .اوریب خواهمیهمان را م-

 .اورمیم يشویاگر بدانم خوب م-

 )شربت آمد وانیل کیبه آشپزخانه رفت و با .(اوریبرو ب شومیخوب م-

 )کردم یحالیب يتک خنده .ام خنده ام گرفت یبا تمام ناخوش...(هم زهر مار نیا...دیبفرمائ-

 :را برداشتم وگفتم وانیل

 ):باال انداخت وگفت ییابرو.(یمرس-

 )دمیبازهم خنده ام گرفت وآرام خند.(زهرمار که تشکر ندارد.کنمیخواهش م...اوه-

 )چپ چپ نگاهش کردم.(خنده ات بشوم يفدا..جانم يا-

 .ام شده بود چه دانمینم!کنارش باشم خواستیدلم م بیعج

 دکتر؟ میزم؟برویعز-

 .نه-
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 .شرکت اگر حالت بد شد بهم زنگ بزن رومیپس من م-

 .باشد-

 .خانه امان رفتم کیبا سرعت نور حاضرشدم و به درمانگاه نزد.ورفت دیرابوس میرو

 ؟يطور شده ا نیاست که ا یازک-:دکتر

 .امروز صبح نیهم-

 بود؟ یماهانه ات ک نیآخر خیتار-

 .شیدوماه پ دمیشا میماه ون کیحدوداً -

 ؟یکنیمصرف م یخاص يدارو-

 .اعصاب يوقرص ها يقو يآرام بخش ها.بله-

 دارد؟ یخاص لیدل-

 .مشکل اعصاب دارم دیگویخب شوهرم م-

مگر با مشورت .دیرامصرف کن تانیداروها دینبا دیاگر باردار بود.نوشته ام يباردار شیآزما تانیبه هرحال برا-

 .پزشک

 .شماره ناشناس بود.ام زنگ خورد یکه گوش دمیکشیدادن انتظار م شیآزما يبرا

 بله؟-

 )بود یدختر جوان يصدا(ن؟یخوب-

 شما؟-

 .)وقهقهه زد(ن؟یخـــــوب-

 .نیاشتباه گرفت-

 ؟یستین قیمگر توشقا!نه-

 خب؟-

 )را قطع کرد یفرستاد وگوش یمحکم يوازپشت تلفن بوسه (یچــــیه-

بود  یمدت شیبود چرا که چندسال پ مایش ایشهناز  يمسخره  يها یحتماً از شوخ.ام نگاه کردم یبه گوش گنگ

نشان  یبودم که بخواهم توجه خاص یتر از آن حالیب.سرکار گذاشته بودند شانیهردو من را با مزاحمت تلفن

 .بدهم
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 .رمیبازگردم وجواب را بگ گریدادم و قرار شد دوساعت د شیآزما

تمام دوساعت را درپارك .کردمیاصالً بهش فکر نم.یمنف ایدوست دارم مثبت باشد  دانستمینم.ودمعلوم نب حسم

 ام فکر کردم یقدم زدم وبه زندگ

من  شودیمگر م.کند یم انتیحاضر بودم قسم بخورم که پرهام دارد خ.بودم یواقع يشکست خورده  کی من

دوزوج جوان که زن دائم االشک  یزندگ.چگونه است گرانید دیام از د یزندگ دانستمیم.خطا برود رمیت

را به  نیچطور ا دانستمینم.دادینبود که نشان م یاما پرهام آن.و مظلوم یمیاما مرد خانه مهربان صم.ودلسنگ

 !ثابت کنم کردندیامان دخالت م یدر زندگ داًیکه جد گرانید

مثل خانم چرخنده در  یکی.دانستندیم اقتیل یهمه من را مقصر وب...مایهم ش يتاحدود,خانم چرخنده,شهناز

 .اقتیل ینادان ب گفتیمثل شهناز رك به من م یکیو فهماندیرا به من م نیلفافه ا

 .مثبت است.خانم کیتبر-

 )جواب را گرفتم و مات زده به خانه بازگشتم(

 .دمیاز اتاق شن ینامفهوم يسرصدا وارد شدم وصدا یب.در است يپرهام جلو يکفش ها دمیخانه که شدم د وارد

 ستادمیمعمول گوش ا طبق

 .ستیاالن آمدم ن.ستین-

-.... 

 )دیومستانه خند!(بابا جدا؟ يا-

-.... 

 .دانمیم.شد گرتمامید-

-.... 

 ):وارد اتاق شدم یمعطل یب.(زمیعز دانمیم.باشد-

 ):به من انداخت و تماس راقطع کرد ینگاه.(را بده یگوش-

 ت؟یها يباز وانهید نیاز ا يخودت خسته نشد-

 .تماست را چک کنم نیرا بده آخر یگوش.نه-

 دمیاحمقانه خند)نگاه کردم وآنرا نگرفتم یباشک به گوش.(شو عیچک کن و دوباره ضا ریبگ.یکنیحالم را بد م-

 :وگفتم
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 )بارهم بازنده ام نیا دانستمیم نیقیحرف زده بود که قطع به  نانیآنقدر با اطم!(کردم یشوخ-

 .کنجکاو پرهام عوض کردم رنگاهیرا ز میلباس ها الیخ یب

 من کجا بوده؟ قیشقا-

 پارك-

 .میرفتیباهم م یگفتیخب م-

آخر در مورد من .پرسمینم دمیشک و ترد ؟ازيبود جد یک ست؟حاالیخانه؟زود ن يتو چرا آمد.شد يدفعه ا کی-

 !يزدیبا او حرف م

آخر من مشکالتمان را با .نگرانت هستند.مادرت بود.دمنگران تو بودم صبح حالت بد بود بخاطر همان زود آم-

 .آنها کمکمان کنند دیتا شا گذارمیم انیخانواده ات در م

 ....هان-

 شما؟ يخانه  میبرو ای رونیب میباهم برو يدوست دار-

 درست کنم؟ یناهار چ.حوصله ندارم.نه-

 )رفتم تکان دادم و به آشپزخانه يسر..(يهرچه که خودت دوست دار.دانمینم-

 .در آوردم خچالیمرغ را از  ي لهیف يشده  زیفر ي بسته

 .مشغول طبخ ناهارمان بودم که حضور پرهام را حس کردم نطوریهم

 نیا چوقتیه.چهره اش عوض شده بود یلیخ.دمیکه ترس کردینگاهم م يآنچنان جد.به او انداختم ییگذار نگاه

 !بودم دهینگاه را از او ند

 :دمیشک پرس با

 ):انگار که در فکر بود چرا که به خودش آمد وبالبخند گفت!(شده؟ يزیچ-

 ؟یخواهیکمک نم..نه-

 ):زنگ خورد و پرهام جواب داد فونیآ.(نه ممنونم-

 .دیخوب شد بفرمائ یلیخ!چه زود!آه-

 :ونگاهش کردم دمیاز رنده کردن کش دست

 !که بود؟-

 .داخل کنمیتعارفش م.را به من بدهد يآمده تا پرونده ا.شرکت یمنش-
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 )وارد شد یدر را باز کرد و دخترجوان.بزنم یوامان نداد حرف(

 .سالم خانم...سیرئ يسالم آقا-

 .)تکان دادم ومشغول کارم شدم يسر(

 کردندیبودند و بحث م ختهیر زیم يرو یمشت پرونده وکاغذ الک کی.کردمینگاهشان م یچشم ریز یهرازگاه

 !در موردشان

 .ایلحظه ب کیپرهام جان؟-

 ):آن دختر دور کردم و غضب آلود به پرهام گفتم دیخودم را از د.(آمدم.جانم-

 !اش خانه؟ يچرا آورد-

حرف  یکه انگار با کودک يو با تمسخر طور!(بدتر شود؟ یکن بمانیقرار بگذارم که تعق رونیب!پس چه کنم؟-

 )نگاهم کرد زندیم

 )مادرش افتادم ادیکه هفت پشتت  میوخواستم بگو...(با  یکنیآن را که غلط م-

 )نگاهم کرد يجد(با چه؟-

 .اوریقرار بگذار نه خانه ب رونینه ب.کار شرکت مال شرکت است.فقط گفته باشم.چیه-

 .بده ببرم بخورد يزیحاال چ.کار را بکنم نیاالن واجب بود ا..به بعد اطاعت فرمان بانو نیاز ا.چـــشم-

 )به ادامه کارم پرداختم حالیو ب.(خودت ببر-

 خنده اشان آمد يچه مدت گذشت که صدا دانستمینم

 :وگفتم دمیکش یسرک

 ):گفت یعشوه گر و خندان يدخترك باصدا!(چه شد؟-

سرشان  يبا خشم باال!(لباسشان يرو ختندیفقط آقا پرهام بلد نبودند قهوه اشان را بخورند ر!چیهــــــ-

 ):وگفتم ستادمیا

 )پرهام ملتمس نگاهم کرد!(خنده داشت؟ نیا-

 !ختیلباسشان ر يبامزه رو یلیآخر خانم خ-

 !مینهار بخور میخواهیم گرید دیبرو ستیهم خنده دار ن چیه-

 )زبان خودم را نداشتم اریکه اخت یگوئ.خودم هم خشکم زد(
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اما حرف .مهربان بود پرهام(؟يرا خورد تیقرص ها يشد یعصب نطورینشده که شما ا يزیچ.آرام باش زمیعز-

 !)گران تمام شد مانیآخرش برا

متوجه شدم  نیح نیدر هم(اعصاب دارم؟ یبفهمد ناراحت ایدن یخواهیم!قرص؟ یگوئیم کهیزن نیا يجلو!احمق-

 ):زدم ادیبه طرفش برگشتم وفر.رفتن است يراجمع کرده وآماده  لشیدخترك وسا

 !؟يرویم یوحاال به سالمت يهان؟خوب شد؟گندت را زد-

 .خدانگهدار.خواهمیکردم عذر م یخانم من اگر خطائ-

 .چشمانم دور شو يزود تر از جلو-

 .نشستم وسرم راگرفتم میرا که بست،سرجا در

 .کنارم نشست و دستش راپشت کمرم گذاشت وآرام نوازش کرد پرهام

 .دیچکیمحابا م یب میها اشک

 ق؟یشقا-

-.. 

 .را بخور تینداشتم من نگرانت بودم گفتم قرص ها يمن منظور-

 ...ندارم..را ندارم ارشانیاخت.را ندارم میتعادل کار ها.هستند نیسنگ یلیخ میدارو ها.حالم بداست پرهام-

 م؟یبزن يدور میبرو یخواهیم-

 .گرسنه ام.نه-

 .زمیعز يدیدستت درد نکند زحمت کش.کشمیمن غذارا م-

 )آمد ییرایآماده کرد و به پذ یبزرگ ینیپرهام غذارا در س(

به دستم داد وخودش  یز؛قاشقیم يرو دیرا که چ ینیس اتیمحتو.انداخت یبه من م ينگاه پرمهر یهرازگاه

 :مشغول شد

 !عشقم يچه کرد!دستت طال...هــــوووممم-

 )پرواز کردم یقاشق را خوردم حالم بد شد وبه سمت دست شوئ نیکه اول نیاما هم(

 .رفتیوقربان صدقه م دادیام م يبود دائم دلدار ستادهیدر ا يران جلونگ بازهم

 !؟يچطور آن را خورد!چه بود من درست کردم نیا..اَه ه ه-

 )وحوله را به دستم داد!(خوب بود که یلیخ-
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 .یکنیم فیتعر یتو الک.شودیبازهم حالم بد م...نگو يوا-

 ..)حساس شده ام نگونهیاست که ا ام يافتاد بخاطر باردار ادمیآن  کی!(بود ینه عال-

 .بخوابم رومیمن م...خب یلیخ-

 !؟یبخواب یخواهیحاال تو م میمن آمدم باهم باش!نکن تیاذ!چه؟-

 نهیبه آ یشدم،نگاه داریکه ب یتاغروب استراحت کردم وهنگام.دمیتوجه به او به اتاق رفتم وخواب یب

 !من باشم نیا شدیباورم نم.انداختم

 .کردیم ییخودنما شتریآن حادثه ب يرد ها.گود وکبود بود رچشمانمیز

رنگ .که قابل وصف نبود يطور.نمود یحال م یشده بود وچشمانم وق زده اما ب یو اندامم استخان صورت

 .بود وارد شد یآب وانیکه داخلش ل يا ینیدر باز شد وپرهام با س!من بودم؟ نیا ایآ.شده بود رهیپوستم ت

به پرهام زدم  يلبخند لمیداشتم که برخالف م اجیآنقدر بهشان احت.(تیهم داروها نیا.گلم ریعصرت بخ-

 ):وگفتم

 . دیبده که سرم ترک.دستت درد نکند-

 .و به پرهام زول زدم دمیسرکش میرا با داروها آب

 )بغض کردم لیدل یب(؟یخواهیم يزیچ.زمیجانم عز-

 .نه-

-... 

 ..پرهام-

 جانم؟-

 ):را باال داد ومتعجب گفت شیابروها!(م؟یبچه دار شو میتوانیما م-

 !؟؟یکنیخودت چه فکرم-

 .میتوانینم-

 )وگفتم دیبغضم ترک...(تو ي هیروح نیاما االن با ا.مینتوان نکهینه ا-

 !تو يمنه زشت را چه به همسر.و چه به مادر شدن ماریمنه ب.حق با تواست..آره-

 ...يبه وهللا حق دار...يحق دار..ریاصال برو پانصدتا زن بگ...رندیگیها اشتباهت م نگیکه با مدل یتوئ

 ):دمیغر(م؟یبا خانم چرخنده مشورت کن یخواهیم..نکن قربانت بروم هیجان من گر..زمیعز-
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 .ردیگیپول مفت م یالک.کندیمن نم يبرا یغلط یچیه.برود گم بشود-

 !!!!شیاند یمثبت ب دیگویو درآخر م پرسدیام م یاز زندگ دائم

بچه خوب  يرا مصرف کنم برا میداروها دینبا گفتیدکتر م.مشت دارو به من داده که فقط بدتر شده ام کی

 ):دیوهراسان پرس رانیح.ختمیوباز اشک ر(ستین

 !؟یچ يبچه !د؟یرا د تیداروها!؟یمگر دکتر رفت-

 ):تازه متوجه شدم اشتباه کرده ام(

 ):زانوزد ودستانم راگرفت میپا يجلو.(حالم خوش نبود آخر..امروز رفتم دکتر.آره-

 دارو هارا نخور؟ نیخب؟ادامه اش؟گفت ا.دورت بگردم یاله-

 .ادامه دادنشان يمشورت کنم برا يبادکتر دینه گفت با-

 ؟يبود که درموردش حرف زد یخب بچه چ-

 !)خودمان روشن نبود فیفعال بفهمد چرا که هنوز تکل خواستمینم(

 .داروهارا مصرف کنم دیدار شوم نبا دکتر گفت اگر بخواهم بچه.چیه-

 .بامشورت دکتر مگر

 هوم؟.چطور است طمانیکه شرا ینیبیخودت م!حرف بچه را که اصالً نزن....آهان-

 حق با تواست.آره-

که  يطور فیانگشت شمار بود وآن هم خف شیها تیعصبان.شدیحس م شیدرصدا یپرهام اندك خشونت بازهم

 :آمد یبه چشم نم

 )به در زد یآرام يوضربه (ها؟هان؟ یبدقلق نیا لیدل یب يحالت تهوع ها نیچه ات شده؟ا آخـــــر تو-

 .را بازکردم یانداختم ودر دست شوئ یچشمان سرخم نگاه به

 :به چشمانم نگاه کرد وگفت نگران

 ):بودگفتم دنیترک يکه هرآن آماده  یو با بغض ایدل را زدم به در.(لج نکن.ایب.دکتر میوبرو ایب-

 )زانوانم گذاشتم يدر وسرم را رو يو نشستم جلو.(باردارم پرهام-

 ..بلندشو..رم؟نگرانمیمیدارم م ینیبیوقتش است؟؟نم ؟االنیشوخ-

 .میچطور به تو بگو دانمیهفته است که نم2.برو بابا دلت خوش است-

 )شده رهیخ يا که ماتم زده به نقطه دمیسرم را بلندکردم ود.ستیآنقدر سکوت شد که حس کردم آنجا ن(
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نگاه  هیقض نیفاجعه به ا کیو حاال ما مثل  شدندیهمه از بچه دار شدن خوشحال م.بدجور گرفت دلم

 .من بود ریالبته که تقص.میکردیم

 .دهدیعکس العمل نشان م نینچنینگران است که ا میپرهام بخاطر من وکارها دانستمیم

 :زد وگفت یخودش آمد و لبخند تلخ به

 !)به اتاق رفت نیوغمگ...(مبارك است..پس..خب -

پرهام توقع داشتم کنارم بماند وحرف  يها یخودم عادت داشتم به مهربان یچراکه باهمه تلخ.شکست قلبم

 .اش نابودم کرد یمحل یب نیبزند اما ا يکننده ا دواریام

 :وگفت رونیخندان از اتاق آمد ب دمیکه د کردمینشسته بودم وبه رفتارش فکر م یقیدقا

 ):دستانم را گرفت وبلندم کرد.(ددر میحاضر بشود برو عیعشقم سر-

-... 

 )دیسرم را بوس يآرام رو.(داشتم گلم ازیوفکر ن یبه تنهائ قهیچند دق.شوکه شده بودم یلیمن خ دیببخش-

اهرانم خو شیسر هم به خانه؛پ کی!که جا داشت به من خوراند یبرد وتاجائ یشب پرهام من را به جگرک آن

 کردمیدر دلم حس م یمادرم هم خوشحال بود اما از او تنفر خاص.از خاله شدنشان ذوق کردند یوآنها حساب میزد

 :که پرهام گفت میبود ندر راه بازگشت به خانه اما.رمیاش بگ دهیناد توانستمیطوره نم چیکه ه

آرام سرتکان .سوخت شیاصال حال نداشتم اما به شدت دلم برا(سرخاك مادرم؟ میبرو يحوصله دار قیشقا-

 )دادم

تر  نیم؛غمگیشدیم کیبه بهشت زهرا نزد شتریهرلحظه که ب.و به دستم داد دیخر میرز و مر چندشاخه

 .زدیحرف نم گرید.به جاده نگاه کرد نیضبط را خاموش کرد و غمگ.شدیم

 :گفت م؛آهستهیدیکه رس یهنگام تنها

 )در آورد یگالون آب نشیاز صندوق ماش.(شو ادهیپ-

 يعکسش را رو..دمیقبرش چ ينشستم و گل هارا رو میپا يآرام رو.کرد دایقبر مادرش را پ.راه افتادم دنبالش

را به  نیبودم ا دهیپول پرهام د فیقبال هم که عکسش را در ک.مادرش بود یپرهام کوپ.بودند دهیسنگ تراش

نشسته بود و سرش  ش؛کاملیشدن لباس ها فیبدون توجه به خاك و کث.به پرهام نگاه کردم.خودش هم گفتم

 .زانوان جمع شده اش گذاشته بود يرا رو
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بار گل هارا پرپر کردم وطرح  نیکردم و ا زیسنگ را تم يبا آب رو.هارا دوباره جمع کردم و کنار گذاشتم گل

 .آرامش بود ي هیپرهام نشان از گر ینیب دنیباالکش يصدا.مقبر درست کرد يرو ییبایز

در جهت  يادیز یانداخته بود و سع نیپائ نیچرا که سرش را پائ نمیبار دوم بب ياش را برا هینداشت گر دوست

 .اش داشت هیصدا بودن گر یب

 :وگفت دیمال یرا مثل کودکان دودست چشمانش

 )ستادیکرد و ا یتلخ يو خنده .(چرا انقدر نگرانت هستم یمفهیم يخودت که بچه دار بشو گفتیم شهیهم-

 شیلعنت برمن که انقدر تنها.تنها بود یلیخ.آتش گرفت شیدلم برا..آمده بود تا خبر پدر شدنش را بدهد پس

 .پشتش را تکاندم گرمیدستش را گرفتم و با دست د.گذاشته بودم

 )آهسته سر تکان داد(م؟یبرو زمیعز-

 ):زدم یگوش خراش ادیفر(

 ):گفت یدرک رقابلیغ ادیبافر!بودم دهیطور ند نیا چوقتیه...."چوقتیه"پرهام را .(اندازم یبچه را م نیمن ا-

مات .زده ام خیکه حس کردم  دمیترس شیآنقدر از صدا.دمینفس هم نکش يلحظه ا يبرا!(یکنیتو غلط م-

 )؟!ستکجا یپرهام واقع نمیچرخاندم تا بب یومبهوت از رفتارش سرم را کم

 .اوپن گذاشت ونفس نفس زد يپشتش را به من کرد ودستانش را رو.ام خوردم یپشت واریعقب رفتم وبه د عقب

 !نداشت؟ یمفهوم میبلندش برا يهمان که صدا!همان پرهام آرام وصبور بود؟ نیا

داشتم که گفته بود دوست پرهام بوده  ياز دختر یامروز عصر تماس.چنگ انداخته بود میبه گلو یدردناک بغض

 !واالن هم باهم هستند

بوده وحاال  مشیکه احتماال از دوستان قد گفتیمن را جواب داد وم ي،تندیرا که به پرهام گفتم بامهربان نیا

سرم  نطوریاالن بخاطر بچه ا یول.امدیکردم اما به ستوه ن يآنقدر تند.امان را خراب کند یزندگ خواهدیم

 !دیدادکش

 :که پشتش به من بود آمد یاما آرامش درحال نیخشمگ يصدا

 .يلجنمان ربط داد یبار اول وآخرت بود که آن طفل معصوم را به زندگ-

 !ندارد؟ يریاو تأث يباشد رو فیاگر پدرش کث.او ربط داده شده است-

 ؟يرحم ندار!؟یهست یتو هم مادر آشغال!توچه؟.پدر نیاصالً من آشغال تر,قیدهانت را ببند شقا-

 .داشته باشد ينکبت بار یونگذارم زندگ رمیرحم آن است که جانش را بگ.ستیاسمش رحم ن نیا-
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 .یازت مراقبت بکند تا غلط اضافه نکن دیایب میگویازفردا شهناز را م.قیرا نشنوم شقا تیصدا گرید-

 .را دوست دارم ییمن تنها.ندارم اجیاحت یمن به کس-

 )دیرفت در راهم محکم کوب رونیمبل برداشت و ب يکتش را از رو(

 .برجسته شده بود یماهم شده بود وشکمم کم4 حاال

با آنها جان .خالصه شده بود میام در داروها وقرص ها یزندگ!نسبت به بچه ام نداشتم یحس محبت چیه

بود  دهیداروهارا مجاز دگرفته بود که استفاده از  یدکتر متخصص میپرهام برا.دادمیبدون آنها جان م گرفتمیم

 .داده بود رییاز آنها را تغ یوتنها بعض

***** 

نکرد اما  میدعوا گریپرهام د.ام جهنم ترشده بود یکه زندگ يطور.ومزاحمت ها ادامه داشت یتلفن يها تماس

 .مهربان هم نبود

 .رفتیوم گذاشتیغذا و دارو م میتنها برا!داد یجوابم را نم اصال

پرهام به  دیرس یام به اوج م یوانگیپرهام داده بود و هربار که د ادیرا  قیبود که دکتر تزر دهیکش يبه حد کارم

 !!خواباندمیوم کردیم قیآرام بخش تزر میزور برا

 دانستندیآنها من را مقصرم يهمه .تر ازهمه رفتارخانواده ام بود جالب

 .طرد کرده بودند یجورهائ کیا من را ام پرسندیوحالش را م زنندیبه پرهام م یبودم که زنگ دهید یحت و

 .آمدم یهم نم رونیوب دمیخوابیتخت م يرو یروان يماریتمام مدت را در اتاق مثل ب.به شدت بد بود حالم

 .کند نهیآورد تا بچه را معا یاوقات پرهام دکتر را به خانه م اکثر

که من داشتم  یطیباشرا!حال بچه خوب است گفتیم میرفتیما م ایآمد  یبود که هربار که دکتر م بیعج یلیخ

 .بود دیزنده ماندنش بع

 :رفتم وگفتم یبه اتاق بغل یووحش دهیژول يوموها دمیلباس خواب سف با

 !یختیاعصابم را به هم ر يتق وتوق راه انداخته ا یکنیم یچه غلط-

 )زدیم یتنش بود و داشت اتاق را رنگ صورت یپرهام شلوارك ورکاب(

 :گفت کردیکه غلطک را داخل سطل م یدر حال ومظلوم آرام

 .کنمیدخترمان آماده م يدارم اتاق را برا.خواهمیمعذرت م-

 ):زدم وگفتم يپوزخند(
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 !بالد یبه وجودت م یلیدخترمان اگر زنده بماند خ-

 ):نشست وسرش راگرفت هیچهار پا يرو(

 .تورا به ارواح خاك پدرت خوب شو.تورا بخدا.جان قیشقا-

 .روز انداخت نیتو من را به ا يها انتیخ.ه هستک نهیهم-

 .من به درك.دیایب ایتحمل کن دخترمان سالم به دن گریماه د4فقط -

 یمزاحم تلفن.مشکوك خودت را يتماس ها.را یزندگ نیا.تو را.کنمیدارم تحمل م!تحمل نکنم چه کنم؟-

 )ختمیو دوزانو نشستم واشک ر.(کنمیهمه اتان را دارم تحمل م.مرگ گرفته را يآن چرخنده .را میداروها.هارا

 :گفت یتلخ يو با خنده  دیبعداز مدت ها من را در آغوش کش محکم

 !؟يدوست دار یصورت!تو آماده کنم يبرا دیاتاق را با.يتو خودت دختر بچه ا-

 ):آنقدر ناراحت بود که باتمام وجود حس کردم شیصدا(؟يکار را بامن کرد نیچرا ا..پرهام-

 !چه نگه دارم؟ يکنم؛تو را برا انتیاگر خ ق؟منیچه کار کردم شقا-

 چرا طالقت ندهم؟هان؟!تو را تحمل کنم؟ چرا

 ):همه وقت کرد وگفت نیبعد از ا يبامزه ا يخنده !(يدار سمیساد.دانمینم-

خبر نداشت ازاول هم خون  گرید.ات است يعوارض باردار گفتیدکتر م.یگوئیچرت م یدانیبخدا خودت هم م-

 !کردن کارت بوده گریبه ج

 )دمیکش یقیونفس عم..(رنگ را دوست دارم يبو-

در .ام دهیخر زیخودم همه چ یهمراهم باش يآمد یام؟تو که نم دهیدخترمان خر يبرا ییزهایچه چ يا دهید-

 .خشک بشود واریانبار گذاشته ام تا د

 ...چه خوب-

 ؟یدانستیم.کمکم کردند مایشهناز وش-

 !شیآب هم رو کیآنها مرام را خورده اند ..نه-

 !شود؟یمرام سرت م یلیمثالً تو خ-

 !پرستندیتو را م!ياز من دورشان کرده ا.يمخ آنها را زده ا.مارمیبه هرحال من ب-

 !یکنیم یالک یبدقلق-

 برو بابا حوصله ات را ندارم-
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راهم راکج کردم وجواب )دم و آهسته به سمت آشپزخانه رفتم که تلفن زنگ خوردراست کر یکمرم را به سخت(

 :دادم

 بله؟-

 )بود دوست پرهام است یبود که مدع يبازهم همان دختر!(قیسالم شقا-

 .دادیو غلطک را تکان م واریمتفکرانه زول زده بودبه د.به پرهام نقاش کردم ینگاه

 خب؟-

 یدهان يجلو.(بحثمان شد یکم روزید!دهدیپرهام خوب است؟جواب من را که نم میخواستم بگو...ــــچیه-

 ):گرفتم وآرام گفتم یرا کم یگوش

 .از فحش دادن به تو خسته شده ام گرید.من از در صلح وارد شدم.راستش را بگو خانم-

 أهل است؟حاال که مت ی؟حتیدوستش هست شود؛واقعاًیسرت م غمبریالبته اگر خداوپ...بگو ینیحس راست

 !؟یکنیچرا باور نم.آره-

 ):بغض کردم....(چون...چون-

 .طالقت بدهد خواهدیاو م.باورکن دوستم است-

 کنم؟یانقدر احمق هستم که باور م يفکرکرد-

 )وقطع کرد!(يبا.مینشود؛ما دوست هست ایباورت بشود -

آدم  کی.به او داشتم یچه احساس قاًیدق دانمینم.اش امدهیمشغول آماده کردن اتاق دختر ن.نگاهش کردم بازهم

آمد و هم حق  یبدم م انتشیهم از او بخاطر خ شیها یهم دوستش داشتم ومعتاد مهربان.هدف بودم یگنگ وب

 کیگذشته و  ایکه کارم از فوب کردمیماعتراف .دادمیحق را به او م نیا لیبه هزاران دل!که خائن باشد دادمیم

اسمش را چه  دانستمینم گریرا که د نیا..انداختم یبه شکم برجسته ام نگاه.کامل هستم ي وانهید

 ؟ی؟خوشبختياریبدب!بگذارم

***** 

امروز .نگهش دارم توانستمینم.خرمیخطرسقط را به جان م سکیر.را گرفته بودم ممیتصم.شب را فکر کردم تمام

 .رار داشتند وبعد هم باهم رفتندق یپرهام گفت که با خانم جوان یتماس گرفتم شرکت و منش

 یلیواو گفت که خ دیبه من بگو داندیم يشتریب يزهایپول دادم که اگر چ يراقسم دادم و به او وعده  یمنش

 .با پرهام جور هستند یبه شرکت باز است وحساب شیوقت است آن دختر پا
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 :زنگ زدم خواندیم یمامائ دانستمیکه م رستانمیدب میاز دوستان قد یکی به

 الو-

 دیالو بفرمائ-

 خواه؟ ینیام هیمرض-

 .خودم هستم-

 .هستم قیمن شقا-

 .شناسمیکه نم دیببخش-

 ):گفت جانیبا ه کهویسکوت کرد و  یمدت.(یمانیسل-

 !؟یکنیکار م ؟چهی؟خوشیخوب!معرفتم یدوست ب!جانم يا-

 ):جواب دادم حالیاما من ب(

 .دارم يفور ياالن کار.جان هیمرض میکنیبعداً صحبت م-

 زم؟یجانم عز-

 ):بازهم سکوت کرد وباشک گفت(بچه سقط کند؟ يرا سراغ دار یکس-

 ؟یچه کس يبچه -

 .دارد؟تو را به خدا کمک کن یچه فرق-

 خودت است؟ يبچه -

 .آره-

 ؟ياش؟ازدواج کرد يانداز یب یخواهیچرا م-

 آره-

 خب چرا؟-

 .کالم است کیجواب من  هیمرض-

 .شناسمینه نم-

 !یماما هست شود؟تویمگر م-

 !یدرخواست نیآن هم با همچ يهمه سال زنگ زد نیبعداز ا...گناه دارد چرا آخر -

 .هستم تیدعا گو یاگر کمکم کن.يشده که خبرندار زهایچ یلیخ-
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 چندماهت است؟-

 .دانمیشش ماه نم دمیشا.حدوداً پنج ماه-

 ماه؟؟؟؟؟؟ 5/6-

 )دمیکش قیونفس عم...(هیمرض-

اگر .دوستم جدا کرده ام نیوقت است راهم را از ا یلیخ.اوریاما اسم من را ن.دهمیبه تو م يمن شماره ا-

 .شومیعوض شد؛خوشحال م متیتصم

هم  نیا.زارمیچرا که من از مادران سنگ دل ب.ریبا من تماس نگ گری؛دیهم که مصمم هست اگر

 )"""""":(شماره

 .دوروز بعد به من نوبت داد يهزاران سؤال را جواب دادم تا برا.تماس گرفتم يکردم و فور ادداشتیرا  شماره

****** 

شهناز  يو اجازه بده امروز را به خانه  ایب!ها؟ یترسیم،میایم ریمن شب د.و لج نکن ایجان؟ب قیشقا-

 ):گفتم هیزدم و با کنا يپوزخند.(ببرمت

انگار که او )..زدم یثیخب يو قهقهه !(ازم گرفتاز همان موقع که سگ گ.است ختهیوقت است ر یلیترسم خ-

 :ام گذاشت وگفت یشانیپ يدستش را رو.تخت نشست يشدو لبه  کمیرا درك کرد ونزد يرعادیغ طیهم شرا

 !بخدا ؟نگرانتميهان؟آنجا راحت تر.خودتان يببرمت خانه  ایب!يتب دار-

 ):وگفتم دمیکش میپتو را رو(

 !هه..رشدید.برو به کارت برس-

 .شودیخوب م یکه همه چ ددارمیام.دانمیم.يشویهم درست م د؛تویایترمان که بدخ-

ومحکم  دیسرم کش يو پتو را از رو!(کرد؛سرکار خانم فرصت ناز کردن ندارند هیگاه گر یکه بچه گاهوب آنوقت

 )ورفت دیگونه ام را بوس

 .که گرفته بودم رفتم یزار به آدرس یو باحال.بود را به تن کردم دهیکه پرهام خر يا يگشاد باردار يمانتو

 !دمید يا یمیقد يداشتم؛مقابلم خانه  يبهدار ای کیتصورم که توقع کلن برخالف

محکم بچه را با تمام  يلگد ها یاز طرف!در انتظارم بود؟ یچه اتفاق!خانه نیدر ا.به جانم افتاد شتریب استرس

 یرا از فشار روح میلب ها.دوستش دارم یلیم خآن حس کرد کی.کالفه ام کرده بود.کردمیحس م میسلول ها

 .گرفتمیگاز م یوعصب
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 دمیشکمم کش يدستم را گرم و مهربان رو.شدم زاریاز خودم ب!ببرم؟ نیپرهام را ازب يبچه  توانستمیم چطور

 .ام زنگ خورد یکه قدم اول را برداشتم گوش نیهم.وبرگشتم

 !)بازهم دختر مزاحم(الو؟-

 ؟يتو از او خبر دار!دهدیاش را جواب نم یگوش!نگران پرهام شده ام-

 )نا نداشتم گریبودم که د دهیکش شیمدت فحش را به رو نیآنقدر در ا(

 ؟يهمراه من هم دار يتو شماره .خبر ندارم.نه-

ندان قطع وخ.(پرهام کش رفته ام یاز گوش.معلومه که دارم! دوساعت است من را در رستوران کاشته..بابا يا-

 )کرد

بودم که انگار خودم  ياما من طور.کردمیباد آورده را قبول نم يحرف ها چگاهیبودم؛ه یاگر زن سالمت دیشا

کودکانه  یلیخ.گرفتمیفرمان م کردیکه دائم در گوشم وز وز م يگریرا نداشتم و از کس د میکنترل کارها

 .را فشردم فیکث یمیقد يبار زنگ آن خانه  نیواحمقانه دوباره برگشتم و ا

 .در را باز کرد مایدر حدود سن ش یجوان دختر

 .وقت گرفته بودم..من..سالم-

 .انداخت یطرف وآن طرف کوچه را نگاه نیرا تکان داد و ا سرش

 )در نظرم ظاهر شد فیوکث یمیقد یاطیح.(داخل دیایب-

 ):گفت کردیاشاره م نیرزمیکه به ز یبدون جواب دادن به سؤالم در حال!(خانه است؟!کجاست؟ نجایا-

 )کرد و وارد خانه شد یرا ط وانیا يو خودش پله ها.(تو نیا دیبرو-

کرده بودند اما  کیلطف کرده بودند وسرام یلیکف آنجا را مثال خ.شدم نیرزمیوارد ز.کردم یآرام پله هارا ط آرام

 .دیبار یآن م يجا ينجاست وکثافت از جا

 :که از پشتم آمد باعث شد با ترس برگردم يزنانه ا يصدا

 .هم سن خودم بود یدختر جوان.(است منتظرت هستم يا قهیدق ستیب..يرآمدید-

چراکه .در ظاهرش داشت يادیز ریچهره اش هم خوب بود اما انگار که شغلش تأث.داشت يتو پر وقد بلند کلیه

 )دیباریاز نگاهش م یسنگ دل

 .دو دل بودم..بله-

 )رنگ شده اش را باال انداخت يوابرو(؟يل شدد کیحاال -
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 ):برداشت و گفت زشیاش را از م هیتک.(آره-

 )دنبالش رفتم عانهیمط...(ایدنبالم ب-

 یبلند و عسل يموها.تنش کرد يدیروپوش سف نیح نیدر هم.(آن تخت بخواب يورو اوریرا درب تیلباس ها-

 کردمینگاه م بیو بدترک فیداشتم به تخت کث)سرش بست يآورد و باال رونیروپوش مانده بود ب ریاش را که ز

 :گفت هیکه با کنا

 ):آرام و با لکنت گفتم!(خوب است؟ هیمرض-

 ):گفت کردیرا آماده م لشیکه وسا یکرد و درحال يمرموز يخنده !(شناسمیه؟نمیمرض..م..م-

 ..بود از همان اول هم وانهید!فرستدیم يمشتر میبرا یچرا هرازگاه دانمیبا کار من مخالف است اما نم هیمرض-

در آورد که باوجود عدم تماسش با من  يا يرا باز کرد و از داخلش جسم فلز لیگاز استر.(شناسمیمن او را نم-

 )اش تنم را لرزاند ياما سرد

 :با بغض گفتم.دادیاش آزارم م یالکل و لوازم پزشک يبو

 )دیجوابم را نداد با اخم به کار خودش رس(درد دارد؟-

 ):آوردم یرا در م میمانتو.(بودم دهید هیکنار مرض رستانیرا در دب ؟تويتو چه خواند-

 .تیریمد-

 )و با وحشت به او نگاه کردم دمیدراز کش.(خب بخواب آنجا-

 :پرده ورك گفت یب یلیرا درآورد وبه دستم داد وخ يا برگه

 .امضاء کن.خودت است يپا ياگر مرد.ریبگ-

 :گفتم يدستش را با وحشت گرفتم وبا زار مچ

 ):با تمسخر نگاهم کرد وگفت(رم؟یچه؟امکان دارد بم یعنی-

 )وپوزخند زد!(با آن شکم کوچکت احتمال زنده ماندنت صد در صد است!پس نه-

 ):پرده گفت یباز هم رك وب(شود؟یچه م رمیاگر بم..اگر-

چشمانم را بستم و از .(گذارندیشکمت م ينامه را هم رو تیاندازند و رضا یم یجسدت را به جائ ارانمیدست -

 !!)؟يدیترسیم لیتردم کیکه از  ییتو نیا!خانه ات آباد...قیشقا.دمیترس برخودم لرز

ام  رهیگناه کب نیا يبرا یلیتا دل کردمیدائم پرهام را درکنار دختران وزنان تصور م.دمیلرز امضا زدم وخواب با

 :رش گفتقبل ازشروع کا!!داشته باشم
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 .(!!)را دوست دارم هیمرض شهیهم-

******** 

 .آژانس گرفتند میتا غروب همان جا ماندم و درآخر برا.ناك و نمور دخترم را کشتم ف،خوفیکث یمکان در

 !فرستاد یلعنت م رلبیخودم ز يآمد که جلو یآنقدر از من بدش م.کامالً متوجه شده بود چه کار کرده ام راننده

 :دیکند هستم غر دیراننده که د.شدم ادهیپ يدر خانه امان با درد بد يجلو

 ):گفتم هیبا گر!(يدستم نماند يبجنب تا رو دیایجانت باال ب-

 درد دارم؟ ینیبینم-

 .میپول هم نخواست.گمشو.مانیا یکثافت ب.به جهنم-

 .شده ام کینزد یه رهائپله ب کی کردمیحس م.سبک شده بودم.تازه خوشحال هم بودم.ناراحت نبودم اصالً

 قینفس عم.دمیتخت خواب ينشان ندادم و همانطور رو یمزمنم توجه يزیوبه خون ر دمیخوابم را پوش لباس

 .دمیکش يوآسوده ا

حاال فقط طالق من .دیآ یبازهم کوتاه م دانستمیم یول دمیترسیاز عکس العملش م!پرهام خائن يباشد سزا نیا

 .دادیکابوس نجات م نیرا از ا

 .را از کنار تخت برداشتم وبدون آب خوردم میداروها تمام

 .لبم بود وچشمانم بسته بود يرو یجائ یلبخند ب.تمام دردم تمام شد.آرام شدم که حد نداشت آنقدر

پرهام  يقدم ها يرمق باز کردم وبه صدا یچشمانم را ب.اما بازهم آسوده بودم.دیقلبم باشدت تپ.آمد دیکل يصدا

 ...بلندش يکم واستوار با آن پاهامح....گوش کردم

 !دمیدخترمان خر يبرا یچه عروسک نیبب!!خواب بس است!!قیشقــا-

 !)شدم مانیخود پش يکرده  ه؛ازیثان کی يفقط به اندازه  دیشا.ذوق زده اش لرزه به اندامم انداخت يصدا(

 .راباز کرد وچراغ را روشن در

که در دستش بود رفته رفته در دستانش  يعروسک دخترانه ا.لبش خشک شد ونگاهش مات شکمم يرو لبخند

 .پارکت افتاد يشل شد و رو

 .دادم هیوبه تاج تخت تک دمیخودم را باالترکش یکم

 .داد که چشمانم را بستم يبد يآنقدر صدا.افتاد نیزم يرو دوزانو

 .قط محوشکمم بودف.از نگاهش نخواندم زیچ چیه.نگاهش کردم دوباره
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 :زدم شیصدا آرام

 )حاال نگاهش را به چشمانم دوخت(پرهام؟-

حس  شیدر بدن ودست ها یلرزش.ودوباره بسته شد امدیدر ن یباز شد اما صدائ یگفتن حرف يبرا شیها لب

 .چشمش اُفتاد ياز گوشه  یپلک که زد قطره اشک.کردیصورتم حرکت م يچشمانش را تند تند رو.کردم

 دنیآن ترک کیدر .را گرفت نشیکه محکم لب پائ دمیرا د شیدندان ها.ش بغض ونفرت داشتنگاه رنگ

 ختیصورتش گذاشت وآنقدر مردانه وسوزناك اشک ر يدودستش را رو.خانه امان را پر کرد يبغضش تمام فضا

 .گرفت ما هیبم ،من هم گر يکنترل و مردانه اش با آن صدا رقابلیغ ي هیاز گر.دیکه وجودم لرز

 )کرد هیجواب نداد وفقط گر(پرهام؟-

 ادیصورتش برداشت وفر يحرف دستانش را از رو نیبا ا.شد وانهید.(ساله ات که نبود18دختر .نکن هیآنطور گر-

 ):دیکش

که تلو  يطور.بلند شد انهیو وحش(کثافت یلعنت..یامشب من را کشت..رحم سنگدل یب..قیشقا يخفه بشو یاله-

 .و آن را هزارتکه کرد نهیمحکم پرتش کرد سمت آ)کنار اتاق رفت وبرش داشت يتلو خوران به سمت مجسمه 

و زار  شکستیم.خوردیبه گوشم م یشکستن ياز اتاق فرارکرد و تنها صدا.آخرش نبود نیاما ا.رابستم چشمانم

 .شکستیم زدویزار م.زدیم

 .به خودش بود شیفحش وناسازا ها گرید یحت.نداشت يبازهم با من کار اما

 :گفت دیکشیاش را باال م ینیکه تندتند ب یدرحال دمید نکهیا تا

 الو؟-

-... 

 مادرت هست؟ مایش-

-... 

 .ما يخانه  دییایب دیفقط بلند بشو.چیه-

 :آمد شیصدا دوباره

 الو؟-

-... 

 .ما يخانه  دییایحاال ب نیطاهر باشهناز هم-
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-... 

 .کنمیکه دارم سکته م دییایب.بکنم یچون ممکن است من کاراشتباه دییایفقط ب.نه-

-... 

 ):زد ادیفر ییرایاز همان پذ.کرد وتماس را قطع کرد هیدوباره گر(اما...ماه مانده بود4حاال ...نه برادر!مان؟یزا!هه-

 .يبشو يبستر شگاهیدر آسا دیکه با یهست یاحمق روان هیتو -

 .برسانم یبا فالکت بلند شدم تا خودم را به دست شوئ.چقدر گذشته بود،دردم برگشته بود دانمینم

 .کرد دایادامه پ میبه من انداخت و رد نگاهش تا پاها ینگاه

 .داشت انیجر میشده بود وتا پاها یخون دمیلباس خواب سف تمام

 :اشک آلود گفت يم راگرفت وباچشم هادست یبه عقب رفتم اما با نگران یوقدم دمیشد که ترس کمینزد هراسان

 .به آتشش بکشم خواهمیقتلگاه دخترم کجاست؟بگو م-

 )نخورم نیرا گرفتم زم شیحال بودم محکم بازو یب(

 !هنوز هم نگران من بود.رمق نگاهش کردم یب.کرد ونشاندم تمیبه طرف کاناپه هدا آرام

 دیکوب واریشد ومحکم سرش را به د وانهیا دوباره دام.رژه رفت میجلو شیوقدم رو و چنگ زنان در موها ستادیا

 :گفت هیشد و با گر ياش جار قهیاز شق یکیرد خون بار.سر داد هیگر يها يوها

 ):رمق گفتم یب.(کنم ن؟چکاریبب!حال و روزم را؟ نیبب!چکار کنم هان؟!چــــکار کنم هان؟بکشمت؟بزنمت؟-

به من بزند اما  خواهدیفکر کردم م.گلدان را برداشت و محکم عقب برد.ام آتش گرفت یاز پر روئ.(طالق بده-

 )پشت من يد یپرتش کرد به سمت ال س

 :افتادم وگفتم هیبه گر.را بلند کرد وچپه کرد طرفم زیم.ترشد یاما روان.دمیکش غیترس ج از

 ):با هق هق گفت..(ستیبخدا حالم خوب ن...وانهینکن د-

 توانستیم ای!مامان من جان دارم؟ دیبگو توانستیآره؟م!بکشد؟ غیج توانستی؛میکشتیدخترم را م..یوقت..یوقت-

 )نشست سرش را گرفت وچون کودکان زار زد نیزم يو رو!(بابا نجاتم بده؟ دیبگو

 .موقع زنگمان را زدند نیهم

 .آب دهانم را قورت دادم وزول زدم به در ازترس

 .ومادرم مایوشهناز آمدند وپشت آنها ش طاهر
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بود نگاهمان  رونیاز ما ب ییاگر تار مو شهیهم.ستادمیطاهر ا يباز جلو يوموها رزانویلباس خواب تا ز باهمان

 .اما حاال انگار کنترل نگاهش را نداشت کردینم

 .برهنه و خون آلودم را نظاره کرد يپاها نیزده محوم شد وتا پائ وحشت

به  يعوض شده بود جلو آمد و اشاره ا تینها یشوك ب نیکه از ا ییکه پرهام با صدا نیتا ا گفتندینم چیه

 :کرد و روبه طاهرگفت میسرتاپا

را گاز  شیلب ها.دینتوانست ادامه اش را بگو...(آورد و ایدخترم را زود تر به دن!؟ینیبیداداش طاهر؟م ینیبیم-

 ) ادسر د هیآن وپشت به ما گر يگذاشت وسرش را رو وارید يگرفت ساعدش را رو

 .نشست نیوبه زم دیکش غیج شهناز

 .بانفرت نگاهش کردم.و زول زد درچشمانم میآمد روبه رو مادرم

 ق؟یشقا يچه کار کرد-

از افسوس تکان داد و به طرف پرهام رفت و  يام فقط نگاهم کرد وسر یدرمانده از گستاخ.( بچه را انداختم-

 )کردیونوازش م دیبوسیومادرم سرش را م کردیم هیپرهام گر.نیسرش را درآغوش گرفت هردو نشستند زم

پرهام نگران به سمتم .دمیکش یمبل و از درد آه يپرت شدم رو.ام زد یلیهوا س یآمد طرفم و ب هیبا گر شهناز

 .آرام نشدم دروغ گفته ام میاگر بگو.دستش را پشت کمرم گذاشت ونوازشم کرد دیدو

 :گفت هیبا گر شهناز

 .یهست یآشغال روان کیتو .کفنت کنمخودم  یاله.يریبم یاله-

ودرواحدمان را .(من مرد يبرا قیشقا.طاهر میبرو.يداد یجیپرهام را مرگ تدر.یودخترت را باهم کشت پرهام

 )ورفتند دندیکوب

 :باالکشان وبا هق هق گفت ینیب مایش

 ):گفت ینیغمگ یپرهام با مهربان(پرهام؟...پر...پ-

 جانم؟-

 !؟یگوئینفهم نم نیا..به ...یچیه...چرا..چ..چ-

 )ختیصدا اشک ر یوب..(دارم ؟دوستشيخواهر میچه بگو-

 ):و روبه من بانفرت گفت(میگویتو م يمن بجا..اما..اما-

 کردند؛یمن را تکه تکه م زدلیعز یکاش وقت.يمردیکاش خودت هم م-
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 ):وگفت دیو دست مادرم راکش...(يدادیزودتر جان م تو

 .را ییایفوب ي وانهید نیا.رهاکن نجایرا هم نیا.مینه امان بروبا مابه خا ایپرهام؟ب-

 :قهقهه سردادم وگفتم وانگانیکاناپه آزاد و رها کردم و چون د يرا رو خودم

 .کنمیکار را م نیهزاران بارهم متولد بشوم؛بازهم ا...خــــــــوووب کردم-

 .میحاال مطمئن.میاما شک داشت میات کن يبستر میخواستیوقت بود م یلیخ..همان پس-

 :را زدند وپرهام جواب داد فونیموقع آ همان

 ..باشد-

 منتظرمان بود؛ نیطاهر که پائ نیحاضرشدم و باماش مایزور مادرم وش به

 .آنقدر پرهام را التماس کردم تا منصرف شدند میدیآنجاکه رس.بشوم يبردنم تا بستر شگاهیآسا به

 .کنند وانهید یدست یتو را به ارواح خاك مادرت نگذار من را دست...تورابه خدا!پـــرهام-

 .بهت ندارم يکه کار کنمیمراعات حالت را م!؟يبه کارت فکرکرده ا چیه زمیعز شودینم-

 .شومیبخدا درست م.ام کنند يفحش بده اما نگذار بستر.کتکم بزن-

 .ينگذاشته ا یراه.قیشقا راستید گهید-

 .کردندیم هیمن گر يها هیهردو باگر.باهم جلونشسته بودند مایشهنازوش

 :راگرفت وبه طاهرگفت مشیآن تصم کیدر پرهام

 .دیبرگرد-

 کیبه نزد يتر شده بودم و کار میمال نکهیباا یحت.دیکنارم نخواب گریپرهام د.روز گذشت ستیب.آن شب شوم از

 .آمد یاز من خوشش نم گریشدنش بامن نداشتم؛اما انگار که د

 .دادیبامن ماندن نشان نم يبرا یلیاما هرگز تما.مهربان بود و مراقبم بود گرچه

شده  سیآن روز واقعاً خود ابل دمیفهمیداشتم وحاال م یمانیاز آن حادثه گذشته بود؛به شدت احساس پش حاالکه

کرده ام و پرهام چقدر بزرگوارانه بامن  یغلط چه دمیتازه فهم.کردیعقلم کار م خوردم؛تازهیرا که م میداروها.بودم

 .کنار آمد

اما هرشب خودم را در آتش .ختمیتوبه و بخشش خداوند خواندم واشک ر يروز تمام در نبود پرهام نماز برا ده

 نیاما هم.رفتمیو درآغوشش فروم شدمیم داریپرهام ب يو درآخر هم با صدا دمیدیهرشب کابوس م.دمیدیجهنم م
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و باپوزخند  دیرس خواندم؛سرزدهینماز م مروز که در نبود پرها کی.رفتیو م کردیم میرها شدم؛دوبارهیکه آرام م

 :گفت ينادر

 ):سجاده بلند کردم وبا نگاه اشکبارم نگاهش کردم يسرم را از رو!!(دم؟یمن چه؟من هم بخش.دیخداوند بخش-

 ):زد وگفت يو پررو بودنم پوزخند جایاز توقع ب!(؟يدینبخش-

و  يسرمن آورده ا ییچه بال یدانیخر؟تو م يآدم هالو کی؟يخودت چه فرض کرده ا شیتو پ!دمیکه نبخش نه-

منه احمق کمبود محبت؛تمام !هستم یاست که احمقانه عاشق تو و زندگ نیمن ا یبدبخت یدانیم!زنم؟یمن دم نم

با .ام را حفظ کردم یو دندان زندگ باچنگ.پدر ومادرم نداشته باشم یزندگ هیشب يا یکه زندگ کردمیتالشم را م

اماتو همه ...ایکوتاه ن..پرهام خر نشو...باش يقو..شودیگفتم پرهام غصه نخور درست م..ساختم تیها یبداخالق

 .بخشمتینم چوقتیدوستت دارم اما ه.يرا نابودکرد زمیچ

زده در چشمانش را  واشک حلقه.(بخشمتیدخترم نم لیدل یمن؛تنها بخاطر قتل ب يکردن ها تیبخاطر اذ نه

 )پس زد و به اتاق رفت

***** 

 .کردم دایپ يدیجد ي م؛مشاورهیآنکه به پرهام بگو بدون

درجه با چرخنده تفاوت 180.گذاشتیم ریتأث میرو یلیخ دیجد يمشاوره .زبان نفهم نرفتم يچرخنده  شیپ گرید

 .داشت

که آوازه  رفتمیم یخانم شیکنم و پ زشیسوپرا خواستمیمن م روم؟امایچرخنده نم شیبود که چرا پ یشاک پرهام

 .بودم دهیاش را شن

 .را ببرم ونشانش بدهم میقرص ها قراربود

عادت تازه ام بود که  نیا.ام نشاند و خانه را ترك کرد یشانیبرپ يو بوسه ا دیکش میپتورا رو متیبا مال پرهام

 .را برداشتم میفوراً حاضرشدم وداروها.زدمیخودم را به خواب م يداریب نیدرع

 دمیمشاوره جد.بود یساختمان پزشکان بزرگ.دمیمطب روانشناسم رس به

 .به آنها انداخت یراگرفت ونگاه با دقت میداروها.مهربان وکاردرست بود اریبود که بس یمسن خانم

تکان دادم  يسر(رم؟یماست کمک بگ يتا از همکارم که روانپزشک است ودرواحد کنار دیمانیم نجایا زمیعز-

 )ومنتظر نشستم

 .هراسان برگشتم.گذشت که در باشتاب باز شد قهیپنج دق دیشا
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 .وارد شدند یدپوشیسف يجعفرنژاد به همراه آقا خانم

 :گفت يناشناخته ا جانیمقدمه با ه یب مرد

 !!!کرده است؟ زیشما تجو يبرا یها را چه کس نیا-

 !به سفارش مشاورم..ام یپزشک قبل..خب..خ-

 !ست؟یهاچ نیا دیدانیم!غلط کردند با هفت پشتشان یلیخ-

 ):کرد وگفت يا یحرص يخنده (آرامبخش؟ يداروها-

 )ستادمیشوك شده ا..!(مواد مخدر!ادیاعت يداروها!رینخــــ-

 !دروغ است-

 !کند نشانیراخبرکنم چوب درآست سیآدرسشان را بده تاپل-

 :را جابه جا کرد وگفت نکشیجعفرنژاد ع خانم

 !د؟یفهمینم یچرا کس.معتاد ها شده هیاهرت کامالً شبظ یحت-

خانم جعفرنژاد )افتادم میحالت ها ادیو !(من االن معتادم؟ یعنی!اشان چه بوده آخر؟ زهیانگ...دانمینم..من..من-

 :گفت

 کیفقط  نیا!است که آن خانم چرخنده عاشق شوهرت شده وخواسته تو را نابود کند نیحدس ا نیساده تر-

 .از مشکل تو با پرهام سوء استفاده کرده وخواسته خودش را جا کند دیشا.حدس است

 :پرهام راگرفتم ي شماره

 ق؟یجانم شقا-

 ..يفور.آدرس نیبه ا ایب-

******* 

آنقدر بغض داشتم .ما انداخت يبه جمع سه نفره  یگنگ و پرسشگرانه نگاه.ستادمیومن مضطرب ا.آمد پرهام

 ینینائ يآقا.کت تکش را گرفتم و غمزده نگاهش کردم يفقط گوشه .میسخن بگو یکالم توانستمیکه نم

 :برسرم شده است؛زبان باز کرد وسکوت راشکست یمن چه خاک دیکه فهم یهمان روانپزشک

 )پرهام آرام سر تکان داد(د؟یشما همسرش هست-

که درك کرده  یپرهام آرام نشست و گوئ.وبه دست پرهام داد ختیآب خنک ر یوانیول.(دینیبنش-:جعفرنژاد خانم

 )در راه است وحشتزده اما صامت به تک تکمان نگاه کرد يندیباشد خبرناخوشا
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 .دیباش انیدر جر دیافتاده است که با یاتفاق-:ینینائ

حرف  دنیکه باشن میخواهیحاال م د؛پسیجان گفته است که تاچقدر جوانمرد وعاشق هست قیشقا-:جعفرنژاد

آب دهانش را که .فشرد یپرهام آرام دستم راگرفت وکم.(دیما بازهم همانطور مردانه به همسرتان کمک کن يها

 ):گرفته اش آمد يصدا.تکان خورد شیگلو زیفرو داد؛استخوان ت

 !)دلم کباب شد شیصدا یاز درماندگ!(باز چه شده؟-

 زیدارو تجو شانیا يبرا یاند و با مشورت روانپزشک دهکریم تیزیبه نام چرخنده و یخانمتان را خانم-:ینینائ

 اند درست است؟ کردهیم

 .بله-

 ):دیغر یپرهام کالفه وعصب!(آن داروها چه هستند؟ دیدانستیم ایآ-

 !یبنده هنر خوانده ام نه پزشک!ریخ-

 .مخدر بوده اند يمتأسفانه آن داروها ماده .حق طلب يآقا دیآرام باش-:جعفرنژاد

 ):کرد وشوخ نگاهم کرد يپرهام تک خنده ا.(دارد ادیشما االن اعت خانم

 )گذاشت زیم يآب را رو وانیم ل!(است؟ يا یچه شوخ گرید نیا!قیشقا یباحال هست یلیخ-

 .میتا آن مشاوروهمدستش را لو بده دیکمک کن.محترم يآقا ستین یشوخ-:ینینائ

 ):دیکش ادیفر یوعصب تادسیپرهام ا!!(را مرتکب شده اند؟ یتیچه جنا دیدانیم

 يباز دانمیم!اش چه بوده؟ زهیانگ.داشت کایاز امر یروانشناس ياو دکتر.ستیام ن یحرف ها حال نیمن ا-

 )نگاهم کرد یوحرص(خانم است قیشقا يها ياز باز يدیجد

 .انداختم واشک حلقه زده در چشمانم را رها کردم نیرا پائ سرم

آن روانشناس کالهبردار را  ي زهیلطفاً انگ!شما است ياز تخصص ها گرید نیخانم جعفر نژاد؛ ا...زهیانگ-:ینینائ

 .دیکن حیتشر

 .از مشکالت شما سوء استفاده کرده است دهمیمن احتمال م-:جعفرنژاد

جلوه دهد؛خودش را جا  وانهیصورت که خانمتان را د نیاز شما خوشش آمده و خواسته است به ا دیشا

مرد بود که .خرد شده بود.شکسته است دانستمیم.بود یدنیپرهام د يچهره !(ست؟ین یخوب ي هیان؟فرضه.کند

 ):گفت يبغض دار يباصدا.آرام نشست وسرش راگرفت.خم شدن کمرش را حس کردم!بود؛کوه که نبود
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اواخر علناً به من  نیپست فطرت باشد چرا که ا يمزاحم هم کار همان چرخنده  يآن تماس ها زدمیحدس م-

 !حرامزاده يا!شودیاو درمان نم! را طالق بده قیشقا گفتیم

دستش را گرفتم .کرد یتند راهرو را ط يوباشدت در را باز کرد وبا قدم ها ستادیا یآن عصب کیدر (

 ):وتنها گفت.ماتم زده نگاهم کرد.دمیوکش

 .م گذاشتشانه ا يوسرش را رو دیبغضش ترک"!چرا من انقدر بدبخت هستم؟"

ومن کمرش را نوازش  ختیریصدا اشک م یپرهام ب.کردندیکه در مطب بودند؛نگاهمان م یکسان تمام

دست  میرفتار ها شتریب دانستمیحاال که م.را جبران کنم شیدرد ها نیآدم بشوم و تمام ا خواستمیم.کردمیم

 .داشتم یخودم نبوده است احساس خوب

 .بود که عذاب وجدانم کمتر بود نیا حداقلش

******* 

 ادیچرخنده را گرفت و فر يکرد و شماره  رورویرا ز شیاش را درآورد وتند تماس ها یو گوش مینشست نیدرماش

 :زد

 )فرمان گذاشت يوقطع کرد وسرش را رو.(زنمیپست فطرت آتشت م یلـــــعنت-

 :گفتم آرام

 !؟يچرا ادامه نداد-

 ..اصال جواب نداد-

 ):آهسته گفت(را؟چ-

 !اش بشود یکرد که فکر نکنم حاالحاالها آفتاب يکار روزید-

 ):با ترس نگاهم کرد وگفت!(چه کار کرد؟-

وسرش ...(که به آنجا رفتم نیبه من بدهد؛اما هم یبه خانه اش بروم تا در مورد تو خبر مهم يبه من گفت فور-

 ):مدیخودم مطلب را گرفتم وهراسان پرس.انداخت نیرا پائ

 ):استارت زد وگفت!(؟يتو چکار کرد!خب؟-

 !زدم شبیزدم؛دیم دیرا که امروز با یکتک-

****** 
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 یم ادیآن وقت که حاالتم را به .معتاد کامل بودم کیمن .درست بود.دادم شیبرد و آزما شگاهیرا به آزما من

بل از مصرف آن ها بازهم حساس تا ق.اش بخاطر آن داروها بود يشتریتمام توهماتم ب.کردمیباور م شتریآوردم ب

که با چرخنده  يکار نیکوچک تر دانستمیم.بود ادمیبخاطر اعت رمیاحساسات اخ شدم؛تمامیکه م قیبودم اما دق

 .روز افتادم نیام نفوذ کرد که به ا یآنقدر در زندگ.خواهم کرد کشتنش است

 .وپرهام کامال بغلم کرده بود مینشسته بود شگاهیدر آزما....ام یاعتماد الک حاصل

 پرهام؟-

 جان دلم؟-

 )؟؟!!آن هم معتاد بود یعنی..افتادم ادشی..مکث کردم یوکم(بچه يچرا آن موقع که برا-

 !ادامه اش؟!خب؟-

 )ستادیدستش از نوازش کردن ا!!(آن داروها مواد مخدر هستند؟ گفتیآمد؛نم یاو م ایو  میرفتیدکتر م شیپ-

 :گفت رتیباح

 !!!یگوئیرااااست م-

 ؟!!متخصص است نیاو بهتر یگفتیتو م-

 ..کرده بود دایحرام لقمه پ يآن را هم چرخنده -

 !هستم؟ یپرهام؟من خوب شدن شودیحاال چه م-

 ...شودیدرست م..آره گلم-

 م؟یکن تیتا از آن هم شکا یکنینم دایآن دکتر را پ-

 )در فکربود داًیوشد...(چرا...هان؟چرا-

***** 

 :پرهام بابغض گفت)و ازدرد استخوان نشستم کف اتاق(دانه بده کی....تو را بخدا...پرهام؟پرهام-

 م؟یترکت بده دیمگر دکتر نگفت با.گلم شودینم-

 ..آه..کنمیرفته رفته کمش م..قرص بده کی!؟يدفعه ا کی!به زور؟!نگونه؟یا-

 ):زدم ادینشست وسرم را گرفت اما فر(

 ..کنمیخواهش م...اوریقرص ب کیبرو ...برو!درد بکشم یگذاشتینم یداشتاگر دوستم .برو آن طرف-

 .وقت گرفته ام.کیببرمت کلن خواهمیفردا م.نکن یبدقلق.قمیشقا شودینم-
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 ستادمیا شدمیپرهام م یدائماً قربان نکهیآن از ا کی.دوروز بود که پرهام مصرفم را کامل قطع کرده بود(

 ):دمیودادکش

اش  یباعث وبان یجناب عال يافتاده ام دلبر نروزیاالن اگر به ا.دیآ یدائم بال سرم م آشغال من يبخاطر تو-

االن از عشق تو من را نابود  يآورد یدر نم يوآنقدر جنتلمن باز يکردیاگر مثل آدم با آن زن رفتار م!است

 ):وگفت ستادیکالفه ا!(یستیکردنش ن دایواصال به فکر پ يدست گذاشته ا يحاال هم دست رو.کردینم

 !؟ینیکه بب یتوکجائ.کردنش هستم دایپ یاز صبح تاشب پ...تو یمن را کشت..قیشقا-

داد که چقدر احمقانه  صیبا آنکه حالم بد بود اما مغزم تشخ.(کشمشینمش؛میاش سپرده ام اگر بب یمنش به

 ):گفتم یبا شگفت!عمل کرده است

 !شودینم شیدایپ گرید يورنجیخب معلوم است که ا!!؟يکرده ا دیتهد!خاك برسرت-

 ):دهانش باز ماند وسرش را چون ابلهان خاراند وگفت(

نشان  یحال تراز آن بودم که بخواهم توجه یب!(کنمیچه م دمیبودم که نفهم یآنقدر عصب!!یگوئیراست م-

و ناله  دمیچیشدم و به خودم پ نیدوباره پهن زم ياست درهوا تکان دادم و با زار یکاف یدستم را به معن.دهم

 )کردم

 :وزمان را فحش دادم که پرهام کالفه وارد اتاق شد نیو زم دمیکش غیغروب آنقدر ج تا

 .تمامش کن.ينابودم کرد.قیشقا-

 !کجاست؟ تیمهربان.يکه تو هم تو زرد از آب درآمد ریبرو بم-

 !!است که مواد برسانم؟ نیا یمهربان-

را تمام و  میبا افسوس به حال زارم کرد و تمام داروها ینگاه(دهمیقول م.از فردا ترك کنم دهمیقول م..پرهام-

 !)گذاشت ارمیکمال در اخت

****** 

آنها نه تنها رفتار شکاك بودن .شدیکه حالم روزبه روز بهتر م کردندیآنقدر کمکم م ینیجعفرنژاد ودکتر نائ خانم

نداشته  ایمن فوب یحت گفتیجعفر نژاد م.را کاهش داده بودند میوترس من را کمرنگ کردند بلکه مصرف داروها

نبوده ام وتنها  ماریواقعا من ب ایکند  دواریاممن را  خواستیم دانمینم!غلط چرخنده بوده است صیتشخ نیام وا

تحت نظر پزشک متخصص بودم .کرده است یاثر داروها بوده است که من را توهم نیترسو بوده ام و ا یکم

رفتار پرهام  برد،آنهمیم نیام را از ب زهیبود که انگ يزیوسط چ نیاما ا.کرده بودم شرفتیپ اریترك وبس يبرا
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که من  یوتنها هنگام رفتیچرا که مدت ها در الك خودش فرو م!او بود یافسردگ بتانگار که حاال نو.بود

 .شدیودوباره خاموش م گفتیم يزیگرفتم؛چیاو را به حرف م يادیز

رفتار پرهام شده  رییتغ یمن باعث وبان.شدیکردنم؛پررنگ تر م دایجدان وندامت روزبه روز با بهبود پعذاب و حس

و فقط  ماندیکه کنار اتاقمان بود؛م یومدت ها دراتاق رفتیسرکار نم گرید!اش را کشته بودم هیانگار که روح.بودم

 .با من بود یکم

 کردمیبهبود من آنطور که تصور م.حاالتش بود ينام برا نیبهتر يمنزو.لیبود اما نه در آن حد اوا مهربان

 دایرا پ يگریکس د نکهیترس از ا.شدیخودش غرق م یو بعد در تنهائ کردیم قمیتنها تشو.کردیخوشحالش نم

 :زدم شیکردم وصدا مادهناهار را آ.هم نداشت یکرده نداشتم چرا که دائم درخانه بود وتماس مشکوک

 ):ق بلند گفتاز همان اتا(پرهام جان؟-

 )اش را بدانم يسرد نیا لیبهانه دل نینکردم وخواستم به ا یاما من توجه.(خواهمینم-

 .بود دهیتخت دمر خواب يحال رو یب.وبه اتاق رفتم دمیچ ینیرا در س غذا

 :وخندان گفتم دمیچ نیزم يرا رو سفره

بخدا فقط ...کم کرده ام اریام مصرفم را بس يقو يخوش حال باش که با اراده ...؟يزن معتاد دوست ندار-

سرش را برگرداند و آهسته .(ترك کنم خواهمیبخاطر تو است که انقدر مصرانه م..یدهیم زهیوفقط تو به من انگ

 ):گفت

 يمهر یبه من ب میانقدر مستق چگاهیچرا که ه.خوردم کّهی.(ستیاصالً خوب ن ؟حالميبگذار میتنها شودیم-

 )نکرده بود

 شیاز خشم درصدا یبار رگه هائ نیا.(امان را بسازم یزندگ خواهمیم.شومیمن دارم خوب م زم؟بخدایزچرا ع-

 ):حس شد

 .کن میرها.ستیحالم خوب ن میگویم.میحرف بزن خواهمینم...برو-

 ؟یچرخنده هست ریگینم؛پیفقط بگو بب...آرام باش...زمیباشد عز-

 ):بار کالفه نشست وگفت نیا(

 .چکار کنم دانمیات نباشد؟هان؟خودم م يتو کار میچند بار بگو-

 !)است؟ کهیجانانه از آن زن یمدت در فکر انتقام نینکند ا!دمیترس(
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در واحد که نشان از  ياز اتاق خارج شد وصدا نیاما نگذاشت حرفم را بزنم خشمگ....(یخواهیپرهام؟؟نکند م-

 )خارج شدنش بود آمد

******* 

 یشام مفصل.اورمیامان ب یخانواده ام را دعوت کنم تا بازهم صفا را به زندگگرفتم  میشاد شدنش تصم يبرا

 .ندیایب یزنگ زدم و خواستم تا همگ مایدرست کردم وبه ش

 .آنها آمدند پرهام متعجب نگاهم کرد،چرا که خبرنداشت یوقت

 .نشستند یکردند و همگ یگرم یهرحال سالم واحوال پرس به

 :شراره گفت چه مدت گذشته بود که دانمینم

 ):حال گفت یپرهام خشک وب يدرکمال ناباور(؟يباز میپرهام برو-

 ):شروع کردند نیریوش دایاما ش.اش خجل شد وسکوت کرد یعگیضا نیشراره که بزرگ تر شده بود از ا.(نه-

 ):حوصله گفت یباز هم پرهام ب...(میبرو. ..میبرو..میبرو...پــــرهآآآآم-

 !)وبه اتاق رفت.(حوصله ندارم..نه بچه ها-

 .میموقع شام همه دوره هم جمع شد نکهینشد تا ا يزیچ گرید

 نیتا ا.کردندیم یوبازهم با پرهام شوخ دندیفهمیجو را درك کرده اما بچه ها نم ینیسنگ مایمعلوم بود ش کامال

 در فکر بود؛ داًیپرهام شد یکه وقت

 :باعث انفجار پرهام شد نیتاد وهماف نیبر زم دایاز دست ش وانیل

 ؟؟يچرا حواست را جمع نکرد!؟یدست وپا چلفت يچــــه کار کرد-

 )دیبه جمع ما کرد وبغضش ترک یبه پرهام ونگاه یبا بهت نگاه دایش(

 .با درك اوضاع ناآرام ما؛کم کم حاضرشد وبچه ها را هم حاضر کرد مادرم

 ییرایپذ یحرف چیبدون ه...گنگ بود میپرهام برا ریاخ يرفتارها لیدل...دانستمینم.وآنها رفتند میکرد یخداحافظ

 .را ترك کرد وبه اتاق رفت

***** 

 

 دوم فصل

 !هفت صبح بود.به ساعت انداختم یتلفن از خواب بلند شدم ونگاه يباصدا
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 الو؟-

 ق؟یشقا-

 !يمن فکر کردم خانه ا!؟یپرهام تو هست-

 .ایب میگویکه م یآدرس نیلوازمت را جمع کن وبه ا-

 چه؟ لیوسا!چرا؟-

 !برم؟یم يبد ي؟تو را جا!يبه من اعتماد ندار.لطفاً سؤال نکن-

 بردارم؟ ییچه لباس ها.باشد-

 .يدار اجیبه آنها احت یتا مدت یکنیکه فکر م يزیهر چ.دانمینم-

 .گرفتم وبه آنجا رفتم یآژانس.لوازمم را جمع کردم يرا که در کرج بود گرفتم وفور آدرس

ساك کوچکم را جابه جا .بود4که پالکش  یودر کرم رنگ دمیخوش آب وهوا را مقابل خودم د يکوچه  کی

 .کردم و زنگ در را فشردم

 .بود قهیدوازده وده دق.به ساعتم انداختم یشدم ونگاه یبه نسبت بزرگ اطیوارد ح.پرسش باز شد بدون

 .آمد یم اطیح ياز داخل عمارت انتها یکیموز يصدا

 :پرهام را گرفتم و او جواب داد يام شماره  یوهمزمان با گوش.رفتم شیآرام پ آرام

 هان؟-

 ؟ینیبیدرست آمده ام؟من را م-

 .داخل ایب.نمتیبیآره دارم م-

 !یترسانیمن را م-

 )وقطع کرد.(ایب!يدیترسیم شهیتو هم-

 يعکس ها شیها واریام دکه درکمال تعجب تم دمیرا مقابل خودم د یکیش يخانه .را به داخل گذاشتم میپا

 .از پرهام بود يپوستر

 .به آن هومن خاکستر بود هیشب تینها یکه ب ییها عکس

از  کیموز نیمنفورتر!راك کیموز.توجهم را جلب کرد کیموز يکه صدا.دیعالمت سؤال به ذهنم رس هزاران

 !نظر من

 )باشدت به سمت چپ نگاه کردم(؟یشق-
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ازهمان .بودم زاریبه تن دارد ازهمان هاکه من ب ینیکه شلوار ج دمیرا د يپسر!پرهام؟!که بود؟ گرید نیا...!آه

 يبا طرح ونماد ها اهیتنش بود که جذب بود وس یشرتیت.ازهمان ها که شل بود.هاکه پاره و پوره بود

مبتذل  يد هاگردنبن.چرم به دو دستش بسته بود که طرح گرز بودند و خار داشتند يدست بند ها.یطانیش

 .فشن زده بود و ابروانش را برداشته بود يرا به طرز ناجور شیموها.کرده بود زانیهم آو يچندتاچندتا رو

 چیه!!که پرهام باشد کردمیفکر نم چوقتیه دمیشنیرا نم شیاگر تن صدا.بود دهیکش اهیرا مداد س دورچشمانش

 .گفتن نداشتم يبرا يزیچ

 :با لکنت گفتم.دمیترسیها م افهیاز آن ق.زارمیاز آن ب دانستیرا زده بود که م یپیت قاًیدق

 !است؟ يچه کار نیا!؟یخودت هست!پرهام جان؟-

 ):اش را از در برداشت و گفت هیتک(

 ):لبخند زدم وگفتم!(ات است؟ یعوض خوشحال يهومن خاکستر دعوت شده ا یکنسرت مفتک-

 !؟یمعروف کنآن مدل  هیخودت را شب يهوس کرد..پس بگو..وانهید يا-

 !هارا هم اضافه کن نیا.خواننده ونوازنده-

 جداً؟نوازنده و خواننده هم هست؟-

 یعنی. است تعجب کردم نگیکه مدل یو تنها گفت يکرده بود قیاصالً آن روز که در پارك راجع به او تحق..آره-

 ..انقدر ناقص بود نترنتیاطالعات ا

 ..که يکشاند من را نجایاز تهران تا ا!خب حاال که چه؟-

و صدجور  ریفا یاش را دور گردنش انداخت و با آمپل یبرق تاریوارد اتاق شد وبند گ.نگذاشت حرفم را بزنم(

 )را آماده کرد یکوبنده وگوش خراش تمیکوفت و زهرمار سازش ر

ها  شهیش.تمام خانه دورتادور باند بود.یبودم شروع کرد به نوازندگ زاریکه از آن ب یخودش با ژست ترسناک حاال

 :زدم ادیبا حرص فر.راگرفتم میو من گوش ها دیلرزیم

 )زدیم انهیتوجه به من وحش یب!(؟يشده ا وانهید.احــــمق کر شدم-

ومن راهول داد که تعادلم را از دست  دیاما بدون توجه به من سازش را کش دمیرفتم سازش را گرفتم وکش جلو

 .دادم

ادامه بدهم و با او حرف  میانقدر کودکانه به کارها دینبا گریاست و من د يعاد ریغ زیهمه چ دمیهمکم ف کم

 .تا او خودش شرح ماجرا کند گذاشتمیم دیبا.بزنم
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 :گفت يدیگذاشت وباحالت پل يسازش را گوشه ا.کارش که تمام شد.را گرفتم میمبل نشستم وگوش ها يرو

 ..)از الکل متنفرم دانستیخوب م!(د؟؟یدار لیچه م یدنینوش-

 )خودش آورد ومقابلم نشست يزد وبرا يقهقهه ا.....(-

 )و مسخره نگاهم کرد...(آم م م ...ازکجا شروع کنم...خب-

 .سکوت کنم و فقط گوش بدهم دهمیم حیترج-

 !!میچه کاره ا میبگو تیو زود برا نمینچ يکبر يصغر دهمیمن هم قول م..یکنیم یکاره خوب...آره-

-.... 

گفته بود که  میمادرم برا.من را بزرگ کرد ییو تنها دیکشیزحمت م میدارم مادرم برا ادیفقط به .بچه که بودم-

 .پدرم من را دوست ندارد

 ثروت پدرم از کجا آمده بود؟ یدانیم یراست

 .نه-

 .نبود شیب یمادرم وخانواده اش ثروتمند بوده اند پدرم گدائ!ازمادرم-

که تا چه حد پدرم  يحاال متوجه شد!بزرگ تر که شدم مادرم گفت من را به زور ازپدرم دارد..آدمش کرد مادرم

 !مهر بوده؟ ینسبت به مادرم ب

سال با التماس 13بعداز !بوده ایآرزو و رؤ کیمادرم  ياست برا يهرزن ومرد یعیداشتن فرزند که حق طب یعنی

 .میآ یم ایازپدرم من به دن

 )چشمانش پراز اشک شد.(صبور ومهربان بود یزن مادرم

 ):گفتم يگرفته ا يباصدا!(چگونه داده شد؟ شیها یجواب خوب یدانیم

 ..نه-

 )دمیکش ینیبا وحشت ه.(با هوو دار شدن-

 ...!!!نیهــــ-

خانه امان را !پدرم است یدر زندگ یزن میدیبودکه هم من هم مادرم فهم شیدوسال پ بایتقر...باورکن..آره-

 ..که بود کرد یاب تر از آنخر

که  بردمشیکه قبل از تو به حمام م یزن نیاول یدانیم.ازغصه سکته کرد و بدنش به طور کل لمس شد مادرم

 بود؟
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 .مادرت-

 ام گرفت؟ هیتو را به حمام بردم چرا گر یوقت یدانیم...قایدق.نیآفر-

 ):ست شدآنچنان قهقهه زد که مو بر اندامم را!(؟ياز درد من ناراحت بود-

 !کردیواو ازخجالت سر بلند نم دمیکشیم سهیکه پشتش را ک یزمان ادی...مادرم افتادم ادیمن آن لحظه !نه-

 )مات زده تر نگاهش کردم(

 به او دادم؟ یچه قول یدانیم.تکلم را هم از دست داد گرید.روزبه روز رنجور تر شد.مادرم که سکته کرد-

 نه-

 .رمیکه شده بگ یکه انتقامش را به هرشکل-

-.... 

 .کردم شیدایپ.که خانه امان را خراب کرد یدر به در افتادم دنبال آن زن-

را درموردشان  زیهمه چ!شتریکسب اطالعات ب يدوماه تمام وقتم را گذاشتم پا.وخانواده اش را خودش

 بچه اش را بدزدم؟ ایم؟آآن زن را بکش ایآ.چه کنم خواهمیم دانستمینم قاًیاولش دق.حاال وقت نفوذ بود.دمیفهم

 )دیوخند!(تر عمل کنم؟ شرفتهیپ....نه ایبپاشم؟ شانیرو دیاس ایآ

 خب؟-

که اغفال شوند  خوردندیآنها بزرگ بودند و به درد آن م يدوتا.قد بودند میهمه قدون.آن زن هفت دختر داشت-

 کی!دادمیگوش م نانهیاما خوش ب!گرفتمیداشتم مطلب را م گرید.(خوردندیشدن م دهیفقط به درد دزد یاما ما بق

 )درصداحتمال خطا دادم

 ):اش خورد وادامه داد یدنیاز نوش یکم....(-

ساده .گرفتم رنظریرا ز یدوم.پس او را حذف کردم.دمید ياما او را بار ها با پسر.کردم بیدختر بزرگ را تعق-

 نکهیبا ا!(آن زن خانه خراب کن که بود؟ يدیخب؟فهم.نقشه ام ياجرا يبرا نهیگز نیبهتر...ساده يساده !بود

 ):مگفت نانهیبه سرم شده است اما بازهم خوش ب یبرده بودم چه خاک یپ

 !نه-

 )دیخند ثانهیو خب!(ــــگریمادر خراب تو بود د...خنگ-

 .در رگ ندارم یخون.تپدیحس کردم قلبم نم.که مطمئن شدم حاال

 .نگفتم چیه.دهانم تر کردن يبرا یندارم و بزاق ختنیر يبرا یاشک
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 ):ادامه داد کندیرا اجرا م یشیکه نما یبلند شد و مسخره کنان گوئ....(-

اما او پا ...و رها کردنش دنیخانواده بشوم؟با اغفال دخترش وبه گند کش نیحاال چطور وارد ا...خب خب-

 !!من يآه خدا! او اهل ازدواج بود!کردیخودش را حفظ م یاو برخالف مادرش حساب!نبود یاو اهل دوست!دادینم

 ينجوریخب ا!کنمیم ادهیکرد با او پ ادهیکه پدرم با مادرم پ یبساط قاًیودق کنمیبا او ازدواج م. یفکر خوب چه

 یدانیم...داشت يرادیا کینقشه  نیا....خب خب...دیارز یم...نداشت بیاما ع شدمیم دهیخودم هم به لجن کش

 !چه بود؟ رادشیا

-.... 

پس .رانداشت و همه را ازدست داده بود یمادرم کس.داشت یتیپرجمع يآن دختر برخالف مادر من خانواده -

 دایصدتا صاحب پ گذاشتمیراچپ م میپا..یاما تو فرق داشت!اش بلند شود ینبود که به خون خواه یکس

 )دیخند یطانیو ش!(؟...ایچه کنم خدا...!!آم م م م !يکردیم

همه او را  کنمیم يبعدش هم کار.شومیاش م شهیعاشق پ یوحساب شومیاز در محبت وارد م.فکر بکر کردم کی

روبه  گرید يو هزاران بال ادیهمه جا باز کردم؛تو را با اعت شیپ یبعد آن که حساب..و من را مظلوم نندیبب یروان

 .است یعال...کنمیرو م

 )نکردم نگاهش گرید.چشمانم رابستم و فقط گوش دادم(

-.... 

 يکار نکهیطرفت و بدون ا اورندیگفتم هجوم ب.دمیهارا کش يموتور ينقشه  نکهیتا ا!يدادیپا هم نم یبدبخت-

 !!کارم ببرم نیوسط بتمن بشوم و دل دختر ساده را با ا نیات داشته باشند بروند فقط من ا

 یوپوچ زندگ چیمن تمام ه!احمق!انه؟ی یائدیواقعاً گفتم تو مادرش يسوارتان کردم؛فکر کرد دایروز که با ش آن

 !دانستمیاتان را م

 يآنقدر که ملکه !هزار بار يروز.دادمیهزار بار گوشش م يوضبط کردم روز دمیرا پرس تیو تنفرها قیعال یوقت

 .ذهنم بشود

آنقدر به خودم عطر  کردمیمشکوك م يآمد رفتار ها یبدت م انتیاز خ,جانت انداختمش ؛بهيدیترسیسگ م از

 یتا روان ختمیرا بهم ر نیماش ستمیآمد ازقصد س یکه دوستانم هم شک کرده بودند،از راك بدت م زدمیزنانه م

آن !يمعتاد بود يشو تیزیو زآنکهوقت تر ا یلیتوخ!معتادت کردم الیآمد؛با کمک ژ یبدت م ادیاز اعت..يشو

را به  ادیاعت يو قرص ها ختمیشده بود را دور ر زیسگ تجو يعدم عفونتت زمان حمله  يکه برا ییقرص ها
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چطور مصرف قرص هارا ادامه دهم  دانستمیبود که بعد از آن که حالت بهتر شد نم نیاش ا ياما بد!تو خوراندم

همان چرخنده  الیژ یآه راست...میکن ادیو مشکل اعصاب مصرفت را ز شاورهم يبه بهانه  دیگفت با الیژ نکهیتا ا

 !! یروانشناس قلّاب!بود

مشورت کردم و او گفت چه بخواهم  الیهمان موقع با ژ..ختیبهم ر میتمام نقشه ها يحامله شد یوقت یدانیم

آن روز ...رفتیم شیخوب پ زیهمه چ.بودند يبس که داروها قو!ردیمیچه نخواهم ماه ششم بچه خودش م

وزننده ام را تحمل  فم صحبت بامن لحن مزخرو با احمد هماهنگ کردم که هنگا يا ستادهیگوش ا دانستمیم

 !بنامند"پرهام حق طلب"و گفتم که من را  دمیتمام کارمندانم را با پول خر.يبشو عیکند تا تو ضا

مشکوك  يتماس ها!چقدر کارم درست است ینیام دلت را بلرزاند وبب یام را ازقصد به خانه آوردم تا پاک یمنش

و شکاك و  يبود ماریاز شانس خوبم تو خودت ب!يشو وانهیشده بود تا د يزیبرنامه ر الیاز طرف خودم وژ

نمانده  يزیگفت چ الیژ!يبود عدشمست گریآمد؛تو که د یاز پا در م یهمه فشار روان نیزن سالم با ا!حساس

 یتروز ازدواجمان وق يفردا یدانیم...انتقام من بسته شود يو پرونده  يریات بم یوانگیو د ادیاست که از اعت

داشتم همان  میبردم؛تصم یتو را تا مرز خفگ دنیبوس يدست در گردنت انداختم و به بهانه  انهیآنطور وحش

را که از جنس آن مادر نمک به  ییتو خواستیدلم م.شدم یدچار جنون آن.راحت شود المیزمان تو را بکشم وخ

 بود یعال زیهمه چ... سره کنم کیخفه کنم و کار را  يحرامت بود

 الیژ!نقشه برآب شود میکم مانده بود نقشه ها..يات شد يماریب ریگیوخودت پ يدرآورد يسوپرمن باز نکهیا تا

و کم مانده بود به  يشدیخوب م یبود؛تو داشت الیحق با ژ..میرا از رو ببند ریو شمش میبده رییگفت روش را تغ

 .. .. . . یلو....رگذاربودندیتأث اریهم که بس دتیمشاوران جد!يبرگرد يحالت عاد

 .میکنیرا با هم شروع م يدیجد یزندگ حاال

 ):فقط آرام گفتم(

 ):با خنده نگاهم کرد وگفت دیکشیاش را سر م یدنیکه نوش یدرحال...(هام..پر-

و !(چون چشمانم خاص است!ملقب به هومن خاکستر!هومن پاشا!من هومن هستم....هاها!پرهاممممم؟!پرهام؟-

 !پرهام حق طلب!شوهرت شدم یمن با مدارك جعل!میستیبهم محرم هم ن یما حت وانهید)....قهقهه زد

 پدرم است؟؟ يهم درشب خواستگار ریآن مردك پ يفکر کرد البد

 !اصفهان بود يکارخانه  یآبدارچ رمردیپ آن
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اما  دهندیم ریبرابر اصل هومن خاکستر هستم و تمام ملت به من گ یمن کوپ دیدیکه م دیداشت فیخر تشر یلیخ

 یبه من دادند را رد کردم؛وگرنه حساب شیکه پنج سال پ يا يگریباز شنهادیخوشحال بودم که پ!دیکردیشک نم

باالست؛انتقامم را  سکشیکه ر هخودم وارد عمل بشوم و درآن صورت با واسط توانستمیو نم شدمیمشهور م

 .گرفتمیم

اُمل تو را چه به  ياما خانواده !کردیمن را نگران م اریبس نیوا.شهرت داشتم یخب باز هم به اندازه کاف اما

 )وقهقهه زد!(کالست یاُمل ب يبا آن خانواده !و خواننده نگیشناختن مدل

چهره  رییتغ!دیکن قیاجازه نداد تحق یحت میها يچرا که مال وثروت وجنتلمن باز!گیدر د دیافتاد میهول حل از

 .کار را کرده ام نیتو ا الیخ یبخاطر راحت احمق باورت شد يدادم که شناخته نشوم و تو

به  زیهمان موقع همه چ د؛یفهمیدارم؟چون اگر مادرت م ندهیشو يچرا گفتم به خانواده ات نگو کارخانه  یدانیم

وحاال چرا من به تو راستش را گفتم که !!چرا که شوهر خودش هم صاحب همان کارخانه بود خوردیهم م

 یاز طرف!یام را قبول کن یدرخواست دوست عیشود وسر زانیاز لب و لوچه ات آو چون خواستم آب.کارخانه دارم

 ...ارزش کنم یب يمدت تمام وقتم را صرف تو نیبه شرکت نروم وا شدینم

 !میمورد را راست بگو کی نیمجبور شدم ا پس

مطمئن بشوم  خواستمیم!ما خواهد بود؟ یشاهد زندگ امادرمیآ دمیآن شب در کافه چندبار ازتو پرس دیآ یم ادتی

نگران تو  يفکر کرد.مادرم بود ادیمدتم فقط با  نیا يتمام اشک ها.رمیگیچگونه انتقامش را م ندیبیکه او م

 یخواهیم کنمیم هیبخواهد گر دلمهر وقت که .شده ام یخوب گریوقت است که باز یلیمن خ...نه!بودم؟

از ته دل وباسوز مثل آن موقع که .ختنیرد به اشک رها از آن حالت درآمد وشروع ک وانهید نیو ع(؟نگاهینیبب

 :را پاك کرد ودوباره با خنده گفت شیاشک ها)بچه سقط کرده بودم

 شودیم يجار میاُفتم اشک ها یمادرم که م ادی!؟يدید-

و  يشویسروموروگنده م يگفت حاال که دار الیاما ژ..کنم وانهینقشه بود که تو را د نیخوب بود بهتر یچ همه

 میخواه یخوب یحاال باهم زندگ....هان..میکن یاست که ادامه اش را علن نیراه ا نی،بهتریکنیم دایبهبود پ

 ):گرفته گفتم يتکان بخورم آرام با صدا توانستمیبود که نم يضربه ها انقدر کار...(داشت

 ...به نفعت بود... شدمیمحسوب م وانهیکه کالً د يبشوم؟آنطور يبستر یچرا نذاشت-

 کیاتان کردم و  یکردم که تا آنجا همراه يباز لمیمن ف..دندیفهمیرا م ادتیاعت يشدیم ياحمق اگر بستر!نه-

 .عاشقان دلسوخته را درآوردم ومنصرف شدم يآن ادا
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حق من نبود  نیا...مینبود یمن وشهناز ازکار مادرم راض..زاریب..بودم زاریداشتم؟من از مادرم ب یچه گناه...من-

 ...پرهام

 !است؟ يپرهام کدام خر)...دیوخند!(پرهام؟-

 :دیادکشیفر..هیگر ریز زدم

 .نیشما زنان خانمان برانداز هست..خفه شو-

 ؟یدانیم کسانیزن هارا  يهمه ...مادرت جزو زنان خوب بود-

 .نکن سهیخود نجاستت را با آن مقا..دانه بود کیمادرم -

 ):دمیادکشیوفر ستادمیا هانیساکت نماندم وحش گرید(

 .یهست دیصفت پل طانیش کیتو !يتر از من بود یتو خودت روان-

 !اورند؟یکنم؛پدرت را در م تیاگر از توشکا یدانیم

 !یکن تیشکا یتوانیگذاشته شود م رونیب تیاگر پا!دانمیآره م-

 )مبل يو پرتم کرد رو دیبازگشتم که در را باز کنم که مچ دستم را کش يبا حالت ناشناخته و زار(

نثارم کرد که گوشم نت ال  یمحکم یلیس)شیو آب دهانم را پرت کردم رو...(لجن از تو متنفرهستم از  یروان-

 .را تکرار کرد

نثارم کرد  یمحکم یلیبازهم س).اش نهیس يتخته  دمیومحکم کوب ستادمیا..(نشانمتیم اهیپرهام به خاك س-

 :گفت یهیکر يوبا خنده 

 !خواهد داشت یچه عاقبت تیها یبلبل زبان نیا میگویبه تو م!بگذار دوساعت بگذرد!یئه هستاالن نش-

 )کاناپه جمع کردم يام را پاك کردم وباترس خودم را رو ینیخون ب(

 .ودر راهم قفل کرد یدستانم راگرفت و پرتم کرد دراتاق انهیوحش

***** 

ام را که دور گردنم  يبلندشدم و روسر میبود از جا کیاتاق تار يهوا.خشک شده بود نیزم يوگردنم رو کمر

 .آمد قفلش کرده بود ادمیتازه ..خفت شده بود باز کردم و به سمت در رفتم

 :زدم شیکردم و صدا بغض

 !)افتاد نامش هومن بود ادمیتازه ..(پرهام..پرهام-

 )نتوانستم دوباره تکرارش کنم...آمد بیغر میبرا یلیاسمش خ..(هومن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ١٨٩ 

 :زدم ادیو فر دیبغضم ترک.ام گشتم اما نبود یوشگ دنبال

 )شدیوسرم داشت منفجر م دیکشیرمیتمام بدنم ت...(درد دارم...پرهام رمیمیدارم م-

به در  یو دودست دمیبه مرز جنون رس.به من مواد نرسد یبطور کل نکهینه ا.در ترك بودم یجیمدت تدر نیدرا

 ..دیکشیرمیم تآنقدر ضربه زدم که کف دستان.دمیکوبیاتاق م

 .آوردم یباال نم يزیاما چ زدمیعوق م.کردمیم هیگر.و دادمیفحش م.کردمیوناله م زدمیم ضجه

 :اُفتادم و با التماس گفتم شیکه تا االن بلبل زبان ومغرور بودم حاال با عجز به پاها یباز شد و من انهیوحش در

پرت کرد و خندان  یاُفتاده بودم کم شیپاها يمن را که رو...(يآ...مردم...تورا به خدا مواد برسان...پرهام-

 ):گفت

 ):گفتم هیدوباره به حالت سجده مقابلش افتادم و باگر!(کوك بود؟ فتیک یلیخ!چه شد؟...هان-

 ..بدنم...آه خدا...يآ..تو رو به ارواح خاك مادرت مواد بده...هومن...نه نه...پرهام...اشتباه کردم.غلط کردم-

 .التماس کن بدهم..التماس کن...جاااان ي؟اااای؟نسخی؟هوليخمار شد...هان-

 ...آه ه ه ه...کنمیخواهش م..تورا به خدا-

 ):احساس گفت یمقابلم پرت کرد و ب يبسته ا(

و !(يحاال بکش روشن شو!یدانستیقرص مال آن موقع بود که نم.بکش يمعتاد یدانیحاال که م گرید...ریبگ-

 يپاچه )فتزد و ر يپوزخند

 :ونگاهم کرد دمیرا کش شلوارش

 !است؟ يچطور...ستمیبلد ن..بلد-

 )دشانیآمد وکنارم چ لهیوس يسر کیبا ..(میآ یاالن م-

 .کردمیبه دستانش نگاه م مظلومانه

و خودش ...(یکشیجااااان م...و  يریگیم رشیفندك را ز نیبعدش ا...نیداخل ا يزیریم ينجوریرا ا نیا نیبب-

 )و به دست من داد دیکش

 :را پاك کردم وگفتم میها اشک

 ؟يخودت هم معتاد-

 )و من را تنها گذاشت!(ام؟ وانهیمگر د.نه-
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نشئه کف اتاق ولو  ينشئه .هم بهتر بود میازقرص ها.را فراموش کردم میکه تمام دردها دمیکش آنقدر

 به اتاق آمد ونگاهم کرد..وار وانهید...غش غش..دمیخندیم یالک.شدم

 چه طور بود؟-

 ...خـــــوبه خوب-

 ؟یخواهیهم م یدنینوش-

 )دمیوباز هم خند...(اوریاگر انقدر خوب هست ب-

 )به طرفم پرت کرد يا يو بطر..(ریبگ.هم بهتر است نیازا-

 .انگار آب بود..نه سوختم نه تلخ بود..اما انگار نه انگارم بود.تهش خوردم تا

بلند .من به خنده افتاد ياز کارها.دمیدورتادور اتاق را لکه دو یو با شادمانرا کرد چرا که بلند شدم  رشیتأث یول

 :گفت

 .نیآفر.یکشیخودت خودت را م یمنوال ادامه بده نیبه هم-

 !آمد؟ یها بدم م نیمن چرا از ا..چه قدر آرامم پسر...هومن..هومن-

 .ياالغ بود.دانمینم-

 ):دمیاتاق معلوم بود نگاه کردم و زوزه کش يجره و به ماه که از پن...(من گرگم...ستمیمن االغ ن-

 ):به ماه کرد و با خنده گفت یبه من ونگاه ینگاه یهومن با شگفت...(او و و و و -

 ):کردم وگفتم يمستانه ا يخنده ...(یچه گرگ لجن...یچه گرگ...نیآفر-

 ؟يگذاریم...خواهمیم کیموز-

 !راك؟-

 ...)هومن ي انهیعمل وحش..یدنینوش...مواد...راك کیموز...به تمام معنا بود یطانیشب ش کیآن شب ...(آره-

***** 

 . پاك مرد قیشقا..ترسو و ساده مرد قیشقا...مرد لیاوا قیشقا دگر

 ..چه مدت گذشته بود دانمینم..را کشتند قیشقا

که  یقیشقا.چرا با چه بخورم بهتر است.گرفته بودم چه را با چه بکشم بهتر است ادیبود که من کامالً  يآنقدر

 .بردیو دوز الکلش را خودش باال م خوردیانواع واقسام آن را م دانست؛حاالیها را نم یدنیاز نوش یلیتلفظ خ

 .کردمیزشت شده بود که خودم هم وحشت م يام به قدر چهره
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 .کردینابودم م یجیتدر.زدیمهومن کتک ن..کردمینگاه نم نهیآ به

 ..که له شود یتیداشتم که بشکند؛نه شخص ياما من نه غرور.در حد تجاوز کردیبرقرار م يرابطه ا يگهگدار

 .ام عوض شود هیبرده روح شیبه آنها گفته من را به ک گفتیآمد وم یاز خانواده ام بپرسم خودش م نکهیا بدون

تمام احساساتم کشته !هومن را نه دوست داشتم نه از او متنفر بودم.تنگ نبود شانیدلم برا..نداشتم یاحساس چیه

 .شدیبه مواد روزبه روز زنده تر م ازیشده بود و فقط حس ن

را  دنمیعذاب کش.کردینم یدگیمن رس دم؛بهیرسیکه به حد مرگ نم یکرده بود و تازمان يبند رهیج میرا برا مواد

مواد را به  نیتوه رویباهزاران منت و تحق.دیشنیرا م میگوش جان التماس ها کرد و شادمان و با یبالذت نگاه م

 !نان فیح...کوفتت بشود گفتیو دائم م دادیدستم م

 :گفتیرا م ندهیدر آ شیو با لذت نقشه ها دادیلم م میروبه رو کردمیکه من مصرف م یزمان

آنهاهم که !معتاد شده بود وآخر هم مرد یپنهان قیشقا میگویو م رومیخانواده ات م شیپ انی؛گريهروقت مرد"

 هیبعدش هم نوبت بق!را تحمل کرده ام وانهید يکه تو سوزدیهم دلشان م یتازه کل...به من اعتماد دارند

 "!رسدیم

******* 

 .کم هومن کیفقط -

 .هم بابات بود یگوش مخمل.شودینم-

 .کم قدم بزنم کیفقط .کنمیخرت نم-

 !دارد؟ يزدن در کوچه چه سود ؛قدمیکر مرگت باشبه ف دیآخر احمق تو االن با-

که معتاد  زدیبود وداد م دهیکامال کش میصدا.(تا خطا نکنم ایخودت هم ب.نرفته ام رونیوقت است ب یلیخ-

 )هستم

 یپاك را تنفس کردم اما به علت ناتوان يوهوا دمیکش یقینفس عم فیکث يا هیو من با ر میبه کوچه رفت هردو

 .وسرتکان داد دیهومن خند.به سرفه افتادم

 میپاها.کردمیو من به اطراف نگاه م زدیلب سوت م ریز الیخیاو ب.و کنار باغچه نشستم دمیام را باالکش ینیب

در خانه عبور  يکه از جلو یکیرا داخل آب زالل و بار میدرآوردم و پا میرا از پا فمیکث ییدمپا.کبود بود اهیس

 .کرد؛کردمیم

 :زد وگفت يخندپوز
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مانند .به زور گشودم و نگاهش کردم شدیباز نم يچشمانم را که از خمار(نه؟ ياالن حس پرنسس هارا دار-

 !)و دوباره چرت زدم دمیخند وانگانید

 :شد وگفت بلند

 .میآ یزود م.یکن یکه غلط یهست یسر کوچه؛مرده تر از آن يسوپر رومیمن م-

اسفناك من را نگاه  تیاند و وضع ستادهیا کمیچه مدت گذشت که حس کردم چند نفر نزد دانمینم

 .که گردنم افتاد؛چرتم پاره شد وسر بلند کردم یدرحال.کنندیم

 .کردندینگاهم م یکه با شگفت دمیخودم د کیرا نزد چندپسر

 :و وارفته گفتم شل

 ).و خوابم برد...(؟چـــــه...چـــــه شده-

 )شدم اریهوش یدوباره کم!(است؟ یچه وضع نیا!یر زشت هستاه اه چقد-

از آنها با تمسخر  یکیشدند و  کمینزد!!(؟یکنیمگر چه مصرف م!يحالمان را به هم زد..يمسخره ا یلیخ-

 ):سرم زد وگفت يرو يضربه ا

 )دندیخند یو همگ(است؟ زیاست؟ج یمگر بابات نگفت مواد اَخ!خاك برسرت-

 .نینکن تشیبچه ها اذ-

 یکی!(م؟یرا رها کن یباحال نیبه ا يسوژه  دیآ یچطور دلت م یخدائ!منبر يرفت باال نیرحسیبابا باز ام يا-

 ):گفت یقابل وصف ریغ ياشان باشاد

 )وخم شد و برشان داشت!(دیاش را نگاااااه کن یبچه ها دمپائ-

 )آرام وخمار نگاهش کردم.(عیجان من سر...بدهش به من  ماین!هاها-

 :تنومند وبلند بود و خندان گفت اریکه بس یدرخت يپرت کرد باال بیهارا به ترت آن يهردو

مسخره اشان  یشوخ نیو از ا(هوم؟.مواد توپ است کیات  زهیجا يآن ها را بردار يحاال اگر برو..خب-

 )شدمیناراحت هم نم یحال بودم که حت یآنقدر ب.دندیخند

 :وگفت دیزده بود انگار که به او مزه داده باشد دوباره پس کله ام کوب يبه من تو سر آنکه

 ):هومن خنده اشان را شکست نیخشمگ يصدا!(روز اُفتاده نیکرده که به ا ییها يچه کثافت کار نیبب.لجن-

 د؟یکنیم یچه غلط-

 !دارد یچه وضع نیبب ایشدن دارد؟ب یرتیانگل اجتماع ارزش غ نیآخر ا-
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 .دیگم شو.ندارد یبطبه شما ر- :هومن

 .گشت ببرنش میزنگ بزن ایب اوریآدم خوب هارا در ن يادا-

 )گرفت و بلند کرد متیبغلم را خشک وبدون مال ریو ز.(میپاشو برو یشق- :هومن

 !شماست؟ يآشنا...مگر!مگر-

 )برهنه به خانه رفتم يرمق با پاها یو ب دمیام را باال کش ینیب!(کو؟ تیها یدم پائ- :هومن

******* 

 !کنمیاشتباه نم سوختیدگر هومن هم دلش به حالم م میبگو اگر

 ..کردیم میحرف رها یو آرام وب کردیم قیتزر میبرا ریوتحق نیاواخر بدون توه نیا

 ):که دست پاچه گفت دمیکش ادیآنچنان سرش فر.(يآ...کن دایرگ را پ...تر واشی...المذهب...يآ-

 !شودینم دایپ گرید تیرگ ها..آرام..!باشد باشد-

 هیتک واریبا آرامش چشمانم را بستم و به د....( نیآفر...خوب شد ....آخ...بکن یغلط کی..ــــدانمینم-

 )دیکش نیرا آرام پائ نمیهومن آست.دادم

 )نه تکان دادم يآرام سرم را به نشانه .حال تکان دادن زبانم را هم نداشتم(اورم؟یب يخوریم يزیچ-

 .ياوریباشد دوام نم نجوریا- :هومن

 )دمیو خمار خند(د؟یآ یم!دیآ یتو که بدت نم...بـــهتررر-

 ؟يرها شو یترك،حاضرهست يباشد برا یاگر فرصت-

 )تکان داد ورفت يمتأسف سر...!(است یالیخ یآخر ب!را دوست دارم طمیشرا یلیخ...نه-

***** 

 يپوزخند.آمد یم تارشیآرام گ يصدا.قوز کرده و لنگان لنگان و تلو تلو خوران به آشپزخانه رفتم.ام بود گرسنه

 .آشپزخانه را جست وجو کردم یزدم وبه دنبال خوردن

 که  رفتمینان برداشتم و داشتم به اتاق م یکم.بود خچالیسرد و آماده در  يغذا

بغلم را  ریبود ز تاریدستش گ کیکه  یدر حال. اتاق را باز کرددر .شدم نیرا از دست دادم و نقش زم تعادلم

 .کاناپه ام گذاشت يگرفت و رو

 :گفتم يا دهیکش يبه سازش کردم و خمار وخواب آلود باصدا ینگاه

 )و قهقهه سر دادم....(بزن ساز...بزن ســـازو...بــــــزن سازو-
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 يتنها صدا..برداشتم و روشن کردم زیم ياز رو يگاریس.گذاشت و به آشپزخانه رفت نیزم يرا رو تارشیگ

خم شدم  یوسط خاموش کردم و به سخت زیهمان م يرا رو گارمیته س.دمیشنیرا از پشت م شیسرصدا

 .را برداشتم تارشیوگ

 .دمیخندیخودم هم م.کردمیم دیتول يناهنجار يو سروصدا دمیکشیدست م شیرو یالک

 :اندمخویو م زدمیمسخره و ناموزون م يها تمیر

 "...دااااغ مراااا تازه تر کن...ناله سر کن...مــــــــــــرغ سحر"

 گرشیدست د کیدستش و سفره در  کیدر  تابهیماه.نداشتم یوجه تعادل روان چیبه ه...خنده و خنده بازهم

را از دستم گرفت و  تاریگ.بازگشت وانیدوباره بلند شد و با پارچ آب ول.گذاشت نیزم يرو میآن هارا جلو.بود

 .اشاره کرد بخورم

آرام تکه .کردمیصحنه آهسته کار م یکه گرسنه ام بود اما آنقدر کند بودم که گوئ نیبا ا.درست کرده بود املت

 .گرفتم ينان جدا کردم و لقمه ا يا

ه باشند؛نوچ ادب داشت دادمیبودم وبه آنها تذکر م زاریکه از نوچ گفتن خواهرانم ب یمن(ساز بزنم؟ یخواهیم-

 ):دمیکش يبلند

 )دمیام را باال کش ینیوب.(کندیسرم درد م...خواهمینم...نــــوچ-

 خوب است؟.میآهنگ مال کی.زنمیآرام م-

بدون آنکه ..(ستیپاسخ گو ن گرید نیا..باش دیبه فکر مواد جد...ندارد یفرق میبر ا...ینزن...یبزن...دانمینم...من-

 )ینیغمگ اریبس يجواب بدهد شروع کرد به نواختن ملود

 .برداشتن لقمه دراز کرده بودم؛متوقف کردم يدستانم را که برا يا لحظه

 يملود نطوریهم.نان شدم دنیندادم ومشغول جو تیآن اهم شترازینمانده بود؛ب میبرا یاز آنجا که احساسات اما

آن  کیو  یآرام تمیشد به ر لیتمام شد وتبد يملود نکهینداشت تا ا تیاهم میبرا يو ذره ا نواختیاش را م

 :خواندنش بلند شد يصدا

 کنمیبار خواهش م نینرو ا گفتمیهر بار م کنمیبمون من با تو سازش م یتونیهرجور م"

 "...نکن نمیتنهاتر از ا یستینکن تنها تراز من ن نمیزخم تنها ترشدن محتاج تسک با
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کم کم .جا خوش کرده بود میدر گلو یچراکه بغض بزرگ..را کمتر کردم دنمیو من سرعت جو خواندیم نطوریهم

را که درست کرده بودم در دستانم نگه داشته  يلقمه ا.را تار کرده است دمید یاشک يمتوجه شدم که پرده 

 :کردمیگوش م شیبودم وبا دقت به صدا

 "کنهیبزرگم م یلیالتماس آخرم خ نیا..کنهیخواهش منو تو چشم تو کم م نیگفته ا یک"

 دهیاما بازهم فا.کردم یمشت شده ام خال يلقمه  يتمام زورم را رو.زمیرا کردم اشک نر میسع تمام

 .دیچشمانم چک ياز گوشه  یقطره اشک.نداشت

به  ینگاه.نداشتم یمن با آن مرده فرق.ندارد یکه مرده است احساس یکس.نکرده بودم هیوقت بود که گر یلیخ

 .اهیوس یچرك بود و استخوان.انداختم فمیدستان کث

بلند شدم و کشان  یبدون نگاه کردن به هومن به سخت.لقمه ام را داخل سفره گذاشتم.شده بود یهم املت حاال

 .کشان به اتاقم رفتم

 .که چشمانم روشن شد ختمیآنقدر اشک ر.را قفل کردم وپشتش نشستم در

با وجود تنفرم از او اما .در آمده بود انیدر وجودم به غل ياحساس خفه ا.بود دهیهابود رنگ اشک به خود ند مدت

 .رمیبگ دهیناد توانستمیرا نم شیصدا یبائیز

 .را پاك کردم میواشک ها دمیکش يآه جان سوز.بودم دهیحال خواندنش را نشن تابه

 :به در زد وگفت يا ضربه

 .قشنگ است اریبس میصدا.دانمیخوشت آمد؟م-

 ):لحن ممکن گفتم نیبا زشت تر(

 .است تیتر صدا هیاز خودت کر.بد بود یلیخ تیصدا...برو گم شو-

 خت؟یمن بود که آنطور اشک ر يچرت نگو پس عمه -

 .ختمیخودم اشک ر یمن از بدبخت...من -

 .پس دوباره گوش کن...ختیمن احساساتت رابرانگ يبه هرحال صدا-

 )نواخت و خواند که با اشک و آه خوابم برد يگریپس از د یکیرا  نیغمگ يآهنگ ها یتاک دانمیو نم(

***** 

 )ستادهیسرم ا يکه نگران باال دمیو د!(يریمیاالن م..قیاست شقا یدگر کاف-

 :گفتم یمضحک بالحن
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 )پر کردم گرید کیپ کیو  دمیوخند..(شودیهم خوب م یلی؟خ!!مگر چه است!رمیخب بم-

 )وکوبنده بود يلحنش جد.(قیشقا-

 ):و به شدت پرت کرد دیرا از دستم کش وانیل!(؟یخواهیهان؟چه از جانم م-

 .یروان يخجالت بکش دختره !از رو رفتم بخدا!احمق تمامش کن-

 ):اش نهیس يتخته  دمیوکوب ستادمیبا خشم ا(

 )دمیبه اتاقم رفتم ودر را با شدت کوب!(؟یگوئیحاال دگر چه م يدیبه لجنم کش-

 ):ادزدمیفر.(يریبه جهنم آنقدر بکش وبخور که بم-

 .کنمیکار را م نیخودم دارم هم-

 دمیلباسم را بلند کردم و بوئ.کار اطرافم رانگاه کردم ینشستم وب يگوشه ا آرام

 دهیکه بدنم رنگ آب را به خودش ند شدیم يسه هفته ا دیشا.حال حمام را نداشتم!و بدبو بود فیکث اریبس

 :اش را به سمتم گرفت وچشمک زد ید شد وگوشهومن وار.بود

عمل کرده بودم  لشیافتادم که خالف م یآن روز برزخ ادی.(صحبت کن ایب.پشت خط است مایزم؟شیعز-

و او هم ! هومن من را کشت دیکه خواست تا با خانواده ام حرف بزنم بلند داد زده بودم که نجاتم بده یوهنگام

 )رساندروز مواد را به من ن3 یبه تالف

 :را گرفتم یگوش آهسته

 الو؟-

 ؟یهست ؟خوبيق؟خواهریشقا-

 .آره خوبم-

 ؟يرویبازهم خش دارد چرا دکتر نم تیصدا-

 .حاال رومیم-

 ؟يبرو یخواهیم یک!يماه است خوب نشده ا کیاالن -

 )وتماس را قطع کردم.(خداحافظ.که خوب هستم يدیحوصله ندارم د مایش-

 .محو من است دمیاش را بدهم که د یگوش آمدم

 هان؟-

 !يوزشت شده ا فیچقدر کث-
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 ):کردم وگفتم یدندان نمائ يازقصد خنده .است فیبه شدت کث میدندان ها دانستمیم(

 دمیآن ترس کی دمیآشپزخانه د نیتریو ي شهیخودم را در ش شبید.مثل جن شده ام-

 ؟یخواهینم يزیچ.ستمیهفته ن کی.تهران رومیمن دارم م-

 .هم بده آهنگ گوش بدهم يزیچ کیقبل از رفتنت ..هان..اوریسه تارم راب...چرا-

 ؟یچه آهنگ-

 )دمیوار خند وانهیو د(سازِشش را و بغض تو را ...طلبمیم یراحی يمهد-

 :شلوارش را گرفتم)وبلند شد..(را نهایندارم ا-

 ..گوش بدهم خواهمیم.رمیمیهفته تنها م کی.جورش کن-

 )ه من انداخت وسرتکان دادب ینگاه نامفهوم(

***** 

 ..اول آهنگش هستم نیسل غمگ لونیو و انویکه عاشق پ آخ

درحال  ریبساطم کنارم و پل.دمیخواب نیزم يطاق باز رو..است نیچقدر دل نش شیبغض صدا...جانم يا

 .شیهم دارد صدا يالمذهب چه سوز..ختمیصدا اشک ر یچشمانم را بستم و ب..پخش

گرمم تمام چشمانم را پر  ياشک ها.هوا آوردم و مثالً نواختم يزدن رو انویرا به شکل پ میهاوار دست  وانهید

 .کرده بود

ام  یسالمت یمن حت..نداشتم زیچ چیه.تمام شده بودم.من باخته بودم.چشمان تارم آوردم يام را جلو یزندگ تمام

 .را هم از دست داده بودم

 .بود نشیکه مسخره تر یزناشوئ یزندگ

گوش  یراحیتمام شب تاسحر را ...ندهم ایگوش بدهم  دانمینم...هم زهر است هم پادزهر.آهنگ نابودم کرد...آخ

 ...دارد یآهنگ هارمون نیاالن من با ا یزندگ يچقدر فضا.جور است طمیکه چقدر باشرا يوا..دادم

گرچه ...روع کردمش يافتضاح وبغض دار يبار صدم حفظش کردم و خودم هم همنوا با آهنگ با صدا يبرا

 :ام به شدت در چشم بود یفالش

 نه ای يهام رو دار هیگر يهوا/رو لرزوند امیبغض تو دن شهیهم

 نه ای ياریمن رو به خاطرت م/ عمره که فراموشت نکردم هی

 آغوشت ندارم ریغ یپناه/توقلبــــم رهیگیجاتو نم یکس
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 تنها نذارم یول ییتوتنها/التماســو نیا يشنویم صدامــو

 رو که غرق اضطرابم ییشبا/شهیهم دارمیتو ب يــــایرؤ با

 نخوابم ایدن نیتو ا چوقتیه گهید/خوامیکه م دمیانقدر خواب بد د من

 غم رها شم نیا ـــدازیبا يجور یچ/تو یب لرزهیمن م يایدن نیبب

 تو باشم يایرؤ ریتعب دیشا/یکابوسم توباش انیدپایبا

 انهی يهامو دار هیگر يهوا/رو لرزوند امیبغض تو دن شهیهم

 نه ای ياریمن رو به خاطرت م/عمره که فراموشت نکردم هی

 ....هـــامو هیگر يهـــــوا

درست  گریبمانم و نابود شوم؟من که د یتا ک..بود یبیتلنگر عج..بلند شدم ونشستم.عوض شد دمید

 ..ام بود؛نابود کنم ينابود یرا که باعث بان گرید یبگذار کس.شومینم

 .دچار نشوند گریتا خواهرانم د کنمینابودش م...مادرم را...هومن نبود...نه

 .شدم و قصد رفتن کردم خواند؛آمادهیکه سازش را م یراحیتوجه به  یب

 .اتاقم خارج شدم ياما من از پنجره .در هارا قفل کرده بود هومن

 .گرفتم و راه افتادم هدیرا ناد میدرد پا.دمیکم نبود؛اما پر ارتفاعش

جز  دادینم يدستور چیمغزم ه.داشتم یبودم که توان کاف دهیآنقدر کش..گرفتم وتمام مدت فکر کردم دربست

 .مادرم ينابود

 )شدم و به سمت خانه امان راه افتادم ادهیپ.(میدیخانم رس-

-.... 

 !ه؟یکرا دیببخش-

 .ندارم-

 )وکبودم رانشانش دادم یرا باالزدم و دستان سوراخ شده و خون نمیآست!(چه؟-

 .در راباز کرد وبهت زده نگاهم کرد مایش.رفت یحرف بدون

 )میبایز يخواهر تروتازه  يبه رو.زدم شیبه رو يلبخند(ق؟؟یشقا-

 !يشده ا باتریچقدر ز-
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االن پرهام داشت  نیهم!است؟ يا افهیچه ق نیا!؟يامدیچرا باخود پرهام ن!شودیباورم نم!؟یتوهست قیشقا-

هنوز !باز بود نجایبه ا شیآن پسر احمق هنوز پا..آتش گرفتم!(یو به ماسر بزن ییایبا او ب يحاضر نشد گفتیم

 )به ما ضربه بزند خواستیهنوز م!خنک نشده بود

 :زدم شیکشان صدا غیج.شدم اطیدادم و وارد ح هولش

 ):دیدستم راکش مایش!(؟یلعنت...هــــومن-

 !ها گفتیپرهام م!؟يتر شده ا وانهید!ست؟؟یهومن ک-

 )آمدند اطیبه ح یهمگ(

 :زد ادیفر شراره

 !قیشقا-

 !دارم يبا هومن کار!خوابتان را به هم زدم یاول صبح دیببخش-

 ):هومن بهت زده نگاهم کرد(

 !است؟ مایش يهدف بعد یمن را کشت..دست از خانواده ام بردار-

 ..نه االن..قیشقا دهمیم حیتوض-

 ست؟یات چ یاصل پیت یبه آنها گفت!؟يرا درست کرد ختتیباز هم ر-

 .میآ یمن هم م رونیبروب قیشقا-

 مادر کجاست؟ مایش...خفه شو-

 )کرد دایپ ینگاه من وهومن باهم تالق.(با خانم پاشا رفتند جمکران شبید-

 .گذاشته بودم را از همان داخل لمسش کردم فمیکه در ک يکارد

 :مادرم ازپشت سرم آمد يصدا

 )را انداختم فمیکارد را در آوردم وک!(؟يبلخره آمد!ق؟یشقا-

 .که چندضربه به مادرم زدم دمیفقط د..فقط...دانمینم...چه شد دمینفهم

 :زدم ادیفر.راگرفتم میآنقدر گوش خراش بود که چاقو راپرت کردم وگوش ها ماوشرارهیش يها غیج

 ...دیخــــفه شو-

 :دمیکش غیهومن راگرفتم وج دیسف راهنیپ ي قهیبود  یدستانم خون.آمدند اطمانیهمه به حها  هیهمسا
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وحشت زده دستان من را از لباسش .(ندارند یآنها گناه.خواهرانم را رها کن.کار تو را من تمام کردم!خوب شد؟-

 )جان مادرم چشم دوخت یب کریجدا کرد وبه پ

******* 

 

 سوم فصل

 "مددکار"

 تمام شد؟-

 .بله-

 ؟یاستراحت کن یخواهیم-

 .بله-

 )کردم قیبه شقا ینگاه.(يبرو یتوانیم-

 .کم بود شیوهفت سال برا ستیخمودو ناتوان بود که ب آنقدر

 میاش را برا یزندگ يهفته را که ماجرا کی نیتمام ا.داشت اما به قول خودش نابود شده بود یپنهان یبائیز

در فکر  دایکه شد شدیم یگفت؛زمانیاش م یاز زندگ میکه برا یوقت..کردم یگفت،لحظه لحظه با او زندگ

 ..آورد یم ادیرا به  اتیکه دارد جزئ دانستمیم..رفتیفروم

 انمیتمام مددجو يمن برا.مهم شده است میپرونده اش به من سپرده شده است؛انقدر برا یچرا از وقت دانمینم

اشک  يگفته بود بدون آنکه قطره ا میاش را برا یتمام داستان زندگ.بود يگرید زیچ قیاما شقا کردمیتالش م

حرف  کردمیفکرم.بامن حرف بزند اضرنبودبارها پرونده اش را خوانده بودم اما او ح.سنگ شده بود یگوئ.زدیبر

 .کرد فیتمام وکمال تعر میکه چقدر راحت برا دمیسخت است اما د شیزدن برا

 .زندان منتظرم بود يدر محوطه ..ازشهن.خواهرش قرار داشتم با

 معطلتان کردم؟.سالم-

 .سالم.ریخ-

 .دمیخواهرتان را شن يحرف ها-

 .کرد وانهیپرهام را د.ندارد یاو عقل درست وحساب-

 هنوز با شما در ارتباط است؟...پرهام-
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 .رفت ستیسربه ن.ریخ-

 د؟یخون خواه مادرتان هست ایخواهرتان عفو بخورد  دیدوست دار-

 .نداشته یچراکه او تعادل روان.است ادیشانسش ز..دوست دارم آزاد شود-

 شیمادرتان دست از کارها دیشما به او گفته بود گفتیم قیشقا.ستیها هم ن یسادگ نیاما به ا.درست است-

 درست است؟.برداشته

 .اما دروغ گفتم.بله-

 چرا؟-

 .اعصابش آرام شود و به آن موضوع فکرنکند خواستمیم.اش باپرهام حفظ شود یزندگ خواستمیم-

 کنند؟یخواهرانتان چه م-

 .خوانندیدرس م.چیه-

 کشته؟ قیمادرتان را شقا دانندیم-

 .آن ها آن روز خانه بودند.بله-

 نکرده اند؟ دایپ یمشکل خاص-

وکمتر بهانه مادرم چه بوده  يکه خطا دانندیاما خواهران بزرگ ترم حاال م.کندیم یبدقلق یکم نیریش..چرا-

 .کنندیم يریگ

 اند؟ کردهیاواخر علناً مواد مصرف م نیخواهرتان ا دیدانیم-

 .کند قیتزر شیبرا خواهدیآنقدر پررو شده که از او م گفتیپرهام م.بله-

 با شما ها حرف نزده است؟ یخودش کالم قیشقا-

 !متعجب هستم اریاالن هم که با شما حرف زده است بس.ریخ-

 نم؟یپرهام را بب توانمیمن م-

 .میندار يما خودمان هم از او خبر.نه-

 خدانگهدار.ممنونم بابت زحمتتان.رمیگیوقتتان را نم...خب یلیخ-

****** 

 .بودم قیشقا يبرا لیوک نیبهتر داکردنیمدت در دفترم مشغول پ تمام
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همان پرهام  ایاز هومن  یاسم دیحرف بزند نبا میبرا خواهمیشرط گذاشته بود که اگر م میبرا قیچرا شقا دانمینم

 :ام در زد یبودم که منش ریدرگ یحساب!اورمیسابق ب

 .نندیشما را بب خواهندیآمده اند م یزاده؟آقائیخانم عل-

 .وقت ندارم-

 ):با شتاب نگاهش کردم.(است قیدرمورد شقا ندیگویم-

 )بلند قد وچهارشانه وارد شد يپسر.(ندیایب دیبگوئ-

احتمال را دادم که خود هومن  نیبود وا يچشمانش خاکستر.بود بایز اریداشت اما صورتش بس يساده ا پیت

 !باشد

 )داد ونشست يا یرلبیسالم ز...(دیخب؟بفرمائ-

-..... 

 ..دیشروع کن-

 .هومن پاشا هستم..من...من-

 .گفته است میاز شما برا قیشقا.خوب است یلیخ-

 چه گفته؟-

 .اول شما شروع کن.میرسیهم م شیحاال به آنجا-

 )اوردیام گفتم قهوه ب یبه منش.(کمکش کنم خواهمیمن م-

 ؟ی؟چه کمک!جدا-

 .دیواز دست من برآ دیهرچه که شما بگوئ-

 د؟یدوسال را کجا بود-

 .بودم شیکارها ریگیاما پ.هیترک-

 د؟یبود رچهیگیکه چه بشود؟پ-

 .کردینم میعذاب وجدان رها.سوختیم شیدلم برا-

 .دیبکن یکارخاص دیتوانیشما نم.راستید گرید میبگو دیخب با...هان-

 با او مالقات کنم؟ توانمیمن م-

 .درحضور من اجازه بدهند دیشا.دانمینم-
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 .اما من هنوز شوهرش هستم-

 !د؟یکه هومن پاشا هست د؟شمایمطمئن!شوهر؟-

 !مالقاتش کنم توانمیم یخب با مدرك تقلب..خب-

 خواهدینم گفتیحاضر شد بامن حرف بزند که نام شما را نبرم؟م یاو به شرط دیدانیم.دیدست بردار.شودینم-

 .رباشدیگ تانیپا

 چرا؟-

 .دانمینم-

 چطور کمک کنم؟ دیبگوئ کنمیخواهش م...زادهیخانم عل-

 د؟یبده لیوک نهیهز دیحاضر هست.خوبتان به درد بخورد یوضع مال دیشا.دانمینم-

 !!البته!!بله-

**** 

 .دیایب قیشقا میهر دو منتظر بود.وقت مالقات گرفتم منتها درحضور من شیآنقدر اصرار کرد که برا هومن

 .شد انیبا آن چادر نما کشیراهرو قامت بلندوبار يانتها از

 .دیاما دوباره آمد و به ما رس.راه متوقف شد د؛اواسطیرا که د هومن

 .ا کرداکتف قیوتنها به گفتن نام شقا ستادیبهت زده ا هومن

 .هومن هم.ونشست دیرا عقب کش یصندل ریسربه ز قیشقا

 هومن؟ یخوب-

 ؟یتو خوب..نه..ن-

 ؟یکنیچه کار م.ستمیبدن-

 )میکه من و هومن هر دو تعجب کرد دیآنقدر خند قیشقا.(سازمیبا عذاب وجدان م..چیه-

 !!!زمانه وجدان دارد؟ نیدر ا یوجدان؟مگر کس-

 یهمان..با احساس و خانم را قیهمان شقا.از نو بسازمت..يکمک کنم تا رها شو زادهیبه خانم عل خواهمیمن م-

 ):به خود گرفت و دوباره خندان گفت یمضحک ي افهیق قیشقا!(مهربان و ترسو بود اریکه بس

 !از ساخته شدن گذشته ام؟ گرید یکنیحس نم!االن؟!جداً؟-

 .ستیرنید چوقتیه..نه-
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 است؟ یخوب يایدن یلیخ!رون؟یکه چه بشود؟که برگردم ب-

است  میمن االن ازخدا!ام را چه کنم؟ یلعنت ادیاعت نیا!درضمن!سر به تنم نباشد خواهندیکوچکم م خواهران

از .من دوست ندارم رها شوم.کنندیتالش م یهم الک)وبه من اشاده کرد(زادهیخانم عل نیا!حکمم قصاص باشد

خر هستم بگذارم عذاب وجدانت را  ؟مگریرا آزاد کن لجن من يمگر خر هستم بگذارم تو.زارمیتو ب ؛ازیطرف

 !؟یببخش امیالت

 )دیوخند(یعذاب وجدانت بساز تا بپوس نیبا ا آنقدر

 :انداخت وبا بغض گفت نیسرش راپائ هومن

 ..کمک کنم خواهمیبخاطر عذاب وجدان نم کنمیاعتراف م-

 )میمتعجب نگاهش کرد قیهم من و هم شقا!(من عاشقت شده ام...من

 .زد که نگهبان تذکر داد آرام تر يآن چنان قهقهه ا کی قیشقا

 :خودش را کنترل کند مقطع گفت توانستیکه نم یدرحال

 .میدیشکرت که بعد از مدت ها خند...خداااا...خد...يآ..يآ-

داشتم برگردم و ازنوبسازمت اما تو  میهمان موقع که آمدم خانه اتان تصم.دوستت دارم.گفتم ياما من جد-

 .يرا خراب کرد زیوهمه چ يمدآ

 :آخر برگشت وگفت يلحظه )وبلندشد.(بروم سلولم خواهمیم-

چزاندنت هم  يرا بدان؛برا نیاما ا یگوئیراست م دانمیآنقدر شناختمت که م.هومن؛صداقت کالمت را گرفتم-

 اگر عفو بخورم؛ یکه شده؛حت

به تو کنم وآن هم به  توانمیکه م یتنها لطف.یتا تو از عذاب وجدان وحسرت دق کن کشمیخودم را م خودم

وچه  يکه تو که بود مینگو گرانیخواهرانم ود ياست که برا نیبود ا دهیجبران مرگ مادرت که داغ د

 کیولعنت ها  تفعمر کاسه کوسه ها گردن من بشکند و کیبگذار .ستین ریگ تیراحت که پا التیخ.يکرد

 .من باشد يتنه برا

 )ورفت(

زحمات من و  ي جهیشد که نت یبود و بالخره معلوم م ینهائ يامروز مرحله .بود قیدادگاه شقا يجلسه  نیآخر

 !رسد یهومن به کجا م

 .گرفتیبود و دائماً با من تماس م لیصبح تا شب دنبال وک.کردیتالش م یبیمدت هومن بطور عج نیتمام ا در
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 .به هومن کردم یهنگا.تا زمان محاکمه آغاز شود میسالن انتظار نشسته بود در

 .بود دایاز تمام وجودش هو استرس

دوست  ادیز.دادیرا تکان م شیپاها واریبر د هیتک ای نشستیم یزمان کوتاه ایرفت،یراه م ای.شدیجا بند نم کی

اما به هر حال .سوختیم قیبودم ودلم به حال شقا یبه شدت عصب شینداشتم با او صحبت کنم چرا که از کارها

 :با او حرف بزنم یهمه مدت کم نیگرفتم بعداز ا میتصم

 )ستین نجایکامالً معلوم بود حواسش ا(پاشا؟ يآقا-

-.... 

 پاشا؟ يآقا-

 بله؟-

 .ساعت مانده مین م؟حاالیحرف بزن یو کم دینیبنش شودیم-

 )دستانش گرفت نیآرام کنارم نشست و سرش را ب(

 !چه بود؟ قیدر حق شقا تیاتان از آن همه جنا زهیانگ-

-..... 

 !دلم جا بدهم؟ يندامت االنتان را کجا...چیآن ه-

 .دینمک نپاش گریشما د کنمیم يخودخور یکاف يبه اندازه -

 .باشما حرف بزنم یمددکاراجتماع کیبه عنوان  خواهدیدلم م.کنمیجسارت نم-

 ...میچه بگو-

 .دیشو هیاست تا تخل ازین دیکنیهرآنچه که حس م دانمینم-

شدم خواستم جبران  مانیدوستش دارم واز کرده ام پش کردمیبود که حس م یاما مدت.از او متنفر بودم لیاوا-

 ..کنم اما نشد

 د؟یعاشق شد ای دیعادت کرد-

 .نبودش را تحمل کنم توانمیکه نم دانمیحد م نیتا ا.. دانمینم-

 امروز چه بشود؟ ي جهینت دیکنیفکر م-

 باهم نشسته اند  قیمادرم و شقا دمیخواب د شبید.شودیآزاد م.دلم روشن است-
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 يکرد دایخدارا شکر که نجات پ"مادرم گفت نکهیتا ا دندیخندیوم گفتندیم قیبا من قهر بود اما باشقا مادرم

 "يوراحت شد

 .به دل ندارند يا نهیک قیمادرتان هم از شقا یعنی!چقدر خوب-

 .نمیبیخوشحال و خندان م قیاو را با شقا میها ایاوقات در رؤ یگاه.دانمیرا که دوسال است م نیا-

گفت؛به شدت تعجب  تانیکه از کارها قید،شقایدانیاما م)...دمیکش یقیونفس عم....(هم خوب اریبس-

 .دیانقدر سنگدل باش دیآ یبهتان نم..کردم

 ):وبه حالت افسوس گفت دیکش یآه(

کار را به هرشکل که شده باشد  نیجبران کنم و ا خواهمیم.بودم وانیام است،ح هیثان کی يسنگدل برا-

 .ام کرده بود وانهیعشق به مادرم د..کنمیم

 )مأمور خانم و دو آقا آمد کیدستبند زده با  قیشقا نیح نیدر هم(

 .ستادیبه ما انداخت وا یفروغش نگاه یمعصوم و ب يچشم ها با

 :وگفت ستادیا قیامقابل شق.بود نیچشمانش اشک آلود و غمگ.هومن نگاه کردم به

 .سالم-

 ؟يتو هم آمد..سالم-

 .تالش کردم که امروز حضور داشته باشم یم؟کلیایچرا ن..آره-

 !؟يرا به اتمام رساند تتیراحت شود مأمور التیکه کلّاً خ یحضور داشته باش-

 .کنمینم یزندگ یتوکه نباش.قینکن شقا یانصاف یب-

 ):مأمور تذکر داد.(حرف ها گذشته است نیاز ا گریکار ما د.حرف هارا رهاکن نیا-

 ):برگشت وبه هومن گفت عیسر قیشقا("خانم دیبجنب"-

 .یودخالت کن دیایدر ب تیصدا خواهدیدادگاه هرچه که بود،دلم نم يهومن رأ-

 .یات گل کند و خودت را هم لو بده يجوانمرد باز خواهمیدند،نمیقصاص بر اگر

وارد ماجرا  خواهمینم.یکنیکارت فقط اوضاع را بدتر م نیبا ا.دخالت ندهکه خودت را  میگویدوست داشتنت نم از

 .به همان روح مادرت دهمیقسمت م....زود تر معلوم شود فمیبگذار تکل.و دوباره پرونده ام را بشکافند يبشو

 )ورفت(

 .میخودمان نشست گاهیدر جا یهمگ
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قرار  بونیسرش مرتب کرد و پشت تر يچادر را رو قیشقا.(گاهیدر جا یمانیسل قیمتهم خانم شقا-:یقاض

 )گرفت

 .دیرا بگوئ انیتمام جر گریبار د-:یقاض

 ي ندهیاز درس خودم گرفته تا درس وآ.ام داشتم یازتمام مسائل در زندگ يترس ناشناخته ا یاز کودک-

 .مراقب آنها بودم شتریازمادروپدرم ب.خواهرانم

 )رت کردآرام شهناز حواسم را پ ي هیگر يصدا(

 .دیادامه بده-:یقاض

 یزندگ.درمان شوم دیکه با گفتیو دائم م دانستیم ایمن را فوب یافراط يترس ها نیخواهر بزرگ ترم ا-

 .پدرم فوت شد نکهیتا ا میداشت یو به نسبت آرام یمعمول

او .اما او بدکرد فتدین یتا مادرم به قرض و بدبخت میتالش کرد..میو نان آور شد میمن و خواهرم کار کرد یمدت

 .داشت یشد که خانه و زندگ يزن دوم مرد

خودم با همسرم  ي ندهیآ یاز زندگ.دمیآن مرد ترس ياز انتقام خانواده .من دوباره شروع شد ترس

خورد  یحرف تکان نیهومن با ا.(آوردم تا فراموش کنم يکه به مواد رو نطورشدیا.تاوان بدهم دمیترس.دمیترس

 )ودعوت به آرامشش کردم دمیرا کش نشیوآمد بلند شود که آست

 د؟یقبل از ازدواج معتاد شد یعنی-:یقاض

 بله-

 خانواده اتان متوجه شدند؟خواهرانتان؟-:یقاض

 .شروع کردم خواهرنام متوجه نشدند يقو يچون من از ابتدا با قرص ها.ریخ-

 هان؟.دیازدواج کرد نکهیخب تا ا-:یقاض

 .اما من قدرش را ندانستم.بود یاز همه نظر عال.بود یهرم پسر خوبشو.بله-

 .کرد میکردم که به ستوه آمد و رها تشیاذ آنقدر

 شما شد؟ ادیمتوجه اعت-

من هم که کم کم از خانواده ام دور شده بودم وآزادتر .کنمیمصرف م ییچه قرص ها دانستیبله در ابتدا نم-

 .رف موادشروع کردم به مص یبودم؛به طور علن
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 يرافشرده بود که رگها یصندل يهومن آنقدر دسته .(کند قیتزر میکه برا خواستمیبا اجبار از شوهرم م یحت

 )دستانش متورم شده بود

 شد که شما را رها کرد هان؟ نجوریو ا-:یقاض

 نیگرفتم او را ازب میتصم دمیدیعاقبت را از چشم مادرم م نیبله کم کم من را ترك کرد و من هم که ا-

 .با مادرم جروبحثمان شد ومن چندضربه به او زدم.کردم و به خانه امان رفتم هیته يکارد.ببرم

 لیهرمز هوشمند وک يآقا.چادرش را دوباره مرتب کرد ونشست قیشقا.(اورندیب فیخانم تشر لیوک-:یقاض

 ):ستادیکرده بود ا شیدایکه هومن پ یسرشناس

 .اعصاب وروان هستند ماریب کی ينمونه  یمانیخانم سل):را صاف کرد شیوگلو...(به نام خدا-

از .مراجعه به روانکاو را بار ها وبارها داشته اند يسابقه  شانیا دهدیاست که نشان م يهاهم مدارك معتبر نیا

کامالً مواد مصرف کرده بودند  شانیها نشان داده اند که ا شیاقدام به قتل کرده اند،آزما شانیکه ا یزمان یطرف

 .دست خودشان نبوده است ارشانیو اخت

 ..دیاوریمدارك را جلوتر ب شودیم-:یقاض

 ):هومن آرام گفت..(الـــبته-:لیوک

 .کشمیاگر قصاص شود؛خودم را م-

 .حاضرشود گاهیاز شهناز خواست در جا یقاض نکهیادامه داشت تا ا لیو وک یقاض نیب ي مکالمه

 د؟یخواهرتان را قبول دار يها گفته-:یقاض

 .چگونه بوده است ادشیکه آغاز اعت دمیحاال شن نیمن هم.تمامش را قبول دارم.بله-

 داشتند؟ شانیشدن ا میبالعکس وخ ای شانیبهبود ا يرو يریتأث ایبود؟آ یشوهرش چگونه آدم-:یقاض

با  يبه قدر.دیام و نه خواهم د دهیاز او بهتر نه د.است یانسان واقع کیاو .است ایمرد دن نیبهتر!شوهرش؟-

 دانستمینم.به مابود قیپشت شقا!(میکارش مانده بود نیما در ا يکه همه  ساختیخواهرم م يها يباز وانهید

 )دارد یاالن چه حال

 :وگفت ستادیو ا اوردیطاقت ن هومن

 .روز انداخت نیکه اورا به ا...هستم که یکس...من...من.من شوهرش هستم-

 .)دیگویاز چه م دیفهمیکس نم چیحرف زد که ه ختهیآنقدر جسته وگر.(کردم تشیمن اذ.کردم وانهیاو را د من

 .گاهیدر جا دییایب دیدار یاگر حرف.دینظم دادگاه را به هم نزن-:یقاض



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا zed-a  –نکن  یزندگ ست،ین قیدگرشقا

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 ):به سمت شهناز رفت یمعطل یهومن ب(

 .دینکن یتوجه.سخنانش از سر احساساتش است.عاشق به تمام معنا است کیشوهر خواهرم  یقاض يآقا-:شهناز

 :کرده بود جیو همه را گ زدیبغض کرده بود تند تند حرف م هومن

 ....داشتم من  نهیک شهیمن هم..من معتادش کردم.تر کردم وانهیمن بودم که او را د-

 ):گفت یوبلند ومحکم رو به قاض ستادیا قیشقا(

انگار .(راحت باشد الشیخودش را با من بسوزاند که خ خواهدیم.دیباور نکن.دیگویمن چرند م به ادشیاز عشق ز-

 ):هم متوجه حال ناخوش هومن شد وگفت یکه قاض

تکان  "ستیمهم ن" يبه نشانه  يپرسشگر نگاهم کرد که سر قیشقا لیوک.(دیببر فیخب تشر لهیخ-

 )هوشمند از تمام ماجرا اطالع نداشت يآقا.دادم

 .........صادر شد ینهائ يآخر دادگاه بالخره رأ در

******* 

باهزاران تالش  قیشقا.برد تا سرم به من وصل کنند مارستانیمن را به ب نیکه نامزدم حس ختمیاشک ر آنقدر

 من و هومن عفو خورد اما 

 .کرده بود زیخودش خودش را حلق آو شبشیشد؛دیامروز که آزاد م درست

 :ز خودش به جا گذاشته بودمتن ا نیبا ا يا نامه

 "قیشقا"

بلخره عفو .از هومن دوست دارم شتریچرا که پرهام را ب..نه هومن.سمینویپرهام م ينامه را برا نیا...پرهام

 گرید.شوهرت چقدر مرد است که انقدر به فکرت است ندیگویهمه اشان م!االن در سلولم جشن گرفته اند.شدم

 .يتو بود میاهان واشتباه هااول وآخر گن یباعث وبان دانندینم

 .را بدان نیا...یهرکه هست...دانمینم...اه...نه پرهام..هومن

وقت است  یلیمن خ.ستیکه جسمم است مهم ن نیا.یتو روح من را کشت.يوقت است که کشته ا یلیراخ تومن

 یلیمن خ..یدانیم.در آن نداشتم ینقش چیکه ه يکرد يا يوارد باز لیدل یمن را ب.یدانیرا م نیمرده ام وتو ا

از کشتن  یمن حت.من برسد نبرسم که فکر کشتن به ذه یبه جائ شدیباورم نم.بودم یدختر حساس ونازك دل

آسان شده  میقتل برا..رمیشده ام که بهتر است بم یبه کثافت لیاما االن تبد.کردمیمورچه هم فرار م کی

تا  یگفتیم دیآ یم ادتی.من بود ریهم تقد نیا.ندارد یبیع...را اول دخترم را بعد مادرم را وحاال خودم!است
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 نیخودم را ازب خواهمیم نکهیا.کن یاما تو زندگ...ستیق نیحاالدگر شقا!کرد؟ دیبا یهست زندگ قیشقا

آنقدر خراب کرده ام که .ندارم يا زهیانگ گرید.ندارم یبه زندگ يدیمن فقط اُم..نه.ستیببرم؛بخاطر چزاندن تو ن

 .کنم یزندگ توانمیگرنمید.ستین یراه برگشت گرید

که هنوز معصوم است  تیرا از چشم ها نیا يخوب شو یتوانیتو م.کن یخوب زندگ.کن یمن هم زندگ يبجا

 حیخودم رفتن را ترج..نه.که تورا ناراحت کنم ستین لیدل نیببرم؛به ا نیخودم را ازب خواهمیکه م نیا.خواندم

 .م که سزاوار مجازات هستمکرده ا یمن هم گناهان.دهمیم

آرامش روح  يبرا یاگر توانست.کردیاما آنها را جمع وجور م.مادرم گرچه بد بود.من؛خواهرانم هستند ینگران تنها

بکنم همان بود که  میماجرا ریتو را درگ خواستمیعلت آنکه نم.من و آرامش وجدان خودت حواست به آنها باشد

 ..یدوست داشتم سرپرست خواهرانم باش

بودنِ پرهام ...اما نه بودنِ هومن وار..با او باش یاگر خواست.دلش با تواست مایش دانمیم..خودمان باشد نیب یحت

 ...واربهتر است

 یکه حساب دانمیاما م.گذاشتمیدوشت نم يخواهرم را هم رو دم؛جسدیدیآخر مالقات نم يچشمانت را لحظه  اگر

 .یداشت نهیک یبود که حساب یمدت يات فقط برا یصفت طانیکه ش دانمیم.ینادم

 اجیبه تو احت اریاما االن بس.گرچه هنوز کوچک است.یازدواج کن مایباش یکه اگر خواست دهمیاالن اجازه م اما

 .دارند

باشد نامم را  قیازشقا يبگو دوست نداشتم خاطره ا...بهشان بگو يجور کیات هم  ینام و نام خانوادگ ي هیقض

 ...عوض کردم و هومن گذاشتم

راحت باشدکه  التیخ...بکن يهرچه که خودت دوست دار..چون االن خمار هستم!کشدیمغزم نم...دانمینم

 نیتنها دروغت به او هم ما؛یات باش یدرتمام عمر زندگ خواهدیدلم م..يکرده ا یتو چه گناه دانندیخواهرانم نم

اما به هر حال  ختیبه هم ر زیاواخر همه چ نیا دیشا.دوستت دارم کنمیقلبم حس م از ته کنمیاعتراف م....باشد

 یدانیم.راستید اریاما دگر بس.کندیچرا که عشق را دوباره حس م تپدیامان م یمالقاتمان قلبم ب نیبعداز آخر

 ادشیاالن هم که ..محمود آباد را يجاده  ي دارم؟خاطرهیدوست م یلیمدت کدام خاطره امان را خ نیدرتمام ا

 .داردیروشنم م ادشی شهیکه هم زنم،چرایم دلبخن میاشکها انیافتادم؛درم

دوستت ...ینکن تیاو را اذ چوقتیه یکه قول بده بخشمیتو را م یبه شرط.بساز ادیخاطره ها ز نیاز ا مایباش

 *قیشقا.....*دارم
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 خداحافظ

****** 

 "مایش"...آخر فصل

 .دختر اُفتاده است کی نیانگار آسمان سوراخ شده و هم!؟یدهیرو م تونیا انقدر به زچر!آه هومن؟-

 )مینگاه کرد دیدویکوچک برهنه اش درساحل م يکه با پاها تونیو هر دو به ز دیهومن مهربان در آغوشم کش(

اشک در چشمانم  قیشقا ادیبه او فشردم واز  شتریخودم را ب.(چون آسمان سوراخ شده ومادرش از آن اُفتاده-

 ):حلقه زد

 .همان است قایرنگش دق یتونیچشمان ز...خاله اش است هیارشبیبس-

 ):انداخت نیهومن بغض کرد وسرش را پائ(

 .همان چشم هاست تونیچشمان ز..آره-

 

 انیپا

1393،05،26 

 

اما .خودش درست ومحترم هست يبه جا دیکرد یهر برداشت.ده باشهاز داستانم خوشتون اوم دوارمیاُم.دوستان

 :الزمه بگم کنمیکه حس م یبرداشت خودم رو ونکات خوامیمن م

قانون  نیرو طبق ا میاز مسائل زندگ یلیچون خ.هیاز نظر من به شدت واقع)سکرت ایقانون راز (قانون جذب )1

 .نیتا بدتر جذبشان کن دیاشته باشند یودائم افکار منف دیپس مثبت نگر باش.برمیم شیپ

 .ناخواسته بوده قیمثل شقا دیشا.دیقضاوت نکن د؛زودیدیرو د يمثالً معتاد ایاگر شخص شکست خرده )2

ما انسانها توقع .کرد؛ضربه اش را خورد یط یالیخ ینسبت به شباهت پرهام وهومن آنقدر ب قیکه شقا یوقت)3

به ما  اریخداوند عقل و اراده واخت!بهمون بگه فالن کار اشتباهه رهیو علناً دست مارو بگ ادیب نیبه زم م؛خدایدار

 یاله ياز امداد ها کردنیگوشزد م قیآمدند وشباهت پرهام و هومن را به شقا یکه م یکسائ يهمه  دیشا. داده

 )دیشا.(بودند

داره و تو فکر انتقامه؛اگر رمان من رو  یاشخاص ایاز شخص و يا نهیعقده وک یاگر کس....از همه مهمتره نیا)4

 .کم فکر کنه ونظرش رو عوض کنه کیخوند،
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 .معصوم باشه قیشقا د؛مثلیکن تشیکه شما قراره اذ یکس دیشا

 دار شما دوست

 آ زد

 

 

 

  93اردیبهشت   : یینها انیپا

  93 آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member278535.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member208197.html    :ناظر 
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